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

(BETANIA, LA HABRA) 
                                       TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA OCTOMBRIE: SUVERANITATEA DOMNULUI ISUS 

                              
1. OCTOMBRIE 2 – IMAGINEA EXPRESA A LUI DUMNEZEU IN ISUS CRISTOS (EVEREI 1:1-9)      CUVANTUL DE AUR: EVREI 1:3 

Introducere:  - Cristosul Noului Testament este Dumnezeul intrupat. Domnu Isus Si-a demonstrat divinitatea prin viata perfecta 
pe care a trait-O, prin semnele si minunile pe care Le-a facut, prin spalarea pacatelor oamenilor, si apoi, prin victoria finala 
asupra mortii. 
 
I. DOMNUL ISUS FIUL ESTE REVELATIA LUI DUMNEZEU IN OM (EVEREI 1:1-2a) 

- inainte de intruparea Domnului Isus, Dumnezeu Si-a comunicat mesajul poporului Sau prin profeti. Odata cu 
venirea in lume a Domnuli Isus, mesajul acestor profeti a devenit “obsolele” (invechit), si Dumnezeu “la 
sfarsitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul…” 
 

II. DOMNUL ISUS ESTE DUMNEZEU INSUSI   (EVREI 1:2b-3) 

- autorul epistolei dupa Evrei argumenteaza si demonstreaza printr-o serie de afirmatii ca Domnul Isus este intr-

adevar Dumnezeu. El este “mostenitor”, “El este oglindirea slavei Lui”, “El tine toate lucrurile cu Cuvantul 

puterii Lui”, El “a facut curatirea pacatelor, si a sezut la dreapta Maririi…” 

 

III. DOMNUL ISUS ESTE SUPERIOR INGERILOR   (EVREI 1:4-9) 

- ingerii au fost priviti cu mare admiratie de credinciosii Evrei si pentru ca acesti credinciosi sa fie ajutati sa 

inteleaga ca Cristos, Fiul lui Dumnezeu, este superior ingerilor, autorul cartii Evrei arata in detaliu de ce Domnul 

Isus este superior. 

Aplicatii Practice: 
a. In vremea Vechiului Testament Dumnezeu S-a relevat (descoperit) oamenilor vorbindu-Le prin profeti (v. 1). 
b. In zilelel din urma Dumnezeu S-a relevant oamenilor prin Fiul Sau intrupat, Creatorul universului (v. 2). 
c. Cand ascultam si citim despre Domnul Isus, noi ascultam si citim despre Dumnezeu (v.3). 
d. Domnul Isus este Cel care tine intreg Universul impreuna (“cu Cuvantul puterii Lui” (v.3). 
e. Nici o fiinta creata nu se poate compara cu Domnul Isus. Ingerii au fost creati de Dumnezeu ca si slujitori ai Sai (v. 4-7). 
f. Dumnezeu L-a pus pe Fiul Sau pe tron, tron pe care Domnul Isus va domni vesnic (v. 8-9). 

 
2. OCTOMBRIE 9 – ZIDITORUL CASEI (EVREI 3:1-6; MATEI 7:24-29)                          CUVANTUL DE AUR: EVREI 3:4 

Introducere:  - Viata de credinta este un proces continuu de zidire, asemanator cu procesul zidirii unei case. Incepem si cladim 
pe Cristos care este temelia credintei noastre si apoi in fiecare zi, prin puterea Lui, pe aceasta temelie, zidim deasupra. 
 
I. DOMNUL ISUS – APOSTOL SI MARE PREOT  (EVREI 3:1-2)  

- ca si Apostol, Domnul Isus este mesagerul lui Dumnezeu pentru omenire, iar ca si Mare Preot, Domnul Cristos 

este Cel care ne reprezinta inaintea lui Dumnezeu. 

 

II. DOMNUL ISUS – ZIDITORUL CASEI   (EVREI 3:3-6) 

- fiecare casa fizica are un ziditor (un constructor) si cel care o construieste este laudat si onorat mai mult decat 

casa insasi. Domnul Isus, ca si ziditor al fiintei noastre (al casei noastre spirituale), trebuie sa primeasca toata 

onoarea si slava pentru ceea ce zideste El insusi in noi. 

