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

(BETANIA, LA HABRA) 
                                                        TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA NOIEMBRIE: DOMNUL ISUS, ALFA SI OMEGA 

                              
1. NOIEMBRIE 6 – FACAND TOATE LUCRURILE NOI (APOCALIPSA 21:1-8)       CUVANTUL DE AUR: APOCALIPSA 21:4 

Introducere:  - Viata, intr-un mod aproape natural, ne forteaza sa acceptam ideea de abandon a ceea ce este vechi si 
imbratisarea a ceea ce este nou. Planul lui Dumnezeu pentru viitor implica un concept similar. Dumnezeu va elimina 
totalmente pacatul si urmarile lui, si universul acesta suferind va fi inlocuit cu unul nou unde nu va mai exista pacat si durere. 
 
I. UN CER NOU SI UN PAMANT NOU  (APOCLIPSA 21:1-2) 

- Apostolul Petru ne spune in epistola sa ca in viitorul apropiat cerul si pamantul  acesta vor fi distruse prin foc si 
ca Dumnezeu va crea pentru noi un pamant nou si un cer nou (2 Petru 3:10). 
 

II. O RELATIE NOUA    (APOCALIPSA 21:3) 

- Dumnezeu a locuit intotdeauna in mijlocul poporului Sau, dar in viitor, El va locui cu poporul Sau intr-o relatie 

mai apropiata decat inainte: ”El va locui cu ei si ei vor fi poporul Lui si Dumnezeu insusi va fi cu ei.”  

  

III. O LIBERTATE NOUA    (APOCALIPSA 21:4-5) 

- aceasta noua relatie va aduce cu sine o libertate noua. Vom fi liberi si eliberati de sub urmarile pacatului. 

 

IV. O MOSTENIRE NOUA   (APOCALIPSA 21:6-8) 

- Fiul Tatalui ”va mosteni aceste lucruri.” Noi suntem toti copiii Lui, asadar, vom mosteni impreuna cu Cristos. 

Aplicatii Practice: 
a. Cerul si pamantul nou vor inlocui cerul si pamantul invechit si compromis de pacat (v. 1). 
b. Domnul va da copiilor Sai locul perfect in care sa locuiasca (Noul Ierusalim) (v. 2). 
c. Dumnezeu insusi va locui cu copiii Sai (v. 3). 
d. In lumea noua a lu Dumnezeu nu va mai fi suferinta si durere (v. 4). 
e. Toate lucrurile de pa pamant vor fi facute, de asemenea, noi (v. 5). 
f. Pentru ca Domnul Isus este vesnic, noi vom trai vesnic (v. 6). 
g. Sa fii fiul lui Dumneeu inseamna sa mostenesti lucrurile bune care vin de la El (v. 7). 
h. Cei care nu isi pun increderea, prin credinta, in D-l Isus, vor fi pedepsiti pentru pacatele lor (v. 8). 

 
2. NOIEMBRIE 13 – NOUL IERUSALIM  (APOCALIPSA 21:9-14, 22-27)                 CUVANTUL DE AUR: APOCALIPSA 21: 22-23) 

Introducere:  - In vedenia sa, apostolul Ioan a avut parte de un “tur” al Noului Ierusalim. In Apocalipsa 21, Ioan descried doar  
ceea ce a fost lasat sa vada si doar ceea ce se poate descrie in cuvinte. 
 
I. O VEDERE DE ANSAMBLU A CETATII SFINTE  (APOCAIPSA 21:9-14)  

- turul cetatii oferit de ingeri (v. 9-10) 

- slava lui Dumnezeu (v. 11) 

- zidul si cele 12 porti (v. 12-13) 

- cele 12 temelii ale zidului cetatii (v. 14) 

 

II. CARACTERISTICILE UNIE ALE CETATII SFINTE (APOCALIPSA 21:22-27) 

- cetatea nu avea templu (v. 22). 

- cetatea nu avea nevoie de vreo sursa externa de lumina (v. 23). 

- doar cei “scrisi in cartea vietii Mielului’ vor locui in Cetatea sfanta (v. 27). 

