
TEXTUL BIBLIC: Ps. 84:10, Exodul 25:8,   
Ps. 122:1, Marcu 11:17, Psalmul 133:1, 

Luca 2:49, Psalmul 84:2a 

ADEVĂRUL CENTRAL: “Mai mult face o 
zi în casa Domnului decât o mie în 

altă parte!!” 

VERSETUL DE AUR: Psalmul 84:10 



Introducere: 
    Eu voi scrie pe tablă două numere, iar voi va trebui să-mi 
spuneți care dintre ele este mai mare. (vom scrie numărul 1 și 
numărul 1000, după care vom scrie semnul > între ele) 

Cuprins: 
  În lecția de azi vom vedea că matematica bibliei, matematica 
lui Dumnezeu este specială! Dacă în matematica lumii 1 < 1000, 
În matematica specială a lui Dumnezeu 1 > 1000!!!  
  Un mare fizician a spus că întreg universul parcă a fost creat 
de un matematician pur, iar acel matematician suprem este 
Dumnezeul cerurilor și al pământului!! Acest matematician are 
puterea să schimbe și să răstoarne însăși matematica 
acestei lumi. El poate să schimbe semnul dintre cele 
două cifre din mai mic mai mare!!(punem planșa cu 
titlul lecției) 
  Haideți să citim versetul toți împreună, doi, trei, și…Ps. 
84:10 
  Ce ne spune psalmistul prin acest verset? Că mai mult face 
o zi în casa Domnului decât o mie în altă parte. (planșa 
adevărul central) 
 Credeți voi lucrul acesta? Credeți că matematica specială a 
lui Dumnezeu este corectă? Logica minții noastre ar putea să 
nege matematica lui Dumnezeu, dar noi trebuie să Îl credem pe 
Domnul pe cuvânt. Chiar dacă noi știm că 1000 este mai mare 
decât 1, dacă psalmistul contrazice această regulă matematică 
înseamnă că are un motiv bine întemeiat! Psalmistul se referă 
că beneficiile pe care le poți avea pentru viața ta atunci când 
vii o zi la biserică, fac mai mult decât atunci când petreci o 
mie de zile în altă parte!  
  Joaca cu prietenii, fotbalul, calculatorul, televizorul, joaca cu 
cățelul tău pe care îl iubești, zăpada, valurile mării, etc…., 



