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CREAŢIA 

 
 

Genesa 1  
 
 
Introducere: 

 
La început era Dumnezeu. Regenerarea este ca lucrarea Creaţiei 
şi începe cu Dumnezeu - Ioan 3:5. Făptura nouă, la fel ca cea 
veche, începe cu „cuvântul lui Dumnezeu“ şi este mişcat de 
Duhul. Sufletul trece de la moarte la viaţă.  

 

I. Fără dezordine - v.2 
 

1. Confuzie - „pământul era pustiu“  
    Nu era ordine, nimic în armonie cu ultimul scop al lui 

Dumnezeu. Nimic perfect 
2. Goliciunea- „golul“ nu produce nimic bun. Viaţa şi 

raţiunea sunt    daruri ale lui Dumnezeu. Romani 7:18;       
Iov 14:4 

3. Întuneric: „peste faţa adâncului de ape era întuneric. 
Nimic altceva  până când lumina va fi trimisă. Noi am fost 
în întuneric până când lumina a fost trimisă să lumineze“ 
(2 Corinteni 4:6). Să fii în păcat este să fii puterea 
întunericului. Satan era prinţul întunericului.  

 

II. Lucrarea Duhului v.1b – „duhul se mişcă pe deasupra“. 
Nu evoluţie, ci creaţie. 2 Corinteni 5:17; Ioan 6:63 

 

III. Puterea cuvântului lui Dumnezeu v. 6 – „Dumnezeu a 
spus şi s-a făcut“ - Ioan 11:43. Cuvântul lui are putere.  

 

IV. Separarea divină „Dumnezeu a despărţit lumina de 
întuneric“ v.4,5. Cuvântul lui Dumnezeu prin puterea 
Duhului Sfânt lucrează în omul nou, împarte sufletul şi 
duhul şi separă spiritele de fire. 2 Corinteni 6 : 14-18 
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V.    Felul de rodire „să facă rod după soiul lor şi care să aibă în 
ei sămânţa   lor pe pământ“ (v.11)- reproducerea 

 

VI.  Poziţia luminilor v.15 „să slujească de luminători.“ lumina 
trebuie să fie deasupra pământului „voi sunteţi lumina 
lumii“- Ioan 17 

 

VII.  Chipul lui Dumnezeu v.27 - „Dumnezeu a creat omul 
după chipul lui - Col.3:10. Marea lucrare a duhului sfânt 
este să reînoiască sufletul după imaginea lui Dumnezeu.  

 

VIII.  Cununa cinstei v.28 - „Dumnezeu l-a dat stăpânire“. 
Puterea şi stăpânirea vin când noi am fost făcuţi asemenea 
lui. În împărăţie noi vom dăinui împreună cu el (Apoc. 
20:6).  
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GENESA 1 

 
 

Introducere:  
 

Ce a fost înainte de Început 
Ps. 90:2,  Evrei 9:14, Apocalipsa 13:8, Evrei 1:4 
Natura divină în manifestare, atitudinea şi metoda lui 
Dumnezeu 

 

I.    Lumina: 1:1-5 (începutul tuturor lucrurilor este lumina) 
 

II.   Cerul: 1:6-8 
 

III. Pământul: 1:9-13 
 

IV.  Soarele, luna şi stelele: 1:14-19 
 

V.    Vieţuitoarele mării: 1: 20-23 
 

VI.   Vieţuitoarele pământului: 1: 24-26 
 

VII.  Omul: 1: 27-31 
 
 

Încheiere: v.31  „Perfecţiunea“ 
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NOE - SALVAT DE LA MÂNIE  

 

Genesa 6, 7, 8 

 

 
I.     Verdictul divin 

(Genesa 6:13; Ioan 3:6; Romani 8:8) 
 

II.  Planul divin 
(Genesa 6:14; 1 Corinteni 2 : 1 0 - 1 1 )  

 

III. Avertizarea divină  
(Genesa 6:17; Luca 3:7; Evrei 2:3; Luca 17:32) 

 

IV.  Invitaţia divină 
(Genesa 7:1; Matei 22:2-3; Fapte 17:30-31) 

 

V.   Siguranţa divină 
(Genesa 7:16 - "Domnul a închis uşa după el"); Ioan  
10:9; 1 Petru 1:5; Ioan 14:16) 

 

VI.   Atenţia divină (Genesa 8:1) 
"Dumnezeu şi-a adus aminte de Noe." 

 

VII. Însărcinarea divină 
 (Genesa 8:16; Ioan 17) 
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O SĂPTĂMÂNĂ DE VIAŢĂ  

 

Genesa 7:1-6 

 

 
I. Corabia a fost oferta lui Dumnezeu pentru o lume 

condamnată. 
 

A. Dumnezeu niciodată nu ar fi condamnat oamenii şi 
pământul fără să   le fi pregătit o cale de scăpare. 

 

1..  Adevărul acesta reiese din modul în care tratează 
cetăţile. 

- Când a plănuit să distrugă Sodoma şi Gomora, El 

i-a permis lui Lot şi familiei sale să scape (Genesa 

19:16-17) 

- Când Ierihonul a fost distrus, Rahav şi familia ei au 

fost salvate printr-un semn cu o funie purpurie 

(Iosua 6:23-25) 
- Când răbdarea Sa faţă de Ninive a atins limita, El   

l-a trimis pe profetul Iona să predice pocăinţa (Iona 
1:3) 

 

2..    Adevărul acesta rămâne valabil şi în ce priveşte 
naţiunile. 

- Când întâii-născuţi ai Egiptului au fost ucişi, sângele 
de pe uşorii uşilor i-a protejat pe israeliţi de îngerul 
morţii (Exod 12:13) 

- Mai târziu, când şerpii de foc au fost trimişi în 
tabără, Dumnezeu   i-a spus lui Moise să 
pregătească un şarpe de aramă astfel încât toţi cei 
care priveau la el să poată trăi (Numeri 12:8) 
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3.  Şi la fel, în ce priveşte rasa umană. 

- Când Dumnezeu l-a blestemat pe om, El i-a promis 
un Mântuitor (Genesa 3:15) 

- La vremea potopului, El a oferit o cale de scăpare 
pentru toţi cei care  s-ar fi pocăit 

 

B. Astfel, corabia rămâne ca o cale de scăpare pentru unii 
oameni. 

 

 

1. Evrei 11:7 indică faptul că Noe a pregătit o corabie  
pentru salvarea casei sale. 

 

2. Faptul că omul n-a acceptat ceea ce i-a oferit 
Dumnezeu pentru siguranţă, nu alterează în nici un 
fel faptul că aceste oferte reprezintă salvarea. 

 

C. Corabia era oferta lui Dumnezeu, deci voia lui Dumnezeu 
era să salveze cât mai mulţi posibil de la potopul care urma. 
Noe, receptiv în faţa ofertei, era un predicator al 
neprihănirii. 

 

II. Noe era predicatorul lui Dumnezeu pentru o lume 
condamnată. 

 

A.  După cum se vede în Judecători şi în cartea lui Iona, 
Dumnezeu întotdeauna trimite un predicator înainte 
ca oamenii să fie distruşi. 

 

B.  În acest caz, Dumnezeu l-a trimis pe Noe. Biblia ne 
descoperă multe despre  Noe.  

 

1 .  El era descendentul unei spiţe de oameni evlavioşi. 

- Străbunicul lui era Enoh, care a umblat cu 
Dumnezeu şi nu a văzut  moartea ci a fost luat la 
vârsta de 365 de ani. 

- Bunicul lui, Metusala, cel mai bătrân om, a trăit până 
la vârsta de 969 ani.  

- Tatăl sau, Lameh, a trăit până la vârsta de 777 ani 
şi probabil că a pătruns într-o anumită măsură planul 
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lui Dumnezeu pentru Noe (Genesa 5:29) 

- Deşi Noe nu l-a văzut niciodată pe Enoh, el l-a 
cunoscut pe bunicul său Metusala, căci acesta n-a 
murit până în anul potopului.  
Adam, primul om, a trăit în primii 243 ani ai lui 
Metusala şi este posibil ca Noe să fi comunicat cu 
nepotul lui Adam. Cu siguranţă, această ereditate 
evlavioasă a păstrat generaţia lui Noe perfectă. 

 

2..  Noe însuşi a fost un om neprihănit. 
- 2 Petru 2:5 se referă la el ca la un "propovăduitor 

al neprihănirii." 

- Genesa 6:8 declară că "Noe a căpătat milă 
înaintea Domnului" şi căci era "un om neprihănit şi 
fără pată între cei din vremea lui, şi ...umbla cu 
Dumnezeu" - v. 9 - (exact ca străbunicul său). 

- Apoi, Genesa 7:1 ne arată că Noe a fost singurul 
din generaţia sa în care Dumnezeu găsise 
neprihănire. 

 

C.       Noe a început să construiască corabia şi să predice pocăinţa 
cu cel puţin 20 de ani înainte ca fiii săi să se fi născut. 
Mesajul său era că judecata lui Dumnezeu va veni în 120 
de ani. 

 

1. Vă puteţi imagina cum a fost ridiculizat Noe? 
2. El a fost obiectul batjocurii lumii. 

3. Totuşi aceasta nu l-a oprit din predicarea Cuvântului, în 
timp ce bătea cuie  pregătind Corabia. 

 
III. O săptămână de viaţă a fost verdictul lui Dumnezeu 

pentru o lume   condamnată 
 

A. Intervalul de 120 de ani tocmai trecuse - rămâneau 
doar şapte zile până când potopul va începe să 
distrugă toate făpturile. 

 

1. Probabil că până la această vreme, Noe atrăsese 
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mulţimi de oameni care se adunau în jur doar să 
privească un om bătrân lucrând la o corabie. 

 

2. Este posibil ca şi Metusala să fi fost în oraş, 
avertizându-i şi el pe  oameni. 

 

3. După  120 ani de adunare a mulţimilor, luare în 
derâdere, ridiculizare, pregătire a corăbiei şi predicare 
a unei judecăţi ce întârzia, oamenii au devenit imuni 
faţă de adevăr. 

 

B. Foarte probabil, Noe a predicat cea mai măreaţă 
predică din perioada de 120 de ani, în ziua în care a 
intrat în corabie. 

 

1. Chiar şi după ce a intrat în arcă, au mai trecut şapte zile 
până ca ploaia să înceapă. 

 

2. Imediat ce a aflat că mai avea doar o săptămână până să 
înceapă potopul, el s-a îmbarcat pe vasul siguranţei. 

 

C. De îndată ce potopul a început, oferta de siguranţă a 
corabiei a devenit un vas al condamnării pentru cei 
care fuseseră închişi afară. 

 

1. Dumnezeu a distrus orice fiinţă vie de pe faţa   
pământului. 

 

2. Prin corabie, Noe a condamnat lumea (Evrei 11:7). 
 

D. Ştiind bine că doar o săptămână de viaţă le-a mai rămas, 
lumea a pierit în mod voit. Ce vei face tu? 

 
 

Încheiere 
Dumnezeu ni L-a dat pe Hristos şi Crucea ca mijloc de siguranţă 
în faţa unui potop care va veni. Având doar o săptămână de 
trăit, care sunt opţiunile tale? Poţi fi ca majoritatea oamenilor, 
adică ignorant în mod voit (2 Petru 3:4-7). Sau poţi fi ca şi 
comunitatea lui Noe descrisă de Isus în Matei 24:37-39. În cele 
din urmă, având doar o săptămână de trăit, poţi intra în arcă. 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 11 

Corabia Noului Testament, Crucea, este singurul loc al 
siguranţei. Invitaţia mea este să intri în corabie, căci mai ai poate 
doar o săptămână de trăit. 
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CHEMAREA LUI AVRAAM 

 
Genesa 12:1-4 

 
 

Viata lui Avraam este ca un râu; nici o figură din Vechiul Testa-
ment nu este aşa de proeminentă în Noul Testament. 

 

I. Când a venit chemarea? 
Când trăia în idolatrie şi ignoranţă. El nu a fost chemat 
pentru că a fost mai bun ca alţ i i .  Harul l u i  Dumnezeu nu 
caută vrednicie (Luca 19:10 - "Fiul Omului a venit să 
caute si să mântuiască ce era pierdut") 

 

II. Cum a venit chemarea 
   A auzit, a văzut? Nu ştim, dar a fost personală. Chemarea 

vine prin Evanghelie. 
 

III. Ce a implicat această chemare? (v. 1) 
  

 1.   O separare totală: "Ieşi din ţara ta, rudenia ta, casa ta..." 
       Orice conecţie putea să împiedice separarea. 

 

2.  O nouă viaţă. Viată de credinţă în Dumnezeu, viaţă 
binecuvântată. 

 

IV.   Ce a însoţit chemarea? (v. 2-3) 
 

1. Promisiunea posesiunii - ţara 
2. Promisiunea de a fi făcut "o binecuvântare". "Te voi 

binecuvânta şi voi face din tine o binecuvântare." (v. 2) 
 

V.     Cum a fost primită chemarea?  (Genesa 11 :31)  

- Avraam a fost condus de tatăl lui până la Haran. Sub 
conducerea lui a ajuns numai la Haran; după moartea 
tatălui a ascultat de Domnul  (v. 4) 

- Nu există odihnă sau binecuvântare pentru cei care se 
opresc, indiferent de distanţa parcursă. 

- Nu este departe de împărăţie, dar nu este în împărăţie. 
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AVRAAM ÎN EGIPT  

 
Genesa 12:10-20; 13:1-4 

 
 

I.  Încercarea. Foamete în ţară (v. 10) 
 

II. Greşelile. El s-a pogorât în Egipt (v. 10) 
 

1. L-au condus la frică (v. 12) 
 

2. L-au condus la egoism (v. 11, 12) 
 

3. L-au condus la ipocrizie (v. 13). El a pretins că este 
ceea ce nu a fost, fratele Sarei. 

 

4. L-au condus la o respingere pe faţă (v. 18 - "ce    
mi-ai făcut?"). 

 Copiii lumii ajung să-i corecteze pe credincioşi. 
 

5. L-au condus la necazuri pentru alţii (v. 17). 
Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon şi casa l u i .  

 

III. Restaurarea (cap. 13:1-4) 
 

S-a întors înapoi la locul unde-l chemase Domnul. 
Avraam nu a construit altar în Egipt. Remediul pentru 
cel căzut este să se întoarcă din nou la cruce (Genesa 
13:15-18)  
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AVRAAM ŞI LOT,  

DOUĂ  TIPURI DE CREŞTINI  
 

Genesa 13 
 
 

Lot: om neprihănit, dar umbla prin vedere, căuta plăcerea şi 
profitul. El e  tipul credinciosului neconsacrat. 

 

Avraam: trăia prin credinţă. 
 

Lot nu a zidit altare. Viaţa neconsacrată poate să trăiască fără 
închinare. 

 

I. Relaţia imposibilă (v. 6) 
- "ţinutul nu-i încăpea să locuiască împreună." 

 

II. Generozitatea credinţei (v. 8, 9) 
"Mai bine desparte-te de mine." 

 

III. Egoismul celui lumesc (v. 10-13) 
 

IV. Privilegiul separării (v 14) 
   El a ridicat ochii la invitaţia Domnului (v. 14; 2 Cor. 6:17-18) 

 

V. Altarul mărturiei (v. 18; Genesa 19:14; 1 Petru 4:1, 2) 
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LOCUL ALTARULUI 

 
Genesa 13:4 

 
 

Introducere 
Avraam este cunoscut ca "tatăl celor drepţi." Această 
recunoaştere i-a fost acordată datorită experienţei sale 
personale cu Dumnezeu şi dorinţei sale de a face ca aceste 
experienţe să se concretizeze în clădirea de altare în închinarea sa 
către Dumnezeu. Aceste altare au devenit puncte luminoase în 
viaţa sa. 

 

Altarul tăriei 
 

A. În Genesa 12:6, 7, el a clădit un altar la Sihem. 
B. Sihem înseamnă "umăr". 
C. Un umăr reprezintă puterea. 
D. La altarul tăriei, noi primim pentru noi... 

1. O dorinţă de a cunoaşte voia lui Dumnezeu. Voia lui 
Dumnezeu nu implică doar o dorinţă de a merge acolo 
unde El doreşte să mergem, ci şi o dorinţă de a sta acolo 
unde El doreşte să stăm. 

2. O hotărâre de a împlini voia lui Dumnezeu. Mulţi oameni 
petrec mai mult timp căutând voia lui Dumnezeu 
decât făcând voia lui Dumnezeu. 

 

Altarul sacrificiului 
 

A. În Genesa 12:8, el a construit un altar la Betel. 
B. Betel (casa lui Dumnezeu) reprezintă biserica (locul 

închinării). 
C. Biserica reprezintă sacrificiu. 
D. La altarul sacrificiului, noi îi dăm lui Dumnezeu... 

1. Încredinţarea pentru scopul lui Dumnezeu a posesiunilor 
noastre. Orice posedăm - bani, lucruri şi altele - sunt 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 16 

toate încredinţate scopului Său. 
2. Consacrarea noastră pentru a împlini scopul lui 

Dumnezeu. Ne dăm talentele în totală supunere faţă de 
Dumnezeu. 

 

Altarul slujirii 
 

A. În Genesa 13:18 a construit un altar la Hebron. 
B. Hebron înseamnă "unire." 
C. Unirea reprezintă slujire. 
D. La altarul slujirii, noi împărtăşim cu alţii... 

1. Companie în experienţele zilnice. Împărtăşim 
împreună ceea ce am primit de la alţii şi obţinem ajutor 
pentru serviciu credincios. 

2. Comuniune în experienţele devoţionale. Împărtăşim 
împreună ceea ce am primit de la Dumnezeu şi 
obţinem ajutor pentru serviciu fructuos. 

 

Încheiere 
Noi trebuie să dorim nu doar să construim altare în relaţia 
noastră personală cu Dumnezeu ci şi să menţinem aceste altare 
pentru a fi ceea ce doreşte Dumnezeu să fim în lucrarea sau 
slujba noastră pentru Dumnezeu! 
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AVRAAM, OMUL CREDINŢEI 

 
Genesa 14 : 12 – 24 

 
 

I.  Omul care are iubire (v. 13, 14). 
Aceia  care umblă în umblă în părtăşie cu Dumnezeu nu pot 
rămâne indiferenţi la suferinţele şi durerile fraţilor lor. 
 

II.  Om al curajului ( v. 14, 15). 
  A mers  împotriva a patru împăraţi. Credinţa lui Avraam a 

lucrat prin dragoste. Gândiţi-vă la Neemia, Moise, Pavel 
(Filipeni 4 : 13) 
 

III. Om al puterii (v. 16) 
 A adus totul înapoi. 
 

IV.  Om al independenţei (v. 23) 
 “Nu voi lua nimic din ce este al tău”. El a vrut să depindă de 

Dumnezeu. (Deuteronom 32 : 9)  
 

V.  Om aprobat de Dumnezeu (v. 18, 19) 
 Isus, Marele Preot va binecuvânta pe toţi cei are merg , 

umblă sau lucrează. Marele Preot va spune : „‟Bine, rob bun 
şi credincios.” Matei 25 : 23 
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AVRAAM ÎNCURAJAT 

 
Genesa 15:1-6 

 
 

I.  Timpul 
 "După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui 
Avraam." (v. 1a) 

 

II. Mesajul. Conţine: 
 

1. Revelaţia dragostei lui Dumnezeu. "Avrame, nu te teme"        
( v. 1b) 

2. Revelaţia puterii lui Dumnezeu. "Eu sunt scutul tău" (v. 1c; 
Exod 12:13; Luca 22:32) 

3. Revelaţia plinătăţii lui Dumnezeu, "şi răsplata ta va fi mare." 
(v. 1d) A refuzat darurile Sodomei, dar are răsplată mare. 

 

III.  Rezultatul (v. 6) 
Avraam L-a crezut pe Domnul (Romani 4:3). 
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CUM SĂ AI O CONVERSAŢIE 

 SEMNIFICATIVĂ  CU DUMNEZEU 
 

Genesa 15 : 1 – 21 
 
 

I.    Să simţi prezenţa lui Dumnezeu.  
  (Genesa 15 :1 ; Matei 6 :6 ; Psalm 100 :4) 
 

II.  Să cauţi voia lui Dumnezeu.  
 (Genesa 15 :2-3 ; Matei 6 :10 ; 26 :39 ; 1Ioan 5 :14,15)  
 

III. Să deosebeşti vocea lui Dumnezeu.  
 (Genesa 15 :4-5 ; Ieremia 33 :3 ; Ioan 10 :27) 

 

IV. Să crezi Cuvântul lui Dumnezeu. 
 (Genesa 15 :6 ; Romani 10 :17 ; Evrei 11 :6) 
 

V.   Să asculţi porunca lui Dumnezeu.  
  (Genesa 15 :7-12 ; 1 Ioan 2 :4 ; 3 :22-24) 

 

VI.  Să primeşti răspunsul lui Dumnezeu. 
  (Genesa 15 :13-16 ; Psalm 37 :4-5 ; Matei 7 :7) 
 

VII.  Să cunoşti planul lui Dumnezeu. 
   (Genesa 15 :17-21 ; Ieremia 33 :3) 
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AVRAAM UMBLĂ ÎNAINTEA  

LUI DUMNEZEU 
 

Genesa 17 :1-5 
 
 

La vârsta de 99 de ani, i s-a arătat Domnul. Nimeni nu este prea 
bătrân ca să aibă părtăşie cu Dumnezeu.  

 

I. Descoperirea (v. 1a) 
„Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic”. 

II. Însărcinarea (v.1b)  
„Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană”. 

1. Aceasta a afectat viaţa lui. 
2. Aceasta a afectat caracterul lui : „fii fără prihană” 
 

III. Supunerea. (v.3) 
Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ. Cel mai bun răspuns 
la chemarea lui Dumnezeu e un duh smerit. 

 

IV. Transformarea (v.5) 
“Nu te vei mai numi Avram, ci Avraam”. 
Avraam Roditorul, Tatăl unei mari mulţimi (Galateni 2 :20) 
Transformaţi după chipul lui Dumnezeu.  
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AVRAAM PRIMID ŞI SLUJIND  

 
Genesa 18 : 1 – 17 

 
 

I. O vizită deosebită (v. 1,2) 
 

II.  Maniera în care Avraam a primit oaspeţi şi felul în care 
a reacţionat ar trebui să ne îndemne şi pe noi să facem 
la fel cu sufeletele care se întorc la Hristos.  

 

1. A fost o dorinţă arzătoare (v.2). “A ridicat ochii şi s-a 
uitat”. “Uitaţi-vă, holdele sunt gata pentru seceriş”. 

2.  A fost gata. “…a alergat înaintea lor”, cu câtă bucurie! 
3. A fost smerit, “şi s-a plecat până la pământ”. 
4. A făcut o mărturisire de bună voie: “Doamne…” 
5. Era o dragoste pentru părtăşie (v.3). “Dacă am căpătat 

trecere în ochii tăi, nu trece pe lângă robul tău” 
6. Dorinţa de a-i face să se simtă bine : “Odihniţi-vă, prindeţi 

la inimă” (v.4,5). Hristos ne dă odihna şi mângâierea ca să 
putem mângâia pe alţii. 

7. Gata pentru a sliji (v. 6-8; 2 Corinteni 9:7; Coloseni 3:23;  
2 Corinteni 5:14) 

 

III. Binecuvântată răsplată (v.17) 
“Să ascund Eu oare de Avram ce am de gând să fac?” 
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ISTORIA LUI LOT 

 
Genesa 19 

 
 

Istoria lui Lot este istoria celui căzut. 
 