 

III. OMUL INTELEPT – ZIDESTE PE STANCA  (MATEI 7: 24-25) 
IV. OMUL NEINTELEPT – ZIDESTE PE NISIP  (MATEI 7: 26-27)  
V. DOMNUL ISUS – INVATATOR CU AUTORITATE (MATEI 7: 28-29)  

Aplicatii Practice: 
a. Domnul Isus este centrul credintei crestine. El este temelia credintei noastre (Ev. 3: 1). 
b. Domnul Isus, ziditorul ”caselor noastre”, merita mult mai multa glorie si slava decat Moise, cel care a fost ”credincios 

in toata casa lui Dumnezeu, ca sluga” (Ev. 3:3-5).  
c. Noi credinciosii suntem ”casa lui Dumnezeu”, si Cristos, ca si Fiu, este credincios peste casa Tataui Sau (Ev. 3:6). 
d. Cel care asculta de Cristos nu va cadea atunci cand se va confrunta cu necazurile vietii (Mt. 7:24-25). 
e. Cel care nu asculta de Cristos va cadea atunci cand se va confrunta cu necazurile vietii (Mt. 7:26-27). 
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3. OCTOMBRIE 16 –ISUS, MARELE NOSTRU PREOT (EVREI 4: 14 – 5:10)                           CUVANTUL DE AUR: EVREI 4:14 

Introducere:  - Pentru ca Domnul Isus este Marele nostru Preot, noi putem veni inaintea Lui “cu deplina incredere”, stiind ca El 
nu ne va respinge, si aceasta, fiindca venim inaintea Lui in numele vredniciei si neprihanirii Fiului Sau si a Domnuui nostru Isus 
Cristos.  
   
I. MARELE NOSTRU PREOT ESTE FIUL LUI DUMNEZEU   (EVREI 4:14-16)  

- Marele nostru Preot ne ofera indurarea si harul Lui asfel incat “sa fim ajutati la vreme de nevoi”. 

 

II. MARELE NOSTRU PREOT ARE COMPASIUNE PENTRU PACATOSI   (EVREI 5:1-3) 

- ingaduinta si compasiunea pentru cei ignoranti sau nestiutori sunt caracteristicile Marelui nostru Preot. 

 

III. MARELE NOSTRU PREOT A FOST NUMIT (APPOINTED) DE DUMNEZEU (EVREI 5:4-6) 
- Sa fii mare preot era o onoare si o chemare speciala din partea lui Dumnezeu, nu o alegere personala. Domnul 

Isus nu si-a asumat pozitia de Mare Preot singur, ci a fost chemat de Dumnezeu sa fie “preot in veac, dupa 
randuiala lui Melhisedec”. 

 
IV. MARELE NOSTRU PREOT CUNOASTE SUFERINTA    (EVREI 5:7-8) 
V. MARELE NOSTRU PREOT ESTE SURSA SALVARII ETERNE   (EVREI 5:9-10) 

Aplicatii Practice: 
a. Noi stim ca Marele nostru Preot poate intra in prezenta lui Dumnezeu, pentru ca El este Dumnezeu insusi (Ev. 4:14). 
b. Marele nostru Preot, D-l Isus, se poate identifica (si se indentifica) cu toate ispitele si suferintele noastre (Ev. 4: 15). 
c. Pentru ca El este Marele nostru Preot, avem incredere deplina ca vom primi indurare si har din partea Lui (Ev. 4:16). 
d. Spre deosebire de Cristos, Marele nostru Preot, toti marii preoti din istoria poporului lui Dumnezeu au adus jertfe si 

sacrificii, in primul rand, pentru pacatele lor (Ev. 5:1-3). 
e. Domnul Isus a fost numit preot in veac, dupa randuiala lui Melhisedec (Ev. 5:4-6). 
f. Domnul Isus a fost ascultat de Dumnezeu din pricina evlaviei Lui si a ascultarii Lui de Tatal (Ev. 5: 7-10). 

 
4. OCTOMBRIE 23  – ISUS, PREOT IN VEAC (EVREI 7: 1-3; 19-28)                            CUVANTUL DE AUR: 7:24-25                

Introducere:  -Intr-adevar Marele nostru Preot este vesnic si adevarul acesta are ramificatii in ceea ce priveste mantuirea  
noastra. Pentru ca El traieste vesnic, El poate, odata pentru totdeauna, sa mantuiasca pe cei care vin la Tatal, prin El.  
“Eu sunt calea, adevarul si viata. Nimeni nu vine la Tatal decat prin mine” (Ioan 14:6). 
   
I. IMAGINEA SI MARETIA LUI MELHISEDEC   (EVREI 7:1-3)  

- preotia Domnului Isus este “dupa randuiala lui Melhisedec” si nu din linia genealogica a lui Aaron. Melhisedec a 

fost in aceslasi timp si imparat, dar si preot. 

- desi Melhisedec este oarecum un mister al Scripturii, preotia lui se aseamana cu preotia Domnului Isus.  

