
 
NOUL CICLU DE STUDII PENTRU LUNILE IUNIE, IULIE SI AUGUST, 2016 – INSPRE O NOUA CREATIE (BETANIA, LA HABRA) 

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

                              
1. AUGUST 7 – IN SIGURANTA IN DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU (ROMANI 8:28-39)       CUVANTUL DE AUR: ROMANI 8:31 

Introducere:  - Nu exista loc unde sa ne simtim mai in siguranta decat in bratele Celui care ne-a iubit si si-a dat singurul Sau Fiu  
            pentru noi. 
 
I. TOATE LUCRURILE LUCREAZA IMPREUNA   (ROMANI 8:28-30) 

- nu toate lucrurile care ni se intampla sunt bune, dar Dumnezeu ia aceste lucruri (necazuri, suferinta, etc.) si le 
foloseste inspre binele nostru (v.28).   

- Dumnezeu ne-a cunoscut mai dinainte, si in final ne-a chemat, si ne-a socotit neprihaniti in Cristos, prin Fiul sau 

preaiubit (v. 29-30). 

 

II. DUMNEZEU ESTE PENTRU NOI    (ROMANI 8:31-34) 

- Dumnezeu este pentru noi, de aceea El ne iubeste si “ne va da fara plata, impreuna cu El toate lucrurile.”           

(v. 31-32). 

- Domnul Isus a murit si a inviat pentru noi si sta acum la dreapta Tatalui si mijloceste pentru noi (v. 33-34). 

 

III. NIMIC NU NE DESPARTE DE DRAGOSTEA LUI CRISTOS (ROMANI 8:35-39) 

- nici necazul, nici stramtorarea, nici prigonirea, nici foametea, nici lipsa de imbracaminte, nici primejdia, nici 

sabia (v. 35). 

- nici moartea, nici viata, nici ingerii, nici stapanirile,nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici 

inaltimea, nici adancimea si nici o alta faptura (v. 38-39). 

Aplicatii Practice: 
a. Nu toate experientele din viata copiilor lui Dumnezeu sunt experiente placute, dar absolut toate aceste experiente vor 

lucra impreuna spre binele copiilor Lui (v. 28). 
b. Aceste experiente din viata aceasta sunt parte din planul D-lui destinate sa ne faca sa ne asemanam cu El (v. 29-30). 
c. Copiilor lui Dumnezeu le este asigurata victoria finala (v. 31). 
d. Moartea Domnului Isus si invierea Lui pentru noi ne da asigurarea vietii vesnice (v. 32-34). 
e. Necazurile si problemele noastre ne atrag mai mult spre El, si prin credinta, stim ca El va folosi aceste necazuri spre 

binele nostru si spre implinirea planurilor Lui (v. 35-36). 
f. Necazurile care vin peste noi nu ne pot desparti de dragostea lui Dumnezeu in Isus Cristos, Domnul nostru (v. 37-39). 

 
2. AUGUST 14 – DEPENDENTI DE INDURAREA LUI DUMNEZEU (ROMANI 9:6-18)              CUVANTUL DE AUR: ROMANI 9:18 

Introducere:  - Toti oamenii sunt dependenti de indurarea lui Dumnezeu, si cei din Israel, dar si cei dintre neamuri. 
 
I. COPII AI FAGADUINTEI   (ROMANI 9:6-8)  

- daca credem cu toata inima ca Isus Cristos este Domnul si il acceptam in inima noastra ca Domn si Mantuitor, 

noi suntem adoptati (infiati) in samanta lui Avraam, si implicit, in familia lui Dumnezeu. Noi suntem astfel copii 

ai fagaduintei. 

 

II. CEL MAI MARE VA SLUJI CELUI MAI MIC (ROMANI 9:9-13) 

- alegerea lui Dumnezeu nu a tinut cont de faptele celor doi; alegerea aceasta a fost facuta inainte ca ei sa se fi 

nascut, alegere facuta in suveranitatea Lui si contrar traditiilor omenesti( v. 11.) 

 

III. DUMNEZEU SE INDURA DE CINE-I PLACE (ROMANI 9:14-18) 
- Dumnezeu este suveran in alegerile Lui, dar in acelasi timp, omul ramane responsabil sa raspunda chemarii Lui 

(Marcu 8:34).    

Aplicatii Practice: 

a. Suntem toti bineveniti sa ne unim cu familia spirituala a lui Dumnezeu prin credinta (v. 6-8). 
b. D-zeu alege sa mantuiasca oamenii bazat pe suveranitatea Lui si nu datorita meritelor si faptelor oamenillor   (v.9-12). 
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c. Cand nu intelegem actiunile lui D-zeu, sa ne incredem in caracterul Lui si in planul Lui perfect pentru noi (v. 13-14). 
d. Noi toti depindem de indurarea lui Dumnezeu si nici unul dintre noi nu meritam indurarea Lui (v. 15-16). 
e. Dumnezeu poate alege sa-si arate puterea prin oricine si orice, chiar si prin oamenii care il resping (v. 17). 
f. Dumnezeu permite oamenior sa se razvrateasca impotriva Lui, dar alegerea lor duce la o viata de mizerie (v. 18). 