I. Alegerea pe care el a făcut-o (Genesa 13:10-13) 
Cei ce umblă prin vedere sunt influenţaţi de aparenţe. 

 

II. Poziţia pe care el o ocupa (v. 1) 
Şedea la poarta Sodomei, în compania sodomiţilor. 
 

III.  Mesajul primit (v. 13) 
 

IV.  Mărturia pe care el o purta (v. 14) 
"Credeau că glumeşte" 
 

V. Încet în a asculta de Dumnezeu (v. 16) 
 

VI.   Cererea lui (v. 20) 
 

VII. Favoarea de care el s-a bucurat (v. 22) 
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AGAR CEA FĂRĂ AJUTOR  

 
Genesa 21:14-19 

 
 

I. Întrebarea divină. Ce ai tu, Agar? (v. 17 ,  Luca 18:41) 
 

1. Ea a fost izgonită: "Izgoneşte pe roaba aceasta şi pe fiul 
ei" v. 10 
"Avraam i-a dat drumul" (v. 14). Ea a fost trimisă din 
casa stăpânului. De ce? Pentru că a râs de Isaac, de darul lui 
Dumnezeu. Păcatul întotdeauna te separă şi te conduce de 
la casa binecuvântării la deşertul durerii şi mizeriei. 

2. Ea a fost disperată (v. 15) 
3. Ea a fost fără ajutor şi fără speranţă (v. 16) 
 

II. Cuvântul divin plin de mângâiere (v. 17) 
"Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul 
unde este" (Isaia 50:4; 41:10; Romani 5:8) 
 

1. Purtarea de grijă (v. 19). Ea a văzut un izvor de apă. 
2. Pregătirea. Dumnezeu i-a deschis ochii (Psalm 119:18) 
3. Acceptarea.   S-a  dus   şi   a  umplut   burduful  cu   

apă (Apocalipsa22:17) 
4. Rezultatul. A dat copilului să bea (Fapte 16:31) 
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ÎNCERCAREA CREDINŢEI 

 
Genesa 22:1-14 

 
 

I. Sacrificiul credinţei (v. 2) 
Matei 19:21; Romani 12:12; 5:3 
 

II. Ascultarea credinţei (v. 3) 
Evrei 11:8-10; Ioan 2:5 
 

III. Aşteptarea credinţei (v. 5) 
Evrei 11:17-19 
 

IV. Lucrarea credinţei (v. 6) 
1 Petru 2:24 
 

V. Siguranţa credinţei (v. 8) 
Fapte 27:25 
 

VI. Persistenţa credinţei (v. 9) 
Marcu 4:40 
 

VII.Victoria credinţei (v 12) 
Romani 9:33; 1 Ioan 5:4 
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CĂUTAREA MIRESEI 

 
Genesa 24 

 
 

I. Avraam, sau scopul tatălui 

- v. 4: Te vei duce să iei nevastă fiului meu Isaac. 

- tabloul cu Hristos şi Biserica (Efeseni 5:32) 
 

II. Isaac, sau fiul şi moştenirea 
- v. 36: Lui i-a dat el tot ce avea (Genesa 22:9, 10; Filipeni 

2:8, 9; Coloseni 1:19; 2:9; 2 Corinteni 8:9) 
 

III. Eliezer, sau spiritul de misiune (Genesa 24:2) 
 

Simbolul Duhului Stânt: 
 

1. El a avut autoritate în casă (Genesa 1:2) 
2. El a fost trimis de tatăl (Ioan 14:26) 
3. El a tost trimis în numele fiului (Ioan 14:26) 
4. El nu a vorbit despre el însuşi (v. 33) 
5. El a relevat lucrurile lui Isaac (v. 53, Ioan 16:14) 
6. El a mărturisit pentru stăpânul lui (v. 35) 
7. El a fost călăuză la întoarcerea spre casă (v. 61;         

Ioan 14:16) 
 

IV. Rebeca, sau Mireasa lui Hristos (v. 58) 
Rebeca este tipul Bisericii, care este chemată de Duhul 
lui Dumnezeu. Această chemare este o chemare 
personală,  urgentă, o întrebare a voinţei şi implică 
separare. 
 

V. Urmarea, sau viaţa prezentă (v. 61) 
Rebeca l-a urmat pe "omul acesta" 

 

VI. Canaan, sau Casa viitoare (v. 67) 
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UN CAPITOL DIN VIAŢA  

LUI ISAAC 
 

Genesa 26 
 

 
I.   Este nevoie ca Dumnezeu să comunice cu noi- v. 2-5  
 

II.  Este nevoie ca noi să comunicăm în familie- v.8-9  

- Jucându-se cu nevasta sa, Rebeca 
 

III. Este nevoie să ştim să comunicăm cu cei de lângă noi - 
v. 16,17 

 

IV. Este nevoie să ştim că binecuvântarea Domnului ne 
însoţeşte oriunde vom merge- v.20-28 

 

V. Este nevoie să înţelegem că, în ciuda faptului că avem                          
binecuvântări, durerile nu se despart de noi- v.34-35 

 

VI. Lecţii pe care le putem învăţa: 
 

- Să avem o relaţie personală cu Domnul- v.2 

- Copiii pot face aceleaşi greşeli pe care le fac părinţii- 
26:7/ 20:2 

- Înmulţirea binecuvântărilor aduce pizmă în sufletul 
altuia- v.14 

- Să nu uităm să facem altora - v.25 

- Să fim întotdeauna deschişi pentru colaborare- v.31 
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PAŞI SPRE BINECUVÂNTARE 

 
Genesa 32 

 
 
I.    Dorinţa de a restaura relaţiile rupre v.1 - 3 
 

II.  Dorinţa de a respecta pe alţii v. 4 – 5 
 
III. Dorinţa de a evita conflictul v. 6 - 8 
 
IV.  Dorinţa de a fi izbăvit din situaţie v. 9 - 12 
 
V.   Dorinţa de a dărui v. 13 - 19 
 
VI.  Dorinţa de a fi din nou cu fratele lui v. 20 – 23 
 
VII. Dorinţa de a fi binecuvântat v. 24 – 32 
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LUPTĂTORUL MISTERIOS  

 
Genesa 32:24-32 

 
 

Atitudinile lui Iacov sunt foarte sugestive. 
 

I.   Îl vedem fricos (v. 23, 24) 
 

II.       Îl vedem rezistând (v. 24) 
 

III.     Îl vedem lovit (v. 25) 
 

IV.      Îl vedem cerând (v. 26) 
"Nu te voi Lăsa până nu mă vei binecuvânta." 
 

V. Îl vedem schimbat (v. 28) 
Numele lui este schimbat din Iacov în Israel. 
 

VI. Îl vedem mărturisind 
"Am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă" (v. 30) 
 

VII. Îl vedem şchiopătând (v. 3 1 ,  32) 
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CHEMAREA LA BETEL 

 
Genesa 35:1-7 

 
 

I. Locul rânduit (v. 1) 
"Du-te laBetel." 
 

II. Porunca dată (v. 1) 
"Scoală-te, du-te la Betel şi locuieşte acolo." 
Betel este casa lui Dumnezeu, părtaşia cu Dumnezeu. 

 

III.  Pregătirea făcută (v. 2-3) 
 

IV.   Motivul urgenţei (v. 3) 
"Voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua 
necazului meu" 
 

V. Efectul produs (v. 5) 
"Apoi au plecat, groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste 
cetăţile care-i înconjurau." 
 

VI. Locul binecuvântării 
Iacov a venit la Betel, a zidit un altar (v. 7) şi Dumnezeu s-a 
arătat iarăşi lui Iacov. 
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IOSIF A SUFERIT CU RĂBDARE 

 
Genesa 37 

 
 

Iosif este cunoscut ca o prefigurare a lui Hristos. Ca şi Domnul, 
el a fost izgonit de oameni, dar înălţat de Dumnezeu. 
Dumnezeu este întotdeauna o cale de izbăvire (1 Cor. 10 :13) 
 

I.  A fost urât (dispreţuit) de fraţi dar iubit de tatăl lui 

(v.3,4) 
Ce consolare pentru un credincios trimis, persecutat chiar de 
familie ! Israel iubea pe Iosif (v.3) 
Experienţa Domnului : nici fraţii Lui nu credeau în El. 

 

II.  El a fost urât pentru cuvintele lui, dar cinstit cu vedenii 
(v.5). 
Mândria lui a fost rănită. 
Ştefan a fost ucis cu pietre de oameni, dar Dumnezeu a 
deschis cerurile şi a văzut vedenii.  

 

III. El a fost aruncat într-o groapă, dar nu era apă acolo 
(v.24) 
Focul nu a avut putere asupra celor tineri. 
Pavel şi Sila în închisoare cântau. 

 

IV. El a fost vândut ca sclav, dar a devenit un om prosper 
(v.28 ; 39 :2) 
Ioan 17 :4 „Am sfârşit lucrarea pe care Mi-a dat-o să o fac”. 
Nu contează valoarea pe care o dau oamenii pentru slujitorii 
lui Dumnezeu, noi vom prospera în lucrarea lui Dumnezeu.  
 

V.  El a fost blamat în mod fals, dar Domnul a fost cu el. 
 Visătorul (Făuritorul de vise); 37:19 
 Imoralul (39:14,15). Vezi Matei 5:11,12 
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VI. El a fost neglijat de paharnic, dar Stăpânul lui şi-a adus 
aminte de el. 
Dacă tovarăşii de suferinţă l-au uitat, Domnul şi-a adus 
aminte de el şi face ca toate lucrurile să lucreze pentru binele 
lui. Domnul ştie unde sunt credincioşii Lui. El creează 
împrejurări care fac necesară chemarea din locuri ascunse. 
Marii lucrători sunt adesea pregătiţi în gropi sau închisori. El 
cunoaşte pentru ce suntem buni, când şi cum să ne înalţe 
(Proverbe 3:6) 
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SĂ AI SUCCES INDIFERENT DE 

CIRCUMSTANŢELE ÎN  
CARE TE AFLI 

 
Genesa 39:23 – Iosif 

 
 

I. Să ne îndreptăm spre Dumnezeu 

- să ne aducem aminte de prezenţa lui Dumnezeu 

- să realizăm scopul lui Dumnezeu (Genesa 50:20) 

- să ne aducem aminte de promisiunea lui Dumnezeu 
 

II.   Să uităm trecutul (Genesa 41:51) 
 

III. Să ai o lucrare roditoare (Genesa 41:52) 
 

IV.  Credincioşie în caracter (Genesa 39:8-9) 
 

V.    Iertarea celor care te-au jignit (Genesa 45:4-5) 
- iertarea fraţilor lui Iosif 
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IOSIF - CEL CARE CERCETEAZĂ 

 
Genesa 42-44 

 
 

Iosif a ieşit din marele necaz, pentru a moşteni împărăţia privilegiilor 
şi a cinstei, ca şi Isus, dispreţuit de fraţii lui, dar înălţat la dreapta 
tatălui. 
 

I. Atitudinea pe care el şi-a asumat-o (42:23) 
Vorbea cu ei printr-un traducător. Ei nu erau încă 
reconciliaţi cu el şi Iosif nu putea să vorbească faţă în faţă 
cu ei. Duhul Sfânt este Marele interpret al cuvintelor cereşti 
ale lui Iosif. El ne vorbeşte nouă când suntem încă în păcat, 
prin Duhul lui convingător. Când suntem străini pentru el, 
El ne vorbeşte ca străin, nu ca fratele nostru. 

 

II. Maniera vorbirii Lui (42:7) 
El le-a vorbit aspru. Domnul vorbeşte lucruri mai tăioase 
ca să trezească în noi simţul vinovăţiei noastre. Fraţii lui 
niciodată nu şi-ar fi mărturisit păcatul lor; dacă Duhul 
Sfânt ne vorbeşte lucruri mai aspre, să fim gata pentru 
marea Lui bunătate. 

 

III. Rezultatele care au urmat (42:21) 
"Noi suntem vinovaţi de sângele fratelui nostru" 
 Acum ei şi-au adus aminte de păcat (sunt convinşi). 
Aceasta este deschiderea inimii ca să intre Cuvântul 
mântuitor al Lui. Ai făcut tu această mărturisire? 

 

IV. Privilegiile de care ei s-au bucurat (43:16) 
Ei şi-au recunoscut păcatul, iar acum primesc favoarea. Ce 
har să fii primit în casa lui Iosif, prinţul, şi să mănânci cu 
el. Domnul Isus conduce sufletul penitent în casa 
dragostei, la masa unde toate nevoile lui vor fi împlinite. Ei 
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nu-l cunoşteau pe el. Poţi să te bucuri de îndurările Lui şi să 
fii un străin pentru El. 

 

V. Compasiunea pe care el o arată. 
De trei ori îl vedem plângând: 42:24; 43:30; 45:2. Ce 
tandreţe în inimă! Chiar dacă limba vorbeşte mai tăios, să 
vină dintr-o inimă iubitoare: Filipeni 3:18; Ioan 11:35. 

 

VI. Victoria obţinută. 
Unul dintre cei care l-au vândut, spune: „Îngăduie 
robului tău să rămână în locul băiatului" (44:33). Ce 
schimbare s-a produs, cel care a persecutat pe fratele lui, 
acum e în stare să se facă robul fratelui. Ce transformare 
morală, în cuvintele şi acţiunile aceluia, în viaţa căruia 
Dumnezeu e înălţat! 
Influenţa lucrării bune a lui Hristos în noi. Suntem noi 
pregătiţi să ne dăm pe noi înşine pentru binele altora? 

 

VII. Revelaţia pe care el o dă (45:4) 
Iosif a spus: "Apropiaţi-vă de mine, eu sunt fratele 
vostru, Iosif" (45:4). Ei au făcut mărturisirea în 44:16. 
Matei 11:28: "Veniţi la Mine şi Eu vă voi da odihnă." 

 

VIII. Mângâierea pe care El o dă (45:5). 
Acum nu vă întristaţi, că Dumnezeu m-a trimis înaintea 
voastră, ca să vă scap viaţa (v. 15). A îmbrăţişat de asemenea 
pe toţi fraţii lui, plângând. După aceea, fraţii lui au stat de 
vorbă cu el. Când Dumnezeu se face cunoscut, vine 
siguranţa dulce a iertării, prin Cuvântul Lui binecuvântat. 
După aceasta putem să vorbim cu El. Ce scumpă şi ce 
dulce este această părtăşie! Câte nu vom avea de vorbit 
când îl vom vedea pe El în gloria puterii Lui si vom fi 
pentru totdeauna cu Domnul! 
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IOSIF SE FACE CUNOSCUT 

 
Genesa 45 

 
 

El apare înaintea lor ca şi conducător. 
 

I. Revelaţia: se face cunoscut fraţilor săi (v. 1) 

- este revelaţia unuia pe care noi l-am respins (42:21;                  
Apocalipsa 3 :20) 

- este revelaţia vinovăţiei trecutului: "ci rămăseseră 
încremeniţi înaintea lui" (v. 3) 

- este revelaţia relaţiei reale: "Eu sunt Iosif, fratele 
vostru" (v. 4) 

- este revelaţia marelui har: Iosif a spus: "nu vă întristaţi"              
(Evrei 10:17) 

 

II. Însărcinarea (v. 26) 

- să proclame că El este viu (v. 26; 1Cor.15:14; Luc. 24:34) 

- să proclame că el este înălţat. "El cârmuieşte toată ţara 
Egiptului" (v. 26; 1 Corinteni 3:23) 

- să proclame voinţa lui de a-l primi: "vino la mine şi nu 
zăbovi" (Matei 11:28) 

- să proclame puterea lui de a suplini toate nevoile: "vei 
fi lângă mine, acolo te voi hrăni" (v. 11, 10;                          
Filipeni 4:19; Romani 1:16) 

 

III. Recepţia (v. 26) 

- el s-a îndoit: "dar inima lui Iacov a rămas rece, pentru că 
nu-i credea" (v. 26; Fapte 17:32) 

- el a crezut: "Când a văzut carele pe care le trimisese 
Iosif..." (v. 27) 

- el s-a hotărât: "Iosif mai trăieşte, vreau să mă duc  să-l 
văd"(v. 28) 

- el a posedat:"El le-a dat o moşie în ţară" (1 Pet.1:4, 5; 
Ps.16:11) 
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TIPURI DE CREŞTINI 

 
Genesa 49 

 
 

Trăsăturile copiilor lui Iacov, cu rezultatele lor sunt 
manifestate printre copiii lui Dumnezeu. 

 

I Nestatornicul Ruben (v. 3, 4) 
- Ruben este tipul creştinului care are multe daruri bune, 
dar care păcătuieşte. Păcatul lui Ruben l-a costat dreptul de 
întâi născut (1 Cronici 5:1). Păcatul totdeauna conduce la 
instabilitate şi la pierderea dreptului de întâi născut sau a 
puterii şi progresului spiritual. 

 

II. Răutăcioşii Simeon şi Levi (v. 5-7) 
Iacov spune despre ei că i-au făcut necazuri (34:30) 
Multe necazuri vin din cauza egoismului şi a răutăţii  
(Psalm 40:8) 

 

III. Curajosul Iuda (v. 8-11) 
 Iuda înseamnă "Laudă lui Iehova." 

Creştinii care laudă şi sunt curajoşi întotdeauna vor poseda 
sceptrul puterii. 
Adevăraţii Iuda sunt întotdeauna conducători (Numeri 
10:14) 

 

IV. Zabulon - Mângâiere, Locuinţă (v. 13) 
Loc de refugiu pentru cei descurajaţi. Ei sunt gata să 
ofere un cuvânt de mângâiere pentru sufletele care sunt 
ca şi corăbiile care caută refugiu în furtună (Isaia 40:1; 
Matei 5:9) 

 

V. Isahar - timid şi apăsat (v. 14-15) 
Este tipul acelor care au toată puterea în Hristos, dar rămân 
timizi, poartă jugul poverilor. 
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VI. Dan - isteţ, şiret (v. 16-18) 
Reprezintă creştinii care au înţelepciunea şarpelui şi care 
ştiu cum să doboare mândria vrăjmaşilor. 

 

VII. Gad - biruitorul (v. 19) 
Biruinţa este prin sângele Mielului; sunt biruitori prin har. 
 

VIII. Aşer - Binecuvântare (v. 20) 
Este tipul celor binecuvântaţi, dar care dau din 
binecuvântările lor altora. 

 

IX.   Neftali - vorbeşte frumos (v. 21) 
 

X.  Iosif - Roditorul (v. 22-26) 
Aici avem tipul creştinului ideal. Viaţa roditoare este o 
binecuvântare pentru alţii. 

 
XI. Beniamin - Răpitor, tulburător (v. 27) 

Reprezintă creştinii care fac dezbinări. 
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MÂNIA (NERVII) 

 
Cum se manifestă mânia? 

 
 
I. Posomorârea feţei- Cain (Genesa 4) 
 

II. Bătaie - Numeri 22; Numeri 24:10 
 

III. Lipsa poftei de mâncare - 1 Împăraţi 21:4 
 

 Exemple:  
 

1. Mânia între fraţi (studenţi)- Geneza 4:5-8 

2. Balaam pe măgăriţă -  Numeri 22:23-32 

3. Naman- 2 Împăraţi 5:12 

4. Ozia- 2 Cronici 26:16-23 

5. Ahaşveroş pe Vasti- Estera 1:12 

6. Haman pe Mardoheu pentru că nu l-a salutat- Estera 3:5 

7. Iona pe curcubete- Iona 4 
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CE AI FOST ŞI CE POŢI AJUNGE? 

 

I. Noe (Genesa 8 - 9) – predicatorul neprihănirii 

- Om neprihănit şi fără pată – Genesa 6 : 9 
v. 22 „a făcut ce-i permisese Dumnezeu, „o corabie” 
- a scăpat de la potop 
8:20 „Noe a zidit un altar” 
9:1 „Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi săi” 
 

Ce a ajuns? 9:10-21 

- A băut vin 

- S-a îmbătat 

- S- dezgolit în mijlocul cortului 
 

II. Balam – experienţele celui înlăturat – Iosua 13:22,          
1 Corinteni 9:27 

 

A. Caracterul şi privilegii 
1. El a fost pus în contact cu Dumnezeu – Jud. 22:9-12/23:4 
2. El a avut curajul să-l recunoască pe Dumnezeu înaintea 

altora-Jud.22:38 
3. El a avut Cuvântul Domnului pus în gura lui – Jud. 23:5 
4. El a fost convins de protecţia şi fericirea poporului lui 

Dumnezeu – Jud. 23:21-24 
5. Ochii lui au fost deschişi să vadă vedenii – Jud. 24:3-4 
6. El şi-a declarat credincioşia lui faţă de Dumnezeu –             

Jud. 24:13 
7. El a avut o mare dorinţă să moară de moartea celor 

neprihăniţi –  Jud. 23:10 
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B. Vinovăţia şi căderea lui 
1. El a iubit plata fărădelegii – 2 Petru 2:15 
2. El a învăţat pe poporul Domnului să păcătuiască – 

Apocalipsa 2:14 / Jud. 31:16 
3. El a avut un sfârşit tragic – Iosua 13:22 
 

III. Samson  

- Naşterea miraculoasă – Jud. 13:24-25 

- A sfâşiat leu – Jud. 14:6 

- A omorât 30 de oameni – Jud. 14:19 

- A ucis 1000 de filisteni – Jud. 15:15 

- A rupt funiile 
 Dalila l-a nenorocit – Jud. 16:19 

- L-a adormit pe genunchii ei 
- I-au fost rase cele 7 şuviţe  

 

IV. Saul din Tars – Fapte 9 

- Prigonitor  

- Predicator, scriitor, teolog 
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ACUZAŢII FALSE 

 
 

Exod 23:1- „să nu răspândeşti zvonuri neadevărate.“ 
Levitic 19:16- „să nu umbli cu bârfeli în poporul tău.“ 
 

Acuzaţii false: 
 

I.     Soţia lui Potifar împotriva lui Iosif - Geneza 37:19 
       „culcă-te cu mine!“ 
 

II.    Fraţii lui Iosif împotriva lui - Geneza 37:19 
         „făuritorul de visuri“ 
 

III.   Core împotriva lui Moise - Numeri 16:3,13 
         „cârtiri, nespunere“ 
 

IV.    Ioab împotriva lui Abner - 2 Sam.3:24-27 
          „a venit să te înşele“ 
 

V.     Fii lui Amon împotriva lui David- 2 Sam. 10:3 
         „tu nenoroceşti pe Israel“ 
 

VI.    Izabela împotriva lui Nabot- 1 Împ. 21:10-13 
         „blestemat pe Dumnezeu şi pe împăratul“ 
 

VII.   Împotriva lui Ieremia - Ier. 26:8,11; 37:13-14 
         „pentru proorocie“ 
 

VIII.  Împotriva lui Amos- Amos 7:10-11 
          „unelteşte împotriva ta“ 
 

IX.     Împotriva lui Isus - Matei 9:34; 10:25; Luca 23:2 
           „scoate draci cu Beelzebul“ 
 

X.       Împotriva lui Ştefan- Fapte 6:11,13 
          „hulă împotriva lui Moise şi Dumnezeu“ 
 

XI.     Împotriva lui Pavel - Fapte 17:7; 21:28; 24:5 
          „lucrează împotriva Cezarului“ 
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XII.   Împotriva lui Pavel şi Sila - Fapte 16:20-21  
          „tulbură cetatea, vestesc obiceiuri“ 
 

XIII.  Satana l-a acuzat fals pe Iov- Iov 1:9-10; 2:4/5 
 

Concluzie:  
2 Tim. 3:3- - în vremurile din urmă „clevetitorii“ 1 Petru 4:14-16 
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IMPORTANŢA LAUDEI ŞI  

 
ÎNCHINĂRII 

 
 

Introducere 
1 Cronici 23:30 „ei aveau să stea în fiecare dimineaţă şi în fiecare 
seară ca să laudeşi să mărească pe Domnul halal (hah-lahl) – 
laudă, să mulţumească, să se bucure. Rădăcina cuvântului aleluia. 
Suabach – laudă şi linişte – verbul apare de 11 ori în Vechiul 
Testament 
Tehillah – cuprinde nu numai laude, ci ceea ce Dumnezeu a făcut 
pentru noi, ceea ce este el recunoscând gloria lui. 
 

