
 
NOUL CICLU DE STUDII PENTRU LUNILE IUNIE, IULIE SI AUGUST, 2016 – INSPRE O NOUA CREATIE 

Lectiile de Studiu Biblic – Iulie 2016 (Betania, La Habra) 
                                       TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA IULIE (IULIE 3, 10 & 17): O LUME CARE A APUCAT PE CAI GRESITE 

 
“Caci au schimbat in minciuna adevarul lui Dumnezeu, si au slujit si s-au inchinat fapturii in locul Facatorului, care este 
binecuvantat in veci! Amin.” (Romani 1:25) 

   
1. IULIE 3 – IGNORAND CERINTELE LEGII (ROMANI 2:17-29)                          CUVANTUL DE AUR: ROMANI 2:29 

Introducere: Epistola lui Pavel catre Romani stabileste nevoia universala a oamenilor pentru Evanghelie. Pavel explica ca 
judecata lui Dumnezeu vine peste cei care in mod deliberat iL resping in ciuda evidentei ca El exista, ca El este Creatorul tuturor 
lucrurilor, si ca El merita inchinarea oamenilor. 
 
I. LEGEA NU MANTUIE   (ROMANI 2:17-24) 

- nu te lauda cu Legea (v. 17)                -     tu, desi stii Legea, o incalci (v. 21-22) 
- nu te lauda cu cunoasterea Legii (v. 18)              -     tu iL necinstesti pe Dumnezeu calcand Legea(v. 23-34) 
- nu te lauda ca esti invatatorul Legii (v. 19-20)     

   
II. RITUALUL NU MANTUIE   (ROMANI 2:25-27) 

- ritualul nu este de nici un folos fara implinirea Legii (v.25)  
- salvarea nu se obtine prin ritual sau ceremonie; ritualul te duce la moarte (v. 26-27) 

 
III. ETNICITATEA NU MANTUIE  (ROMANI 2:28-29) 

Aplicatii Practice: 
a. Nu suntem mantuiti ca sa ne luadam cu ceea ce stim, ci mai degraba sa-i atragem pe altii la Cel pe care iL stim (v. 17). 
b. Trebuie mereu sa ne amintim ca este usor sa-i invatam pe altii sa implineasca Cuvintul lui Dumnezeu si noi insine sa 

nu-L implinim si sa fim pierduti (v. 18-20). 
c. Cei care cunosc Cuvantul lui Dumnezeu si traiesc in neoranduiala sunt la fel de vinovati, sau chiar mai vinovati decat 

cei care nu au asa multa cunostinta din Cuvantul lui Dumnezeu (v 21-24). 
d. Fatarnicii se inseala pe ei insusi participand la ritualurile (ceremoniile) religioase, in timp ce inima lor este departe de 

Dumnezeu (v. 25-27). 
e. Apartinem lui Dumnezeu atunci cand inima noastra este este a Lui (v. 28-29). 

         
2. IULIE 10 – SUB PUTEREA PACATULUI (ROMANI 3:9-20)                                                  CUVANTUL DE AUR: ROMANI 3:9 

Introducere: - Trebuie sa admitem ca puterea pacatului in viata omului este mare. Ea (putera pacatului), se infasoara in jurul 

fiintei noastre precum un sarpe boa, si vrea sa ne faca sa credem ca nu avem cum scapa din stransoarea ei. Trebuie sa ne 

amintim, insa, ca Dumnezeu, intotdeauna, ne pregateste o cale de iesire si daca-L recunoastem pe El si ne umilim inaintea Lui, 

El ne va da izbanda (I Cor 10:13). 

                     

I. ACUZATIE IMPOTRIVA OMENIRII   (ROMANI 3:9) 
- toti oamenii sunt pacatosi (v. 9) 

 
II. EVIDENTA ACUZATIEI IMPOTRIVA OMENIRII  (ROMANI 3: 10-18) 

- caracter murdar (v. 10-11)  -      metode violente de lucru (v. 15-16) 
- vietii traite fara folos (v. 12)  -      relatii lipsite de pace (v. 17) 
- vorbire inselatoare (v. 13-14) 

 
III. CONCLUZIE      (ROMANI 3:19-20)) 

- Cunoasterea Legii nu este suficienta (v. 19-20) 
 
