
 
NOUL CICLU DE STUDII PENTRU LUNILE DECEMBRIE 2018 SI IANUARIE, FEBRUARIE 2019:                                          

DUMNEZEU VINE IN LUMEA NOASTRA - (BETANIA, LA HABRA, CALIFORNIA)       
TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA IANUARIE 2019: DOMNUL ISUS IMPLININDU-SI MISIUNEA 

 
Venirea lui Dumnezeu in lumea noastra in persona Fiului Sau, Isus Cristos, ca sa-si dea viata pentru omenire, este piatra de 
capatai a crestinismului. Isaia, unul dintre cei mai mari profeti ai Sfintelor Scripturi, a trait si profetit cu 700 de ani inainte de 
venirea lui Mesia. Isaia a profetit despre nasterea, slujirea si moartea Domnului Isus si, de asemeni, despre viitoarea imparatie 
a Domnului Isus. 

1. 6 IANUARIE – IDENTITATEA DOMNULUI ISUS (STABILITA) (MATEI 3: 13-17; 4: 1-11)                  CUVANTUL DE AUR: MATEI 3:16  

“De indata ce a fost botezat, Isus a iesit afara din apa. Si in clipa aceea, cerurile s-au deschis, si a                               

vazut pe Duhul lui Dumnezeu coborandu-Se in chip de porumbel si venind peste El.” (Matei 3:16)                                        

 

I. BOTEZUL DOMNULUI ISUS  (MATEI 3: 13-17) 

- Domnul Isus cere sa fie botezat (v. 13-14) 

- Ioan il boteaza pe Domnul Isus (v. 15) 

- Cerul se deschide inaintea Domnului Isus (v. 16-17) 

       

II. ISPITIREA DOMNULUI ISUS (MATEI 4: 1-11)         

- in ciuda postului de 40 de zile, Domnul Isus este ispitit (trei ispite) (v. 1-2) 

- Domnul Isus raspunde celor trei ispite citand Cuvantul Scripturii (v. 3-11) 

Aplicatii Practice:  
a. In ciuda nevredniciei noastre, Domnul Isus locuieste in noi (Matei 3: 13-15). 
b. Cand Domnul este multumit de tine, El te va sustine (v. 16-17). 
c. Postul si rugaciunea nu elimina ispita, dar ele genereaza puterea de a rezista ispitelor (Matei 4:1). 
d. Ispititorul ne ispiteste acolo unde suntem vulnerabili, dar puterea lui Dumnezeu ne sustine si ne ajuta sa rezistam 

ispitei (v. 2-3). 
e. Declararea Cuvantului lui Dumnezeu este intotdeauna raspunsul potrivit impotriva ispitelor (v. 4-10). 
f. Domnul ne va izbavi de cel rau si va trimite ingerii Lui in ajutorul nostru (v. 11). 

 
2. 13 IANUARIE - INVATATURA SI VINDECARE (MATEI 4: 12-25)                                                  CUVANTUL DE AUR: MATEI 4:23) 

“Isus strabatea toata Galileea, invatand pe norod in sinagogi, propovaduind Evanghelia Imparatiei                                

si tamaduind orice boala si orice neputinta care era in norod.” (Matei 4:23)  

       

I. LUMINA IN INTUNERIC   (MATEI 4: 12-17) 

- Domnul merge la Capernaum ca sa aduca lumina Cuvantului (v. 12-13). 

- implinirea profetiei; noua lumina (v. 14-16) 

- cheamare la pocainta (v. 17) 

  

II. DOMNUL ISUS ISI CHEAMA UCENICII (MATEI 4: 18-22) 
- chemarea primilor doi ucenici (v. 18) 
- o noua menire (obiectiv) (v. 19-20) 
- noi ucenici chemati pentru aceasta noua menire (v. 21-22) 

 
III. DOMNUL ISUS ISI INCEPE MISIUNEA (MATEI 4: 23-25)  

- Domnul invata poporul in sinagogi si propovaduieste Evanghelia Imparatiei (v. 23a). 
- Domnul da vindecare bolnavilor si eliberare celor stapaniti de duhuri necurate (v. 23b-25) 

Aplicatii practice 

a. Copiii Domnului trebuie sa fie oameni ale caror actiuni sa arate si sa confirme adevarul Scripturii (v. 12-16). 
b. Chemarea lui Dumnezeu la pocainta este clara si foarte simpla (v. 17). 
c. Chemarea lui D-zeu poate intrerupe planurile noastre personale, dar planul Lui este cel mai bun pentru noi (v. 18-20). 
d. Cei care renunta la planurile lor si-L urmeaza pe Domnul in planurile Lui, vor castiga lumea pentru El (v. 21-22). 
e. Puterea mantuitoare a lui Dumnezeu este atat de mare incat ajunge pana la marginile pamantului (v. 23-25). 
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3. 20 IANUARIE -  NOILE PORUNCI ALE DOMNULUI ISUS (MATEI 5: 33-45)                CUVANTUL DE AUR: MATEI 5:44  