Drumul laudei 
Omul a fost creat ca să tăriască şi să respire într-o atmosferă de 
laudă.  
Drumul nostru trebuie să fie pavat cu laude. Ps.100:4 
 

I. Iuda înseamnă laudă 
Gen.29:35, de aici a ieşit marele trib a lui Israel. 
 

1. Gen.49:8-12 – Iuda a primit cea mai înaltă binecuvântare. 
- fraţii lui îl vor lăuda pe el. 
El va triumfa deasupra tuturor vrăşmaşilor. 
v.10 – Iuda va avea autoritatea regală (sceptrul şi autoritatea 
legală (legea) Mesia va ieşi.  

2. Din Iuda prin David venim la Hristos care în fiecare acţiune 
şi detaliu este o laudă a Tatălui. Luca 3:23-33 

3. Seminţia lui Iuda (laudă) a condus Israelul prin pustie.           
Num 2:3,9 

4. Ei au condus în cucerirea Canaanului. Jud.1:19 
5. Iuda este prima seminţie care au adus laudă lui David, 

făcându-l împărat. 2 Sam.2:1-11 (v.4) 
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II. Lauda vindecă vremurile uscate. Num.21:16-17 
  Lauda face ca vremurile uscate care vin peste fiecare 

credincios să dispară    şi apa să curgă din nou. 
 

1. Sfatul lui Dumnezeu „strânge poporul” – existe unitate şi 
putere în adunare. 

2. Promisiunea lui Dumnezeu „le voi da apă (viaţă)” 
3. Responsabilitatea oamenilor „să cânte” – ţânşneşte fântâna, 

toţi să cânte”. 
4. Lecţia noastră – în timp de apărare, descurajare să nu stăm 

singuri să adunăm oamenii şi în special oameni de laudă. 
Cântă fântânii tale – Dumnezeule celui viu. Lasă cântarea ta 
să fie una de mulţumire, pentru binecuvântările trecutului şi 
o cântare a credinţei în promisiunile lui Dumnezeu pentru 
prezent şi viitor. 

 

III. Puterea în unitatea laudei (2 Cronici 5:13) 
Acest text demonstrează puterea în unitate de laudă, 
mulţumire şi muzică. 
 

1.  Trompetele şi cântăreţi era una. 
2. Au scos un singur sunet în laudă şi mulţumire pentru 

Domnul    spunând.  
3. Casa (templul) a fost umplut cu prezenţa lui Dumnezeu. 

 

IV. Lauda puternică aduce victorie. 2 Corinteni 20:15-22 
Aici este o mare lecţie despre puterea laudei. Iuda a fost 
confruntat cu vrăjmaşi de moarte, Moab şi Ammon. 
Oamenii l-au căutat pe Dumnezeu în rugăciune şi cu 
credinţă în cuvântului lui (200:1-4) şi apoi vine cuvântul 
profetului: „nu vă temeţi... pentru că nu voi veţi lupta ci 
Dumnezeu. V.15 Victoria a venit într-o manieră ciudată dar 
puternică. Leviţii îl lăudau pe Dumnezeu (v.19,21) 
Rezultatul acestei laude puternice a fost victorie totală. 
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V.   Lauda opreşte înaintarea răutăţii. Ps. 7:14-17 
1. Să nu aşteptăm până când toate condiţiile şi     

circumstanţele sunt favorabile.  
2.  Ofertă o jertfă de mulţumire pentru că Dumnezeu este 

vrednic. Isaia 12:1-3; Ieremia 33:11 
 

VI. Reclama laudei. Ps. 18:3 dacă o persoană este adusă într-o 
casă luminată, ea se luminează la faţă, dar să vii în prezenţa 
lui Dumnezeu.  

 

VII. Laudă – drumul spre prezenţa lui Dumnezeu. Ps.22:3-
4/trei cuvinte 
1. Laudă  
2. Încredere 
3. Izbăvire 

 

VIII. Să cântăm laude cu înţelepciune. Ps.47:7; Prov.21:16 
Cei care ascultă laudele voastre către Dumnezeu, ei trebuie 
să audă mărturia salvării noastre şi relaţia de bucurie cu El 
care să-i conducă la mântuirea lor. 

 

IX. Lauda – drum spre succes.  Ps. 50:22-23 
1. Să oferim laudă şi glorie lui Dumnezeu. 
2. Noi primim putere să avem o conduită 
3. Rezultat – noi primim o revelaţie (înţelegere) a mântuirii 

lui Dumnezeu. 
 

X. Lauda aduce binecuvântare şi satisfacţie. Ps.63:1-5 
1. Afimarea relaţiei: „Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu”. 
2. Priorităţi clare: „Pe tine te caut” 
3. Intensitate profundă: „Îmi însetează sufletul, îmi tânjeşte 

trupul” 
4. Dorinţa de implicare: „Aşa te privesc eu” 
5. Mulţumire. v.3 
6. Rezultat: v.4-5 
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XI. Să înveţi copiii să aducă laudă. Ps.145:1 
 

XII. Lauda perfectă produce putere.  Mat.21:16 
 

XIII. Lauda deschide uşile închisorii. Fapte 16:25-26 
 

XIV. Să ne încurajăm unii pe alţii în laudă. Evrei 5:18-19 
 

XV. Jertfa. Evrei 13:10-15 
 

Încheiere 
Închinarea este umblarea cu El. 1 Pet.2:9 
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VIAŢA ÎN EGIPT  

 
Exod 1, 2 

 
 

Egiptul, după moartea lui losif, este tipul lumii. Faraon, care n-
a mai cunoscut pe Iosif, reprezintă dumnezeul acestei lumii. 
Experienţele copiilor lui Israel în Egipt sunt experienţele 
creştinilor căzuţi în lume. 
 

I. Poziţia dureroasă 

- fără prieteni (1:6; 3:5) 

- fără credinţă (5:21) 

- fără speranţă (6:9) 
 

II. Serviciul amar 

- slujeau vrăjmaşilor: ei zideau pentru Faraon (1:11) 

- slujeau în durere (5:13) 

- slujeau în mizerie (1:11) 
 

III. Plânsul disperat 

- s-a suit (2:23) 

- auzit (2:24) 

- răspuns (2:25; 3:8) 
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CHEMAREA LUI MOISE 

 
Exod 3:1-10 

 
 

I. Începutul manifestării (v. 1-2) 
Îngerul lu i  Dumnezeu i s-a arătat într-o flacără de foc. 
Flacăra de foc a fost simbolul prezenţei lui Dumnezeu. 

- semnifică puritate 

- semnifică putere 

- semnifică o taină (un mister): "Rugul nu se mistuia de loc" 
 

II. Timpul rezoluţiei (v. 3-4) 
Moise a spus: "Am să mă întorc să văd ce este această 
vedenie minunată” 
-  această întoarcere a fost necesară; 

- El s-a întors cu un scop: să vadă "pentru ce nu se mistuie 
rugul" 

- întorcându-se a auzit glasul lui Dumnezeu: "Moise! Moise!" 
 

III. Marea revelaţie (v. 6-9) 

- revelaţia caracterului Lui:"Eu sunt Dumnezeul părinţilor 
tăi" (v.6) 

- revelaţia interesului: "Am văzut asuprirea poporului, am 
auzit plânsul, îi cunosc durerile." 

- revelaţia scopului salvator: "M-am pogorât ca să-l 
izbăvesc." 
 

IV. Însărcinare clară: "Acum vino şi Eu te voi trimite” (v. 10) 

- timpul: "vino acum" 

- scopul: "vei scoate poporul Meu” 
- autoritatea: "Eu te voi trimite” 
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SCUZELE LUI MOISE 
 

Exod 3:11 -4:17 
 
 

Moise a oferit câteva scuze pentru a nu asculta. 
 

I. Nevrednicia personală (3 :11)  
 

II. Necredinţa oamenilor (4:1) 
Cum i-a răspuns Dumnezeu la a doua scuză (4:2-9): 

- toiagul transformat în şarpe; puterea biruitoare 

- mâna vindecata de lepră; puterea de restaurare 

- apa transformata în sânge; puterea de transformare 
 

III.  Infirmităţile trupului (Exod 4:10; 1 Corinteni 4:19) 
 

IV .  Nu a vrut să-şi asume această responsabilitate (4:13) 
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FARAON 

TIPUL DIAVOLULUI 
 

Exod 5-10 

 

 
I.  El este un vrăjmaş învederat 
 

1. Îl tăgăduieşte pe Dumnezeu: "Cine este Domnul ca să 
ascult de glasul Lui?" (v. 2) 

2. Dispreţuieşte mesajul: "...oamenii să nu mai umble după 
năluci." (v. 9) 

3. Pune sarcini grele: v. 17, 18 

4. Rămâne neschimbat 
 

II Înşelăciunile lui sunt tăioase 
 

1.  Duceţi-vă de aduceţi jertfe aici în ţară (8:25) 

2. Duceţi-vă, dar să nu vă depărtaţi prea mult (v. 28; Luca    
17:32) 

3. Duceţi-vă voi bărbaţii (10:11);  Mântuiţi-vă voi, dar 
lăsaţi-vă soţiile şi copiii în urmă (Fapte 16:31; 2:39) 

4. Duceţi-vă, dar lăsaţi-vă turmele aici (10:24);            
 Să slujeşti lui Dumnezeu fără jertfă (Exod 10:26) 
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EVANGHELIA LUI MOISE 

 

Exod 6:1-8 

 

 
I.  Odihnă faţă de povară (v. 6) 

"Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă 
egiptenii." (Matei 11:28) 
 

II.  Eliberare de puterea vrăjmaşului (v. 6) 
"Vă voi izbăvi din robia lor." (Coloseni 1:13) 
 

III.  Răscumpărare cu mari judecăţi (v. 6) 
"Vă voi scăpa cu mari judecăţi." (Galateni 3:13) 
 

IV.  Dumnezeu îi ia ca popor al Lui (v. 7) 
"Vă voi lua ca popor al Meu." (1 Corinteni 6:20; Galateni 
3:13-14) 
 

V.  Asigurarea lui Dumnezeu (v. 7) 
"Eu voi fi Dumnezeul vostru." 
 

VI.  Promisiunea călăuzirii continue (v. 8) 
"Eu vă voi aduce în ţară." 
 

VII. Promisiunea Marii Posesiuni (v. 8) 
"Eu vă voi da tara în stăpânire." (Ioan 14:2-3) 
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EXODUL 14 

 
 
I. Dumnezeu are totdeauna un om. V.1 
 

II. Dumnezeu lucrează pentru binele nostru. V.8 
 

III. Dumnezeu verifică tăria noastră. V.10-12 
 

IV. Dumnezeu are un plan pentru noi. V.13-14 
 

V. Dumnezeu are un mesaj pentru noi. V.15-16 
 

VI.  Dumnezeu are o minune pregătită pentru noi.V.19-22 
 

VII.  Dumnezeu doreşte să avem încredere în El şi în robul 
ales. V.31 
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PÂINEA DIN CERURI  

 
Exod 16 

 
 

I.   Atitudinea oamenilor 
Ei au cârtit împotriva lui Moise (v.2), împotriva Domnului 
(v.7) 
Să luăm în considerare ceea ce a făcut el pentru ei -               
Isaia 1:5-6 

 

II. Îndurarea lui Dumnezeu 
„voi trimite pâine din ceruri peste voi“ (v.4) 
Mare har este pâinea peste cârtitori (Romani 5:8) 
Pâinea vine din cer, nu a fost făcută pe pământ.  

 

III. Abundenţa - un omer pentru fiecare om (v.16) 
Mana care a avenit din cer a fost suficientă pentru fiecare 
om care era în pustie. În Hristos Isus - darul lui Dumnezeu 
este suficient pentru fiecare om- Evrei 2:9; 1 Ioan 2:9.  

 

IV.  Nevoia de apreciere- v.21  
 Mana a fost trimisă din ceruri, dar nu a fost turnată pe 

gâturile lor:   
1. Trebuiau să o adune- 1 Ioan 1:12 
2. Trebuia adunată în fiecare dimineaţă. În fiecare zi, 

încrede-te în Dumnezeu.  
3. Trebuia adunată - Matei 9:29; Matei 5:6 

 

V. Dezamăgirea celor necredincioşi  
V. 27- unii din popor au ieşit în ziua a şaptea, dar n-au găsit 
darul lui Dumnezeu (v.25).  
Unii dintre ei sunt printre noi- aşteaptă mântuire după ce 
trece ziua de har.  
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Matei 25:12; Luca 16:25 - să nu fie prea târziu  
 

VI.  Viaţa de credinţă  
Ei au mâncat mana până au ajuns în Canaan- v.35  
Ioan 6:35- Isus, pâinea vieţii.  
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ÎNGERUL SALVATOR 

 

Exod 23:20-25; Isaia 63:9 

 

 
I.  Salvator / Mântuitor 

- El a fost trimis din cer: "un înger" (v. 20) 

- El a fost trimis de Dumnezeu: "Eu trimit un înger"       
(v. 20) 

- El purta Numele lui Dumnezeu: "căci Numele Meu este 
în El" (v. 21; 1 Timotei 3:16) 

-   El avea putere să ierte păcatele: "să nu te împotriveşti Lui,    
pentru că nu vă va ierta păcatele" (v. 21; Marcu 2:10) 

II. Mântuire / salvare 

- să ne elibereze de vrăjmaşii noştri: v. 23 

- să ne izbăvească: v. 20; Coloseni 1:13 

- să ne păzească în drumul nostru: v. 20; Ioan 14:6 

- să ne binecuvinteze: v. 25 

- să ne elibereze de boală: v. 25; Matei 8:17 

- să meargă înaintea noastră: v. 20 

- să pregătească un loc pentru noi: v. 20; Ioan 14:1-3 

III.    Salvaţi / mântuiţi 

- să umblăm smeriţi: "Fii cu ochii în patru" (v. 21;  Mica 
6:8) 

- ascultare deplină: "şi ascultă glasul Lui" (v. 21; Matei 
23:10; Ioan 2:5; Deuteronom 18:19) 

- încredere continuă: "să nu te împotriveşti Lui" (v. 21; 
Num. 14:11) 

- să stai tare: "să nu te închini înaintea dumnezeilor lor, şi 
să nu le slujeşti" (v. 24; 2 Corinteni 6:17; Efeseni 6:11) 
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- să slujeşti cu credincioşie: "voi să slujiţi Domnului, 
Dumnezeului vostru" (v. 25; Matei 4:10); Fii credincios 
până la moarte. 
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IATĂ SÂNGELE LEGĂMÂNTULUI 

 

Exod 24 :1-8 ; Ioan 1 :29 ; Exod 12 ; Luca 22 :20 

 

I. Când a fost vărsat  sângele 
 

- după ce Dumnezeu a fost onorat (v.1) 
- după ce Cuvântul lui Dumnezeu a fost revelat (v.4) 
- după ce altarul a fost zidit (v.4) 

 
II. Ce semnifică acest sângre 

 

- implică păcat (Efeseni 2:12) 

- implică substituire  

- implică mântuire (Fapte 13:19) 
 
III. Unde a fost stropit (vărsat) acest sânge 
 

- stropit pe altar (v.6) 

- stropit pe oameni (popor) (v.8) 
 
Sângele pe oameni semnifică: 

-  răscumpărare (Efeseni 1:7) 

-  reconciliere (Evrei 9:14; Efeseni 2:13) 

- obligaţie: „Vom face şi vom asculta tot ce zice Domnul” 
(v.7) 
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FEREŞTE-TE DE SCUZE! 

 
Exod 32:19-24 

 
 
I.  Scuzele sunt la fel de vechi ca şi creaţia lui Dumnezeu. 

 
1.  Aron. Aron, ca şi lider a aruncat răspunderea pe popor. 

Când Moise l-a întrebat: „Ce ţi-a făcut poporul acesta, 
de ai adus asupra lui un păcat atât de mare?”. Aron a 
răspuns: „Tu singur ştii că poporul acesta e pornit la 
rău”. (v.21-22) 

2.  Adam. Când Dumnezeu s-a apropiat de Adam şi l-a 
întrebat: „Nu cumva ai mâncat din pom?” Adam a 
răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o...” El i-a criticat pe 
amândoi, pe Dumnezeu şi pe soţia lui (Genesa 3:11-12) 

3. Eva. Când Dumnezeu a întrebat-o pe Eva, ea i-a 
răspuns: „şarpele m-a amăgit şi am mâncat”, cu alte 
cuvinte, ea a spus: ”Diavolul m-a făcut să fac asta”. 
(Genesa 3:13) 

 
II. Sucuzele nu ne justifică 
 

1. Responsabilitatea noastră. Este simplu pentru noi să 
criticăm casa noastră, biserica, şcoala sau guvernul 
pentru insuccesul nostru în slujirea lui Hristos, dar 
Dumnezeu ne face răspunzători. 

2. Standardul lui Dumnezeu. Schimbarea lumii în moda 
şi în stilul de viaţă îşi pun amprenta asupra noastră, 
totuşi standardul lui Dumnezeu de viaţă nu se schimbă 
zilnic , aşa cum moda oamenilor se schimbă. El este 
veşnic. 
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3. Scuzele pot fi înlocuite. 

- Pavel şi Sila. Când Pavel şi Sila au fost aruncaţi în 
închisoare, ei se puteau văita de condiţiile lor şi să se  
plângă unul altuia; în schimb ei au început să se roage şi 
să cânte cântări de laudă (Fapte 16:25) 

- Când Ştefan a fost acuzat pe nedrep şi scos afară din 
oraş cu pietre, el a strigat: ...nu le ţinea în seamă păcatul 
acesta”. (Fapte 7:60) 

- Noi înşine. Nu permite ca scuzele să-ţi ruineze viaţa. În 
schimb, îndreaptă către Domnul toate răspunderile şi 
atunci vei avea o viaţă victoriasă. 
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PROMISIUNEA PREZENŢEI LUI 

 
Exod 33:12-16 

 
 

I. Cum a fost văzut această promisiune. v.12 
 
II. Ce a oferit această promisiune. v.14 
 
III. Când a fost dată această promisiune. v.7-11 
 
IV. Ce a adus această promisiune. v.16 

- dovada harului (v.16) 

- siguranţa odihnei (v.14) 

- puterea separării (v.16) 
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RUGĂCIUNEA LUI MOISE 
(NEVOIA SLUJITORULUI) 

 
Exod 33:12-33 

 
 

În această rugăciune sunt patru cerinţe dumnezeieşti. 
 
I. Călăuzirea lui Dumnezeu să-i fie dată: „arată-mi căile 

tale” (v.13) 
1. Atunci te voi cunoaşte (Exod 24:18); Pavel (Filipeni 3:10; 

Osea 6:3) 
2. Să găsesc har (trecere înaintea ta) – Luca 22:35 

  
II. Prezenţa lui Dumnezeu să fie cunoscută (v.14) 

1. Părtăşie şi odihnă (v. 14; 1 Ioan 1:3) 
2. Protecţie şi victorie (Exod 14:20; Evrei 13:5-6) 

 
III. Puterea lui Dumnezeu să fie manifestată (v.16) 

1. Vederea caracterului Lui (v.19-22; Ps.107:8) 
2. Puterea de convingere (Evrei 11:17); prezenţa lui 

Dumnezeu convinge de păcate (Fapte 2:37; 7:54) 
 
IV. Gloria lui Dumnezeu să fie văzută (v.18) 

1. Vederea caracterului Lui (v.19.22; Psalmul 107:8) 
2.  Protecţia mâinii Lui ( Isaia 6:5; 2 Corinteni 5:19;  Exod 

34:39; 2 Corinteni 4:6; Fapte 6:15)  
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CÂND DOMNUL ÎŞI ARATĂ GLORIA 

 
Exod 33 : 18 - 23 

 
 

I. O fundaţie divină: „Deci trebuie să stăm pe stâncă”            
(Exod 33:21) 

 Isus Hristos – Stânca 
1. El ne satisface (1 Corinteni 10:4) 
2. El oferă o temelie pentru viaţa noastră (Matei 7:24) 
3. Ei oferă o temelie pentru biserică (Matei 16:18) 

 

II. Protecţie divină: „Te voi pune în crăpătura stâncii” (v.22) 
1. Crăpătura era o scobitură în stâncă, care oferea protecţie 

faţă de intemperiile din afară. 
2. La Golgota, soldatul roman a format o „crăpătura” în 

stânca vremii cu suliţa sa. 
3. Dumnezeu ne oferă protecţie 

a. El ne oferă un loc ascuns (Ps.32:7) 
b.  El ne oferă un loc de încredere (Ps.91:7) 
c. El ne oferă un loc de protecţie (Ps.34:7) 

 

III. Intervenţie divină: „şi te voi acoperi cu mâna Mea” (v.22) 
1. Mâna Sa este lucrarea puterii Sale (Isaia 59:1) 
2. Când Domnul îşi pune mâna Sa în sarcinile importante ale 

bisericii, nu este motiv de îngrijorare. 
3. Fără mâna lui Dumnezeu 

- Israel ar fi murit în captivitate 

- Nu ar fi fost lege (Deuteronom 33:2) 

- Nu ar fi fost un legământ (Evrei 12:24) 
 

IV. Conducătorul divin: „şi Mă vei vedea pe dinapoi, dar faţa 
nu o vei putea vedea” (V.23) 
1.El conduce – nu părăseşte (Isaia 42:16) 
2. El conduce ca Păstor al nostru (Psalm 23) 
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ARON - PRIMUL MARE PREOT  

ÎN ISRAEL 
 
 

Familia: 

- Parinţi - Avram/ Iochebed - Numeri 26:59  

- Fraţi, surori – Moise / Maria - Numeri 26:59 

- Soţia - Elişeba- Exod 6:23 

- Fii - Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar- Exod 6:23 
 
I. Dumnezeu pune lideri împreună pentru binele 

oamenilor- Exod 4:27-31 
 

II.  Dumnezeu te poate folosi indiferent de vârstă.     
Exod 7:6-7 
 

III. Dumnezeu ne învaţă să susţinem, să onorăm liderii     
nostri - Exod 17:12-13 

 
IV. Dumnezeu atenţionează cum să facem faţă presiunilor 

– Exod 32:1-5 
 

V. Dumnezeu ne învaţă să ne asumăm responsabilităţi 
pentru păcatul nostru şi să nu învinuim pe alţii -           
Exod  32:22-24 

 
VI.  Dumnezeu ne cere să îi dăruim tinereţea noastră.   

Numeri 8:20-26 
 

VII. Dumnezeu ne arată ca, indiferent de dăruire, oamenii    
critică liderii- Numeri 14:1-5 
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Aron: 

- A participat la toate întâlnirile lui Moise cu Faraon 

- Arabii venerează mormântul tradiţional al lui Aron langă 
muntele Hor şi acolo se află o capelă mahomedană.  

- Numele lui este menţionat în Coran, iar scrierile rabinilor au 
multe istorisiri fabuloase despre el.  

- Aron îl simbolizează pe Hristos ca mare preot.  

- Aron are o instabilitate caracteristică (viţelul de aur) 

- Aron cedează presiunii exterioare şi uită ce a spus 
Dumnezeu - să nu ai alţi dumnezei, în afară de mine 

- Aron a ştiut să se pocăiască şi să se umilească după ce a 
comis păcatul (Exod 29) pentru că în Levitic, cap. 5 a fost 
consacrat Aron ca mare preot  
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TREI MUNŢI FOARTE 

 IMPORTANŢI 
 

 
I. Sinai - Muntele Condamnării (Exod 19) 

1. Pe acest munte, Dumnezeu a coborât şi S-a revelat pe 
Sine într-un mod deosebit. A existat foc, întunecime de 
fum şi tunete. 

2. Dând Legea şi cele zece porunci, Dumnezeu şi-a revelat 
sfinţenia Sa şi păcătoşenia omului 

3. Păcatul a fost descoperit şi pedeapsa teribilă a fost 
cunoscută 

4. Când sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu au fost 
descoperite împotriva păcatului omenesc, omul nu a putut 
îndura asemenea revelaţie (Evrei 12:21) 

 
II. Calvarul - Muntele Răscumpărării (Luca 23:33) 

1.La Calvar, Dumnezeu şi-a arătat ura Sa faţă de 
păcat, pedepsindu-l pe cruce 

2. A fost ca şi o compensare pentru păcatul săvârşit şi o 
cale de scăpare din consecinţele lui 

3. Primul munte, Sinai, a relevat robia păcatului, al doilea 
munte, Calvarul, a relevat calea eliberării din robie 

4. Hristos ne-a răscumpărat 
a. Cuvântul "răscumpărare" înseamnă 

- a cumpăra din nou, ceva ce a fost vândut, plătind 
preţul celui ce l-a cumpărat 

- a elibera şi a scoate din robie, pe cei ce au fost luaţi 
prizonieri de către duşmanii lor 

b. Să considerăm şi să subliniem gândurile despre 
răscumpărare, conţinute în următoarele versete: 
Efeseni 1:7; Tit 2:14; 1 Petru 1:18 
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III. Sion - Muntele Glorificării (Evrei 12:22-24) 
1. Acest munte este cunoscut ca un munte al glorificării. 