Aplicatii Practice: 

a. Pentru ca toti suntem influentati de puterea pacatului, ascultarea de Dumnezeu trebuie sa fie o decizie zilnica (v. 9). 
b. Rezista ispitei de a te indeparta de Dumnezeu; nu exista o mai mare satisfactie decat sa fii cu  El (v. 10-12). 
c. Desi toti oamenii au cazut in pacat, oamenii au inca valoare inaintea lui Dumnezeu (v. 12). 
d. Vorbirea noastra demonstreaza conditia inimii noastre (v. 13-14). 
e. Cea mai mica abatere pe cale ne pune in pericolul departarii totale de Dumnezeu (v. 15-18). 
f. La judecata de apoi nu va exista nici o scuza pentru pacat (v. 19-20). 
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3. IULIE 17 – SALVATI PRIN HAR (ROMANI 3:21-31)                   CUVANTUL DE AUR: ROMANI 3:23-24 
Introducere:  - “Caci prin har ati fot mantuiti, prin credinta. Si aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.” (Efes. 2:8) 
                        
I. REVELATIA (DESCOPERIREA) NEPRIHANIRII  LUI DUMNEZEU (ROMANI3:21-22) 

- neprihanirea lui Dumnezeu vine prin credinta in Cristos (v. 21-22). 
 

II. NEVOIA NEPRIHANIRII LUI DUMNEZEU   (ROMANI 3:23) 
- toti au nevoie de neprihanirea lui Dumnezeu pentru ca toti au pacatuit. 

 
III. DARUL NEPRIHANIRII IN ISUS CRISTOS   (ROMANI 3:24) 

- neprihanirea nu poate fi cumparata; ea este “darul” Lui pentru copiii Lui. 
 

IV. DECLARATIA NEPRIHANIRII LUI DUMNEZEU   (ROMANI 3:25-26) 
- Dumnezeu isi declara neprihanirea randuindu-L pe Domnul ca sa fie o jertfa de ispasire. 

 
V. CREDINTA SI NEPRIHANIRE    (ROMANI 3:27-31) 

- credinta si neprihanirea “merg” intotdeauna impreuna. 

Aplicatii Practice: 
a. Dumnezeu L-a trimis pe Domnul Isus, fiul Sau, ca oamenii sa-I cunoasca caracterul si calea spre neprihanire (v. 21). 
b. Noi ne incredem total in iertarea oferita de Domnul Isus, iar El ne imputerniceste sa traim o viata care sa-I placa         

(v. 22). 
c. Nu exista pacate mari sau mici. Toate pacatele ne separa de Dumnezeu (v. 23). 
d. Datorita iertarii Domnul Isus, Dumnezeu priveste la noi ca si cum nu am fi pacatuit niciodata (v. 24-26). 
e. Nu avem motive de lauda in viata noastra de credinta pentru ca credinta salvatoare este lucrarea exclusiva a lui 

Dumnezeu (v. 27-28). 
f. Ca si rezultat al mantuirii noastre in Domnu Isus, noi primim o noua identitate si beneficiem de o relatie speciala cu El  

(v. 29-31). 

TEMA LECTIILOR PENTRU LUNILE IULIE/AUGUST (IULIE 24 & 31 SI AUGUST 7, 14, 21 & 28):  
 VIATA IN TERMENII LUI DUMNEZEU 

 
“Caci au schimbat in minciuna adevarul lui Dumnezeu, si au slujit si s-au inchinat fapturii in locul Facatorului, care este 
binecavantat in veci! Amin.” (Romani 1:25) 

                              
4. IULIE 24 – NU FARA SPERANTA (ROMANI 5:1-11)                    CUVANTUL DE AUR: ROMANI 5:5 

Introducere:  - Cei mai multi oameni pe care-i intalnim nu au o adevarata speranta in inima lor; ei au, cel mult, un sens general 
de optimism. Noi, cei care suntem copiii Lui, avem o nadejde vie care trece dincolo de intelegerea omeneasca. Chiar daca 
trecem prin suferinta, nadejdea noastra ramane in El, in Cel care si-a dat viata pentru noi, si “nadejdea aceasta nu inseala”. 
 
I. RELATIA CU DUMNEZEU    (ROMANI 5:1-2) 

- relatie de pace (v. 1)   
- stare de har prin credinta (v. 2) 

 

II. BUCURIE IN INCERCARI    (ROMANI 5: 3-4) 

- Incercarile care aduc rabdare (v. 3) 

- rabdarea care aduce biruinta, si apoi, nadejde (v. 4). 