Aplicatii Practice: 
a. Noul Ierusalim va fi coborat din cer, de la Dumnezeu (v. 9-11). 
b. Cele 12 porti ale zidului confirma ca in noua Cetate vor locui rascumparati din toate cele 12 triburi ale lui Israel 

(v. 12-14). 
c. Nu va fi nevoie de templu in noul Ierusalim, pentru ca insusi Dumnezeu va locui impreuna cu rascumparatii Sai (v. 22). 
d. Prezenta lui Dumnezeu in Noul Ieruslim ii va ajuta pe cei rascumparati sa traiasca in neprihanire (v. 23-24). 
e. Toti oamenii de pe pamantul nou creat de D-zeu vor putea sa intre liberi in noua Cetate (noul Ierusalim (v. 25-26). 
f. ”Nimic intinat” (pacatul) nu va putea intra in Noul Ierusalim (v. 27). 
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3. NOIEMBRIE 20 – APE VII (APOCALIPSA 22:1-7)                                       CUVANTUL DE AUR: APOCALIPSA 22:1 

Introducere:  - Sursa apelor vii este Cristos! “Daca ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, si Cine este Cel ce-ti zice: “Da-mi sa 
beau!” tu singur ai fi cerut sa bei , si El ti-ar fi dat apa vie.” 
   
I. RIUL SI POMUL VIETII  (APOCALIPSA 22:1-2)  

- riul vietii simbolizeaza viata eterna oferita prin credinta in Domnul Isus (v. 1). 

- pomul vietii cu cele 12 feluri de rod exprima marea varietate a binecuvantarilor lui Dumnezeu (v. 2). 

 

II. SALVATORUL VIETII  (APOCALIPSA 22: 3-4) 

- atentia deosebita nu va fi indreptata asupra riului si pomului vietii ci asupra lui Dumnezeu si asupra Mielului 

care vor fi pe tron. 

 

III. LUMINA VIETII   (APOCALIPSA 22:5-7) 
- sursa lumini in eternitate este Dumnezeu insusi. 

Aplicatii Practice: 
a. Riul vietii simbolizeaza scurgerea fara sfarsit a vietii eterne oferita de Dumnezeu (v. 1). 
b. Pomul vietii simbolizeaza proviziile lui Dumnezeu pentru toti cei rascumparati de El (v. 2). 
c. Frunzele pomului vietii vor aduce vindecare ”Neamurilor” (v. 2). 
d. Nu va mai fi moarte ca si consecinta a pacatului (v.3). 
e. Cei rascumparati de El iL vor vedea fata in fata (v. 4). 
f. Dumnezeu insusi, Cel care este Lumina Lumii va lumina asfel incat nu va mai fi nevoie ”nici de lampa, nici de lumina 

soarelui (v. 5). 
g. Cuvintele Domnului se vor implini si El va veni curand (v. 7). 

 
4. NOIEMBRIE 27  – ALFA SI OMEGA (APOCALIPSA 22: 12-21)                      CUVANTUL DE AUR: APOCALIPSA 22:13                

Introducere:  - Alfa si Omega sunt primele si ultimile litere din alfabetul Grecesc, si in cartea Apocalipsei ele iL reprezinta pe 
Dumnezeu Tatal si pe Dumnezeu Fiul. Triunul Dumnezeu este inceputul si sfarsitul tuturor lucrurilor. 
   
I. NUMELE LUI   (APOCALIPSA 22: 12-17)  

- “Alfa si Omega”, “Cel dintai si Cel de pe urma”, “Inceputul si Sfirsitul” (v. 13) 

- “Radacina si samanta lui David”, “Luceafarul stralucitor de dimineata” (v. 16) 

 

II. AVERTIZAREA LUI  (APOCALIPSA 22: 18-19) 

- revelatia lui Dumnezeu prin Cuvant este unica si ultima. Nu putem adauga si nici scoate nimic din Cuvantul lui 

Dumnezeu pentru noi.  

 

III. VENIREA LUI    (APOCALIPSA 22:20-21) 

- Domnul va veni curand. Sa-L asteptam cu cuvintele, ”Vino Doamne Isuse”. 

Aplicatii Practice: 
a. Cand Domnul Isus va reveni, raul va fi pedepsit, iar binele va fi rasplatit (v. 12). 
b. Putem avea deplina incredere in cuvintele Domnului Isus pentru ca El exista din eternitate si El este Dumnezeu (v. 13). 
c. Ca sa putem intra in Noul Ierusalim, trebuie sa fim curatiti de sangele scump si sfant al Domnului Isus (v. 14). 
d. Cei care nu au acceptat iertarea Domnului vor ramane in intunericul de-afara (v. 15). 
e. Domnul invita la mantuire pe toti oamenii. Este responsabilitatea omului sa primeasca aceasta invitatie (v. 17). 
f. Domnul Isus insusi adevereste ca EL va veni curand (v. 20). 
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