Muntele se mândreşte cu o aşezare cerească. Este o reşedinţă 
a glorificării sfinţilor. 

2. Cele 5 doctrine expuse în Romani, în legătură cu salvarea 
omului, sunt următoarele: condamnarea, justificarea, 
sfinţirea, consacrarea, glorificarea 

- condamnarea a fost portretizată la Sinai 

- justificarea, sfinţirea şi consacrarea au fost înfăptuite la 
Calvar (Romani 4:25; Evrei 13:12) 

3. Ne refugiem de la muntele Sinai cu o teribilă condamnare; 
urcăm muntele Calvarului unde găsim răscumpărare; 
intrăm într-o experienţă a sfinţeniei şi continuăm o viaţă 
de consacrare, ne pregătim să urcăm Sionul, muntele 
glorificării. 
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CREATORUL SABATULUI 

 
 

Sabatul, sau odihna lui Dumnezeu, înseamnă satisfacţie deplină 
în ceea ce s-a  împlinit.  
 
I. Sabatul rânduit - ziua a 7-a a fost lăsată şi aşezată de 

Dumnezeu să fie un timp de odihnă şi bucurie pentru El 
Însuşi şi pentru toată creaţia.  
1. Este o zi de odihnă. 
2. A fost o zi binecuvântată 2:3 „Dumnezeu a binecuvântat 

ziua“ 
3. A fost o zi deosebită: „Dumnezeu a sfinţit-o“ 
4. A fost ziua de har pentru om. Dumnezeu l-a facut pe om 

în ziua a şasea şi prima zi oferită lui Adam a fost ziua de 
odihnă, să intre în bucuria odihnei cu creatorul lui.  

 
II. Sabatul distrus - omul a uitat Sabatul şi îşi aduce aminte că 

Sabatul a fost făcut pentru om - Exod 22. Mana nu era dată 
în ziua Sabatului.  

 
III.  Sabatul restaurat - prin Isus Hristos, omul poate fi adus 

înapoi la odihna lui Dumnezeu.  
1. Prin el altă lucrare a fost încheiată - Ioan 17:4.  
2. Această odihnă este pregătită. Aşa cum Dumnezeu stă pe 

scaunul îndurării în sfinta sfintelor, acum noi avem odihnă 
în lucrarea fiului său. 

3. Altă zi a harului este proclamată - Matei 11:28; Evrei 4:1-9 
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DRUMUL ASCULTĂRII 

 
Levetic 26:1-13 

 
 

 Două drumuri sunt deschise înaintea noastră în acest capitol:  

- Unul este al ascultării şi altul al binecuvântării 

- Altul este al neascultării şi altul al mizeriei 
 

I.  Trăsăturile (caracteristicile) celui ascultător:  
1. Nu va avea idoli v.1- nu se va închina dumnezeilor acestei 

lumi. 
2. Reverenţă faţă de rânduielile lui Dumnezeu v.2 
3. Sunt călăuziţi ce cuvintele Lui v.3 - Matei 7:24 
4. Se bucură să facă voia Lui v.3- Matei 7:24 

 
II. Binecuvântări care însoţesc ascultarea 

Calea ascultării este o cale: 
1. Roditoare v.4; Isaia 44:3 

     Rodirea depinde de relaţia noastră cu Dumnezeu  
2. Pace şi odihnă v.6 
3. Eliberare de lucruri rele v.6 ; Gal.5:19,21 
4. Puterea să biruiască v.7,8; 1 Corinteni 1:26-31 
5. Favoare distinctă v.9; Romani 8:28; Evrei 13:5-6 
6. Provizii din abundenţă v.10 
7. Părtăşie divină v.12 

 
 
 
 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 69 

 
DRUMUL NEASCULTĂRII 

 
Levitic 26:14-45 

 
 

I. Relele care urmează în urma neascultării (v.14) 
1. Mare frică (v.16): „voi trimite peste voi groaza“ 
2. Declin sigur (v.16): „să piară viaţa din voi“ 
3. Activităţi nesănătoase (v.16):  
4. Lucrare neroditoare v.16 „veţi semăna în zadar“ 
5. Robie zdrobitoare v.17 
6. Rugăciuni neascultate v.19 
7. Predici dureroase v.22 
8. Probleme interne v.37 

  
II. Remedii pentru toate aceste mizerii se găsesc în: 

1. Mărturisire v.40 Ps. 32:5 
2. Smerenie v.41 
3. Credinţă v.42-45 
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MÂINILE NOASTRE  

 
 

I. Curăţite (Leviticul 14:14)  
a. Păcate iertate 
b. Păcate uitate 
 

II. Unse (Levitic 14:17)   
a. Sigilate cu prezenţa Duhului Sfânt  
b. Împuternicite cu ungerea Duhului Sfânt 
 

III. Umplute (Exod 29:24) 
a.  Consacrare 
b. Sfinţire 
 

IV. Curate (I Timotei 2:8)  
    a. .     Secretul tăriei  

 b.Surse de binecuvântare 
  

V. Luptă (Psalm 18:34) 
a. Război 
b.Duşman 
 

VI. Ridicate (Psalm 134:2; 1 Timotei 2:8) 
a. Laudă   
b.Binecuvântare   
c. Fără îndoieli 
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STÂLPUL DE FOC (NORUL)  

 
Numeri 9:15-21; Exod 40:33-38 

 
 

I. Care este semnificaţia? 
Este tipul întrupării Fiului lui Dumnezeu. 
Dumnezeu a fost în stâlp, Dumnezeu a fost în 
Hristos (2 Corinteni 5:19; Matei 16:16; Ioan 5:39; 
Apocalipsa 19:13) 
 

II. Ce a însemnat pentru israeliţi? 
Pentru ei a fost dovada: 

1. Unui Dumnezeu personal (Psalm 46:5; Evrei 1:3; 
Ioan 10:30) 

2. Părtăşia divină. Dumnezeu Le-a vorbit din nor    
(Deuteronom 5:22; Matei 28:20). Părtăşia noastră este cu     
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 

3. Stâlpul a fost de asemenea, garanţia abundenţei pentru 
nevoile lor (Ex. mana zilnică, apa din stâncă -                
1 Corinteni 10:3-4) 

4. Prezenţa stâlpului înseamnă protecţie. La Marea Roşie, 
norul  s-a aşezat între israeliţi şi egipteni                  
(Exod 14:20) eliberând pe unii şi distrugând pe ceilalţi 
(Exod 14:24; Fapte 17:31). 

5. Norul a fost un adăpost pentru Israel (Psalm 121:5) 
6. Stâlpul a fost sursa lor de lumină (Ioan 1:4) 
7. Stâlpul a fost ghidul lor (Numeri 9:18) 
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TRIUMFUL CREDINŢEI 

 
Numeri 13 – 14 

 
 

7 acţiuni ale credinţei: 
 
I.     Confirmă promisiunea lui Dumnezeu (13:27) 

  Aceasta este exact ceea ce supusese Dumnezeu. 
 
II.     Prezintă dovezile credincioşiei lui Dumnezeu (13:26) 

Ei au fost în pustie (v.3) şi pustia nu produce. 
Când iudeii au văzut îndrăzneala lui Petru şi Ioan, au 
recunoscut că aceştia fuseseră cu Isus. 

 
III.  Să luăm moştenirea acum : “Haideţi să ne suim şi să 

punem mâna pe ţară” (13:20) 
Necredinţa aşteaptă sezonul convenabil. 
Promisiunea „viaţa veşnică” – de ce să nu o avem acum? 
Matei 11:28,29: „odihnă” – acum o avem 
Ţara promisă este înaintea noastră. Dacă avem credinţă o 
vom poseda. 

 
IV.  Plânsul pentru necredinţă: „Iosua şi Caleb şi-au rupt 

hainele”. (14:6) 
Isus a plâns asupra Ierusalimului. 

 
V.     Odihna exclusivă în Domnul (14:8-9) 

Credinţa nu se uită la dificultăţi (13:28) ci se uită la 
făgăduinţe şi puterea lui Iehova. 
Prin credinţă Avraam a ascultat; Petru a umblat pe mare. 
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VI.  Să-l urmăm pe Dumnezeu totdeauna şi oriunde 
(14:24) 
„Caleb a urmat în totul calea Mea” (v.10) 

 
VII.   Să moştenească promisiunile (v.24) 

 „Îl voi face să intre în ţară”. 
În Psalmul 37, sunt făcute 5 promisiuni celor credincioşi: 
v.3,4,5,7,11,34 
Dumnezeu este credincios.  
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PILDA  LUI BALAAM 

Privilegiile poporului lui Dumnezeu 
 

Numeri 23:18-24 
 
 

El vede poporul Lui ca: 
 
I. Oameni iertaţi (v. 21) 

„El nu vede nici o fărădelege." Binecuvântaţi sunt cei ale căror   
păcate au fost iertate (Romani 4:7-8). Păcatele noastre sunt 
iertate (1 Ioan 1:12; Romani 8:23) 
 

II. Oameni eliberaţi (v. 22) 
“Dumnezeu i-a scos din Egipt," din casa robiei, de sub 
domnia lui  Faraon, i-a salvat de mânia care vine                  
(1 Tesaloniceni 1:10), de puterea întunericului (Coloseni 
1:13), de păcat (Romani 6:18), de lumea rea (Galateni 1:4) 
 

III.  Oameni bucuroşi (v. 21) 
"Domnul, Dumnezeul lui este cu el, El este împăratul lui, 
veselia lui." Să avem bucurie în Dumnezeu, să ne bucurăm 
de prezenţa, lumina, dragostea, puterea şi credincioşia Lui. 
 

IV. Oameni protejaţi (v. 23) 
"Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov." 
Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise, dar ei au fost 
loviţi. 
 

V. Oameni care mărturisesc (v. 23) 
"Acum se poate spune despre lacov şi Israel: ce lucruri 
mari a făcut Dumnezeu!" (Psalm 126:1-3) 
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VI. Oameni curajoşi (v. 24) 
"Poporul se ridică întocmai ca un leu" - emblema creştină. 
Oameni care se ridică să spună lucrurilor pe nume, biserică 
ce are putere. 
 

VII.  Oameni victorioşi (v. 24) 
"Nu se culcă până ce nu a mâncat prada. Genesa 49:9 - 
Noi suntem mai mult decât biruitori. Nu lăsa sufletul tău 
să se odihnească până nu mănânci bucuria victoriei 
asupra păcatelor  şi asupra circumstanţelor (Romani 8:37). 
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CHEMARE LA UNIREA 

EFORTURILOR 
 

Numeri 32:1-33 
 
 

Copiii lui Ruben şi copiii lui Gad au văzut moştenirea lor în 
partea  aceasta de Iordan, dar Moise le-a spus să meargă înainte 
şi să nu se oprească (v. 6). Din acest capitol noi învăţăm: 

 

I. Tot poporul Domnului trebuie să aibă o cauză comună 
Erau 12 seminţii si toţi erau fraţi (v. 6). Tăria sau slăbiciunea 

unuia  este slăbiciunea sau tăria tuturora. 
 

II. A pune interesul personal pe primul loc este un mare    
pericol pentru lucrarea Domnului 

Rubeniţii au spus: "Ţara aceasta să fie dată robilor tăi şi să 
nu ne treci Iordanul" (v. 1 -5). Ei au văzut ţara Iaezer şi Galaad 
care era exact ce doreau ei. Dorinţa lor era să stea jos şi alţii 
să lucreze. 
Aceasta este melancolia creştină - să-i vezi pe unii că au 
cunoştinţa mântuirii si se bucură de doctrina vieţii creştine, 
dar nu sunt lucrători activi. 
 

III. Interesul egoist descurajează pe alţii (v. 7) 
"Pentru ce voiţi să muiaţi inima copiilor lui Israel şi să-i 
faceţi să nu treacă în ţara pe care le-o dă Domnul?" Sunt multe 
feluri de a descuraja pe fraţi: 

- necredinţa şi sărăcia vieţii creştine 

- dificultatea de a intra în stăpânirea ţării (Deut.1:22-28) 

- indiferenţa spirituală 
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IV.  Căutând binele altora ajuţi lucrarea lui Dumnezeu 
Este un mare privilegiu să poţi ajuta pe alţi fraţi să poată 
moşteni ţara. 
Este nevoie de învăţătură biblică pură. 

 

V. Să nu faci nimic este un păcat împotriva Domnului 
 (v. 23) 

- păcatul neglijenţei de a lucra pentru Domnul 

- Nu sunt eu angajat? Nu ne-a angajat Domnul în lucrare. 
 

VI. Devotarea pentru interesele împărăţiei lui Dumnezeu 
îţi asigură binecuvântările prezentului (v. 20-22) 
"Dacă vă înarmaţi să mergeţi înaintea Domnului şi să luptaţi - 
atunci veţi fi fără vină înaintea Domnului şi înaintea lui Israel 
şi ţinutul acesta va fi moşia voastră înaintea Domnului." 
Ţara fii lor lui Gad şi fiiilor lui Ruben era dincoace de Iordan. 
Motivul pentru care mulţi creştini nu au o viaţă plină de 
satisfacţii spirituale este că au încetat să ajute pe alţii. Nu 
există oameni mai fericiţi decât ucenicii Domnului Isus - 
lucrătorii; lucrători care nu caută binele lor, ci binele altora. 

 
Încheiere 
Galateni 6:2 
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PĂCATELE VOSTRE VĂ VOR AJUNGE 

 
Numeri 32:23 

 
 

I.  Vă vor ajunge în acţiunile voastre 
a. Acţiuni păcătoase (Ioan 3:19) 
b. Acţiuni egoiste (2 Timotei 3:4) 
c. Acţiuni senzuale (2 Timotei 3:3) 

 
II. Vă vor ajunge în atitudinile voastre. 

a.  Atitudine nesfântă (2 Timotei 3:1-5) 
b.  Atitudine indiferentă (Apocalipsa 3:14-22) 
c.  Atitudine lipsită de dragoste (Matei 25:44) 
d.  Atitudine necontrolabilă (1 Corinteni 9 :24-27) 
e.  Atitudine nemulţumitoare (2 Timotei 3 :2) 

 
III. Vă vor ajunge în tovărăşiile voastre 

a.  Locurile lumii (1 Ioan 2 :15-17) 
b.  Practicile lumii (Galateni 5 :17-21) 
c. Oamenii lumii (2 Corinteni 5 :17) 
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CUM SĂ MOŞTENEŞTI  

ŢARA PROMISĂ 
 

Numeri 33 : 50-56 
 
 

Să nu uităm : “ţara” este moştenirea prezentă în Isus. 
 
I. Caracterul ţării. 

1. O ţară a plinătăţii (Deuteronom 8:7-9) – plinătatea lui 

Hristos (Filipeni 4:19)  
2. O ţară dată de Dumnezeu (Deuteronom 8:10) – Dumnezeu 

a dat pe Fiul Său (Ioan :16) – bogăţiile lui Hristos          
(1 Corinteni 4:23) 

3. O ţară oferită tuturor israeliţilor – Hristos este suficient 
pentru noi toţi. 

 
II. Modul de a intra în posesia ţării. 

1. Să crezi promisiunea – promisiunea lui Dumnezeu trebuie 
acceptată şi crezută – unii nu au putut intra din cauza 
necredinţei. 

2. Să intri în ea – nu poţi să o moşteneşti până nu intri în ea 
(Iosua 1:3) - să fii în Hristos, în plinătatea Lui                
(Psalm 16:15; 23:6). 

3. Să înlături vrăjmaşiii (v.52,53) – vrăjmaşi sunt mulţi – 
gândurile negre, poftele firii pământeşti, etc. 

 
III. Avertizarea celor ce greşesc. 

1. Greşeala este posibilă (v.55) – ei intră în ţară, dar locuiesc 
cu omul vechi, cu poftele lui păcatoase. 

2. Compromisul este periculos – „aceia dintre ei care îi vei 
lăsa, vă vor fi ca nişte spini în ochi şi ca nişte ghimpi în 
coaste”. 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 80 

 Vrăjmaşii nu trebuie să aibă loc în tabăra sfinţilor – spini 
în gândirea firească, spini în conştiinţă, şi dacă îi laşi nu 
poţi vedea lumina curată. 

3. Neascultarea este fatală (v.56) – nu te bucuri de lucrurile 
spirituale. 
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PAŞI PENTRU A IEŞI DIN  

OBIŞNUINŢĂ 
 

Deutoronom 2 
 
 
Introducere:  v1 „am ocolit multă vreme muntele Seir“ 

 
I. O nouă direcţie v3 

Ex. - construcţii de biserici 
Rugaciune: doamne am nevoie de o nouă direcţie în fiecare 
zi. 

 
II. O nouă atitudine v5-7 

Să nu vă încăieraţi cu ei v5 
Să nu aveţi datorii v7 

 
III. O nouă imagine v25 

Oamenii se vor speria de prezenţa poporului sfânt 
 

IV. O nouă împotrivire 
Obstacolele sunt   

 
V.   O nouă autoritate v36 

 „N-a fost nici o cetate prea tare pentru noi: Domnul 
Dumnezeul nostru, ni le-a dat pe toate în mână.“ 
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BINECUVÂNTĂRILE ASCULTĂRII 

 
Deuteronom 28 :1-14 

 
 

I. Mângâiere materiale (v. 2-5) 
Romani 8 :28 

 
II. Protecţie (v.7) 

Iosua 23 :10 
 
III. Prosperitatea lucrării (v.8) 

 “...în toate lucrurile pe care vei pune mâna” (v.8) 1 Tim. 4:8 
 
IV. Părtăşie din abundenţă (v.9) 

Coloseni 2:7; 2 Corinteni 1:21 
 
V. Mărturie puternică (v.10) 
 
VI. Binecuvântări din abundenţă (v.12) 
 
VII. Cinste specială (v.13) 
 
Încheiere: v.47: să slujim Domnului cu bucurie, cu dragă inimă. 
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OAMENII BINECUVÂNTAŢI 

 
Deuteronom 33 

 
 

Să înregistrăm binecuvântările Domnului.  
 
Introducere (v.1.3) 
 
I. Oamenii care trăiesc (v.6) 
 
II. Oamenii care se roagă (v.7) 
 
III. Oamenii care luminează (v.8-10) 
 
IV. Oamenii protejaţi (v.12) 
 
V. Oamenii roditori (v.13-17) 
 
VI. Oamenii care aduc jertfe (v.19) 
 
VII. Oamenii curajoşi (v.22) 
 
VIII. Oamenii mulţumiţi (satisfăcuţi) (v.23) 
 
IX. Oameni fericiţi (v.29) 
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CONDIŢII PENTRU SUCCES 

 
Iosua 1:1-9 

 
 

I. Să înţelegem scopul lui Dumnezeu (v.1-2) 
„Scoală-te şi treci Iordanul” (v.1,2) 

 
II. Credinţa în promisiunea lui Dumnezeu (v.3) 

„Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, 
cum am spus”.  
„Toate sunt cu putinţă celui ce crede.” 

 
III. Siguranţa prezenţei lui Dumnezeu (v.5) 

 „Eu voi fi cu tine; nu te voi lăsa. Nici nu te voi părăsi.” 
 Experineţa celor trei în cuptor (Daniel 3:17) 

 
IV. Curajul în Numele lui Dumnezeu (v.7a) 

„Întăreşte-te şi îmbărbătează-te.” (v.7) 
David şi Goliat (1 Samuel 17:45) 
Confruntarea cu Ilie cu cei 450 profeţi falşi (1 Împ.18:36-39) 
Ioan 14:12-14 
„Întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui” (Efes. 6:10) 
„Pot totul în Hristos care mă întăreşte” (Filipeni 4:13) 

 
V. Credincioşia faţă de călăuzirea lui Dumnezeu (v.7b) 

Biblia este ghidul infailibil 
 
VI. Desfătarea în Cuvântul lui Dumnezeu (v.8) 
 „Cugetă zi şi noapte” (v.8, Ps.1:2; Proverbe 2:6; Apoc.19:13) 
 
VII. Ascultarea de voia lui Dumnezeu (v.16) 

„Vom face tot ce ne-ai poruncit” (v.16) 
„Atunci vei izbândi în toate lucrările tale.” (v.8) 
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CĂI PENTRU SUCCES SPIRITUAL 

 
Iosua 1:8 

 
 

I. Aşteptându-L pe Domnul (Isaia 40:31) 
1. Trăim într-o generaţie a nerăbării.  
2. Astfel s-au distrus naţiuni şi moralitatea. 
3. Vremea lui Dumnezeu este întotdeauna cea mai bună. 

Când Îl aşteptăm cu răbdare, prin rugăciuni, vom avea 
succes spiritul. 

 
II. Umblând cu Domnul (Efeseni 5:2) 

1.Unii se numesc creştini, dar vieţile lor sunt o 
contradicţie, fiind prea critici. 

2. Hristos ne-a iubit atât de mult încât şi-a dat viaţa pentru   
noi. Oare nu trebuies să ne luptăm să fim ca El? 

3. 1 Corinteni 13:4-8 
 

III. Lucrând cu Domnul (2 Corinteni 6:1) 
1. Mulţi creştini nu sunt gata de lucru pentru Dumnezeu. 
2. Trebuie să-i dăm timpul nostru (2 Corinteni 5:15) 
3. El ne va ajuta dacă şi noi lucrăm pentru El. 

 
IV. Veghind pentru Domnul (Marcu 13:35) 

1.  Lumea noastră e plină de frică şi violenţă. 
2. Creştinii care veghează venirii Domnului, nu vor fi    

biruiţi de această lumea. 
3. Putem avea succes spiritual acum şi în veşnicie, 

aşteptând umblând şi veghind (1 Tesaloniceni 4:17-18) 
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CUM SĂ FACEM FAŢĂ  CRIZELOR 

 MAJORE 
 

Iosua - cap. 3 
 

 
I.   Să nu intrăm obosiţi în situaţiile de criză (3:10)  

„au ajuns la Iordan şi au rămas acolo peste noapte, înainte 
de a trece.“ (3:1b) 

 
II. Să avem educaţia necesară pentru acţiunile pe  care le 
 întreprindem (3:2-4) 

Ce trebuie să facă: 
1. Să plece din locul în care este 
2. Să ia chivotul.  

 
III. Să avem pregătirea spirituală necesară (3:5) 

1.  Sfinţenia (post + rugăciune ‚+ cuvântul lui Dumnezeu) 
2.  Să ştim că Domnul vrea să lucreze în mijlocul nostru.  
 O credincioasă a fost întrebată de o doamnă ce cosmetice 
foloseşte.  

- Pentru buze: adevărul 

- Pentru voce: rugăciunea 

- Pentru ochi: mila 

- Pentru mâini: binefacerea 

- Pentru inimă: dragostea 
 

IV. Să avem persoane care să ne sfătuiască ce trebuie să 
facem (3:6-8)  
Preoţii au trebuit sfătuiţi (v.6) 

 
V. Să avem siguranţa că în situaţiile de criză vom cunoaşte 

puterea lui Dumnezeu (3:9-13) 
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„prin aceasta veţi cunoaşte că Dumnezeul cel viu este în 
mijlocul vostru.“ (3:10a) 

 
VI.  Să avem profeţii în situaţiile de criză (3:14-16) 

Iosua le-a spus exct cum se va întâmpla şi cum se vor 
despărţi apele.   

