
 
NOUL CICLU DE STUDII PENTRU LUNILE MARTIE, APRILIE SI MAI 2019:  INVATATURA NOUA - (BETANIA, LA HABRA, CA)       

TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA APRILIE 2019: CRESTERE NOUA 
 

1. 7 APRILIE – O CONSTIENTIZARE CRESCANDA (2 TESALONICENI 2: 1-12)                           CUVANTUL DE AUR: 2 TESALONICENI 2:8                                                                                                                          

“Si atunci se va arata acel nelegiuit pe care Domnul Isus il va nimici cu suflarea gurii Sale si-l va prapadi cu aratarea 

venirii Sale.” (2 Tesaloniceni 2:8)                                        

 

I. INVATATURA FALSA (2 TESALONICENI 2: 1-2) 

- eroarea in privinta venirii Domnului (v. 1-2)   

      

II. PRETENTIE FALSA (2 TESALONICENI 2: 3-6)        

- venirea Domnului este precedata de: a) lepadarea de credinta (v.3), b) descoperirea fiului pierzarii (v.3) 

- fiul pierzarii (potrivnicul) se va da “drept Dumnezeu” (v.4) 

- descoperirea fiului pierzarii se va face la vremea hotarata de Dumnezeu (v. 5-6)  

 

III. NADEJDE FALSA   (2 TESALONICENI 2: 7-10) 

- fiul pierzarii “lucreaza” cu avant ca sa insele si sa amageasca (v. 7) 

- lucrarea de amagire va continua pana la aparitia Anticristului (cel nelegiuit) (v. 8) 

- minunile si semnele Anticristului se vor face prin puterea Satanei (v. 9) 

- cand oamenii se vor trezi la realitate, va fi prea tarziu (v. 10) 

 

IV. CREDINTA FALSA  (2 TESALONICENI 2: 1-12) 

- Domnul ii va lasa pe oameni sa creada minciunile celui rau (v. 11) 

- acesti oameni care “n-au crezut adevarul ci au gasit placere in nelegiuire” vor fi judecati de D-l (v. 12) 

Aplicatii Practice:  
a. Chiar si cei mai spirituali slujitori ai Domnului nu pot sa spuna cu exacitate cand va reveni Domnul (v. 1-2). 
b. Venirea Domnului este precedata de evenimente specifice profetite in Scriptura (v. 3-4). 
c. Cel care vrea  sa se dea ”drept Dumnezeu” nu va putea face acest lucru decat la timpul hotarat de Dumnezeu (v. 5-6). 
d. Nu avem nici un motiv de teama inaitea aceluia pe care Domnul Isus ”il va nimici cu suflarea gurii Sale” (v. 7-8). 
e. Cei care refuza mantuirea prin credinta in jertfa mantuitoare a Domnului sunt sub influenta Satanei (v. 9-10). 
f. Acesti oameni care au refuzat adevarul Scripturii vor fi condamnati la moarte vesnica (v. 11-12). 

 
2. 14 APRILIE – O DETERMINARE CRESCANDA (2 TESALONICENI 2: 13-17, 3: 1-5)         CUVANTUL DE AUR: 2 TESALONICENI 2:15) 

“Asadar, fratilor, ramaneti tari si tineti invataturile pe care le-ati primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastra.”   

(2 Tesaloniceni 2:15) 

        

I. ALESI DE DUMNEZEU  (2 TESALONICENI 2: 13-14) 

- Dumnezeu a initiat mantuirea noastra (v. 13a) 

- materializare mantuirii se face prin acceptarea lucrarii Duhului si practicarea credintei adevarate             

(v. 13b-14)  

II. RAMANETI TARI IN CREDINTA  (2 TESALONICENI 2: 15-17) 
- ramaneti la invataturile primite (prin traditie si prin Evanghelia scrisa) (v. 15-17) 

 
III. DUMNEZEU ESTE CREDINCIOS  (2 TESALONICENI 3: 1-5) 

- credinciosul trebuie sa se roage ptr raspandirea Cuvantului (v. 1-2)  - Domnul indeamna la  
- Domnul intareste si-i pazeste pe cei ai Sai (v. 3-4)      dragoste si rabdare (v. 5) 