 
3. AUGUST 21 – ALTOITI IN CRISTOS (ROMANI 11:11-24)                  CUVANTUL DE AUR: ROMANI 11:22 

Introducere:  - A altoi = “a introduce o ramura a unei plante in tesutul alteia, stabilind astfel un contact intre tesuturile lor      
                           generatoare pentru a da plantei altoite insusirile altoiului” (dexonline.ro) 
 
I. PROVOCATI LA GELOZIE   (ROMANI 11:11-16)  

- alunecarea poporului lui Dumnezeu a dus la mantuirea neamurilor. Faptul acesta trebuia sa starneasca gelozia 

Israelului si apoi sa determine intoarerea lor la Dumnezeu (v. 11).  

- intoarcerea Israelului la Dumnezeu va fi o mare binecuvantare pentru lume (v. 12-16). 

 

II. ALTOITI IN MASLINUL BUN   (ROMANI 11: 17-21) 

- transformarea oamenilor prin altoirea in Cristos este minunea Lui supranaturala in oameni (v. 17).  

- nasterea din nou si mantuirea sunt lucrarea exclusiva a lui D-zeu si omul nu are vreun motiv de lauda (v. 18-21). 

 

III. BUNATATEA SI ASPRIMEA LUI DUMNEZEU (ROMANI 11: 22-24) 
- D-zeu nu-si va uita poporul Lui si se va folosi de bunatatea sau de asprimea Lui ca sa-I mantuiasca (v. 22-24).  

Aplicatii Practice: 
a. Neascultarea omului nu poate impiedica planul si promisiunile lui Dumnezeu (v. 11-12). 
b. Oamenii, cateodata, inteleg valoarea a ceea ce Dumnezeu a facut pentru ei doar atunci cand vad cum alti oameni se 

bucura de binecuvantarile Lui (v. 13-15). 
c. Mostenirea noastra cea mai de pret pentru generatiile viitoare este sfintenia si credinta noastra in Dumnezeu (v. 16). 
d. Copiii lui Dumnezeu nu au nici un motiv sa se simta superiori fata de cei care inca nu l-au cunoscut si s-au intors cu 

pocainta la El (v. 17-18). 
e. Credinciosii trebuie sa fie foarte atenti ca sa nu cada in capcana mandrie spirituale (v. 19-21). 
f. Dumnezeu este Tatal nostru indurator, dar sa nu uitam ca El pedepseste intotdeauna pacatul (v. 22-24). 

 
4. AUGUST 28 – DRAGOSTEA ESTE IMPLINIREA LEGII (MATEI 22:35-40; ROMANI 12:1-2; 13:8-10)             

       CUVANTUL DE AUR: ROMANI 13:8 

Introducere:  - “Sa nu datorati nimanui nimic, decat sa va iubiti unii pe altii: caci cine iubeste pe altii a implinit Legea.”      
             (Romani: 13:8) 
 
I. CEA MAI MARE PORUNCA   (MATEI 22:35-40)  

- de fapt sunt doua porunci: 1) sa iubesti pe Dumnezeul tau si 2) sa iubesti pe aproapele tau (v. 37-38). 

 

II. SA NE LASAM TRANFORMATI DE DUMNEZEU (ROMANI 12:1-2) 

- ca si jerfte vii noi trebuie sa traim in totalitate pentru Dumnezeu (v. 1). 

- inoirea mintii o face Dumnezeu in viata copiilor Lui (v.2). 

 

III. DRAGOSTEA ESTE CEA MAI MARE OBLIGATIE A OMULUI PENTRU SEMENI (ROMANI 13:8-10) 
- Dumnezeu ne porunceste sa iubim si practica aceasta a iubirii de frati si de oameni este aplicatia de capatai a 

credinciosului (v. 8); (Ioan 13: 34-35). 
- dragostea este impinirea Legii (v. 10). 

Aplicatii Practice: 
a. Dorinta lui D-zeu ca noi sa umblam cu El inlocuieste (supersedes) intreaga lista de da-uri si nu-uri din viata noastra (dos 

and dont’s)  (Mt. 35-36). 
b. Pe masura ce dragostea noastra pentru Domnul creste, relatia noastra cu El si cu cei din jurul nostru devine mai 

apropiata si semnificativa (Mt. 37-40). 
c. Lasa-te transformat de Domnul si aminteste-ti ca El te vrea o noua fiinta, cu o minte inoita de El (Rom. 12:1-2). 
d. Invatam sa iubim pe semenii nostri pe masura ce intelegem valoarea pe care o vede Dumnezeu in ei (Rom. 13:8-9). 
e. Cand reflectam asupra dragostei lui Dumnezeu pentru noi, intelegem ca ”dragostea nu face rau aproapelui            

(Rom. 13:10) 
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