 
 
Încheiere:  

1. George Washington: primul preşedinte al Statelor Unite, în 
timp ce era general al armatei de Eliberare s-a dus la 
predicatorul John Gono şi i-a spus: „am cercetat cu 
deamănuntul Scripturile şi cred că botezul prin cufundare 
e cel învăţat şi poruncit în cuvântul lui Dumnezeu, de 
aceea eu cer acum să mă botezi. Nu doresc să se facă nici 
o paradă din acest act, nici armata să fie prezentă, ci să fie 
un act simplu pentru îndeplinirea unui ordin dat de 
Dumnezeu.“ Mărturia despre acest botez a rămas de la 
David, fiul predicatorului. Căpitan de artilerie care l-a 
însoţit pe general până la râul Hudson, unde a fost 
botezat.  

 
2. Şi eu, şi tu am fost căzuţi 

În marea de păcate  
Şi tu, şi eu zadarnic am căutat 
Să ne salvăm din moarte.  
 
Şi eu, şi tu doar prin Hristos 
Suntem depărtaţi de la pierzare 
Apucă, deci neîntârziat  
Colacul de salvare.  
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PIETRE DE ADUCERE AMINTE 

 
Iosua  4 

 
 

Introducere:  

- Paştele: Exodul 12:14 

- Mana: Exodul 16:32 

- Pietre pe efod: Exodul 28:9-12 

- Ciucurele de la veşminte: Numeri 15:39 

- Pietre de aducere aminte: Iosua 4:7 

- Cina Domnului: Luca 22:19 
 

I. Importanţa copiilor în familie – Iosua 4:1-3 
 

II.  Importanţa persoanelor care pot să facă ceva -  
Iosua 4:4,5 

- Să treacă înaintea chivotului 

- Fiecare să ia o piatră pe umăr 
 

III. Importanţa principiului „supunere“ – Iosua 4:6-8 
- Copiii lui Israel au făcut aşa cum le promisese – Iosua v.8 

 
IV.  Importanţa exemplului personal – Iosua 4:9-13 

- Iosua a ridicat 12 pietre – v.9 

- Preoţii au stat în mijlcul Iordanului – v.10 

- Fii lui Ruben au trecut înarmaţi – v.12 

- Barbaţii erau pregătiţi de război – v.13 
 
V. Importanţa ascultării conduce la binecuvântare 
 Iosua 4:14-20 

- Domnul l-a înălţat pe Iosua 

- Preoţii au ieşit din Iordan 
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VI. Importanţa educaţiei – Iosua 4:21,22 

- Să-i învăţaţi pe copiii voştri – v.22 
 
VII. Importanţa minunilor în viaţa noastră – Iosua 4:23,24 

- Dumnezeu este cel care face minuni 

- Mâna Domnului este puternică  

- Supunere faţă de Domnul.  
 
Încheiere: luaţi hotărârea... 

- De a fi aşa de tari, încât nimic să nu vă poată tulbura pacea 
sufletească 

- De a scrie neajunsurile pe care vi le fac alţii pe nisip, iar 
binefacerile pe marmură 

- De a vorbi despre sănătate, fericire şi prosperitate tuturor 
celor pe care îi întâlneşti  

- De a-i face pe toţi prietenii voştri, să simtă ca există ceva 
bun în ei 

- De a vedea numai partea cea bună a lucrurilor şi de a fi 
întotdeauna optimişti 

- De a nu avea decât gânduri bune, de a nu face altceva 
decât binele şi de a crede că tot ce se întâmplă este spre 
bine 

- De a fi tot aşa de entuziasmaţi pentru succesul altora ca şi 
pentru al vostru 

- De a uita greşelile trecute şi a vă sili să ajungeţi la o mai 
mare perfecţiune în viitor 

- De a avea tot timpul o expresie de binecuvântare şi un 
zâmbet pentru fiecare 

- De a vă întrebuinţa în aşa fel timpul pentru propria 
voastră desăvârşire, încât să nu vă mai rămână nici o clipă 
pentru criticarea aproapelui 

- De a fi prea mari pentru a avea necazuri, prea noblili 
pentru a vă irita, prea tari pentru a avea temeri şi prea 
fericiţi pentru a îngădui neliniştii să se strecoare în sufletele 
voastre.  
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CE ÎNSEAMNĂ PIETRELE ACESTEA? 

 
Iosua 4:21-24 

 
 

Introducere (v.22,23) 
Ce înseamnă? 
 
I. Ele vorbesc despre robie (v.22) 

 Aşa cum Israel în Egipt a fost apăsat şi valuri au venit peste 
el; aşa este şi cu sufletul nemântuit. 

 
II. Ele vorbesc despre ajutor (v.22) 

Nu al vostru, ci al lui Dumnezeu. 
 
III. Ele vorbesc despre descoperiri (v.23) 

 „Domnul a secat înaintea voastră apele Iordanului”. 
 
IV. Ele vorbesc despre mărturie: pietre memoriale (v.24) 

- semne despre ce a făcut Domnul 
- ce a făcut Domnul: a secat apele 
- „să ştie că mâna Domnului este puternică” 
- „să vă temeţi totdeauna de Domnul” 
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IOSUA 5 

 
 

I.  Prezenţa minunilor – un semn al uimirii (v.1) 

- Li s-a tăiat inima 

- Au rămas îngroziţi 
 
II. Prezenţa tăierii împrejur – un semn al ascultării (v.2-8) 

- Pecetea legământului dintre Dumnezeu şi Avraam 

- Acceptarea lui Dumnezeu ca Domn 

- Reamintirea oamenilor promisiunile lui Dumnezeu - 
Geneza 17:9-14 

 
III. Prezenţa paştelui – un semn al înălţării  (v.9-12) 

- Dumnezeu a ridicat ocara (v.9) 

- Sărbătoarea Paştelui după mulţi ani  

- Înlocuirea manei cu roadele tari 
 

IV.Prezenţa îngerului – un semn al dependenţei de     
Dumnezeu (v.13-15) 

 
Încheiere:  

1. prezenţa minunilor – semn al uimirii 
2. prezenţa tăierii împrejur (botez în apă) – semn al ascultării 
3.prezenţa paştelui (cina Domnului) – un semn al înălţării 
4.prezenţa îngerului (prezenţa Domnului) – un semn al 

dependenţei de Dumnezeu 
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PUTEREA AŞTEPTĂRII 

 
Iosua 6 

 
 

Introducere:  v. 1 „ Ierihonul era închis şi întărit de teama 
copiilor lui Israel. Nimeni nu intra sau ieşea din el.“ 
 
I.   Strategia trebuie primită de la Dumnezeu – 6:2-5 

II.  Strategia trebuie comunicată – 6:6-7 

III. Strategia trebuie respectată – 6:8-16 

IV. Strategia trebuie aplicată – 6:17-25 

 
Încheiere: v.27 
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ÎNVINGĂTOR SAU ÎNVINS 

 
Iosua 10 

 
 

Introducere 
 
Învingătorul este întotdeauna parte a răspunsului 
Învinsul este todeauna parte a problemei 
 
Învingătorul întotdeauna are un program 
Învinsul totdeauna are o scuză 
 
Învingătorul spune „lasă-mă să o fac pentru tine” 
Învinsul spune „nu este treaba mea” 
 
Învingătorul vede un răspuns pentru fiecare problemă 
Învinsul vede o problemă în fiecare răspuns 
 
Învingătorul spune: „poate să fie greu, dar e posibil” 
Învinsul „este posibil, dar este prea greu” 
 
Dacă dorim să fim învingători? 
 
I. Să fim gata să ajutăm. v.19 

v.6 solicitări de ajutor 
v.7-9 Iosua a făcut sacrificii, a mers toată noaptea 

 
II. Să ştim că Dumnezeu are surprize pentru noi. v.10-11 

v.11 „Domnul a făcut  să cadă nişte pietre mari.” 
 
III. Să învăţăm să cerem lucruri imposibile (mari) de la 
       Domnul. 

v.12-15 „oprirea soarelui” 
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v. 13 „soarele s-a oprit şi lumea şi-a oprit mersul” 
v.14 „Domnul lupta pentru Israel. 

 
IV. Să avem priorităţi în viaţă. v.16-27 

Ex.Împăraţi v.18 „au prăvălit pietre.” 
v.19 „să nu vă opriţi” 

 
V. Să păzim zona de confort personal. v.28-44 

Să nu fim mulţumiţi cu rezultatele trecutului. 
v.42 „Iosua a luat pe toţi împăraţi şi ţara lor căci Domnul 
luptă pentru Israel. 

 
Încheiere: „să nu uităm să ne întoarcem la Ghilgal.” 
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CALEB 

 
Iosua 14:6-15 

 
 

I. Caracterul lui  
1. Cinstit- „am adus ştiri aşa cum îmi spunea inima mea 

curată“ v.7  
Inima lui a fost cinstită cu Dumnezeu 
Prov. 16: 23- „cine are o inimă înţeleaptă, arată 
înţelepciunea când vorbeşte şi mereu se văd învăţături noi 
pe buzele lui - Ps. 112:7,8 

2. Caritabil- v.8a 
3.  Devotat- v.8b „am urmat în totul calea Domnului“   

Numeri 14:24: „Caleb a fost însufleţit de un alt duh“ 
 

II. Credinţa lui  
1. Şi-a adus aminte de făgăduinţă v.9- „Moise a zis: „ţara în 

care a călcat piciorul tău va fi moştenirea ta pe vecie“  
2. A crezut cuvântul- Numeri 14:24 
 2 Corinteni 5:7- „noi umblăm prin credinţă nu prin 

vedere“ 
3. A cerut binecuvântările- v.12 „dă-mi dar muntele acesta 

de care a vorbit Domnul pe vremea aceea“.  
 Condiţiile au fost împlinite, avea dreptul la moştenire.  
 

III. Mărturia lui  
1. Credincioşia lui Dumnezeu v.10 „Domnul m-a ţinut în 

viaţă, sunt 45 de ani de când vorbea Domnul lui Moise“. 
2. Bunătatea lui Dumnezeu v.11 „astăzi sunt tot aşa de tare 

ca în ziua când m-a trimis Moise“ - Bucuria în Domnul 
este tăria noastră, să păstrăm dragostea dintâi.  
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3. Puterea lui Dumnezeu v. 12- „Dumnezeu va fi poate cu 
mine şi-i voi izgoni cum a spus Domnul“.  

- Ps. 18:32-34; Ps. 60:12; 1 Corinteni 15:17 

- V.13: „Iosua l-a binecuvântat pe Caleb şi i-a dat ca 
moştenire Hebronul“. 
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FĂGĂDUINŢE ÎMPLINITE 

 
Iosua 21: 43-45 

 
 

I. Dumnezeu îşi păstrează promisiunile. v.43a 
 v.43 “Domnul a dat lui Israel toată ţara pe care o jurase că o   
va da părinţilor lor.” 

 
II. Dumnezeu ne cere să acţionăm v.43b 
 “ei au luat în stăpânire şi s-au aşezat în ea.” 
 
III. Dumnezeu oferă odihnă, protecţie şi izbândă v.44 
 
IV. Dumnezeu împlineşte promisiunile în totalitate v.45 
 
Încheiere: 2 Corinteni 1:20-22 
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SFATURILE LUI IOSUA 

 
Iosua 23 

 
 
Introducere: v.1,2 
 
I. Să nu uite ce a făcut Dumnezeu pentru ei v.3 
    Domnul s-a luptat pentru ei 

 Ex. - trecerea Iordanului cap.3 
       - cucerirea Ierihonului cap. 6 

        - soarele şi luna se opresc cap.10 
        - cucerirea cetăţii etc. 

 
II. Să nu uiţi promisiunea cuvântului lui Dumnezeu v.6 

C.S.Lewis „Biblia te va ţine departe de păcat sau păcatul te 
va ţine pe tine departe de această carte.“ 
Secretul succesului meu este simplu, se găseşte în Biblie: “în 
toate căile recunoaşte-L pe El şi El îţi va călăuzi paşii“ 
(George  Washington) 

 
III. Să nu uite că trebuie să se separe de păcătoşi (păcat)  

v.7 
- Să nu vă amestecaţi cu neamurile acestea; 
- Să nu rosteşti numele Dumnezeului lor; 
- Să nu-i întrebaţi în jurământ; 
- Să nu le slujeşti; 
- Să nu vă închinaţi înaintea lor.  

 
2 Corinteni 6:14: „nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei 
necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi 
fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu 
întunericul?“ 
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IV. Să nu uite relaţia cu Domnul v.8-11 
John Baez: „cel mai uşor fel de relaţie pentru mine este cu 
10.000 de persoane şi cel mai greu este cu una“ 
Paul Tournier: „nu poţi stabili o relaţie personală fără să îţi 
deschizi inima.“ 
 

Paşi: 
a.  v.8 „alipiţi-vă de Domnul“ 
b.  v.11: vegheaţi şi iubiţi pe Domnul 

 
V. Să nu uite consecinţele de care va avea parte v.10-16 

1. Binecuvântarea se transformă în blestem v.13 
2. Împlinirea blestemelor v.15 
3. Nimicire rapidă v.16 

  Religia cananită promova cultul prostituţiei (şi acte ruşinoase).         
 
Încheiere:  

1. Să nu uite ce a făcut Dumnezeu pentru ei v.3 
2. Să nu uite promisiunea  Cuvântului lui Dumnezeu v.6 
3. Să nu uite că trebuie să se separe de păcat v.7 
4. Să nu uite relaţia cu Domnul v.8-11 
5. Să nu uite consecinţele de care vor avea parte v.12-16 
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IOSUA  

 TRĂSĂTURILE UNUI TATĂ 
 
 
I.    Credinţă- Numeri 14:8-9 

II.   Consacrare totală- Numeri 32:12 

III.  Gândire spirituală- Iosua 3:5 

IV.  Reverenţa faţă de Dumnezeu- Iosua 5:14 

V.   Curaj- Iosua 10:25 

VI.  Ascultare- Iosua 11:15 

VII. Decizie- Iosua 24:15 
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CÂNTAREA DEBOREI 

 
Judecători 5 

 
 

Este o cântare de biruinţă. Ce minunat cântăm când am 
experimentat eliberarea de toţi vrăjmaşi noştri prin credinţa în 
Domnul Isus Hristos! Notele cântării: Psalm 40:2-3. 

I. Părtăşie (v. 1) 

Debora a cântat această cântare cu Barac (v. 1). Cântarea 

mântuirii nu este solo (Luca 15:10). Cântarea de izbăvire de la 

Marea Roşie a fost cântată de Moise şi copiii lui Israel (Exod 

15:1). Să înălţăm numele Lui împreună. 

II. Dedicare personală (v. 7) 

Consacrarea personală pentru lucrarea Domnului                  

(2 Corinteni 8:5):  „s-au dat mai întâi pe ei înşişi 

Domnului” 

III. Bucurie triumfătoare (v. 12) 

Psalm 57:8: "Trezeşte-te suflete"; "Treziţi-vă alăută şi arfă"; 

„Mă voi trezi în zori de zi"; Isaia 26:19 

IV. Încurajare reciprocă (v.18)  

v. 18: "Zabulon este un popor care a înfruntat moartea, şi 

Neftali la fel, pe înălţimile din câmpie. 

v. 16: Ruben - a rămas in mijlocul staulelor să asculte behăitul 

turmelor. 

v. 17: Galaadul - nu şi-a părăsit locuinţa 

Dan - a stat pe corăbii. 

Aşer - pe malul mării. 
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Trebuie cinstiţi cei care merită - care înfruntă lumea, păcatul. 

Cei care îşi jertfesc viaţa pentru Hristos. 

 

V. Semnal de alarmă (v. 23) 

Meroza şi locuitorii lui au fost blestemaţi căci nu au venit în 

ajutorul Domnului. 

Pentru că nu a făcut nimic creştinul fără rugăciune, 

smochinul  neroditor a fost blestemat de Isus că nu a avut 

rod. 

Teologia lui Abigail când i-a spus lui David: "Domnul va 

face domnului meu o casă trainică, căci domnul meu poartă 

războaiele... Domnului." (1 Samuel 25:28) 

VI.   Reproş solemn (v. 28-30) 

   Mama lui Sisera se uită pe fereastră şi plânge: "Pentru ce 

zăboveşte carul lui să vină?" Aici este tabloul dezamăgirii 

îngrozitoare care  va veni în final peste cei care aşteaptă 

pacea şi prosperitatea în  timp ce ei se luptă împotriva 

scopurilor şi oamenilor lui Dumnezeu (Exod 15:9) 

Singura cântare pe care noi citim că Isus a cântat-o a fost 

sub umbra crucii (Matei 26:30). 
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AŞTEPTÂND PE CEL MORT 

 
Judecători 5:28 

 
 
Tu aştepţi pe cel mort. 

 

I.   Dacă aştepţi să ai pace cu Dumnezeu fără sângele lui 

Isus – Coloseni 1 : 20 

 

II. Dacă aştepţi să primeşti mântuirea fără să crezi în  

Fiul – Ioan 3 :36 

 

III. Dacă aştepţi să fii mântuit fără să vii la Hristos.  

  Femeia s-a atins de El înainte ca să fie vindecată               

(Marcu 5 :27) 

 

IV. Dacă aştepţi putere fără să primeşti plinătatea 

Duhului Sfânt. Toată puterea este El (Fapte 1 :8) 

 

V.   Dacă aştepţi să fii promovat fără să fii credincios 

unde eşti acum – 1 Samuel 16 :12 

 

VI.  Dacă aştepţi convertirea lumii înainte de venirea  

Împăratului – Zaharia 2 :10 

 

VII. Tu nu aştepţi pe cel mort dacă aştepţi pe Fiul din 

ceruri.  

 Chiar dacă întârzie, aştepată (1 Tes.1 :10 ; Fapte 1 :11)  
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PIERDEREA PUTERII  

SPIRITUALE 
 

Judecători 16:20 
 
 

I.   Israelul în perioada naşterii lui Samson (13:1) 

1. Oamenii au fost în robie la filisteni timp de 40 de ani 

2. Ei aveau nevoie de eliberare 
 
II.  Un înger l-a vizitat pe Manoah şi soţia lui (13:3-7) 

1. Naşterea lui Samson a fost prevestită 

2. Eliberarea a fost profeţită 

3. Jurămintele care trebuiau păstrate 
 

III.  Samson a crescut mare (13:24-25) 

1. El a fost binecuvântat de Domnul 

2. El a fost mişcat de Duhul lui Dumnezeu 

- Duhul îi dădea putere 

- succesul a fost ducerea bătăliei spirituale, nu fizice 
 

IV.   Viaţa lui Samson a fost o viaţă de contraste   
 (cap. 14-16) 

1. El a fost separat ca nazireu, dar s-a asociat cu cei răi 

2. El a fost spiritual, dar constant a fost sub influenţa poftelor    
fireşti 

3. El a fost curajos în bătălie, dar a făcut planuri 
copilăreşti 

4. El a fost puternic în tărie fizică, dar a fost slab în a se 
împotrivi ispitei 
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V.   Samson a experimentat pierderea puterii (16:20) 

1. El a fost înşelat de satan 

2. El a pierdut legătura cu sursa principală de putere 
 

VI.  Lecţii din viaţa lui Samson 
1.    Ca şi Samson, noi suntem vase alese 
2. Trebuie să păstrăm hotărârile pe care le luăm faţă de 

Dumnezeu 
3. Trebuie să veghem în orice moment pentru a nu fi 

înşelaţi 
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REVENIREA DUPĂ PIERDERE 

 
Rut 1-4 

 
 

I. Cauza pierderii 

 a. Naomi a simţit pierderea din cauză că s-a mutat (Rut 1:1) 

 b. Naomi a simţit pierdera din cauza morţii (Rut 1:3-5) 

 c. Naomi a simţit pierdera prin singurătate (Rut 1:5) 

 d. Naomi a simţit pierderea datorită vârstei (v.12) 

 

II. Consecinţele pierderii (Rut 1 :20-22) 

 

III. Vindecare pentru pierdere 

 a. Naomi a găsit un loc sigur (Rut 1:6) 

 b. Naomi a găsit o persoană specială (Rut 1 :16-17) 

 c. Naomi a avut o pasiune pentru slujire (Rut 3:1) 

 

IV. Naomi a descoperit puterea salvatoare (Rut 4:12-15) 
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PROFETUL SAMUEL 

 
 

La 300 de ani de la moartea lui Moise se naşte Samuel. 
Părinţi: Elcana şi Ana . 1 Sam.1:1-2 
Samuel a fost ultimul judecător. A fost folosit de Dumnezeu să-l 
ungă pe primul împărat „Saul“, după aceea pe David. El este 
răspunsul la rugăciunea mamei. El a primit descoperirea pentru 
mustrarea copiilor lui Eli.  

 
I.   Samuel – copilul rugăciunii. 

Ana a fost înţeleasă greşit chiar şi de preotul Eli.  
Ioan Botezătorul – după 30-40 ani de rugăciune.  
Elisabeta şi Zaharia au primit vestea. Luca 1:15-16 
Lea şi Rahela. 
 

II.  Samuel – profetul lui Dumnezeu. 1 Sam. 3:19-21 
Oamenii veneau cu probleme la văzător. 
Saul a venit să întrebe de mărgăriţe. 
El mergea în trei cetăţi, se întâlnea cu oamenii şi îi sfătuia 
din partea Domnului. 
 

III.  Samuel era mediatorul între Dumnezeu şi Israel. 
Alegerea lui Saul  
Samuel a fost respins de popor. 1 Sam.8:5-7, Num.21:5 
1 Sam. 12:19-23 

 
IV.  Samuel a avut o relaţie intimă cu Dumnezeu. 

1 Sam. 9:15-16,17 
- Domnul  a ascultat rugăciunea lui Samuel - 1 Samuel 

12:18 
- Samuel a fost inspirat să scrie o parte din Biblie -             

1 Samuel 10:25 
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V.  Integritatea şi neprihănirea lui Samuel 
1 Samuel2:18  „Samuel făcea slujba înaintea Domnului“ 
(copil)  
Lui i s-a îngăduit să fie preot (din familia lui Eli) 
1 Samuel7:9 Samuel face lucrarea de preot, aduce jertfa. 
El nu a cerut pentru jertfă, ca fiii lui Eli.  
De inima a lui Samuel 1 Samuel 12:1-5 
Ce diferenţă este între el şi fiii lui Eli?  (2 Împăraţi 5:20-27)  

 
VI. Samuel nu a fost înaintea lui Saul sau a altora. El era 

amabil, ca un părinte spiritual, l-a învăţat pe Saul calea 
dreaptă, dar l-a şi mustrat.  
1 Samuel 13:13-14 
- Samuel a fost înşelat de Saul; ex. 1 Samuel 15:14 
Scuzele 1 Samuel 15:16-19  
Răspunsul lui Samuel 1 Samuel 15:22-23 
Pavel l-a confruntat pe Petru Galateni cap. 2 
Ioan Botezatorul le-a spus fariserilor si saducheilor „pui de 
năparci”- a refuzat să-i boteze.  

