
 
NOUL CICLU DE STUDII PENTRU LUNILE DECEMBRIE 2019 SI IANUARIE, FEBRUARIE 2020 - (BETANIA, LA HABRA, CA)       

TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA DECEMBRIE 2019: DAVID IL ONOREAZA PE DUMNEZEU 
 

1. 1 DECEMBRIE – INCHINAREA LUI DAVID (1 CRONICI 15: 1-3, 14-16, 25-28)                           CUVANTUL DE AUR: 1 CRONICI 15: 28 

“Tot Israelul a suit chivotul legamantului Domnului cu strigate de bucurie, cu sunete de goarne, de trambite si de chimvale, si 

facand sa rasune lautele si harpele.”                                         
 

I. PREGATIRILE PENTRU INCHINARE  (1 CRONICI 15: 1-3, 14-16) 

- pregatirea locului pentru chivot (v. 1) 

- purtarea chivotului Domnului (v. 2-3 si 14-15) 

- detalii in privinta inchinarii (v. 16) 

      

II. CEREMONIA INCHINARII   (1 CRONICI 15: 25-28)        

- un timp de bucurie (v. 25) 

- un timp de sacrificiu (v. 26) 

- un timp de inchinare (v. 27-28) 

Aplicatii Practice:  
a. Suntem responsabili sa ne ocupam de nevoile noastre si ale familiilor noastre, dar trebuie sa raspundem si nevoilor 

Lucrarii la care suntem chemati de Domnul (v. 1). 
b. Trebuie sa ne identificam chemarea din partea Domnului si apoi sa ascultam de calauzirea Duhului in Lucrare (v. 2). 
c. Sa cautam sa motivam pe fratii si surorile noastre in slujirea Domnului nostru (v.3) 
d. Lucrarea Domnului trebuie facuta cu atentie si responsabilitate. Slujitorii Domnului trebuie sa fie curati si trebuie sa 

asculte de poruncile Domnului (v. 14-16). 
e. Sa ascultam si sa-L slujim pe Domnul cu bucurie. Parte din slujire sunt si sacrificiile la care suntem chemati (v. 25-26). 
f. Toti suntem chemati sa ne bucuram in Domnul. Cantaretii au un rol special in inchinare (v. 27-28). 

 
 

2. 8 DECEMBRIE – RECUNOSTINTA LUI DAVID (1 CRONICI 16: 8-12, 28-36)                                 CUVANTUL DE AUR: 1 CRONICI 16:8 

“Laudati pe Domnul, chemati Numele Lui: faceti cunoscut printre popoare faptele Lui inalte!”  
        

I. CHEMARE LA INCHINARE   (1 CRONICI 16: 8-12) 

- lauda-L pe Domnul (v. 8-10a) 

- cauta-L pe Domnul (v. 10b-11) 

- aminteste-Ti de minunile Lui (v. 12) 

 

II. CHEMARE EXTINSA LA INCHINARE   (1 CRONICI 16: 28-33)    
- chemarea natiunilor pamintului la inchinare (v. 28-29) 
- chemarea naturii la inchinare (30-33) 
- laudati bunatatea si indurarea Lui (v. 34) 
- cereti eliberare (mantuire) (v. 35) 
- binecuvantati pe Domnul (v. 36) 

 

Aplicatii practice: 

a. Sa-L laudam pe Domnul si sa spunem oamenilor despre mantuirea si minunile Lui (v. 8-9). 
b. Sa-L cautam pe Domnul bucurandu-ne de numele Lui cel sfant. Sa ne aducem aminte de minunile Lui (v. 10-12). 
c. Pentru ca este porunca Domnului, natiunile pamantului sunt responsabile sa aduca slava, cinste si daruri lui 

Dumnezeu (v. 28-29) 
d. Universul este in controlul lui Dumnezeu si intreaga creatie asculta si se bucura (cerul si pamantul) (v. 30-33). 
e. Domnul este bun si indurarea Lui tine in veac (v. 34). 
f. Sa cerem indurarea Domnului pentru mantuirea tuturor oamenilor (v. 35). 
g. Sa binecuvantam numele Domnului in orice vreme si lauda Lui sa fie in gura noastra (v. 36). 
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3. 15 DECEMBRIE – CASA LUI DAVID (1 CRONICI 17: 1-4, 11-14; 21: 18, 21-27)                    CUVANTUL DE AUR: 1CRONICI 17: 11-12 

“Cand ti se vor implini zilele si cand te vei duce la parintii tai, voi ridica samanta ta dupa tine si anume pe unul din fiii tai si-i 

voi intari domnia. El Imi va zidi o casa, si-i voi intari pe vecie scaunul lui de domnie. 
 