imaginați-vă voi orice lucru care vă place mult, nici unul 
nu valorează mai mult decât timpul petrecut în casa lui 
Dumnezeu!(punem planșa explicativă) Timpul petrecut în 
prezența lui Dumnezeu este foarte prețios! De aceea, mai 
mult face o zi în casa Domnului decât o mie în altă parte!  
  Domnul, încă de pe vremea lui Moise a spus poporului său 
să-I facă un Locaș Sfânt unde să se închine Lui. “Să-Mi facă un 
locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.” Exodul 25:8  
  De aceea, pentru că Domnul promite că va locui în mijlocul 
bisericii Lui, tu trebuie să privești biserica ca pe un locaș sfânt!
În casa lui Dumnezeu poți să primești binecuvântare, poți să te 
bucuri în prezența Domnului. În psalmul 122:1 psalmistul ex-
clamă:” Mă bucur când mi se zice < Haidem la Casa Domnului!
>” Te bucuri tu când trebuie să vii la biserică? Sau ești din 
aceeia care își caută tot timpul o scuză ca să rămână acasă?  
     La fel i s-a întâmplat și lui Raul. El era un copil foarte cuminte, își făcea temele în fiecare zi, în-
văța foarte bine, dar după ce termina tot ce avea de făcut, în fiecare zi la ora patru se uita la desenele 
lui preferate. Dar, într-o zi, tot așteptând să înceapă desenele și-a dat seama că desenele nu mai înce-
peau, serialul lui preferat și-a schimbat ora. În loc să fie la ora patru era la ora șase. Și a venit și 
ziua de duminică, când la ora șase trebuia să meargă Raul la biserică împreună cu familia lui. Era 
ora cinci și jumătate iar mămica lui Raul și-a dat seama că Raul nu era îmbrăcat. Atunci i-a spus 
să meargă să se îmbrace repede. Copilul i-a răspuns că el nu merge la biserică deoarece preferă să ră-
mână acasă să se uite la desene. Văzând această situație, mămica lui Raul a început să îi explice că 
nimic nu trebuie să fie mai important în viețile noastre decât să-L căutăm pe Dumnezeu și prezența 
lui! I-a amintit lui Raul despre regele David care se simțea foarte fericit în Casa lui Dumnezeu și îi 
plăcea mult să stea în prezența Domnului, pentru că el Îl iubea pe Dumnezeu mai presus de orice lu-
cru!! Astfel Raul și-a dat seama că alegerea lui nu era bună. 
     APCM: Dacă L-ai primit pe Domnul în inima ta ca Domn și 
mântuitor al vieții tale, atunci tu ești copil de Dumnezeu!! De 
aceea Casa lui Dumnezeu pentru tine trebuie să fie cel mai 
special și minunat loc! Este Casa unde te întâlnești cu Domnul 
Dumnezeul tău, cu tăticul tău! Este locul unde primești iertare 
de toate greșelile tale, unde primești binecuvântările Domnului 
și te umplii cu Duhul Său cel Sfânt! Este locul unde poți să te 
rogi, să vorbești cu Dumnezeu!! “Casa Mea se va chema o casă 
de rugăciune pentru toate neamurile?” spune Domnul în Marcu 
11:17 De aceea, trebuie să fi conștient că  mai mult face o zi în 
casa Domnului decât o mie în altă parte!  

       1  zi              >        1.000 de zile
 



     La biserică te întâlnești cu frații, ai părtășie cu ei, poți să 
afli dacă sunt bolnavi și au nevoie de ajutorul tău, de rugă-
ciunile tale. “Iată ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii 
împreună!” Psalmul 133:1Tu trebuie să iubești Casa lui Dumne-
zeu și să îți dorești din toată inima ta să fi și tu prezent atun-
ci când frații sunt împreună la biserică. Domnul să îți ajute la 
aceasta! 
    Atunci când Domnul Isus Cristos era copil ca și voi, pări-
nții lui L-au dus la templu. Fiind multă lume, el s-a pierdut de 
părinții lui și l-au găsit după trei zile. Unde credeți că era 
Domnul Isus? (în templu) Iar când l-au găsit “El le-a zis: „De 
ce M-aţi căutat? Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui 
Meu?”  Luca 2:49 Domnul Isus avea doar 12 ani, ar fi putut să 
fie împreună cu alți copii, să se joace, dar El a simțit nevoia 
să fie în prezența lui Dumnezeu, în templu. El a știut că mai 
mult face o zi în casa Domnului decât o mie în altă parte! Fii 
și tu ca Domnul Isus, spune și tu ca și psalmistul “Sufletul meu 
suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului,”  Psalmul 
84:2a 
  APCN: Dacă încă nu L-ai primit pe Domnul în inima ta, tu 
trebuie să Îl primești chiar acum, să-L rogi să te ierte de toate 
greșelile tale și să îți dorești să fii tot mai mult în Casa Lui, în 
prezența Lui, pentru că doar El te poate ajuta în problemele 
tale!! Oriunde te-ai duce și orice ai face, nimic nu se compară 
cu timpul petrecut în prezența lui Dumnezeu. Trebuie să știi că 
mai mult face o zi în casa Domnului decât o mie în altă! Cau-
tă tot mai mult să vii la biserică, să stai în prezența Duhului 
Sfânt și El să îți transforme inima și viața! Nu uita că Dumne-
zeu are o matematică specială, iar această matematică spune 
că mai mult face o zi în casa Domnului decât o mie în altă!!! 