 
VII.  Samuel a plătit preţul inimii zdrobite 1 Samuel 15:35 

Samuel nu s-a mai dus să-l vadă pe Saul. Dar Samuel 
plângea pe Saul.  
Copiii lui Samuel nu au călcat pe urmele tatălui                 
1 Sam.8:1-5  
Singurul lucru negativ în viaţa lui Samuel. Proverbe 22:6 
Samuel a trăit în perioada de tranziţie. El a slujit ca 
judecator, preot şi profet. Samuel a fost foarte activ, 
îndemnând oamenii să se întoarcă de la idoli. 1 Sam.l 7:1-3 
Samuel locuia la Rama unde a zidit un altar Domnului.      
1 Sam.l7:17 
Ca judecător, avea procese la Betel, Gilgal şi Miţpa în 
fiecare an. 1 Samuel 7:15-16 
Fii lui Samuel Ioel şi Abia. 1 Samuel 8: 1,2,3 
Samuel este cunoscut ca un mare om al rugăciunii şi 
mijlocirii. 1 Samuel 15:11/ Psalmul 99:6 
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Samuel a rânduit uşieri pentru întâlnirile de la cort.         
1 Cronici 9:17-26 
A rânduit - până în zilele lui Iosia nu a mai fost.                   
2 Cronici 35:19  
Darurile pentru casa Domnului au fost dedicate sub 
conducerea lui Samuel. 
Cronicile lui Samuel. 1 Cronici 29:2.  
Este unul din marii lideri. Fapte 3:24/13:20/Evrei 11:32 
Profeţii v 5 sunt figuri dinamice care vorbesc de-a lungul 
vremurilor. Aceşti oameni ai lui Dumnezeu interpretează 
şi descoperă scopul lui Dumnezeu pentru poporul lui.  
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EXEMPLUL UNEI MAME 

CREDINCIOASE 
 

1 Samuel 1 
 
 

I.      Este o mamă care îşi poartă poverile cu răbdare             
(1 Sam. 1:2-10) 

 
II.    Este o mamă care iubeşte rugăciunea 1 Sam. 1:15-16) 
 
III. Este o mamă care îngrijeşte de copiii ei (1 Sam. 2:19) 
 
IV Este credincioasă Lui (1 Sam. 1:21-28) 
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VIAŢA LUI DAVID 

 
 

I.    Cioban : 1 Sam.16 :1-13 
 
II.   Cântăreţ : 1 Sam. 16 :14-23 
 
III.  Soldat : 1 Sam.17 :1-58 
 
IV.  Urmărit : 1 Sam.18 :31 
 
V.    Suveran : 2 Sam.1 :10 ; 1 Cronici 11 :19 
 
VI.   Păcătos : 2 Sam.11 
 
VII.  Îndurerat : 2 Sam.1 :20 
 
VIII. Om de stat : 2 Sam. 21 :1-14 
 
IX.    Statiscian : 2 Sam. 24 
 
X.      Sponsor : 1 Cronici 22 :29 
 
XI.     Scrib : 2 Sam.22 :1 ; 23 :1-3 
 
XII.   Sfătuitor : 1 Împăraţi 2 :1-9 
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DAVID - OM DUPĂ  

INIMA LUI DUMNEZEU 
 

1 Sam. 13:13-14; 16:1;Ps.78:70-72 
 

 
David - singura persoană din toată Scriptura despre care se 
spune că a fost „om după inima lui Dumnezeu”.  
 
I. Principiu e vrednic de adus aminte (memorat) 
    Pavel vorbeşte în 1 Corinteni 1:26-29 despre metoda lui 

Dumnezeu de a alege oameni.  
 
II. Istoria evreilor 

A. Alegerea oamenilor 
      1. Timpul lor- 1 Samuel 8:3 

            2. Cererea lor- 1 Samuel 8:5 
3. Răspunsul lui - 1 Samuel 8:6a 

   4. Samuel s-a rugat Domnului- v.7,9,11-18 
            5. Saul a ales- 1 Samuel 9:2 

B. Alegerea Domnului 
1. Spiritual- 13:14/ 2 Cronici 16:9a 

„să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a 
lui.“ 

2. Smerenie  
3. Integritate - Ps. 78:70-72- „inimă neprihănită“ 

 
III. Metoda Domnului de pregătire  

 Dumnezeu l-a pregătit acolo unde se afla.  
A. Singurătate, loc izolat, pustiu 
B. Obscuritate (situaţie de a fi necunoscut) 
C. Monotonie, plictiseală 
D. Realitate - 1 Samuel 17:33-37 
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IV. Două adevăruri importante 
A. În lucrurile mici noi trebuie să dovedim că suntem capabili de 

lucruri mari. - Matei 25:14-30 (în special v. 21,23) 
B. Când Dumnezeu dezvoltă calităţi interioare, el niciodată nu este 

grăbit Fil. 1:6 
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MUZICA LINĂ PENTRU O INIMĂ 

ÎMPIETRITĂ 
 

1 Samuel 16:14-23 
 

 
I. Boala lui Saul (16:14) 

A. Depărtatrea Duhului Domnului  
A rămas un gol în inima lui Saul, aceasta a fost înainte de 
Rusalii.  
După Rusalii, Duhul Sfânt locuieşte permanent -              
Fapte 2:1-4; Ioan 14:16; Efes 4:30; Romani 8:9 

B. A fost lovit de un duh rău  
Ex. Sinucidere, crime faţă de lume. 1 Ioan 4:4 

  
II. Calităţile lui David v.18 

A. – ştie să cânte 

- Om tare şi voinic 

- Răzbionic 

- Vorbeşte bine 

- Este frumos 

- Domnul este cu el  
B. Învitaţie la palat- v.9 

David nu a ştiut, dar el era în drumul lui să-l vadă pe 
Saul ca el să înveţe cum să fie împărat.  

C. Poziţia cu împăratul- 20-22 

- Fără protocol la împărat 

-  A purtat armele lui Saul 

- Cânta cu arfa să fugă duhul rău 
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III. Lucrarea muzicală eficientă  

- Să cântaţi până pleacă duhurile. 1 Samuel 16:23 

 Puterea muzicii  
2 Cronici 5:11-14; Ps. 40:3; Ps. 119:54; Ps. 150;           
1 Corinteni 14:8-9; Col. 3:16 

 Ce fel de muzică îţi place? De ce? Cum te simţi 
când o asculţi? 

 Dacă cineva are o preferinţă muzicală te jigneşte? 
Ce spune Biblia?  
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DAVID ŞI PITICUL (GOLIAT) 

 
1 Samuel 17  

 
 
I.   Goliat - 1 Sam. 17:1-3, 4-7, 8-10 

S-a înfăţişat dimineaţa şi seara de 40 de zile. În viaţa noastră, 
Goliat ne atacă zilnic. Ps. 18:1-3 

 
II.  David - „uriaşul“ 

A. Acasă: 1 Sam. 17:12-15 
B. Cu soldaţii: v.17-19, 22-23, 26-28 

Mulţi oameni în ziua bătăliei văd numai omul 
„Goliat“. Dar David l-a văzut pe Domnul. Dumnezeu 
a fost real pentru David aşa cum Goliat era real pentru 
soldaţii care umblau prin vedere. David mergea prin 
credinţă.  
Dar despre tine? Eşti soldat sau eşti David?  
Evrei 11:6 

C.  Înaintea lui Saul  

- Plin de încredere- roada credinţei. David de bună 
voie se ducea să lupte cu Goliat- v.23 

- Saul se uită la exterior- v.33 

- David ştie sursa puterii- v.34-37a 

- Să nu uităm leul şi ursul / experinţele trecutului  

- Saul se gândeşte să-l echipeze pe David- v.38 

- Mărimea 52 „nu este bună pentru un om care poartă 
36“ 

 
III. Goliat „piticul“ 

A. Încălzirea. Bătălia lui David cu Goliat a fost scurtă şi 
strălucită. V.43-45 

B. S-a uitat în sus. V.46-47 
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C. A spus ceva. V. 48-51, 52-58 
IV. Aduceri aminte pentru bătălia de azi 

1. Confruntând uriaşii este o experienţă de intimidare 
2. Ducând bătălia este o experienţă singuratică „Goliatul 

tău“ 
3. Încrederea în Dumnezeu este o experienţă stabilită 
4. Câştingând victoria este o experienţă memorabilă 

 
Încheiere:  

-  noi avem Goliatul nostru 

- Efeseni 6:10-17  

- Strategie pentru atac 
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VERIFICARE REGALĂ 

 
1 Împăraţi 10:1-13 

 
 

Mazzini: „Tu nu eşti vinovat din cauză că eşti vinovat atunci 
când tu însuţi te supui ignoranţei.” 
Înţelepciunea lui Solomon a fost de la Dumnezeu.  
Domnul Isus o menţionează pe împărăteasa din Seba             
(Matei 12:42) 
 
I.   Ea a auzit (v.1) 

   A auzit de Solomon în ce priveşte slava Domnului (Numele 
Domnului) 

 

II.   Ea a venit să verifice (v.1) 
A venit să-l încerce cu întrebe cu întrebări grele. 
„I-a supus tot ce avea pe inimă” (v.2) 
Vino la Isus şi spune-i tot ce ai pe inimă. 

 

III. Ea a primit (v.3) 
 

IV. Ea s-a smerit (v.4-5) 
Când a văzut toate acestea, nu a mai avut putere. 

 

V. Ea a mărturisit (v.6-7) 
Evanghelia are aceeaşi putere, dar trebuie să mărturisim 
public. 

 

VI. Ea a afirmat (v.8) 
 

VII. Ea a lăudat pe Domnul (v.9) 
 

VIII. Ea a fost satisfăcută din abundenţă (v.13) 
El ne dă mai mult decât cerem noi (Isaia 55:2) 
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ÎNVINGEREA DEPRESIEI 

 
1 Împăraţi 19:1-7 

 
 

I. Ce este o depresie? 
A. Este un fel straniu de tristeţe, care vine peste noi  

(Numeri 21:4; Deuteronom 1:28) 
B. Afectează concepţia noastră (Neemia 2:2; Prov.15:13) 
C. Înseamnă că duhurile noastre sunt mâhnite (Prov.17:22) 

 
II. Care sunt cauzele depresiei? 

A.   Ia în considerare experienţa lui Ilie (Iacov 5:17; 1 Împ.19:4) 
B.   Noi cădem într-un sindrom de criticism de sine, îndoială de 

sine şi milă de sine. 
C. Suntem înclinaţi să-L interogăm pe Dumnezeu, să 

dezaprobăm voia Sa, să respingem Cuvântul Său şi să 
refuzăm să utilizăm resursele Sale (Ţefania 3:2) 

 
III.    Cum poate cineva să învingă depresia? 

A.   Sursele Domnului devin cele mai importante 
  (2 Cor.1:3-7) şi puterea Domnului Isus Hristos ne poate 

ajuta cel mai mult (Psalm 107:6; Matei 7:11) 
B. Dumnezeu a trimis un înger să-L ajute pe Ilie 

 (1 Împ.19:5-8) şi El a mâncat, a băut şi a adormit adânc. 
C. Paşi către învingerea depresiei: 

1. Acceptă-L pe Isus ca Salvator (1 Ioan 1:9; Rom.10:9, 13) 

2. Umblă prin Duhul (2 Corinteni 5:17; Galateni 5:17-25) 

3. Iartă-i pe cei ce au păcătuit împotriva ta (Mat.6:14, 15) 

4. Reînoieşte-ţi mintea zilnic prin rugăciune şi citirea 
Bibliei (Filipeni 4:8) 
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MICA CEL CREDINCIOS 

 
1 Împăraţi 22 

 
 

I.  Cine a fost el? (v. 8) 

- a fost un om sfânt care a cunoscut gândul Domnului (v. 8); 

Numele lui înseamnă: Cine este aşa ca Iehova. 

- el a fost un om ispitit. Slujitorii l-au ispitit să vorbească 

cuvinte care să placă împăratului, aşa cum au făcut alţi 

proroci (v. 13).  Ispita a fost să placă oamenilor mai 

mult decât lui Dumnezeu. Pavel spune că dacă plac 

oamenilor nu mai sunt slujitorul lui Dumnezeu. Împăratul 

avea 400 de proroci şi îi plăcea să audă  lucruri frumoase. 

- El a fost credincios (v. 14). 

Când lui Luther i s-a spus că toată lumea este împotriva 

lui, răspunsul lui a fost: atunci eu sunt împotriva întregii 

lumi. 

Predicatorului credincios nu-i va fi ruşine să declare tot 

planul lui Dumnezeu (Fapte 20:27) 

Ieremia 23:28: să nu amestecăm paiele cu grâul 

II.  Cum a fost tratat? 

- el a fost urât: "este Mica, dar îl urăsc, căci nu-mi proroceşte 

decât rău" (v. 8) 

Ioan 3:20: "Oricine face răul urăşte lumina." 

- el a fost batjocorit (v. 24) 

- el a fost pus la închisoare (v. 27) 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 121 

III.  Ce a devenit prorocia lui (v. 17) 

- a fost împlinită, indiferent că unii au crezut-o sau nu. 

Împăratul a poruncit să-l ţină închis până se va întoarce 

din bătălie în pace. 

v. 37: împăratul s-a întors acasă mort;  

v. 28: după cuvântul lui Mica 

- a fost împlinit, chiar dacă a vrut să scape (v. 30, 34) 

Săgeata lui Dumnezeu niciodată nu greşeşte ţinta. Sunt 

multe căi prin care necredincioşii cred că vor scăpa de 

judecata lui Dumnezeu. Fiţi siguri, păcatul ne va ajunge. 

- a fost împlinit din cauză că a fost cuvântul lui Dumnezeu 

(v. 14) Cuvântul Lui nu se întoarce fără rod. El niciodată nu 

face speculaţii. 

    Nu există umbră de îndoială. 

Prorocul vorbeşte în Numele Domnului (Deut.18:21-22) 

Este imposibil pentru Dumnezeu să mintă. 

"Cum vom scăpa noi dacă vom sta nepăsători faţă de o 

mântuire asa de mare?" (Evrei 2:3) 
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ATITUDINI  CREŞTINE 

 
2 Împăraţi 7 :1-9 

 
 

I. Încrederea în Domnul şi în cuvântul său. 
    “aşa vorbeşte Domnul” – v.1 
     Necredinţa - v.2 
 
II. Leproşii care stau la poartă – creştinul în biserică – v.3  
      Pasivitate 
 
III. Creştinul egoist – v.8 
 
IV. Creştinul trebuie să dea de ştire. 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 123 

 
ÎNDEMNURI PENTRU BĂRBAŢI 

 
 
Noi trebuie să fim ca Neemia, oameni care se roagă, care stau 
tari, răspunsul voii şi chemării lui Dumnezeu şi care stau tari în 
lucrarea lui.  
 
I.   A mijlocit - Neemia 1:1-11  
 
II.  A stat tare - Neemia 2:1-8 
 
III. Predare- Neemia 1:11/2:11; Matei 28:19 
 
IV. A rămas neclintit - Neemia 2:11; 6:19 
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BUCURIA CREŞTINĂ 

 
 

I. Duhul Sfânt înlătură piedicile din calea bucuriei 
    A. Iertarea păcatelor aduce bucurie. 
    B. Hristos aduce cu El bunătate, amabilitate şi dragoste 
    C. Duhul Sfânt aduce binecuvântări care produc bucurie 
 
II. Puterea Duhului Sfânt aduce binecuvântări care produc 

bucurie 
    A.  Calea Domnului oferă bucurie (Psalm 5:11) 
    B. Promisiunea lui Dumnezeu aduce bucurie (Ioan 14:1; 

Ps.33:21) 
    C. Lucrarea lui Dumnezeu promovează bucurie (Is. 65:13,14) 
    D. Voinţa lui Dumnezeu desăvârşeşte bucuria (Ioan 16:22) 
 
III. Bucuria Duhului Sfânt fortifică 
    A. Continuă-ţi calea cu bucurie (Faptele Ap.8:30) 
    B. Urmează călăuzirea Lui cu voie bună. 
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ÎNTRE DOUĂ SUPĂRĂRI 

 
Estera 2 

 
 

I. Supărarea trebuie să aibă un punct terminus v. 1-4. 
    Nu poţi fi supărat la nesfârşit. 
 
II. Supărarea nu trebuie să te împiedice să faci bine v.5-7. 
      Mardoheu era rob şi în ţară străină. 
      Să investeşti în cineva. 
 
III. Supărarea te poate împiedica să primeşti binecuvântări     

v.8-18. 
       Estera nu a arătat că nu are părinţi 
       Estera a ştiut să respecte sfaturile date 
       Estera a ştiut să se limiteze la strictul necesar. 
 
IV. Supărarea dăunează persoanelor v.19-23 
       Te costă. 
       Sănătatea 
       Viaţa 
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GREŞELILE TRECUTULUI 

 
Estera 3 

 
 

I.   Poziţia – v.1 „scaunul mai sus de toate scaunele”. 
 
II.  Smerenia falsă a celor sin jur. v.2 
 
III. Asculţi pe cei care îi vorbesc de rău pe alţii.   v.3-5 
 
IV. Să crezi că poţi face orice cu bani. v.6-9 
 
V. Să scrii rău despre cei de lângă tine. v.10-14 
 
VI. Poţi să produci bucurie sau durere. v.15 
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PREGĂTIREA PENTRU SUCCES 

 
Estera 5 

 
 

I. Pregătirea interioară/exterioară. 
    v.1 – post şi rugăciune/hainele împărăteşti.  
    Evrei 6:10-17 
 
II. Pregătirea pentru surprize. 
     v.2-3 „împăratul oferă jumătate din împărăţie”. 
 
III. Pregătirea să oferi ceva. 
       v.4 Estera a oferit un adăpost. 
 
IV. Pregătirea de a depăşi situaţia de criză. 
      v.10 a ştiut totuşi să se stăpânească. 
 
V. Pregătirea pentru viitor. 
     v. 11-14 
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INSOMNIA: BINECUVÂNTARE SAU 

BLESTEM ? 
 

Estera 6 
 
 

I.   Cauzele insomniei 
A. Probleme de serviciu. Estera 6:1 
B. Suferinţa (boala). Iov 7:4 
C. Bogăţia. Ecles.5:12 
D. Vârsta. Ecles. 12:4 
E. Durerea sau remuşcarea. Daniel 6:18-19 

 
II.  Efectele insomniei  

A. Provocarea gândirii. Estera 6:2 
B. Provocarea recunoştinţei. Estera 6:3 
C. Provocarea acţiunii. Estera 6:4-6 
D. Provocarea depăşirii limitelor. Estera 6:7 -91 
E. Provocarea destinului. Estera 6:12-14 
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VREMEA SCHIMBĂRII 

 
Estera 8 

 
 

I. Schimbarea proprietarului/propietăţii v.1. 
    Rugăciunea schimbă lucrurile. Mardoheu şi Estera s-au rugat. 
    Prov.13:22 „omul de bine lasă moştenitori pe copii. Dar    

bogăţiile păcătosului sunt păstrate pentru cel 
neprihănit.” 

    Iov.27:13,19 „soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău 
– se culcă bogat şi moare despuiat, deschide ochii 
şi totul a pierit.” 

 
II. Schimbarea poziţiei „promovarea” v.2 
     Mardoheu a avansat  
     Promovarea lui Iosif. Gen. 39:5/41:40 
     Promovarea lui Ieroboam. 1 Împăraţi 11:28 
     Promovarea lui Daniel. Daniel 2:48 
 
III. Schimbarea deciziei v.3-14 
       Moarte/viaţă 
       Distrugere / bucurie 
       Mijlocire v.3 

a. Oameni pentru oameni. Gen.37:21/26 
b. Isaia 19:4 
c. Filimon 10 

       Rugăciuni de mijlocire 
       Moise pentru Israel. Exod 32:33 
       Moise pentru Maria. Num.12:13 
       Samuel pentru Israel. 1 Sam.7:5 
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IV. Schimbarea situaţiei 
Estera 4:3 „în fiecare ţinut unde ajungea porunca 
împăratului şi hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei: 
posteau, plângeau şi se boceau şi mulţi se culcau în sac şi 
cenuşă” 
Estera 8:16 „pentru iudei nu era decât fericire şi bucurie, 
veselie şi slavă”. 
Ana – 1 Sam. 1:6-7/10-16/2:1-10 
Cuvântarea lui Ţofar. Iov.20 
Dumnezeu schimbă situaţia. Ps.30 

 
V. Schimbarea naţionalităţii/apartenenţei. v.17  
     Când poporul Domnului are bucurie, mulţi vor să fie ca ei. 
      Bucurie noastră invită şi pe alţi să vină cu noi. 
      Zaharia 8:23; Deut. 33:29 
 
    Încheiere. 1 Petru 2:17 
    Cinsitiţi pe toţi oamenii 
    Iubiţi pe fraţi 
    Temeţi-vă de Dumnezeu 
     Da-ţi cinste împăratului. 
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IUDEUL MARDOHEU 

 
Estera 10 

 
 

I. Mardoheu – emigrantul 2:5-7 
 

II. Mardoheu – părintele 2:11 
 

III. Mardoheu – cetăţeanul 2:19-23 
 

IV. Mardoheu – mijlocitorul 4:1-17 
 

V. Mardoheu – condamnatul 5:1-14 
 

VI. Mardoheu – doctorul 6:1-14 
 

VII. Mardoheu – prim-minstrul 8:15; 10:3 
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ÎNVĂŢÂND CUM SĂ AŞTEPŢI 

 
Psalm 27:14 

 
 

I. Lucrează în timp ce aştepţi (Luca 2:49) 
1.  Secretul răbdării este să faci altceva în timpul intermediar. 
2. Isus a venit pentru a muri pe cruce pentru păcatele   

noastre, dar aşteptând. El a vindecat bolnavi şi a iertat 
păcate. 

3.  Şi noi trbuie să lucrăm în vremea aşteptării – ajutând, 
zâmbind, vorbind, mărturism (Evrei 10:36). 

 

II. Primeşte în timp ce aştepţi (Matei 26:39).  
1. În clipa grea, Isus a primit voia Tatălui şi nu a Lui. 
2. Când ne predăm lui Dumnezeu în întregime, Duhul Său 

cel Sfânt ne va umple de iubire divină. 
3. Totala dedicare şi împuternicire pentru slujbă ne vor ajuta 

să aşteptăm răbdători voia Lui. (Ps.40:1)   
 

III. Încurajează în timp ce aştepţi (Matei 5:16) 
1. Uneori creştinilor le lipseşte răbdarea, descurajând pe 

ceilalţi şi întristând pe Dumnezeu. 
2.  În loc să-i încurajeze pe ceilalţi, ei învinuesc pe alţii şi 

chiar pe Dumnezeu. 
3.  Trebuie să aşteptăm în credinţă, încurajându-i pe ceilalţi. 

 

IV. Încrede-te în timp ce aştepţi (Isaia 26:3) 
1.   Aşteptarea poate fi dificilă pentru cei care nu se încred în 

Dumnezeu. Ei nu au încrederea că El ştie totul şi 
lucrează (Rom.8:28). 

2.  Dumnezeu are un plan atunci când permite necazuri 
peste copiii Săi.  
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3. Dumnezeu poate aduce bucurie în tristeţe, lumină în 
întuneric, atunci când te încrezi în El în aşteptare 
(Ps.37:7)  
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CUM ÎI AJUTĂ DUMNEZEU PE CEI 

CARE SUNT AI LUI 
 

Psalm 37:40 
 
 

I.  Ascultându-i (Psalm 34:17) 

1. Este deseori dificil să te faci auzit într-o lume plină de  
zgomote şi ocupată ca cea de azi. 

2. Domnul întotdeauna ascultă pe cei ce-L cheamă. E gata 
să-i ajute pe cei ce-L cred (Psalm 91:15) 

II.  Întărindu-i (Isaia 41:10) 

1. Mulţi creştini depind de doctori, lucrători şi prieteni prea  
mult. Tăria finită nu e suficientă. 

2. Trebuie să depindem de puterea infinită a Lui, cu 
încrederea că EL ne întăreşte (Filipeni 4:13) 

III.  Iubindu-i (Ieremia 31:3) 

1. Oamenii au o nevoie interioară de iubire. În zilele 
noastre, dragostea multora s-a răcit. 

2. Dragostea Iui Dumnezeu nu înşeală niciodată. Ea nu 
ţine doar o zi, o lună sau un an. E veşnică (1 Ioan 4:8) 

IV.   Păzindu-i (Psalm 121:7) 

1. Păcatul inundă lumea din abundenţă (1 Petru 5:8) 

2. Domnul îi păzeşte pe cei ce-L iubesc şi se încred în El. în 
timpul atacurilor satanice, "noi suntem mai mult decât 
biruitori" (Romani 8:37) 
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V.    Sprijinindu-i (Psalm 55:22) 

1. Mulţi creştini nu-şi aruncă poverile asupra Lui şi 
falimentează. 

2. Trebuie să ne aruncăm poverile asupra Lui. El le poate 
purta, aducându-ne mângâiere, curaj şi triumf              
(1 Pet.5:7) 
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TOATE IZVOARELE MELE 

 SUNT ÎN TINE 
 

Psalm 87:7 
 
 

I.     Izvorul vieţii spirituale: Efeseni 2:1 
 

II.   Izvorul puterii spirituale: Fapte 1:8 
 
III.  Izvorul întreţinerii spirituale: Luca 4:4 
 

IV.   Izvorul bucuriei spirituale: Romani 5:11 
 

V.    Izvorul aşteptării spirituale: 1 Ioan 3:2 
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ESTE DUMNEZEU BUN? 

 
Psalmul 100:5 

 
 

I.  Dumnezeu este bun să îngrijească de prieteni şi familie  
pentru susţinere - Ecles. 4:9-10 

 
II. Dumnezeu este bun să pregătească o cale pentru noi, 

să comunicăm cu el - Iacov 5:13 
 
III.  Dumnezeu este bun să planifice o biserică pentru 

încurajare -   Evrei 10:25 
 
IV.  Isus este răspunsul bun al lui Dumnezeu la moarte -   

1 Corinteni - 15:21-22 
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CUM SĂ FACI O REUŞITĂ DIN  

FIECARE ZI 
 

Psalm 118:24 

 
 

I. Trăind într-un duh de rugăciune (Luca 18:1) 

1. Mulţi creştini se ocupă doar de interese personale şi   
uită de părtăşia cu Domnul. 

2.  Cei care nu se roagă sunt vulnerabili atacurilor lui Satan. 

3. Putem reuşi în fiecare zi să biruim, numai dacă vom avea   
părtăşie cu El mereu. El ne sprijineşte şi ne poartă  în 
carul Lui de biruinţă. 

