
 
NOUL CICLU DE STUDII PENTRU LUNILE SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, 2016 – SUVERANITATEA LUI DUMNEZEU 

(BETANIA, LA HABRA) 
                                       TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA SEPTEMBRIE: SUVERANITATEA LUI DUMNEZEU 

                              
1. SEPTEMBRIE 4 – IMPARATIA PACII (ISAIA 11:1-9)                   CUVANTUL DE AUR: ISAIA 11:9 

Introducere:  - Pacea este deziteratul comun al omenirii. Oamenii au incercat si inca incearca sa ajunga la pace, dar eforturile 
lor au esuat si vor esua in continuare. Domnul Isus, Mesia, este singurul care poate sa aduca si sa mentina pacea. 
 
I. MANTUITORUL CARE ADUCE PACE    (ISAIA 11:1-2) 

- odrasla din tulpina lui Isai, la implinirea vremii, va aduce pacea Lui (v. 1-2).  
 

II. JUDECATA CARE PRODUCE PACE    (ISAIA 11:3-5) 

- judecata Lui dreapta va duce la distrugerea raului (“…si cu suflarea buzelor Lui va omori pe cel rau.”) (v. 4). 

 

III. REGNUL ANIMAL CARE CONFIRMA PACEA   (ISAIA 11:6-9) 

- armonia din lumea animala in timpul domniei de 1000 de ani (v. 6-9). 

Aplicatii Practice: 
a. Mesia a venit dintr-o linie genealogica care parea moarta, dar a carei radacini putea inca sa odrasleasca (v. 1). 
b. Duhul Domnului era peste Mesia, Duh care i-a dat putere (v.2). 
c. Adevarata dreptate se va face doar sub imparatia lui Mesia pentru ca El este singurul care este drept si nerihanit        

(v. 3-5). 
d. Chiar si regnul animal va experimenta pacea sub domnia lui Mesia (v. 6-7). 
e. Toata creatia va co-exista in armonie sub imparatia care va veni (v. 8-9). 

 
 

2. SEPTEMBRIE 11 – MUNTELE LUI DUMNEZEU (ISAIA 25:6-10a)                          CUVANTUL DE AUR: ISAIA 25:8 

Introducere:  - Muntii simbolizeaza permanenta, stabilitate si autoritate, de aceea este potrivit ca Dumnezeu sa-si manifeste 
suveranitatea finala pe munte. Multe evenimente biblice au avut loc pe munte (credinta lui Avraam incercata pe muntele 
Moria, Domnul da Legea pe Sinai, Moise vede tara promisa de pe muntele Nebo, etc.) 
 
I. PROVIZIILE MINUNATE ALE LUI DUMNEZEU   (ISAIA 25:6)  

- binecuvantarile lui Dumnezeu (bucate gustoase si miezoase si bautura)  

 

II. MOARTEA SI DUREREA INFRANTE    (ISAIA 25:7-8) 

- cel mai mare dusman al omului (dupa Satana), moartea, este distrusa pe vecie de Domnul.  

“Moartea a fost inghitita de biruinta” (1 Corinteni 15:54b) 

“Unde iti este biruinta, moarte? Unde iti este boldul moarte? (I Corinteni 15:55) 

“Si Moartea si locuinta mortilor au fost aruncate in iazul de foc.” (Apocalipsa 20:14a) 

 

III. BUCURIA MANTUIRII     (ISAIA 25:9-10a) 
- este bucuria suprema a credinciosului si daca bucuria aceasta nu se vede in noi sau daca ne lipseste, sa o cerem 

asa ca psalmistul David:  
“Da-mi iarasi bucuria mantuirii Tale,…” (Ps. 51:12a)    

Aplicatii Practice: 

a. Domnul va pregati un ospat deosebit in cinstea intronarii lui Mesia (v. 6). 
b. Domnul va nimici moartea odata pentru totdeauna (v. 7-8). 
c. Nu va mai fi plans pentru ca nu va mai exista suferinta in imparatia lui Mesia (v. 8). 
d. Domnul va indeparta ocara poporului Sau (v. 8). 
e. Mantuirea promisa de Domnul copiilor Sai va fi, in sfarsit , complecta (v. 9). 
f. Mana Domnului se va odihni pe muntele Lui si va aduce siguranta poporului Sau (v. 10). 
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3. SEPTEMBRIE 18 – TEMELIILE PAMANTULUI (ISAIA 40:21-31)                         CUVANTUL DE AUR: ISAIA 40:28 

Introducere:  - Temeliile pamantului “se reazama” pe insusi Dumnezeu.  
  “El este mai inainte de toate lucrurile, si toate se tin prin El” (Coloseni 1:17) 
 
I. DUMNEZEU, DOMNUL CREATIEI   (ISAIA 40:21-22)  

- Domnul este creatorul tuturor lucrurilor. 

