
 
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 FEBRUARIE 2019: AUTORITATEA LUI CRISTOS ETALATA (DISPLAYED) 

 
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. 3 FEBRUARIE – AUTORITATE ATOTCUPRINZATOARE (MATEI 8: 5-13)                    CUVANTUL DE AUR: MATEI 8:13 

“Apoi a zis sutasului: Du-te si faca-ti-se dupa credinta ta. Si robul lui s-a temaduit chiar in ceasul acela.” (Matei 8:13)                                        

 

I. CREDINTA SUTASULUI (MATEI 8:5-9) 

- nevoia sutasului (v. 5-6) 

- raspunsul Domnului Isus (v. 7) 

- intelegerea sutasului (v. 9) 

      

II. RASPUNSUL DOMNULUI (MATEI 8: 10-13)         

- uimirea Domnului Isus (v. 10) 

- un contrast puternic (v. 11-12) 

- asigurare si vindecare (v. 13) 

Aplicatii Practice:  
a. Nu exista persoana pe acest pamant care sa nu fie supusa autoritatii lui Dumnezeu (v. 5). 
b. Dragostea si compasiunea lui Cristos sunt extinse tuturor oamenilor indiferent de nationalitate si statut social (v. 6-7). 
c. Cel credincios se preda intru totul Domnului (v. 8-10). 
d. Puterea Domnului Isus va aduce vindecare neamurilor (v. 11-12). 
e. Judecata ii asteapta pe cei care au ales sa nu creada in Domnul Isus (v. 12). 
f. Domnul ii rasplateste pe cei care vin la El cu credinta (v. 13). 

 
 

2. 10 FEBRUARIE – AUTORITATE UIMITOARE (MATEI 8: 23-34)                                                  CUVANTUL DE AUR: MATEI 8:27) 

“Oamenii aceia se mirau si ziceau: Ce fel de om este acesta, de-L asculta pana si vanturile si marea?” (Matei 8: 27)

        

I. AUTORITATE ASUPRA MARII (MATEI 8: 23-27) 

- urmasii (ucenicii) lui Cristos (v. 23) 

- furtuna infricosaritoare (v. 24-25) 

- ucenici fricosi (v. 26-27) 

  

II. AUTORITATE ASUPRA SATANEI (MATEI 8: 28-34) 
- posesiune demonica (v. 28) 
- marturisire demonica (v. 29-30) 
- cerinta demonica (v. 31-32) 
- eliberare de sub puterea demonilor (v. 33-34) 

Aplicatii practice 

a. Credinta in Domnul nu te scuteste de furtunile vietii, dar ea iti da pace si liniste in mijlocul furtunii (v. 23-24). 
b. Nu exista nici un motiv de frica cand Domnul este cu tine (v. 25-27). 
c. Chiar si diavolul recunoaste ca este sub autoritatea Domnului Isus (v. 28-29). 
d. Autoritatea Domnului se manifesta asupra intregii creatii (v. 30-32). 
e. Domnul Isus este intruchiparea pacii si eliberarii (v. 33). 
f. Oamenii care sunt in suferinta ar trebui intotdeauna sa-l caute pe Domnul (v. 34). 
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3. 17 FEBRUARIE – AUTORITATEA DE A IERTA PACATELE (MATEI 9: 1-8)                             CUVANTUL DE AUR: MATEI 9:8  

”Cand au vazut noroadele lucrul acesta, s-au spaimantat, si au slavit pe Dumnezeu care a dat 

oamenilor o astfel de putere .”(Matei 9:8) 

 
I. UN ACT DE INDURARE DIVINA  (MATEI 9: 1-4)   

- intoarcerea acasa (v. 1) 

- asigurarea iertarii pacatelor (v. 2) 

- acuzare de blasfemie (v. 3-4) 

   

II. AUTORITATEA DE A IERTA PACATELE (MATEI 9: 5-8) 

- vindecarea trupului (v.5) 

- vindecarea sufletului (v. 6) 

- aducand slava lui Dumnezeu (v. 7-8) 

Aplicatii practice 

a. Dumnezeu vrea ca toti oamenii sa-si exerseze credinta in puterea Lui de a ierta pacatele (v. 1-2). 
b. Suntem trasi la raspundere nu doar pentru faptele noastre, ci si pentru gandurile noastre (v. 3-4). 
c. Domnul Isus are puterea de a vindeca si ierta (v. 5). 
d. Prin credinta in Domnul Isus avem puterea sa-L urmam si sa ascultam de El (v. 6). 
e. Vietile noastre ar trebui sa fie exemple de multumire ca si raspuns la binecuvantarile Domnului (v. 7). 
f. Prin puterea Domnului Isus putem face lucruri mari pe pamant ca sa-L glorificam pe Tatal, in cer (v. 8) 

 
 

4. 24 FEBRUARIE – AUTORITATE DELEGATA (MATEI 10: 1-15)                                                      CUVANTUL DE AUR: MATEI 10: 1 

“Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Sai si le-a dat putere sa scoate afara duhurile 

necurate, si sa le tamaduiasca orice fel de boala si orice fel de neputinta.” (Matei 10: 1) 
   

I. O CHEMARE SPECIALA  (MATEI 10: 1-4)    

- delegare de autoritate (v. 1) 

- cei doisprezece ucenici (v. 2-4) 

 

II. O MISIUNE SPECIALA  (MATEI 10-: 5-8) 

- limitare temporara (v. 5-6) 

- scopul specific al misiunii (v. 7-8) 

 

III. INSTRUCTIUNI SPECIFICE  (MATEI 10: 9-15) 

- calatorie prin credinta (lipsita de resurse materiale de orice fel) (v. 9-10) 

- ospitalitate vrednica de un slujitor(i) al Domului (v. 11-13) 

- avertizare in privinta respingerii (v. 14-15) 

Aplicatii Practice: 

a. Desi nu suntem printre cei enumerati in Scriptura, noi suntem toti chemati sa-l urmam pe Domnul (v. 1-5). 

b. Slujitorii (liderii) spirituali sunt chemati sa fie slujitori ai semenilor lor. Stapanul este Dumnezeu (v. 6-7). 

c. Cand suntem trimisi de Dumnezeu, slujirea la care suntem chemati ii va binecuvanta pe semenii nostri (v. 8). 

d. Adevarata slujire care implineste nevoile altora necesita sacrificiu personal (v. 9-10). 

e. Trebuie sa multumim celor care duc binecuvantarile lui Dumnezeu (vestesc Evanghelia) oamenilor (v. 11-13). 

f. Trebuie sa avem grija de nevoile celor care se sacrifica ca sa slujeasca altora (v. 14-15). 
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