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

TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA MARTIE 2019: NOU IN CRISTOS / CRESTERE NOUA 
 

A. NOU IN CRISTOS 
1. 3 MARTIE – O LOIALITATE NOUA (1 TESALONICENI 1: 1-10)                              CUVANTUL DE AUR: 1 TESALONICENI 1:9 

“Caci ei insisi istorisesc ce primire ne-ati facut si cum de la idoli v-ati intors la Dumnezeu, ca sa slujiti Dumnezeului 

celui viu si adevarat.” (1 Tesaloniceni 1:9)                                        

 

I. O INTRODUCERE: SALUTUL APOSTOLULUI PAVEL  (1 TESALONICENI 1: 1-3) 

- salutarea tipica apostolului: Har si Pace (v.1)   

- multumirea neconditionata (v.2) 

- aducerea aminte (lucrarea credintei, osteneala dragostei, taria nadejdii) (v. 3) 

      

II. CONVERTIREA TESALONICENILOR: MESAJUL LUI PAVEL (1 TESALONICENI 1: 4-6)        

- alegere in urma propovaduirii: a) cu putere, b) cu Duhul Sfant, c) cu indrazneala (v.4-5) 

- primirea Cuvantului in necazuri si, totusi, cu bucurie (v.6) 

 

III. EXEMPLUL TESALONICENILOR: IMPACTUL LOR   (1 TESALONICENI 1: 7-8) 

- pilde (exemple) pentru altii (v. 7) 

- raspandirea pretutindeni a Cuvantului (v. 8) 

 

IV. NADEJDEA TESALONICENILOR: REVENIREA LUI CRISTOS (1 TESALONICENI 1: 9-10) 

- asteptarea Fiului care izbaveste de mania viitoare (v. 9-10) 

Aplicatii Practice:  
a. Prima parte a rugaciunilor noastre trebuie sa aduca mutumiri Domnului (v. 1-3). 
b. Stiind ca am fost alesi de Cristos, noi avem incredere in slujba (slujirea) noastra (.v 4-5). 
c. Cum noi insine am fost incurajati de cei maturi in credinta, la randul nostru, noi trebuie sa incurajam pe altii (v. 6-7). 
d. Vietile noastre pot fi, si trebuie sa fie, exemple pentru cei necredinciosi (v. 8). 
e. Prin credinta in jertfa Domnului Isus noi suntem scapati de sub pedeapsa maniei viitoare (v. 9-10). 

 
2. 10 MARTIE – SENTIMENTE NOI DE AFECTIUNE (1 TESALONICENI 3: 1-13)              CUVANTUL DE AUR: 1 TESALONICENI 3: 6) 

“Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi si ne-a adus vesti bune despre credinta si dragostea voastra, ca 

totdeauna pastrati o placuta aducere aminte despre noi si ca doriti sa ne vedeti, cum dorim si noi sa va vedem pe 

voi.” (1 Tesaloniceni 3:6) 

        

I. MISIUNEA LUI TIMOTEI  (1 TESALONICENI 3: 1-5) 

- trimiterea lui Timotei (v. 1-2a) 

- scopul trimiterii lui Timotei (v. 2b-5) 

  

II. REINTOARCEREA LUI TIMOTEI  (1 TESALONICENI 3: 6-10) 
- raportul lui Timotei v. 6) 
- raspunsul lui Pavel (v. 7-10) 

 
III. RUGACIUNEA LUI PAVEL  (1 TESALONICENI 3:11-13) 

- pentru el insusi (Pavel) si pentru insotitorii lui (v. 11) 
- pentru Tesaloniceni (v. 12-13) 

Aplicatii practice 

a. Trebuie sa facem totul pentru cei care au nevoie de ajutor in viata de credinta (v. 1-2). 
b. Copiii lui Dumnezeu nu sunt scutiti de necazurile si incercarile vietii (v. 3-4). 
c. Este o incurajare pentru cei din jur cand noii copii ai lui Dumnezeu se maturizeaza spiritual (v. 5-8). 
d. Trebuie sa ne rugam intotdeauna pentru directie si calauzire in viata de credinta (9-11). 
e. In masura in care ne apropiem de Dumnezeu, in aceiasi masura crestem tari in credinta (v. 12-13). 