“Prin credinta pricem ca lumea a fost creata prin Cuvantul lui Dumnezeu, asa ca tot ce se vede n-a fost 

facut din lucruri care se vad.” (Evrei 11:3) 

 

II. DUMNEZEU, DOMNUL OMENIRII    (ISAIA 40:23-24) 

- Domnul ridica si doboara pe liderii omenirii (imparati, judecatori). Ei sunt vremelnici si Dumnezeu este Cel care 

hotaraste zilele “domniei” lor. 

“El schimba vremurile si imprejurarile; El rastoarna si pune pe imparati…” (Daniel 2:21) 

 

III. DUMNEZEU, DOMNUL CERURILOR   (ISAIA 40:25-26) 
- Domnul cerurilor este Domnul intregului univers. Prin puterea Lui El mentine ordine perfecta in universul vast 

pe care L-a creat. 
“Pentru ca prin El au fost facute toate lucrurile care sint in ceruri si pe pamint, cele vazute si cele nevazute…” 
(Coloseni 1: 16a) 

 
IV. DUMNEZEU, SURSA CONTINUA DE PUTERE  (ISAIA 40:27-31) 

- Puterea lui Dumnezeu este nelimitata si inepuizabila. 

Aplicatii Practice: 
a. Intreaga creatie paleste in comparatie cu complexitatea si maretia lui Dumnezeu (v. 21-24). 
b. Nimeni nu se poate compara cu Dumnezeul nostru (v. 25). 
c. Dumnezeu isi cunoaste intreaga creatie (v. 26). 
d. Nu ar trebui sa ne indoim de grija si dragostea Domnului pentru noi chiar si atunci cand viata nu este usoara (v. 27). 
e. Puterea lui Dumnezeu nu are limite si priceperea Lui este de nepatruns pentru noi oamenii (v. 28). 
f. Dumnezeu da putere celui obosit (v. 29-30). 
g. Asteptand cu incredere ajutorul Domnului, copiii lui Dumnezeu isi innoiesc puterea (v. 31). 

 
4. SEPTEMBRIE 25 – LEGAMANTUL VESNIC (ISAIA 61:1-4; 8-11)            CUVANTUL DE AUR : ISAIA 61:8                

Introducere:  - “Legamantul vesnic” despre care vorbeste profetul Isaia (Isaia 61:8) este de fapt noul legamant pe care 
Dumnezeu il va face cu poporul Sau, cu Israel si cu Iuda (Ieremia 31:31-34; Ezechiel 16:60-63 si Ezechiel 37:26-28). 
  “Iata, vin zilele, zice Domnul, cind voi face cu casa lui Israel si cu casa lui Iuda un legamint nou.” (Isaia 31:34) 
 
I. ROLUL LUI MESIA IN LEGAMANTUL VESNIC  (ISAIA 61: 1-4)  

- la prima venire, rolul lui Mesia a fost sa aduca vesti bune, sa vindece pe cei cu inima zdrobita, sa vesteasca 

slobozenie si izbavire si sa proclame anul de indurare. Anul acesta de indurare este timpul pe care oamenii l-au 

trait si il traiesc de la moartea pe cruce a Domnului Isus pana in timpul nostru prezent de acum. Este timpul pe 

care noi il cunoastem ca si “vremea harului” (v.1-2a). 

- la cea de-a doua venire, Mesia va aduce cu Sine razbunarea si judecata (v. 2b-4). 

 

II. IMPLINIREA LEAGAMANTULUI VESNIC  (ISAIA 61:8-11) 

- ”legamantul vesnic” este noul legamant pe care Domnul il va face cu poporul Sau in viitor. Domnul va pune 

legile Lui in mintea lor si le va scrie in inmile lor (Evrei 8-10). 

Aplicatii Practice: 
a. Cand Duhul se odihneste peste Mesia, El va aduce eliberare peste cei nenorociti (v. 1). 
b. Anul de indurare al Domnului va aduce razbunare impotriva raului (v. 2). 
c. Anul de indurare va aduce comfort celor intristati si celor care plang (v. 2-3). 
d. Tot ceea ce a fost daramat va fi restaurat (v. 4). 
e. Dumnezeu va restaura dreptatea pe pamant si va face un nou legamant cu Israel (v. 8). 
f. Dumnezeu isi va onora poporul Sau (Israel) intre neamuri (v. 9). 
g. Dumnezeu va face ca dreptatea Lui sa ”infloreasca” si sa prospere (v. 10-11). 
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