
 
NOUL CICLU DE STUDII PENTRU LUNILE DECEMBRIE 2016, IANUARIE, FEBRUARIE, 2017 – CREATIE  SI MANTUIRE           

(BETANIA, LA HABRA, CALIFORNIA) 
                                                        TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA DECEMBRIE: S-A NASCUT MANTUITORUL! 

                              
1. DECEMBRIE 4 – PROMISIUNEA UNUI MANTUITOR (LUCA 1:26-38)                               CUVANTUL DE AUR: LUCA 1:31 

Introducere:  - Inainte ca Dumnezeu sa creeze cerul si pamantul, El a faurit un plan de salvare pentru om. In trecutul etern al lui 
Dumnezeu, acest plan de mantuire a fost stabilit de El. Apostolul Ioan in Apocalipsa 13:8 confirma acest adevar spunand:        
”Si toti locuitorii pamantuui i se vor inchina, toti aceia al caror nume n-a fost scris de la intemeierea lumii in  cartea vietii 
Mielului, care a fost junghiat.” 
 
I. PROMISIUNEA LUI DUMNEZEU FACUTA MARIEI PRIN INGERUL GAVRIL  (LUCA 1:26-33) 

- Maria a fost aleasa de Dumnezeu ca sa-L nasca pe Mesia. 
- Domnul Isus, Mesia, Cel promis prin proroci, va fi chemat “Fiul Celui Prea Inalt” (Isaia 9:6-7; Ieremia 23:5) 
- El va imparati peste casa lui Icov, si imparatia Lui nu va avea sfarsit. 

 
II. RASPUNSUL MARIEI PROMISIUNII LUI DUMNEZEU      (LUCA 1:34) 

- Maria raspunde printr-o intrebare: “Cum se va face lucrul acesta, fiindca eu nu stiu de barbat?” 

- implicatiile promisiunii facute Mariei au determinat-o pe Maria sa puna aceasta intrebare. 

   

III. AFIRMATIA LUI DUMNEZEU SI MODUL IN CARE ACEASTA PROMISIUNE SE VA IMPLINI   (LUCA 1:35-37) 

- explicatia ingerului nu a fost una simpla; ingerul da detalii Mariei in felul in care Dumnezeu urma sa lucreze. 

 

IV. RASPUNSUL PLIN DE CREDINTA AL MARIEI         (LUCA 1:38) 

- raspunsul Mariei a fost unul de supunere si ascultare: “Iata roaba Domnului; faca-mi-se dupa cvintele Tale.” 

Aplicatii Practice: 
a. Dumnezeu nu ne da poveri (sarcini) pe care sa nu le putem duce (v. 26-27). 
b. Trebuie sa intelegem ca suntem (facem parte) din familia regala a lui Dumnezeu (v. 28). 
c. Trebuie sa ne incredem in Cuvantul adevarat al lui Dumnezeu (v. 29). 
d. Suntem privigeliati sa fim copii ai unui Parinte slavit (v. 30-33). 
e. In toate lucrurile trebuie sa respectam hotaririle si “timpul” lui Dumnezeu (v. 34). 
f. Puterea Duhului Sfant este cea care aduce biruinta copiilor lui Dumnezeu (v.35). 
g. Ascultarea este cea care ne reinvie nazuintele (v. 36-38). 

 
2. DECEMBRIE 11 – PROMISIUNE PROCLAMATA (LUCA 1:39-56)                    CUVANTUL DE AUR: LUCA 1:46-47) 

Introducere:  - Promisiunea Mantuitorului a fost proclamata Mariei prin ruda ei, Elisaveta. Textul de azi ne descopera felul in 
care Dumnezeu este implicat pana in cele mai mici detalii in intruparea Aceluia care urma sa fie Mantuitorul nostru. 
 
I. CONFIRMAREA PROMISIUNII  (LUCA 1:39-45)  

- Elisaveta confirma promisiunea proclamata afirmand urmatoarele: “Binecuvantata esti tu intre femei, si 

binecuvantat este rodul pantecelui tau.” 

 

II. DUMNEZEU FACE LUCRURI MARI  (LUCA 1:46-50) 

- Maria a fost coplesita de bucurie si bucuria ei a fost exprimata intr-o cantare de lauda la adresa lui Dumnezeu 

pentru lucrurile mari pe care Dumnezeu urma sa le faca in si prin ea. 