 
II.  Învăţând prin făgăduinţele Scripturii (2 Petru 1:4) 

1. Mulţi creştini neglijează făgăduinţele Lui şi nu pot 
face faţă necazurilor. 

2. Sunt multe biruinţe în urma făgăduinţelor Lui: iertare, 
curăţire, pace etc. 

3. Găseşte o făgăduinţă ce se potriveşte situaţiei tale, 
memorând-o, crezând-o şi folosind-o. 

 
III. Înălţând o cântare de laudă (Psalm 28:7) 

1. Psalmii sunt plini de laudă. Dumnezeu e lăudat 
datorită atotputerniciei şi iubirii Lui. 

2.  Noi trebuie să-L lăudăm pentru ajutorul Lui. 

3. Alege cântări potrivite situaţiilor prin care treci şi 
înalţă-le în duhul tău zi de zi. 

 
IV.   Bazează-te pe sursa de putere (1 Petru 1:5) 

1. Mulţi creştini se bazează pe altceva, nu pe Dumnezeu. 

2. Puterea infinită a lui Dumnezeu ridică, întăreşte şi 
mântuieşte. 
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3. Când ne bazăm pe Cel care e sursa puterii vom putea      
să ieşim biruitori mereu (Deuteronom 33:25) 
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SCOPUL CASEI LUI DUMNEZEU 

 
Psalm 122:1 

 
 

I.  Un loc pentru predicare (Fapte 9:20) 

1. Discursurile sociale şi psihologice sunt bune, dar mulţi 
uită să predice Cuvântul lui Dumnezeu. 

2. Omenirea a primit pedeapsa morţii prin neascultare. 
Hristos a plătit preţul vinei şi restaurează părtăşia 
omului cu El. 

3. Casa Domnului e un loc de predicare a Evangheliei lui 
Hristos - mântuitoare, simţitoare (Luca 4:44) 

 
II.   Un loc pentru rugăciune (Matei 21:13) 

1. Matei 21:12 

2. Casa lui Dumnezeu este un loc pentru rugăciune, unde 
păcătoşii se pocăiesc şi se predau lui Hristos. 

3. Prin rugăciuni Dumnezeu atrage pe ceilalţi, prin ajutorul 
nostru (Iacov 4:7-8) 

 
III.  Un loc pentru laudă (Psalm 100:4) 

1. Mulţi creştini nu-L laudă pe Dumnezeu în Casa Lui, 
ceea ce duce la lipsa bucuriei şi mulţumirii. 

2.  Pavel le cere creştinilor:' "Bucuraţi- vă întotdeauna" 
(Filipeni 4:4) 

3. Prin laudă, Duhul Sfânt aduce căldura părtăşiei şi a 
iubirii (Psalm 84:4) 

 
IV.   Un loc al pregătirii (Psalm 122:9) 

1. Aici ne pregătim pentru viaţă, în care reuşim doar 
frecventând cu credincioşie Casa Lui. 

2. Binecuvântările primite aici ne ajută să mângâiem şi 
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susţine pe cei în nevoie. 

3. Casa Domnului este un loc de pregătire şi pentru viaţa 
viitoare, aici primind făgăduinţa ei (Ioan 14:2, 3) 
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A ADUCE MULŢUMIRI  

 
Psalm 138 

 
 

I.   David I-a mulţumit lui Dumnezeu aducându-I laudă 
    (v. 1-3) 

A. Cu toată inima 
B. Înaintea oştirilor cerurilor 
C. Cu faţa la templul lui Dumnezeu 
D. Amintindu-şi că Dumnezeu îşi ţine promisiunile 
 

II David a mulţumit lui Dumnezeu privind înainte (v. 4-6) 
A. La vremea când şi alţii îl vor lăuda 
B. Când şi alţii vor cânta căile Lui 
C. Pentru că El îi vede pe cei smeriţi 
 

III David a mulţumit lui Dumnezeu pentru: (v. 7, 8): 
A. Binecuvântările care încă vor mai veni 

 B. Ajutor în vreme de necaz (primim ajutor în necazuri, nu 
imunitate faţă de necazuri) 

C. Că nu l-a abandonat, deşi a fost un păcătos 
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CE POŢI FACE PENTRU  DOMNUL ŞI 

PENTRU BISERICĂ  
 
 

I.  Încredere: Psalm 25:2; 37:3; Proverbe 3:5 
A. Pentru mântuire 
B. Pentru izbăvire 
C. Pentru vindecare 
D. Pentru orice 

 
II. Mărturisire 

A. "Aşa să zică cei răscumpăraţi de Domnul..."                   
(Psalm 107:2) 

B. "Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul 
mărturisirii lor..." (Apocalipsa 12:11) 

 
III.  Învăţare 

A. "Duceţi-vă ...şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am 
poruncit." (Matei 28:19,20) 

B. "Care să fie în stare să înveţe şi pe alţii." (2 Timotei 2:2) 
C. "Voi care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi 

trebuinţă de cineva care să vă înveţe." (Evrei 5:12) 
 

IV.     Zeciuiala 
A. "Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile." (Maleahi 

3:10) 
B. "Pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute," a spus Isus în Matei 

23:23 
C. "În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună 

deoparte acasă ce va putea..." (1 Corinteni 16:2) 
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V.  Aşteptarea 
A. "Dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de 

sus." (Luca 24:49) 
B. Fapte 1:14 
C. "Dar cei ce se încred în Domnul îşi înoiesc puterea"              

(Isaia 40:31) 
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CASA-TATĂL 

 
Proverbe 1:8 

 
 

Tatăl este autoritatea – însoţită de responsabiliate. 
 

 
I. Tatăl trebuie să-i înveţe pe copiii lui (Prov.22:6, Deut.6:6-

7) 
 

II. Planul de învăţământ  
A. Tatăl trebuie să-i înveţe Cuvântul - Prov. 4:8 
B. Tatăl trebuie să-l înveţe pe copil să fie harnic –              

Prov. 10:5 
C. Tatăl trebuie să-l înveţe, să cerceteze, să-l pregătească pe 

copilul lui - Prov. 29:15-17, 13:24, 19:28, 22:15, 23:13 
D. Tatăl trebuie să-l înveţe fiind un exemplu bun -               

Prov. 13:22 
 

III. Rezultatele 
B. El va cunoaşte bucuria unui fiu înţelept - Prov. 15:20, 

23:15, 23:24-25 
C. Copilul îi va aduce cinste în loc de mizerii - Prov. 23:24 
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CE FACEM CU ISPITA 

 
Proverbe 2:10-16 

 
 

I.  Fereşte-te de încrederea de sine 

1. Dacă Il slujeşti pe Domnul, trebuie să te aştepţi să fii 
ispitit. Ispita este un fapt comun pentru credincioşi        
(1 Corinteni 10:13). Aşadar pregăteşte-ţi inima pentru 
ispită. 

2.  Nu există păcat pe care "sfântul" lui Dumnezeu nu 
poate să-l comită, dacă se încrede în el însuşi: "...tu stai 
în picioare prin credinţă. Nu te îngâmfa dar, ci teme-te" 
(Romani 11:20) 

3.   Dacă cedezi ispitei, nu poţi da vina pe Dumnezeu, sau 
pe Satan. Cel mai rău lucru pe care Satan îl poate face, este 
să te ispitească; el nu te poate forţa să păcătuieşti. în orice 
caz, dacă cedezi sau nu, este alegerea voinţei tale       
(Iacov 1:13-15) 

 
II. Păzeşte-te de tactica lui Satan 

1. Orice persoană s-ar înfricoşa şi s-ar întoarce de la 
răutate, dacă sfârşitul ei adevărat ar fi descoperit de la 
început. Să nu-l lăsăm pe Satan să aibă câştig de la noi, 
căci nu suntem în neştiinţă de planurile lui                  
(2 Corinteni 2:11) 

2.   Încuviinţarea constituie  păcat (Gen. 3:6; 2 Sam.11:2-4) 

3. Rezistenţa te scapă, te eliberează de responsabilitate.   
Iosif a rezistat şi a fost salvat (Genesa 39:8, 9). Iov a fost 
foarte încercat, dar în toate acestea "Iov n-a păcătuit"  
(Iov 1:22; 2:10) 
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III. Păzeşte-te de capcane (primejdii) 

1. Nu trebuie să întreţii legături cu lumea. Nimeni nu 
devine destrăbălat dintr-o dată. Dar "tovărăşiile rele 
strică obiceiurile bune'' (1 Corinteni 15:33) 

2. Un păcat aduce alt păcat, chiar dacă nu e necesar să-l 
ascunzi. David a comis crimă pentru a ascunde adulterul 
lui şi pentru acoperirea sa a lăsat păcatul în grija lui 
Dumnezeu (2 Samuel 11:4, 17, 25) 
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CÂŞTIGAREA DE SUFLETE ASTĂZI 

 
Proverbe 11:30 

 

 
Introducere: Fapte 1:8, Efes. 2:10, Matei 12:30 
 
I. Însemnătatea câştigării de suflete Mat.7:25-27, Luca 8:4-1, 

Gal. 6:9, Fapte 16:31, Romani 10:9-12 
 

II. Pregatirea pentru câştigarea de suflete Matei 28: 18-20, 
    Romani 9:1-3, Efeseni 5:18, 2 Corinteni 5:14 

 
III. Lucrarea câştigului de suflete - Prov. 11:30 

 
IV. Răsplata câştigului de suflete- 2 Petru 3:9, Luca 15:10,         

2 Tim. 4:7-8 
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SFATURI PENTRU VIAŢA DE FAMILIE 

 
Proverbe 16 

 
 

I.     Formulă pentru succes v.3. 
 
II.   Formulă pentru somn liniştit v.8 
 
III. Formulă pentru viaţă lungă v. 18-19 
 
IV.  Formulă pentru bucurie (fericire) v. 20 
 
V.   Formulă pentru a fi relevant v. 23 
 
VI.  Formulă pentru relaţii v.27-30 
 
VII. Formulă pentru impact v.32 
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A-ŢI FACE PRIETENII DURABILE 

 

Proverbe 18:24 
 
 

Prietenii sunt ca şi banii: uşori îi faci dar greu îi păstrezi. 
 
I.      Un prieten real gândeşte (Prov. 17:9; 27:14) 
 
II. Un prieten real este atent (Prov.16:28) 
 
III. Un prieten real este cinstit (Prov.27:5-6, 17;   24:26) 
 
IV.  Un prieten real este de ajutor (Prov.12:26; 13:20; 

27:19) 
 
V. Un prieten real este credincios (Prov. 17:17) 
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CATEGORII ÎN BISERICĂ 

 
Proverbe 18 

 
 

I.        Ursuzul – v.1  
 
II.       Nebunul – v.2-7 
 
III. Bârfitorul – v.8 
 
IV. Leneşul – v.9 
 
V. Bogatul – v.11 
 
VI. Fraţii nedreptăţii – v.19 
 
VII. Prietenii – v.24  
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CALEA DOMNULUI 

 
Isaia 35:8 

 
 

I. O cale sfântă (Isaia 35:8b) 

1. Mulţi merg pe drumul egoismului şi păcatului, ce duce la 
moarte. 

2. Calea Domnului este calea curăţirii si iubirii şi duce în 
veşnicie. 

3. Când ne dedicăm  Lui, El ne duce pe calea cerească. 
(Romani 12:1) 

 

II.   O cale infailibilă (Isaia 35:8c) 

1. Uneori, creştinii îşi pierd perspectiva, ajungând pe un 
drum al îndoielii şi confuziei, viaţa lor spirituală 
decăzând. 

2. Calea fără greşeală a lui Dumnezeu o găsim prin Cuvânt şi 
Duhul Sfânt, prin călăuzire. 

3. Cei care vin sincer la El, vor umbla pe calea Lui           
(Isaia 30:21) 

 

III.   O cale păzită (Isaia 35:9) 

1. Lumea de azi e plină de pericole, păcat şi separare. 

2. Satan urlă ca un leu (1 Petru 5:8), dar pe calea Domnului 
suntem în siguranţă. 

3. Rugăciunea, Biblia şi credinţa ne vor păzi (Psalm 91:11) 
 

IV.   O cale fericită (Isaia 35:10) 

1. Mulţi caută fericirea prin plăceri şi avuţii, fiind însă 
înşelaţi. 

2. Trebuie să-L primim pe Hristos în viaţa noastră, pentru 
a găsi adevărata şi veşnica fericire. 

3. Mergând pe calea Domnului aici, vom dobândi bucurie şi 
fericire veşnică (Isaia 35:10) 
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MINUNILE ÎNCREDINŢĂRII 

 
Isaia 41:10 

 
 

I. Încredinţarea aduce mângâiere (Isaia 41:10a) 

1. Lumea noastră e sătulă de suferinţă, tristeţe, despărţire. 

2. Cei care vin la Dumnezeu crezând, vor fi mângâiaţi şi 
încredinţaţi de prezenţa Lui. 

3. Şi noi trebuie să-i încredinţăm pe ceilalţi. Un zâmbet, o 
vorbă bună, ascultarea, vor mângâia pe cei în nevoie. 

 
II. Încredinţarea aduce liniştire (Isaia 41:10b) 

1. Lumea de azi caută pace în mijlocul violenţei, 
crimei  şi ameninţării cu distrugerea. 

2. Dumnezeu ne încredinţează cu făgăduinţa Lui         
(Filipeni 4:7) 

3. Trebuie să-i încredinţăm şi pe ceilalţi cu făgăduinţa lui 
Dumnezeu. Cuvântul Lui e veşnic şi fără greş             
(Matei 24:35) 

 
III. Încredinţarea aduce întărire (Isaia 41:10c) 

1.  Credinţa creştinilor este uneori slabă, iar ei nu izbutesc 
să-L slăvească pe Dumnezeu şi să fie o binecuvântare. 

2. Trebuie să schimbăm tăria noastră finită cu puterea 
infinită a lui Dumnezeu. Încredinţarea din partea Lui ne 
va restaura tăria. 

3. Trebuie să-i încredinţăm şi pe ceilalţi să declare 
împreună cu Pavel: Filipeni 4:13. 
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IV.   Încredinţarea aduce biruinţă (Isaia 41:10 d) 

1. Creştinii uneori ignoră făgăduinţa lui Dumnezeu care-i 
păzeşte. Ei încearcă să înainteze pe căile lor, şi 
falimentează. 

2. Isus a spus: Ioan 16:33 

3. Pentru că Isus a biruit, El ne poate ajuta şi pe noi să 
biruim. El ne încredinţează cu privire la biruinţa de 
acum şi răsplătirea din viaţa veşnică (Ioan 14:1-3). 
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CÂND NECAZURILE LOVESC 

 
Isaia 43:2 

 
 

I.  Să trăieşti în prezenţa lui Dumnezeu (Matei 28:20) 

1. Când vin necazurile, mulţi creştini se îndepărtează de 
Dumnezeu şi chiar Il învinuiesc pentru ele. 

2. Niciodată nu trebuie să-L învinuim ci să ne apropiem 
mai mult de El (Iacov 4:8) 

3. Dumnezeu ştie care este binele pentru copiii Săi şi de 
aceea trebuie să ne predăm şi să ne supunem Lui. 

 
II.  Să înveţi din promisiunile lui Dumnezeu (Romani 15:4) 

1. Deseori creştinii neglijează promisiunile lui Dumnezeu 
atunci când se află în necazuri. 

2. Făgăduinţele lui Dumnezeu ne pot mângâia cum nimic 
altceva nu poate. Ele conţin ajutorul special pentru nevoia 
specială. 

3. Să găsim promisiunile Lui care se potrivesc situaţiei 
noastre, să cugetăm asupra lor şi să le pronunţăm prin 
credinţă (2 Petru 1:3-4) 

 
III.  Să te bazezi pe puterea lui Dumnezeu (1 Petru 1:5) 

1. Mulţi creştini se bazează pe puterile lor în necazuri iar 
resursele lor se epuizează repede. 

2. Puterea limitată se va temina dar puterea infinită a Lui e 
suficientă pentru orice nevoie. 

3. Trebuie să ne bazăm pe puterea Lui. El e gata să-i ajute pe 
cei ce fac astfel (Isaia 40:29) 
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IV.  Să cauţi scopul lui Dumnezeu (Efeseni 3:11) 

1. În necazuri, mulţi caută motive şi pun la îndoială 
atotştiinţa şi mila lui Dumnezeu. 

2. Nu trebuie să ne îndoim de El ci să căutăm scopul Lui 
(Rom.8:28) 

3. Biruinţa în necazuri e posibilă pentru cei ce trăiesc în 
prezenţa Lui, îi învaţă făgăduinţele, se bazează pe puterea 
Lui şi îi caută scopul. 
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BREŞA 

 
Isaia43:18, 19; Filipeni 3:13, 14 

 
 
Introducere  
O breşă este "o acţiune sau un punct de străpungere al unui 
obstacol sau linii de apărare; un avans important în cunoştinţe 
sau realizări." Dumnezeu ne spune două lucruri în Filipeni 
3:13, 14: 

1. Uită lucrurile trecutului care ar trebui uitate. Rănile 
trecutului, insultele trecutului, păcatele trecutului - toate ar 
trebui uitate. 

2. Grăbeşte-te spre ţelul tău spiritual din viitor. 
Apoi Dumnezeu spune că va face două lucruri (Isaia 
43:19): 

1. "Voi face un drum prin pustie." 

2. "Râuri în locuri secetoase." 
Când într-adevăr doresc să ajung la o breşă într-o sferă a vieţii 
mele, trebuie să urmez anumite principii biblice: 

 
I.   Stabilesc o nouă direcţie în priorităţile mele (Matei 6:33) 

A. În rugăciune (Matei 21:22; Iacov 5:16-17; Luca 11:9-10) 
B. În Cuvânt (Psalm 119:11; 39:3; Ieremia 20:8-9) 
C. În închinarea personală (Psalm 47:1; Ioan 4:23-24) 
 

II. Descopăr o nouă îndrăzneală în credinţa mea(Evrei 11:6) 
A.  O credinţă care riscă (Marcu 10:27; Evrei 11:1) 
B.   O credinţă care socoteşte (Coloseni 3:1, 2; Romani 8:18) 
C.  O credinţă care se odihneşte (2 Timotei 1:12) 
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III. Cultiv o nouă dorinţă de a fi foarte roditor în ce priveşte 
mântuirea propriei mele familii (Genesa 17:6) 

A. Urmează formula (Coloseni 3:8-10). 
B. Fii realist (Fapte 13:22). 
C. Câştigă dreptul de a fi auzit (Matei 5:16). 
D. Fii prietenos (Matei 5:41). 
E. Iubeşte-i, dorind să-i vezi în Împărăţie (1 Cor. 13:8). 
F.    Nu renunţa niciodată (Filipeni 3:14). 
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SUVERANITATEA LUI DUMNEZEU 

 
Isaia 45-46 

 
 

Introducere 
Suveranitatea lui Dumnezeu - doctrina fundamentală a Bibliei 
 
I. Domnul Vieţii 

-  nu ne găsim aici din întâmplare: Isaia 46:3 

- concepţia nu este o şansă aleatorie, ci un act al 
Dumnezeului  suveran; nu avem drept să luăm viaţa 
umană în orice stadiu, fie prin avort sau eutanasie. 

 
II. Domnul Creaţiei 

- suveranitatea lui Dumnezeu asupra Creaţiei: Is. 45:12, 7 

- este Romani 8:28 adevărat când avem probleme? Este 
Dumnezeu suveran atunci? 

 
III. Domnul Istoriei 

- Isaia 45:13 se împlineşte exact cu 200 de ani mai târziu 

- Dumnezeu scrie istoria în avans: Isaia 46:10 

- liderii lumii sunt slujitorii lui Dumnezeu 

- nu există accidente în istoria lui Dumnezeu 
 
IV.  Domnul Mântuirii 

- mântuirea este ceva ce face Dumnezeu: Isaia 46:12, 13 

- Dumnezeu va termina ceea ce a început în inimile 
noastre: Filipeni 1:6 

 
Încheiere:  
Apocalipsa 11:15; Isaia 11:6-7, 9; 65:25; Zaharia 14:20 
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CREŞTINI CARE ÎNAINTEAZĂ  

 
Isaia 48:17 

 
 

I.  Să înaintăm către Domnul (Matei 11:28) 

1. Lumea noastră de azi este pe drum. Milioane se mişcă, 
merg oriunde, dar numai către Domnul nu. 

2. Noi trebuie să înaintăm către El, şi la bine şi la rău 
(Filipeni 4:6). 

 
II. Să înaintăm pentru Domnul (Ioan 15:16)  

1. Mulţi creştini dau greş în umblarea pentru Domnul. Ei 
caută câştigul personal, plăcerea, poziţia socială. 

2. Unii chiar ajută pe alţi oameni din motive egoiste. 
Trebuie să căutăm glorificarea lui Dumnezeu în tot 
ceea ce facem. Dacă  vom înainta pentru El, ne va 
face o binecuvântare pentru ceilalţi. 

3. Isus a spus: 'Trebuie să fac lucrările Celui ce M-a 
trimis" (Ioan 9:4) 

 
III.  Să înaintăm cu Domnul (1 Tesaloniceni 4:17) 

1. Secole, creştinii au aşteptat venirea Lui, amintindu-şi 
făgăduinţa (Ioan 14:1-3) 

2. Multe versete spun despre venirea lui Hristos pentru cei 
ce se pocăiesc şi cred (1 Tesaloniceni 4:17) 

3.  Cei care înaintează către El, pentru El, vor merge cu El 
veşnic (1 Tesaloniceni 4:17) 
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CUM RĂSPUNDE DUMNEZEU  

RUGĂCIUNILOR? 
 

Ieremia 33:3 
 
 

I. Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre specific 
A. Când ne rugăm specific (Matei 7:7) 
B. Când ne rugăm cu credinţă (Matei 21:22) 
C. Când ne rugăm după voia Sa (1 Ioan 5:14, 15) 
 

II. Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre în moduri 
 diferite 

A. Pentru că ne rugăm pentru lucruri greşite (Iacov 4:3) 
B. Pentru că El ne ştie nevoile (Matei 6:8) 
C. Pentru că ştie ce e mai bun pentru noi (Iacov 1:17) 
 

III. Dumnezeu ne răspunde la rugăciune când consideră 
  El 

A. Să ne înveţe să depindem de EL 
B. Să ne dea un răspuns atunci când este nevoie de el 
C. Să aducă slavă mai mare numelui Său 
 

IV. Dumnezeu răspunde rugăciunilor în mod negativ 
A. Când cerem lucruri greşite (1 Ioan 5:14, 15) 
B. Când ne rugăm cu motive greşite (Iacov 4:3) 
C. Când ne rugăm dintr-un duh greşit  
 

V.  Dumnezeu poate să răspundă rugăciunilor imediat 
A. Când avem nevoi imediate (2 Samuel 22:7) 
B. Când este voia Sa (Romani 8:27) 
C. Când un păcătos crede în Isus (Luca 18:13; 23:43) 
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ELIBERAREA LUI IOACHIN  

 
Ieremia 52:31-34 

 
 

Împăratul Babilonului a fost sabia lui Iehova pentru pedepsirea 
lui Iuda, datorită răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Ioachin 
a stat în închisoare 37 de ani. 
 