 
     -1- 



 
 

3. 17 MARTIE – UN NOU FEL DE VIATA (1 TESALONICENI 4:1-12)               CUVANTUL DE AUR: 1 TESALONICENI 4:1  

” Incolo, fratilor, fiindca ati invatat de la noi cum sa va purtati si sa fiti placuti lui Dumnezeu, si asa si faceti, va 

rugam si va indemnam, in Numele Domnului Isus, sa sporiti tot mai mult in privinta aceasta.”(1 Tesaloniceni 4: 1) 

 
I. SA-I FIM PLACUTI LUI DUMNEZEU  (1 TESALONICENI 4: 1-2)   

- purtati-va in asa fel incat sa-I fiti placuti Lui (v. 1-2) 

   

II. SA TRAIM O VIATA DE SFINTENIE  (1 TESALONICENI 4: 3-8) 

- sfinterea si curvia nu pot coexista impreuna (v. 3-5) 

- viclesugul si nedreptatea nu trebuie sa existe in viata copiilor Lui (v. 6) 

- suntem chemati la o viata de sfintire (v. 7) 

- cand nesocotim invataturile lui Dumnezeu, iL nesocotim pe EL insusi (v. 8) 

 

III. SA-I IUBIM PE COPIII DOMNULUI  (1 TESALONICENI 4: 9-12) 

- sa sporim in dragoste unii pentru altii (v. 9-10) 

- sa nu lenevim ci sa muncim, traind linistiti si purtandu-ne cuviincios (v. 11-12) 

Aplicatii practice 

a. Cuvantul lui Dumnezeu (Biblia) ne da instructiuni foarte clare in felul in care sa ne traim viata (v. 1-2). 
b. Pentru copilul lui Dumnezeu abstinenta de la de la o viata imorala (curvie) trebuie sa fie o a doua natura (v. 3-4). 
c. Trebuie sa avem grija ca nu cumva comportarea noastra in relatie cu fratii nostri sa fie nedreapta sau caracterizata de 

viclesug (v. 5-6). 
d. Dumnezeu ne-a chemat sa traim o viata de sfintenie (v. 7). 
e. Cine nesocoteste invatatura curata adusa prin omul lui Dumnezeu, nu-l nesocoteste pe om, ci pe Dumnezeu (v. 8). 
f. Sa aratam dragoste tuturor fratilor in credinta, indiferent de etnicitate (v. 9-10). 
g. Cand ne vedem de treburile noastre, umblam in ascultare de Domnul (v. 11-12).  

 
4. 24 MARTIE – O NOUA INTELEGERE (1 TESALONICENI 4: 13-18; 5:1-10)                         CUVANTUL DE AUR: 1 TESALONICENI 4:13 

“Nu voim, fratilor, sa fiti in necunostinta despre cei ce au adormit, ca sa nu va intristati ca ceilalti, care n-au 

nadejde.” (1 Tesaloniceni 4: 13) 
   

I. ASIGURAREA CREDINCIOSULUI (1 TESALONICENI 4: 13-18)    

- credinciosul nu traieste in necunostinta si fara nadejde (v. 13) 

- credinciosul are motive solide ca sa se increada in asigurarea primita (v. 14-17) 

- credinciosul are parte de mangaierea fratelui sau sorei lui in credinta (v. 18) 

 

II. VEGHEREA CREDINCIOSULUI (1 TESALONICENI 5: 1-8) 

- fii “informat” zilnic prin Cuvantul lui Dumnezeu (v. 1-3) 

- fii pregatit pentru “ziua aceea” (v. 4-8) 

 

III. NADEJDEA CREDINCIOSULUI (1 TESALONICENI 5: 9-10) 

- fii incurajat ca nu ai fost randuit la manie, ci ca sa capeti mantuirea Lui (v. 9) 

- El a murit pentru noi ca noi sa traim pentru El (v. 10). 