I. GANDUL LUI DAVID SI RASPUNSUL LUI DUMNEZEU (1 CRONICI 17: 1-4) 

- dorinta de a-i construi o casa lui Dumnezeu (v. 1) 

- Natan il incurajeaza pe David in aceasta dorinta (v. 2)   

- Domnul ii vorbeste lui Natan (v. 3) 

- Domnul nu aproba dorinta lui David (v. 4) 

 

II. PLANUL LUI DUMNEZEU    (1 CRONICI 17: 11-14) 

- visul neimplinit al lui David (v. 11-14) 

 

III. LOCATIA CASEI DOMNULUI   (1 CRONICI 21;18, 21-27) 

- porunca ingerului Domnului (v. 18) 

- negocierea lui David cu Ornan (v. 21-25) 

- altarul construit de David (v. 26-27) 

Aplicatii practice: 
a. Intentiile noastre bune in slujire sunt apreciate de Domnul, dar aceste intentii nu sunt intotdeuna in planul imediat al 

lui Dumnezeu. Trebuie sa acceptam voia si planul suveran al lui Dumnezeu in viata noastra (1 Cronici 17: 1-4). 
b. Domnul iti implineste dorintele si intentiile bune pe care le ai pentru El folosindu-se de copiii tai (v. 11-12). 
c. Promisiunile Domnului sunt deosebite pentru copiii Lui si bunatea Lui pentru ei este vesnica (v. 13-14). 
d. Domnul da directii clare copiilor Lui. Uneori, Domnul se foloseste de ingeri slujitori (1 Cronici 21:18). 
e. Raspunde cu credinta si ascultare directiei pe care o primesti de la Domnul (v. 21-23). 
f. Jertfeste pentru Domnul! Jertfele noastre care implica sacrificiu (care ne costa) plac Domnului nostru (v. 24-25). 
g. Sa ”zidim” si noi altare Domnului in casele noastre unde sa-i aducem rugaciunile, multumirile si lauda noastra             

(v. 26-28). 
 
 

4. 22 DECEMBRIE – CANTAREA DE LAUDA A MARIEI (LUCA 1: 39-56)     CUVANTUL DE AUR: LUCA 1: 46-47 

“Si Maria a zis: "Sufletul meu mareste pe Domnul si mi se bucura duhul in Dumnezeu, Mantuitorul meu”  
   

I. VIZITA MARIEI   (LUCA 1: 39-45)   

- calatoria Mariei (v. 39-40) 

- saltul pruncului in pantecele Elisabetei (v. 41) 

- lauda Elisabetei (v. 42-45) 

 

II. CANTAREA MARIEI (LUCA 1: 46-56) 

- binecuvantarile Mariei (v. 46-48) 

- lucrarile “Celui Atotputernic” (v. 49-53) 

- binecuvantari pentru Israel (v. 54-56) 

Aplicatii Practice: 

a. Duhul Domnului aduce calauzire in viata celor care sunt gata sa asculte de Cuvantul Lui (v. 39-40). 

b. Domnul Isus este Cel care ne umple de Duhul Sfant. Duhul Domnului este Cel care da bucurie fiintelor noastre            

(v. 41-44). 

c. Promisunile Domnului se vor implini intotdeauna pentru cei care cred in El (v. 45). 

d. In cantarile nostre de lauda sa-L marim pe Domnul, sa ne bucuram de mantuirea primita si sa-I multumim pentru 

lucrurile mari pe care le face pentru noi (v. 46-49). 

e. Indurarile Domnului sunt vesnice pentru noi cei care ne temem de El. Intelepciunea Lui face dreptate (v. 50-53). 

f. Domnul da ajutor si calauzire poporului Sau Israel. Indurarea Lui ramane peste copiii Lui din toate timpurile (v. 54-56). 
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5. 29 DECEMBRIE – RUGACINEA LUI DAVID (1 CRONICI 17: 16-27)     CUVANTUL DE AUR: 1 CRONICI 17:20 

“Doamne! Nimeni nu este ca Tine si nu este alt Dumnezeu afara de Tine, dupa tot ce am auzit cu urechile noastre.”  
   

I. BINECUVANTARI TRECUTE (DIN TRECUT)  (1 CRONICI 17: 16-22)   

- micimea lui David (v. 16-18) 

- maretia lui Dumnezeu (v. 19-20) 

- unicitatea poporului lui Dumnezeu (Israel) (v. 21-22) 

 

II. BINECUVANTARI VIITOARE  (1 CRONICI 17: 23-27) 

- pentru gloria Domnului (v. 23-24) 

- pentru slujitorul Sau, David (v. 25-27) 

Aplicatii Practice: 

a. Sa ne aducem aminte in rugaciunile noastre si sa ne minunam de binecuvantarile speciale pe care le-am primit din 

mana Domnului (v. 16-17). 

b. Sunt momente in viata noastra de rugaciune cand ramanem fara cuvinte in exprimarea noastra in fata Lucrarilor Lui 

minunate facute pentru noi (v. 18-19). 

c. Dumnezeu este unic in univers. Nimeni nu este ca El! (v. 20) 

d. Dumnezeu si-a ales un popor care sa fie al Lui, un popor pe care sa-L rascumpere si in care sa-si arate slava (v. 21-22). 

e. Cuvintele de binecuvantare rostite de Domnul pentru copiii si slujitorii Sai raman ”in veac” (v. 23-25). 

f. Dumnezeul adevarat este un Dumnezeu al harului. Ce binecuvinteaza Domnul ramane binecuvantat (v. 26-27) 
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