- neprihanirea si pacea au caracterizat preotia lui Melhisedec, intocmai cum aceleasi trasaturi au caracterizat 

preotia Domnului Cristos. 

- cartea Genesei nu face nici o referire la parintii lui Melhisedec si, de asemeni, nici o referinta la moartea lui. In 

privinta aceasta, Melhisedec este tipic Cristosului vesninc, fara de-nceput si fara sfarsit. 

 

II. MARETIA DOMNULUI ISUS SI PREOTIA LUI VESNICA  (EVREI 7:19-28) 

- autorul cartii Evrei face clar ca orice om care a exercitat slujba de mare preot a trecut in vesnicii, adica a murit. 

Prin contrast cu acesti preoti, Domnul Isus, Marele nostru Preot, care a biruit moartea si care traieste vesnic, 

slujeste ca Mare Preot la dreapta Tatalui ceresc. Ca si Mare Preot si in acelasi timp ca si Miel de jertfa pentru 

pacatele oamenilor, Domnul Isus ofera oamenilor o salvare eterna. 

Aplicatii Practice: 
a. Avraam a binecuvantat pe cel care era mai mare, adica pe Melhisedec, tot asa cum si noi trebuie sa-L binecuvantam 

pe Cristos (v. 1). 
b. Ca si Mare Preot, intocmai ca si Melhisedec, D-l Isus este, de asemei, si Imparat al neprihanirii, si Imparat al pacii (v. 2). 
c. Inceputul si sfarsitul lui Melhisedec nu sunt cunoscute si lucrul acesta arata spre Cristos care nu are nici inceput si nici 

sfarsit (v. 3). 
d. Domnul Isus este Marele nostru Preot si salvator vesnic (v. 23-25). 
e. Jertfa perfecta a Domnului Isus acopera (sterge) toate pacatele noastre (v. 26-28). 
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5. OCTOMBRIE 30  – DOMNUL ISUS, AUTORUL CREDINTEI NOASTRE SI AJUTORUL NOSTRU PE CALEA CREDINTEI (EVREI 12:1-13) 

                  CUVANTUL DE AUR: EVREI 12:1-2 

Introducere: -Suntem incurajati in lectia de azi sa privim la Domnul Isus, Cel care este “Capetenia Desavarsirii credintei  

Noastre”. In alergarea noastra spre Patria Cereasca, sa alergam cu staruinta, sa acceptam si sa intelegem disciplina Domnului 

de care toti avem nevoie, si sa cautam sa-i ajutam pe cei care au nevoie de ajutor. 

   
I. SA ALERGAM CU STARUINTA   (EVREI 12:1-4)  

- autorul cartii Evrei ii descrie pe sfintii si martirii care au trait prin credinta inainte de noi, si care acum sunt in 

cer, ca pe cei care sunt de-acum martori ai trairii noastre. Cu ochii credintei ii vedem pe acesti sfinti ai lui 

Dumnezeu facandu-ne “galerie” si incurajandu-ne in maratonul acesta in care alergam spre casa de sus. 

- tinta noastra in alergarea noastra trebuie sa fie Domnul care este susrsa puterii noastre si de asemeni exemplul 

nostru de credinta.  

 

II. SA ACCEPTAM DISCIPLINA DOMNULUI  (EVREI 12:5-9) 

- pentru ca Domnul vrea ca sa ne ducem la bun sfarsit alergarea, El ne disciplineaza. 

- Disciplina Domnului este semnul dragostei Lui pentru noi. 

 

III. SA INTELEGEM SCOPUL DISCIPLINII DOMNULUI  (EVREI 12:10-11) 

IV. SA-I AJUTAM PE CEI CARE AU NEVOIE DE AJUTOR (EVREI 12:12-13) 

Aplicatii Practice: 
a. Lupta impotriva pacatului din viata noastra ne ajuta sa ramanem pe cale si sa-L urmam pe Domnul (v. 1). 
b. Ca sa-L urmam cu adevarat pe Domnul Isus, trebuie sa privim tinta la El si sa ne amintim mereu de ceea ce a facut El 

pentru noi (v. 2). 
c. Domnul Isus este exemplul felului in care trebuie sa raspundem necazurilor si suferintei din viata noastra (v. 3-4). 
d. Dmnezeu disciplineaza pe cei pe care ii iubeste ca sa-i transforme din ce in ce mai mult in asemanarea Lui (v. 5-8). 
e. Daca dam respect parintilor nostri pamantesti, cu atat mai mult trebuie sa-L respectam pe Tatal ceresc (v. 9-10). 
f. Greutatile si necazurile din viata noastra, a celor care suntem copiii Lui, produc roada in viata noastra si ne fac mai 

puternici (v. 11-13). 
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