 

III. ASIGURAREA DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU   (ROMANI 5:5-8) 

- prin Duhul Sfant (v. 5) 

- prin moartea Domnului Isus (v. 6-8) 

 

IV. ASIGURAREA LUI DUMNEZEU PENTRU VIITOR  (ROMANI 5:9-10) 

- vom fi mantuiti prin Domnul Isus de mania lui Dumnezeu (v. 9-10) 

 

V. BUCURIE IN DUMNEZEU    (ROMANI 5:9-11) 

- ne bucuram de impacarea cu Dumnezeu pe care am primit-o prin Domnul Isus (v. 11). 
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Aplicatii Practice: 
a. Nu exista adevarata pace in afara relatiei cu Dumnezeu (v. 1-2). 
b. Dumnezeu se foloseste de incercarie si necazurile noastre sa ne formeze caracterul si sa ne apropie mai mult de El     

(v. 3-4). 
c. Prin dragostea Domnului si a puterii Duhului Sfant, noi putem sa stam neclintiti in credinta, in mijlocul incercarilor     

(v. 5). 
d. Copiii lui Dumnezeu au nadejde si in viata de acum, dar si in cea viitoare datorita dragostei Lui pentru noi (v. 6-7). 
e. In mijlocul ispitelor si al descurajarilor sa ne amintim ca Dumnezeuzeu ne-a iubit inainte ca noi sa ne fi intors la El       

(v. 8). 
f. Puterea lui Dumnezeu este disponibila in fiecare zi copiilor Sai (v. 9-11). 

 
 

5. IULIE 31 – INVIATI LA O VIATA NOUA (ROMANI 6:1-4; 12-14; 20-23)                  CUVANTUL DE AUR: ROMANI 6:4 

Introducere:  - Imediat ce alegem sa-L urmam pe Cristos, incepe si lupta spirituala in viata noastra. Domnul ne declara 
neprihaniti prin credinta in El si eliberati de sub puterea pacatului si a consecintelor lui. Cu toate acestea, insa, noi nu suntem 
imuni fata de ispite, si ispititorul va continua sa ne ispiteasca. Daca nu veghem, putem usor sa dam curs ispitelor si sa pacatuim 
inaintea Domnului. Viata de credinta nu este usoara si trebuie sa realizam ca in fiecare zi suntem angajati in lupta cu ispititorul. 
 
I. COPIII LUI DUMNEZEU SUNT MORTI FATA DE PACAT (ROMANI 6:1-4)  

- nu putem continua in pacat (v.1-2). 

- suntem una cu Cristos (v. 3-4). 

 

II. COPIII LUI DUMNEZEU SUNT MADULARE ALE NEPRIHANIRII (ROMANI 6: 12-14) 

- nu lasam pacatul sa domneasca in viata noastra (v. 12). 

- dandu-ne cu totul lui Dumnezeu, noi iL lasam pe El sa domneasca in viata noastra (v. 13-14). 

 

III. COPIII LUI DUMNEZEU SUNT SLUJITORI AI LUI DUMNEZEU (ROMANI 6:20-23) 
- sfintirea noastra si viata vesnica pregatita pentru noi sunt lucrarea mareata a lui Dumnezeu  (v. 22). 
- plata pacatului este moartea (v. 23). 

Aplicatii Practice: 
a. Harul lui Dumnezeu nu ne da dreptul sa pacatuim, ci ne da putere sa evadam de sub puterea lui (v. 1-2). 
b. Botezul este o declaratie publica care arata ca noi am fost ingropati impreuna cu El si ca acum traim pentru El (v. 3-4). 
c. Ispitele vin in viata copiilor lui Dumnezeu, dar prin Duhul Sfant, copiii Lui pot sa invinga ispitele (v. 12-13). 
d. In viata noua pe care o avem in Cristos, prin harul Lui, noi operam (traim) sub “new management” (v. 14 & 20). 
e. Copiii lui Dumnezeu nu simt vinovatia trecutului lor, ci, prin izbavirea de pacat, ei simt bucuria unei vietii noi (v. 21-22). 
f. Viata vesnica este darul lui Dumnezeu. Nimeni nu si-o poate castiga si nimeni nu poate plati pentru ea (v. 23). 
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