 

III. DUMNEEU ESTE CREDINCIOS   (LUCA 1: 51-56) 

Aplicatii Practice: 
a. Ca si copii ai lui Dumnezeu, ar trebui sa recunoastem in viata noastra nu doar lucrurile mari, ci si lucrurile mici pe care 

Dumnezeu le face pentru noi (v. 39-44). 
b. Dumnezeu raspunde chiar si unei doze mici de credinta a copiilor Lui (v. 45-47; II Tesaloniceni 3:3). 
c. Puterea lui Dumnezeu ne transforma in oameni care putem influenta (transforma) lumea din jurul nostru. Puterea Lui 

IL sfideaza (IL rusineaza) pe cel mandru (v. 48-51; Ioan 1:12; I Corinteni 1:20). 
d. Planurile lui Dumnezeu iL fac pe cel pacatos sa se impiedice, si-L ridica pe cel credincios (v. 51). 
e. Dumnezeu coboara si ridica pe acei pe care El il alege in suveranitatea Lui (v. 52-56; I Samuel 2:7). 
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3. DECEMBRIE 18 – PREMERGATORUL MANTUITORULUI (LUCA 1:8-20)                         CUVANTUL DE AUR: LUCA 1:13-14 

Introducere:  - Dumnezeu pregateste intotdeauna o cale pentru copiii Lui. Cateodata, El trimite oameni inaintea noastra ca sa 
ne pregateasca calea, alteori, El ne conduce prin Duhul Sau pe cale. Ioan Botezatorul a fost condus de Duhul Sfant si el a 
pregatit calea pentru Domnul Isus, Mantutorul lumii. 
   
I. PREOTUL SI POPORUL    (LUCA 1:8-10)  

- slujirea lui Zaharia (v.8-9) 

- anticiparea poporului v. 10) 

 

II. INGERUL SI MESAJUL SAU    (LUCA 1:11-17) 

- teama lui Zaharia (v. 11-12) 

- promisiunea fiului facuta lui Zaharia (v. 13-14) 

- profetia in privinta fiului (v. 15-17) 

 

III. RASPUNS SI REPERCURSIUNE (CONSECINTA) (LUCA 1:18-20) 
- raspunsul necredintei (v. 18) 
- consecintele necredintei (v. 19-20) 

Aplicatii Practice: 
a. Lui Dumnezeu iI place sa depindem de El. Dumnezeu rasplateste credinciosia (v. 8-10; Matei 25:23). 
b. Ca si credinciosi, trebuie sa avem si sa pastram atitudinea de ospitalitate (v. 11). 
c. Frica si anxietatea ne orbesc ca sa vedem ca timpul lui Dumnezeu este intotdeauna perfect. El este un tata bun           

(v. 12-13; Isaia 65-24). 
d. Trebuie sa fim siguri, in mijlocul imprejurarilor vietii, ca motivatia noastra sa fie pe placul lui Dumnezeu (v. 14-16). 
e. Nu putem sa-i slujim lui Dumnezeu fara ca sa avem inimile pregatite pentru slujire (v. 17). 
f. Nu putem fi pe placul Domnului atunci cand ignoram evidente (facts), evitand adevarul dinaintea noastra (v. 18-20; 

Matei 16:4; 17:17). 
 

4. DECEMBRIE 25  – NASTEREA MANTUITORULUI (LUCA 2:8-20)                                       CUVANTUL DE AUR: LUCA 2:11 

Introducere:  - Intruparea Dumnezeulu vesnic si infinit in omul Isus Cristos, moartea si invierea Lui sunt, pe departe, cele mai 

importante evenimiente ale istoriei. “Si Cuvantul S-a facut trup si a locuit printre noi, plin the har si de adevar.” (Ioan 1:14) 

   
I. VESTEA BUNA A NASTERII MANTUITORULUI ADUSA DW INGERI (LUCA 2:8-14)  

- aparitia ingerilor (v. 8-9) 

- anuntul ingerilor (v. 10-11) 

- confirmarea ingeriolor (v. 12) 

- lauda ingerilor 

 

II. REACTIA PASTORILOR        (LUCA 2:15-20) 

- cautarea (cercetarea) pastorilor (v. 15-16) 

- marturia pastorilor (v. 17-18) 

- incurajarea pastorilor (v. 19) 

- lauda pastorilor (v. 20) 

Aplicatii Practice: 
a. Dumnezeu ne va folosi in Lucrarea Lui daca ramanem credinciosi chemarii Lui (v. 8-9; 19:13). 
b. Vestea buna (”the good news”) adusa de ingeri este pentru toti oamenii (v. 10-11). 
c. Dumnezeu, prin indicatiile exacte pe care le da copiilor sai, ii directioneaza spre destinatia finala (v. 2; Proverbe 3:6). 
d. Autoritatea si marea putere a lui Dumnezeu determina lauda si inchinarea noastra (v. 13-14; Apocalipsa 5:13). 
e. La fel ca pastorii, ar trebui, si noi, sa cautam cu interes ”lucrarile” lui Dumnezeu (v. 15-16). 
f. La fel ca pastorii, ar trebui, si noi, sa fim martori ai lui Dumnezeu (v. 17-19). 
g. Atunci cand vedem voia lui Dumnezeu implinita, inimile noastre se vor umple de bucurie (v. 20). 
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