”Dar Eu va spun: Iubiti pe vrajmasii vostri, binecuvantati pe cei ce va blastama, faceti bine celor ce  

va urasc si rugati-va pentru cei ce va asupresc si va prigonesc,…” (Matei 5:44) 

 
I. DESPRE JURAMANT   (MATEI 5: 33-37)   

- nu doar sa nu juri stramb, ci sa nu juri deloc (v. 33-36) 

- vorbire voastra sa fie “da, da: nu, nu” (v.37) 

   

II. DESPRE RAZBUNARE  (MATEI 5: 38-42) 

- spune nu “Legii Talionuui” (v. 38-39a) 

- alternativa copilului lui Dumnezeu (v. 39b-40) 

- raspunde nevoilor oamenilor (v. 41-42) 

 

III. DESPRE IUBIREA VRAJMASULUI (MATEI 5: 43-45) 

- iubeste-ti aproapele (v. 43) 

- iubeste-ti dusmanii (v. 44-45) 

Aplicatii Practice: 
a. Crestinismul inseamna supunere totala fata de voia lui Dumnezeu (v. 33-36). 
b. Urmasii lui Cristos ar trebui sa fie cunoscuti prin integritatea lor (v. 37). 
c. Prin exemplu si invatatura, Cristos respinge si indeamna impotriva razbunarii (v. 38-39). 
d. Suntem chemati sa-i ajutam pe cei in nevoi indiferent de cine sunt ei (v. 40-42). 
e. Iertarea lui Dumnezeu (oferita noua) ne ”obliga”, la randul nostru, sa oferim iertare celor care ne gresesc    (v. 43-44). 
f. Angajamentul (commitment) nostru fata de Dumnezeu este demonstrat de dragostea pe care o aratam semenilor 

nostrii (v. 45). 
 

4. 27 IANUARIE – NOILE INVATATURI ALE DOMNULUI ISUS                                                      CUVANTUL DE AUR: MATEI 6: 7-8 

“Cand va rugati, sa nu bolborositi aceleasi vorbe, ca paganii, carora li se pare ca, daca spun o  

multime de vorbe, vor fi ascultati. Sa nu va asemanati cu ei; caci Tatal vostru stie de ce aveti  

trebuinta, mai inainte ca sa-I cereti voi.” (Matei 6: 7-8) 
   

I. CUM SA NU DAI  (MATEI 6: 1-2)    

- nu da ca sa te vada oamenii spre a fi “slavit” de ei (v. 1-2). 

 

II. CUM SA DAI  (MATEI 6: 3-4) 

- da in secret (in ascuns), si vei fi rasplatit de Dumnezeu (v. 3-4). 

 

III. CUM SA NU TE ROGI (MATEI 6:5-8) 

- nu te ruga ca sa impresionezi si sa fi vazut de oameni (v. 5-6). 

- nu te ruga “bolborosind” aceleasi vorbe (rugaciune caracteristica fatarnicilor) (v. 8). 

 

IV. CUM SA TE ROGI  (MATEI 6: 9-13) 

- in numele sfant al Domnului Isus (v.9), implorand venirea Imparatiei Lui (v. 10a), cerand implinirea voii 

Lui (v. 10b), si, cerand implinirea nevoilor fizice (v. 11), spirituale (v. 12) si morale (v. 13).  

Aplicatii Practice: 

a. Sa fim autentici (sinceri )atunci cand daruim astfel incat daruirea noastra sa ajute intr-adevar pe cel in nevoie (v. 1). 

b. Este mai intelept sa-L lasam pe Dumnezeu sa ne rasplateasca decat sa ”cautam” slava oamenilor (v. 2). 

c. Ceea ce conteaza inaintea Domnului este ca El vede ajutorarea ta chiar daca ceilalti oameni nu o vad (v. 3-4). 

d. Ne rugam ca sa comunicam cu Dumnezeul nostru, nu ca sa-i impresionam pe oameni (v.5-6) 

e. Increde-te in Dumnezeu in toate nevoile tale (v. 7-8). 

f. Daca vrem acces inaintea lui Dumnezeu, sa urmam exemplul rugaciunii ”Tatal Nostru” (v. 9-13). 
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