I.  Eliberat: 

- "1-a scos din temniţă" (v. 31) 

- Psalm 40:2: din întuneric la lumină 
 

II. Mângâiat: 

- "I-a vorbit cu bunătate" (v. 32) 

- Legea nu are cuvinte de mângâiere, ci numai harul. Noi 
suntem mângâiaţi de lucrarea Duhului Sfânt (Efeseni 2:7) 

 

III. Înălţat: 

- "...i-a aşezat scaunul de domnie mai pe sus de scaunul de 
domnie al împăraţilor care erau cu el la Babilon." (v. 32) 

- Cum ne-a ridicat Dumnezeu? 
 

IV. Hainele: 

- "A pus să-i schimbe hainele de temniţă" (v. 33a) pentru 
că ele vorbesc despre vinovăţie, ruşine, robie 

- Hainele neprihănirii 
 

V.   Cinstea (v. 33b): "...a mâncat ...la masa împăratului" 

- 2 Samuel 9:7 - Mefiboşet 

- La masă cu Isus 
 

VI.    Purtare de grijă (v. 34) 
- A purtat grijă necontenit de hrana lui zilnică. 
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CHEMAREA ŞI ÎNSĂRCINAREA LUI 

EZECHIEL 
 
 

I.  Îl vedem în Ezechiel 1:1: „Eram printre prinşii de război” 

- poziţie smerită, printre păcătoşi; 

- "s-au deschis cerurile şi am avut vedenii dumnezeieşti" 
(v. 5) 

 
II. Îl vedem ca un ambasador 

- el este chemat (2:1) 

- el este ajutat (2:2) 

- el este însărcinat (3:3) 

- el este umplut cu mesajul Lui (3:1-3) 

- el este încurajat (2:6, 7) 

- el este condus şi împuternicit (3:12-14) 
 

III.  Îl vedem ca veghetor (3:17) 

- o lucrare de avertizare (v. 18, 20) 

- o lucrare de mare responsabilitate (v. 20) 
 

IV.   Îl vedem ca un semn (12:1-7; 21:6) 
Noi suntem o epistolă citită de toată lumea. 
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DUMNEZEU CAUTĂ UN OM 

 
Ezechiel 22:30 

 
 

I. Dumnezeu se uită după un om care să lucreze 

1.  Este nevoie de un lucrător calificat în lucrare (Ecles.9:10) 

2.  El dăruieşte unele calităţi sau talente fiecăruia (Mar.4:20) 
 

II. Dumnezeu caută un pescar 
1. Să câştige suflete pentru Hristos (Mat. 4:19; Luc.14:21-23) 
 

III. Dumnezeu caută oameni să aducă şi să ducă vestea  
       bună (Isaia 52:7) 
 
IV.  Dumnezeu caută un pompier 

1. Să ţină răceala în afara bisericii (2 Cronici 7:1) 

2. Unii care să ducă focul în afară (Proverbe 26:20) 

3. Duhul Sfânt va lumina focul vostru (Matei 3:11) 
 

V. Dumnezeu caută un om pregătit în orice moment 
2 Timotei 4:2; 1 Timotei 6:12; 2 Timotei 2:3 
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HARUL LUI DUMNEZEU  

ŞI SCOPUL ETERN 
 

Osea 2:14-18 
 
 

Introducere: Cine a fost Osea? 
Osea este primul dintre profeţii mici contemporani cu Isaia. 
Mesajele sunt scurte ca nişte telegreame, duhovniceşti. Cartea 
prezintă înfidelitatea faţă de Dumnezeu, prezentat ca un adulter 
spiritual.  
Soţia lui se numea Gomer - Osea 1:3. Din căsnicia lor s-au 
născut 3 copii (doi băieţi şi o fată - Osea 1:4,6,9) care au servit 
ca semne cu un mesaj simbolic pentru Israel.  
Perioada pe care o descrie profetul este o perioadă cumplită de 
istovire. Israel Îl părăsise pe Domnul. Viţelul de aur a devenit 
uşă deschisă pentru idolatrie.  
Se practica: necinstea, crimele, vărsările de sânge, tâlhăriile, 
beţiile. 
Osea a avut 50 de ani de misiune profetică. Deşi Dumnezeu 
vrea să pedepsească poporul, totuşi îi arată o iubire veşnică - 
harul abundent al lui Dumnezeu.  
 
I. Metoda lui (v.14) 
 „o voi ademeni“= A ademeni (DEX) 

Cu aceeaşi metodă vine şi Dumnezeu, cu diferenţa că 
ademenirea este într-o direcţie  nouă.Ce metode folosim noi?  
Ex. Baptiştii, penticostalii, creştinii, martirii, mormonii, bahaii 

- Evanghelizare – personală 

- Masă (campanii de evanghelizare) 

- Mass-media etc 
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II. Scopul lui (v.14)  
A. O voi aduce în pustie (v.14b) 

- Pustie= singurătate- Ioan Botezătorul  
           - Isus 

- Pustie= creştere personală – Pavel- pustia  

- Pustie= părtăşie singur cu Dumnezeu  
        = timpul de părtăşie cu Dumnezeu  

B. Şi voi vorbi de planul inimii ei (v.14c) 

- Să descoperim ce le place oamenilor, persoanelor cu 
care ne întâlnim 

- Le place să citească – să le dăm cărţi 

- Le place la muzeu - să mergem împreună cu ei 
 
III.  Rezultatele – v. 15 

a) Acolo îi voi da viile. 
Ceea ce i-au dat şi alţii. Ce oferim noi? 
Vii în pustie - aici este minunea 

b) Valea acor- 10 văi preface într-o uşă de nădejde  
  Valea Acor- tulburare Iosua 7:26; Isaia 65:10 

c) Va cânta ca în vremea tinereţii, ca şi în ziua când s-a 
suit din ţara Egiptului.  

 Cântarea de la Marea Roşie- Exod 15 
 Fiecare răspuns la rugăciune, o cântare nouă: Ps. 103:5 
d) O nouă relaţie- v.16 „bărbatul meu“- Romani 11:26 - 

Ioan 14:1  
 Care este relaţia ta cu Domnul?  

e) Transformarea caracterului- v.17 
 Vorbire aleasă- Efes. 4:29-32 

f)   Pacea care va veni- v.18  
 „şi-i voi face să trăiască în linişte“- Fil. 4:6-8  

 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 167 

 
ANII PE CARE I-AU MÂNCAT 

 LĂCUSTELE 
 

Ioel 2 
 

  
I. Tabloul trist. 

Nenorocirea nu vine niciodată singură. Cartea lui Ioel 
descrie prăpădul pe care l-au produs norii de lăcuste trimise 
de Dumnezeu asupra Israelului. 
Ioel – a fost un cetăţean al Ierusalimului 
Ioel – este un propovăduitor al pocăinţei şi un prooroc al 
trezirilor spirituale. 
Viile au fost nimicite - 1:5 
Iarba distursă, oamenii nu aveau mâncare – 1:20 

  
Acest tablou simbolizează: 

1. Păcătoşii care şi-au risipit anii. Luca 15:13-14 
2. Cel care a fost credincios şi îşi risipeşte anii. Rut 1:21 
3. Familia care îşi risipeşte anii. 1 Sam.3:12-13 
4. Condiţiile din biserica locală. 1 Corinteni5:7 
 

II. Promisiunea făcută. 
1. Dedicarea personală şi a poporului – v. 15 

a. Sunaţi din trâmbiţe în Sion 
b. Vestiţi un post 
c. Chemaţi o adunare de sărbătoare. 
 

2. Eliberarea promisă / promisiunile Domnului 
a. Va trimite mâncare 2:19 
b. Înlăturarea vrăjmaşilor 2:20 
c. Restaurarea anilor 2:25 
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III Binecuvântările restaurării. 

1. Anii pierduţi vor fi transformaţi. Ioel 2:23,25;Ezec.34:26 

2. Inimile triste vor fi înviorate. Ioel 2:26 – veţi lăuda 
numele Domnului 

3. Numele lui Dumnezeu va fi cunoscut. Ioel 2:27 

4. Pogorârea Duhului Sfânt (revărsare) v.28-29 

5. Domnul va face să se vadă semne în cer şi pe pământ. 
V.30 

6. Trezire spirituală. V.32 
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CHEMAREA LUI DUMNEZEU 

 
Iona 1:1-2 

 
 

I. Autoritatea Dumnezeului care cheamă 
A. Chemarea are un sens de urgenţă. 

1. Scoală-te, du-te" (1:2). 

2. Mai erau doar 40 de zile până la distrugere (3:4). 
B. Disperarea personală a lui Iona - el a fugit de prezenţa 

Domnului (1:3). 
C. Nu există nici un loc în care să te poţi ascunde de 

prezenţa lui Dumnezeu. 

1.  Iona era încă un "predicator" în pântecele peştelui. 

2. Chemarea sa a fost reînoită când a ieşit din 
pântecele peştelui. 

3. Nu te poţi ascunde de chemarea lui Dumnezeu - 
"Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de chemarea 
şi de darurile făcute" (Romani 11:29). 

 
II. Autenticitatea chemării lui Dumnezeu  

A. Iona a primit o chemare autentică din partea unui 
Dumnezeu suveran. 

1. Dumnezeu se îngrijea de Ninive. 

2. El era interesat de mulţimea de suflete de acolo. 
B. Iona a chemat cetatea la pocăinţă. 

1. Iona ştia acum ce înseamnă să te pocăieşti. 
   2. El ştia puterea pocăinţei, iertării şi izbăvirii. 

C. El are o chemare autentică de la Dumnezeul nostru 
iubitor. 
1. Lui Dumnezeu îi pasă de cele 6 miliarde de oameni 

 care trăiesc pe planeta Pământ. 
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2.  Lui îi pasă de oamenii din comunitatea noastră. 
3. Isus a murit să-i răscumpere pe toţi oamenii. 
4. Putem să răspundem la chemarea lui Dumnezeu şi să 

strigăm ca şi Iona către lumea pierdută din jurul 
nostru! 

 

III. Ungerea asupra celui chemat 
A. Cu fiecare chemare, Dumnezeu oferă şi capacitatea 

divină pentru a o îndeplini. 

1. Dumnezeu l-a uns pe mesager - Iona. 

2. Dumnezeu a uns mesajul - pocăinţa. 

3. Dumnezeu unge şi pregăteşte calea în inimile celor 
care trebuie să primească mesajul. 

B. Dumnezeu a pregătit Ninive atunci când l-a chemat pe 
Iona. 

1. Oamenii din Ninive L-au crezut pe Dumnezeu. 

2. Ei au proclamat un post. 

3. Ei s-au pocăit în saci, de la cel mai mic până la cel 
mai mare (3:5). 

C. Când Dumnezeu cheamă, El ne dă ungerea să facem 
slujba la care ne-a chemat. 

1.  El ne-a uns cu Duhul Său cel Sfânt (Fapte 1:8). 

2.  El ne-a dat un mesaj de la Domnul (1 Cor. 2:4). 

3. El pregăteşte calea înaintea noastră prin Duhul 
Său (Fapte 10:1-48) - acelaşi Duh L-a uns pe 
Isus să facă lucrările Sale. 

Încheiere: 
Când o persoană are chemarea lui Dumnezeu, poate fi Iona, 
predicatorul pocăinţei; Moise, eliberatorul unei naţiuni; David, 
regele Israelului; Isaia, profetul; Pavel, apostol al neamurilor; sau 
tu şi cu mine în orice lucrare ne-ar chema Domnul să facem. 
Chemarea lui Dumnezeu este autoritară - Dumnezeul care ne-a 
chemat are autoritatea să facă aşa. 
Chemarea lui Dumnezeu este autentică - un Dumnezeu 
suveran ne-a dat o chemare adevărată pentru a sluji oamenilor 
reali cu păcate reale şi răni reale. 
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Chemarea lui Dumnezeu - ungerea lui Dumnezeu asupra 
mesajului, mesagerului, şi acelora care vor primi mesajul. 
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TREI PUNCTE DE CONTROL 

SPIRITUAL 
 

Mica 6:1-8 
 
 

Introducere 

- lumea aleargă spre judecată - creştinii se grăbesc spre ziua în 
care fiecare va sta în faţa lui Hristos pentru un raport despre 
viaţa pământească; 

- Mica 6:16 

- v. 8 - cinci puncte de control spiritual - paralelă cu         
Matei 23:23 

 
I. Verifică-ţi comportamentul 

- regula de aur nu se schimbă niciodată: Luca 6:31 

- Israel - acuzat de înşelăciune în afaceri şi de minciuni: 
Mica 6:10-12; Maici 23:14 

- 1 Samuel 15:22; I Samuel 12:3-5 

- onestitatea nu se demodează în împărăţia lui Dumnezeu: 
Romani 12:17 

 
II. Verifică-ţi caracterul 

- „să iubeşti mila” - uneori nu se cere ca un caracter creştin să 
arate milă, dar a iubi mila înseamnă să manifeşti caracterul 
Domnului 

- Psalm 103:10, 11 
  

III. Verifică-ţi comuniunea 

- Matei 23:23 - Isus foloseşte cuvântul credinţă, care 
înseamnă "fidelitate" 

- comportamentul este roadă, caracterul arborele, şi 
comuniunea cu Dumnezeu solul şi atmosfera sau sursa 
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ambelor 

-  comuniunea cere smerenie: Romani 12:3; 1 Cor.15:9; 
 Efeseni 3:8; 1 Timotci 1:15; 1 Petru 5:6; Genesa 5:24  
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HABACUC - DE LA CONFUZIE LA 

CUCERIRE 
 

Habacuc 1-3 
  
 
Introducere 
Habacuc - istoria experienţei personale a unui om cu Dumnezeu 
 
I. Un om cu probleme 

- Habacuc a trăit în vremuri tulburi 

- el era copleşit de probleme (Habacuc 1:2) 

- nu totdeauna problemele mari ne distrug, ci forţe subtile ne 
strică fericirea şi eficienţa 

 
II. Un om al rugăciunii 

- primul său pas spre victorie: un pas al rugăciunii (Habacuc 
2:1-2; Iacov 5:16) 
În Predica de pe munte, Domnul ne aminteşte de cel puţin 
trei zone în care să ne ferim de îngrijorare: 

- nu vă îngrijoraţi în legătură cu viaţa; 

- nu vă îngrijoraţi de lucrurile pe care nu le puteţi schimba; 

- nu vă îngrijoraţi de viitor (Proverbe 3:5, 6) 
 

III. Un om al credinţei 

- Habacuc 2:4; Romani 1:17; Galateni 3:11; Evrei 10:38 

- Credincioşia aduce răsplată: Apocalipsa 2:10; Matei 25:21    
 
IV. Un om al cântecului  

- cap. 3: psalm magnific de laudă către Dumnezeu; el trece 
de la probleme la rugăciune, la credinţă şi apoi la cântec. 

- Habacuc 3:17-19 "Unul din cele mai sublime pasaje de 
literatură inspirată." 
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SECRETUL BUCURIEI  

CARE RĂMÂNE 
 

Habacuc 3:17-19 
 
 

I.  Creştinul are bucurie (v. 17) 
Bucuria creştinului nu este superficială (pe buze). 
"Mare liniştită" - pacea lui Hristos care întrece orice 
pricepere. 
 

II. Această bucurie este în Domnul (v. 18) 
Aceasta presupune cunoştinţă: să-L cunoşti pe El, să-L 
iubeşti. 
El ne împlineşte toate dorinţele. 
Crucea lui Isus aduce bucurie. 
Soarele Duhului Sfânt înviorează inimile. 
 

III.  Această bucurie este bucuria mântuirii: 
- "mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele" (v.18) 

Sunt fericit că am fost iertat. 
 Exod 15:1: israeliţii au cântat cântarea alvării.  
 Iona: rugăciunea sa. 
 

IV. Aceasta este bucuria anticipării: 
- "El îmi face picioarele ca ale cerbilor şi mă face să 

merg pe înălţimile mele" (v. 19) 
Viaţa creştină este nu numai una de fericire, dar şi de 
progres - de pe o înălţime pe alta. 

Să stai pe muntele promisiunilor lui Dumnezeu. 
 

V.     Această bucurie este independentă de posesiunile  
pământeşti: "Chiar dacă smochinul nu va înflori ...eu tot 
mă voi bucura" (v. 17) 
Bucuria credinciosului nu este în lucrurile lumii 
Bucuria în Domnul este tăria noastră. 
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ZAHARIA 8 : 16, 17 

 
 

I. Să spuneţi adevărul întotdeauna  
 „fiecare să spună aproapelui său adevărul“ v16a   
 
II. Să judecaţi în vederea păcii  
 „judecaţi în părţile voastre după adevăr şi în vederea păcii“ 

v16b 
 
III. Să nu gândiţi rău în inima voastră 
 Nici unul să nu gândească în inima lui rău împotriva 

aproapelui său.  
 
IV. Purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul faţă de altul. 

7:9b  
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RUGĂCIUNE ŞI TREZIRE 

  
 

Introducere 
Arthur Wallis, în cartea sa intitulată În ziua puterii tale, a scris: 
"Trezirea este intervenţie divină în cursul normal al lucrurilor 
spirituale. Este Dumnezeu care se descoperă pe Sine Însuşi 
omului într-o sfinţenie înfricoşătoare, în putere irezistibilă. Este 
o astfel de manifestare a lucrării lui Dumnezeu, încât 
personalităţile umane sunt umbrite şi programele omeneşti 
sunt abandonate. Este omul care se retrage în spate, deoarece 
Dumnezeu deţine controlul. Este Domnul care îşi descoperă 
cu claritate braţul Său sfânt lucrând cu putere extraordinară în 
sfinţi şi păcătoşi." 
 
Rugăciunile de trezire 
"Rugăciunea este o verigă esenţială în lanţul cauzelor care conduc la trezire" 
(Charles Finney). Rugăciunea este agenţia puternică a lui 
Dumnezeu pentru trezire. Nici o trezire adevărată nu a avut loc 
fără această lucrare. În tot Cuvântul lui Dumnezeu, trezirea are 
loc doar în contextul rugăciunii. Sunt înregistrate câteva 
rugăciuni pentru trezire. 

A. O rugăciune a lui Habacuc (Habacuc 3:1, 2)  
B. O rugăciune a lui David (Psalm 85:4-8) 
C.  O rugăciune a lui Isaia (Isaia 64:1, 2)  
D.  O recomandare pentru trezire (2 Cronici 7:14) 

 
Modele biblice 

A. Trezirea lui Samuel la Miţpa (1 Samuel 7:1-17)     
B. Trezirea lui Ilie de pe Muntele Carmel (1 Împ.18:1-46)   
C. Trezirea lui Ezechia la Ierusalim (2 Cronici 29:1-36) 
D. Trezirea lui Ezra la Ierusalim (Neemia 8:1-18) 
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Rugăciunea în marile treziri 
A.Trezirea din Ţara Galilor - 1904 
B. Trezirea lui Charles Finney 
C. Treziri din zilele noastre  

A te ruga pentru trezire 
Rugăciunea este prima cerinţă pentru trezire. Totuşi, rugăciunea 
pentru trezire nu este o rugăciune obişnuită. 

A. Rugăciunea pentru trezire este rugăciunea în Duhul. 
Trezirea este o lucrare a Duhului şi pentru trezire trebuie să 
foloseşti rugăciunea în Duhul. Nici un creştin nu se 
roagă vreodată eficient dacă nu este direcţionat de 
Duhul. 

1. Duhul dă cunoştinţă. 

2. Duhul mijloceşte. 

3. Duhul deosebeşte. 

4. Duhul împovărează. 
B. Rugăciunea pentru trezire este o rugăciune de 

mijlocire. 
Rugăciunea de mijlocire înseamnă muncă. Impune 
implorare, insistenţă şi trudă. Este rugăciunea pentru 
beneficiul altora. 

1. Rugăciunea lui Moise pentru Israel (Exod 32:31-33) 

2. Rugăciunea lui Pavel pentru rudeniile sale 
(Romani 9:2,3; 10:1) 

C. Rugăciunea pentru trezire este o rugăciune 
triumfătoare. 
Cuvântul a triumfa implică rugăciune eficace. A triumfa 
înseamnă să fii victorios şi eficient şi să produci sau să 
obţii efectul dorit.  

1.   Rezultatul rugăciunii lui Iacov (Genesa 32:28) 
2.  Rezultatul rugăciunii lui Ilie (1 Împăraţi 18:42-46; 

Iacov 5:16-18) 
3.   Exemplul văduvei (Luca 18:1-8) 
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D. Rugăciunea de trezire înseamnă a implora în rugăciune.     
Implorarea reprezintă aspectul stăruitor şi rugător al 
rugăciunii. 

1. Constanţa în rugăciune (Daniel 6:11; 9:3) 

2. Efortul continuu al rugăciunii (Fapte 1:14; 2:42) 
3. Insistenţa în rugăciune (Luca 11:5-8)   
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DUPĂ OMORÂREA URIAŞULUI 

 
1 Samuel 17:55;18:9 

 
 
I.   Popular (faimos) dintr-o dată- 18:5,16 
II.  Relaţii - 4 experienţe diferite  

 După omorârea lui Goliat, Dumnezeu începe să modeleze 
omul pentru tron şi foloseşte aceste legături pentru finisarea 
lui.  
 

A. David – inaintea oamenilor lui Israel- înălţare  
1. Saul- David a devenit ofiţerul lui Saul- v.5a 
2. Soldaţii- David a devenit comandantul lor- v.5b 
3. Slujitorii- slujitorii lui Saul au venit cum David se 

achită de obligaţiile de serviciu- v.5c 
4. Femeile- ele cântau în stradă despre David- v.7.  
 

B. David sub împăratul Saul- supunere 
El nu a menţionat că este noul împărat- v.5,30. Ca să fii 
înălţat, ţi se cere un lucru.  
Iacov 4:10 „smeriţi-vă înaintea Domnului şi el vă va 
înălţa.“, Luca 1:52 

 

C. David cu Ionatan- afecţiune 
Dumnezeu i-a dat un prieten intim în fiul lui Saul, 
Ionatan.  
1. Dorinţa chiar de a se jertfi - v.3,4 

Ionatan a dat toate lucrurile materiale. David, fiul 
unui om sărac a dat dragostea şi respectul lui.  

2. Apărare loială- 19:4,5. Un prieten adevărat niciodată 
nu are două feţe, dar de te apără cu loialitate şi 
dragoste.  

3. O inimă primitoare (acceptă). Pentru că Saul persistă 
să-l omoare, el a trebuit să fugă pentru a fi protejat. 
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David îşi exprimă ceva ce simte pentru prietenul lui- 
20:41b.  
Când ai un prieten intim, te lasă să plângi liber şi 
poţi să te descarci.  

4. Încurajare, consistenţă (puternică)- 23:16,17. El i-a 
întărit încrederea în Dumnezeu.  
Nu predică, nu mustrare din Scriptură. Inimă la 
inimă.  

 
D. Saul - David- opoziţie- 18:8,9 
Auzind cântarea femeilor, Saul s-a mâniat foarte tare şi a 
privit cu ochi răi pe David. Saul a devenit gelos. Dragostea 
şi admiraţia se transformă în ură şi răutate. David nu a făcut 
nimic rău, doar l-a omorât pe Goliat. Dumnezeu s-a folosit 
această situaţie pentru şlefuirea caracterului lui David. Aşa 
cum şi noi nu ne simţim trataţi cu corect, Dumnezeu 
niciodată nu a promis că viaţa va fi dreaptă. Dumnezeu vrea 
ca să fim ca Isus- Iacov 1:2-4.  

 
 

 