Aplicatii practice 

a. Domnul ne-a mantuit astfel incat sa putem aduce glorie si slava numelui Sau (2 Tes. 2: 13-14). 
b. Traditiile crestine Biblice au valoare deosebita si ele trebuie respectate (invataturi primite prin ”viu grai”) (v. 15). 
c. Mangaierea Domnului ne umple de pace si ne da nadejde (v. 16-17). 
d. Trebuie sa ne rugam cu credinta oridecateori ne angajam intr-o noua lucrare pentru Domnul (2Tes. 3: 1-2). 
e. Nu avem motive de frica in fata celui rau pentru ca Domnul este Cel care ne intareste si ne pazeste (v. 3). 
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3. 21 APRILIE – SA NE AMINTIM ADEVARATA EVANGHELIE (GALATENI 1: 6-9, MATEI 28: 1-7, 18-20)    

       CUVANTUL DE AUR: GALATENI 1:6  

” Ma mir ca treceti asa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o alta Evanghelie.”(Galateni 1:6) 

 
I. RAMAI FIDEL EVANGHELIEI   (GALATENI 1: 6-9)   

- stai departe de o evanghelie pervertita (v. 6-7) 

- prezerva adevarata Evanghelie (v. 8-9) 

   

II. SPUNE OAMENILOR CA CRISTOS ESTE VIU (MATEI 28: 1-7) 

- cauta-l pe Cristosul Cel viu ca apoi sa fi si tu un martor al invierii (v. 1-4) 

- marturiseste-L pe Cristosul rastagnit si inviat (v. 5-7) 

 

III. FACETI UCENICI DIN TOATE NEAMURILE (MATEI 28: 18-20) 

- credeti in puterea Cristosului viu (v. 18) 

- propovaduiti Evangelia mantuirii tuturor oamenilor astfel ca Duhul Domnului sa nasca noi ucenici (v. 19) 

- educati noii ucenici despre nevoia implinirii Evangheliei (v. 20) 

Aplicatii practice 
a. Sfanta Scriptura este singura carte scrisa care proclama adevarul despre Cristos (Gal 1: 6-7). 
b. Nu exista o alta evanghelie decat cea proclamata de Sfanta Scriptura. Cei care proclama o alta evanghelie decat cea 

adevarata, vor fi blestemati (v. 8-9). 
c. Ca sa-si implineasca voia, Dumnezeu s-a folosit de-a lungul istoriei omenirii si de evenimente catastrofice (Mat 28: 1-3) 
d. Puterea lui Dumnezeu poate fi (si este nu de putine ori) coplesitoare (v. 4). 
e. Sa spunem tuturor celor care sunt gata sa asculte ca Cristos este viu (v. 5-7). 
f. Dumnezeu ne va da putere sa implinim ceea ce vrea El de la noi (v. 18-20). 

 
4. 28 APRILIE – SURSA EVANGHELIEI APOSTOLULUI PAVEL (GALATENI 1: 10-24)             CUVANTUL DE AUR: GALATENI 1: 11-12 

  “Fratilor, va marturisesc ca Evanghelia propovaduita de mine nu este de obarsie omeneasca; 

pentru ca n-am primit-o, nici n-am invatat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.” (Galateni 1: 11-12) 
   

I. AUTORITATEA LUI PAVEL (GALATENI 1:10-12)    

- slujitor al lui Cristos (v. 10) 

- invatat de Cristos (prin descoperire divina) (v. 11-12) 

 

II. TRECUTUL LUI PAVEL (GALATENI 1: 13-14) 

- prigonitor al Bisericii lui Cristos (v. 13) 

- insufletit de o ravna excesiva pentru datini stramosesti (v. 14) 

 

III. CHEMAREA LUI PAVEL (GALATENI 1: 15-16) 

- pus de-o parte si chemat prin har (v. 15) 

- chemat sa-l vesteasca pe Cristos neamurilor (v. 16) 

 

IV. CALATORIA LUI PAVEL (GALATENI 1: 17-24) 

- Arabia si Damasc (v. 17)    -      Siria si Cilicia (v. 21-24) 

- Ierusalim (v. 18-20) 

Aplicatii Practice: 

a. Scopul nostru este sa-l slujim pe Cristos, nu sa placem oamenilor (v. 10). 

b. Evanghelia lui Cristos are puterea sa schimbe viata oamenilor (v. 11-12). 

c. Domnul poate folosi pe oricine in slujire. Conditia pentru slujire este umilinta necesara celui care vrea sa slujeasca     

(v. 13-14). 

d. Cand Domnul iti misca inima, nu ezita sa raspunsi chemarii Lui (v. 15-17). 

e. Ar trebui sa petrecem mai mult timp impreuna cu credinciosi din alte locuri (biserici) (v. 18-20). 

f. Ar trebui sa celebram si sa ne bucuram de slujirea celor care odata au fost vrajmasi ai Evangheliei (v. 23-24). 
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