Aplicatii Practice: 

a. Cei care au ”adormit” (murit) in Domnul sunt acum in prezenta Mantuitorului (1 Tes. 4: 13-14). 

b. Credinciosii plecati in vesnicii vor fi constienti de cea 2-a doua venire a D-lui si vor fi partasi la acest eveniment ( v. 15). 

c. La timpul hotarit de El, Domnul ne va chema ca sa fim pentru totdeauna impreuna cu El (v. 16-18). 

d. Nu este nevoie sa stim (exact) cand Domnul va reveni a doua oara (1Tesaloniceni 5: 1-3). 

e. Trebuie sa traim vieti curate stiind ca Domnul poate reveni in orice clipa (v. 4-6). 

f. Trebuie sa fim vigilenti in asteptarea revenirii Domnului si Mantuitorului nostru (v. 7-10). 
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B. CRESTERE NOUA 

5. 31 MARTIE – O INCREDERE CRESCANDA (2 TESALONICENI 1:1-12)                          CUVANTUL DE AUR: 2 TESALONICENI 1:3 

“Trebuie sa multumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fratilor, cum se si cuvine, pentru ca credinta voastra 

merge mereu crescand, si dragostea fiecaruia din voi toti fata de ceilalti se mareste tot mai mult.”                               

(2 Tesaloniceni 1: 3) 
   

I. SALUTUL LUI PAVEL  (2 TESALONICENI 1: 1-2)    

- salutul tipic al lui Pavel pentru biserici: Har si Pace de la Dumnezeu (v. 1-2) 

 

II. MULTUMIRILE LUI PAVEL  (2 TESALONICENI 1: 3-4) 

- multumirile lui Pavel pentru credinta si dragostea crescanda a Tesalonicenilor (v. 3) 

- lauda adusa Tesalonicenilor pentru statornicie in prigoniri si necazuri (v. 4) 

 

III. JUDECATA LUI DUMNEZEU (2 TESALONICENI 1: 5-10) 

- evidenta judecatii lui Dumnezeu (v. 5) 

- natura judecatii lui Dumnezeu (v. 6-8) 

- rezultatele judecatii lui Dumnezeu (v. 9-10) 

 

IV. RUGACIUNEA LUI PAVEL  (2 TESALONICENI 1: 11-12) 

- necurmata (v. 11a) 

- ca (Tesalonicenii) sa fie gasiti vrednici de chemarea Lui (v. 11b) 

- ca (Tesalonicenii) sa implineasca dorinta de bunatate si lucrarea izvorata din credinta (v. 11b) 

- ca numele Domnului sa fie proslavit potrivit cu harul lui Dumnezeu (v. 12) 

Aplicatii Practice: 

a. Comportarea copiilor lui Dumnezeu  (credinta si dragoste) vorbeste celor din jur despre Dumnezeu (v. 1-3). 

b. Cei necredinciosi vad statornicia copiilor lui Dumnezeu in mijlocul necazurilor si suferintei (v. 4-5). 

c. Domnul face dreptate copiilor Sai; El da intristare celor care aduc intristare peste copiii Lui si da odihna celor 

intristati (v. 6-7). 

d. Cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu nu vor putea scapa de pedeapsa vesnica (v. 8). 

e. Esecul de a nu-L recunoaste pe Domnul Isus ca si Mantuitor si Domn va rezulta in judecata si pedeapsa eterna a lui 

Dumnezeu (v. 9-10). 

f. Dorinta inimii noastre trebuie sa fie glorificarea si slavirea lui Dumnezeu prin tot ceea ce facem (v. 11-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       -3- 


