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

TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA MAI 2019: ADEVARATA EVANGHELIE 
 

1. 5 MAI – EVANGHELIA CREDINTEI PREVESTITA (GALATENI 3: 1-14)                                    CUVANTUL DE AUR: GALATENI 3:8 

“Scriptura, de asemenea, fiindca prevedea ca Dumnezeu va socoti neprihanite pe Neamuri, prin credinta, a vestit 

mai dinainte lui Avraam aceasta veste buna: "Toate neamurile vor fi binecuvantate in tine.” (Galateni 3:8)                                        

 

I. EFORTURILE GALATENILOR  (GALATENI 3: 1-5) 

- Galatenii s-au indepartat de adevar si au ajuns inapoi la faptele Legii.  Ei credeau ca faptele Legii solidifica 

relatia lor cu Dumnezeu si le asigura mantuirea (v. 1-2) 

- intrebarile lui Pavel despre convertire urmareau sa-i faca pe Galateni sa inteleaga ca credinta in jertfa lui 

Cristos asigura mantuirea (v. 2-5)   

      

II. CREDINTA LUI AVRAAM   (GALATENI 3: 6-9)        

- credinta lui Avraam socotita ca neprihanire (v. 6) 

- fiii lui Avraam sunt cei ce au credinta (v. 7) 

- neamurile sunt binecuvantate in Avraam si sunt socotite neprihanite prin credinta (v. 8-9) 

 

III. INCREDEREA COPIILOR LUI DUMNEZEU  (GALATENI 3: 10-14) 

- copiii D-lui nu se “bizuiesc” pe faptele Legii pentru ca nimeni nu poate implini intreaga Lege ( v. 10-12) 

- copiii lui Dumnezeu au fost rascumparati de sub blestemul Legii, Cristos insusi facandu-se blestem pentru 

copiii Lui (v. 13-14) 

Aplicatii Practice:  
a. Nu putem face nimic ca sa ne castigam mantuirea (v. 1-4). 
b. Credinta determina neprihanirea noastra, nu faptele noastre (v. 5-6). 
c. Toate natiunile pamantului sunt binecuvantate in Avraam (v. 7-9). 
d. Este imposibil pentru cineva sa implineasca toata Legea (v. 10). 
e. Legea arata inspre esecurile noastre, in timp ce credinta ne da neprihanirea lui Cristos (v. 11-12). 
f. Lucrarea Domnului pe crucea Golgotei a implinit legea lui Dumnezeu si ne-a asigurat mantuirea (v. 13-14). 

 
 

2. 12 MAI – EVANGHELIA: CREDINTA IN CRISTOS (GALATENI 3: 15-25)                                       CUVANTUL DE AUR: GALATENI 3:22 

“Dar Scriptura a inchis totul sub pacat, pentru ca fagaduinta sa fie data celor ce cred prin credinta in Isus Hristos..”   

(Galateni 3:22) 

        

I. LEGEA SI LEGAMANTUL (TESTAMENTUL) (GALATENI 3: 15-22) 

- promisiuni umane (v. 15) 

- promisiuni divine (v. 16-18) 

- scop divin (v. 19-22) 

  

II. LEGEA SI COPILUL LUI DUMNEZEU  (GALATENI 3: 23-25) 
- inainte de venirea credintei (v. 23-24) 
- dupa venirea credintei (v. 25) 

 

Aplicatii practice 

a. Testamentul unui om (legamantul) odata facut sau ”intarit” ramane neschimbat (nu poate fi desfintat) (v. 15). 
b. Legamantul lui Dumnezeu care este mult mai puternic decat legamantul (testamentul) omului, nu poate fi invalidat    

(v. 16-17). 
c. Mostenirea nu vine prin implinirea Legii ci prin fagaduinta (v. 18-19). 
d. Legea si promisiunea lui Dumnezeu nu sunt in opozitie (v. 20-21). 
e. Cand vietile noastre sunt guvernate doar de legi si reguli, numai exista loc pentru credinta (v. 22-23). 
f. Fara Lege nu am fi inteles nevoia de salvare si nevoia unui salvator (Mantuitor) (v. 24-25) 
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3. 19 MAI – MOSTENITORI PRIN (DIN CAUZA) EVANGHELIE (GALATENI 3:26-29, 4: 1-7)            CUVANTUL DE AUR: GALATENI 3:29  

“Si, daca sunteti ai lui Hristos, sunteti "samanta" lui Avraam, mostenitori prin fagaduinta.” (Galateni 3:29) 

 
I. RASPLATA (BENEFICIILE) CREDINTEI   (GALATENI 3: 26-29)   

- fii ai lui Dumnezeu (v. 26) 

- unitate in Cristos (v. 27-28) 

- mostenitori prin fagaduinta (v. 29) 

   

II. O POZITIE NOUA PRIN CREDINTA  (GALATENI 4: 1-7) 

- de la copii in robie (robia invataturilor incepatoare) (v. 1-3) 

- prin rascumparare (v. 4-5) 

- la fii si mostenitori (v. 6-7) 

Aplicatii practice 
a. Credinta noastra ne asigura ca suntem copii ai lui Dumnezeu 3: 26-27). 
b. In ochii lui Dumnezeu, toti copiii Lui sunt egali (v. 28-29). 
c. Fiecare credincios trebuie sa se maturizeze si sa creasca in rolul dat de Dumnezeu in imparatie (4: 1-2). 
d. Unii din noii copii ai lui Dumnezeu au ramas ”prinsi” in problemele lumii de afara (v. 3-5). 
e. Dumnezeu ii intampina cu placere pe cei care-i sunt fii si fiice (v. 6). 
f. Exista privilegii si responsabilitati pentru copiii lui Dumnezeu (v. 7). 

 
 

4. 26 MAI – EVANGHELIA IN ACTIUNE (GALATENI 6: 1-10)                   CUVANTUL DE AUR: GALATENI 6:10 

  “Asadar, cat avem prilej, sa facem bine la toti, si mai ales fratilor in credinta.” (Galateni 6: 10) 
   

I. COMPASIUNE CRESTINA (GALATENI 6: 1-5)    

- compasiune pentru cel cazut (v. 1) 

- compasiune pentru cel in necaz (v. 2-5) 

 

II. FAPTE CRESTINESTI (GALATENI 6: 6-10) 

- impartaseste din bunurile tale cu cel care te invata (v. 6-9) 

- fa bine tuturor oamenilor, dar mai ales fratilor in credinta (v. 10) 

 

Aplicatii Practice: 

a. Este bine sa ne comportam cu blandete cu cei care cad in pacat. Sa avem noi insine grija sa nu cadem in pacat (v. 1)! 

b. Sa simtim cu cei in necaz, si atunci cand este posibil, sa le oferim ajutorul (v. 2-3). 

c. Cand este posibil, este bine sa sa ne purtam singuri poverile, fara ca, la randul nostru, noi sa devenim o povara pentru 

altii (v. 4-5). 

d. Sunt situatii cand noi insine putem sa-i incurajam pe cei care ne slujesc ca si slujitori spirituali (v. 6). 

e. Faptele bune aduc cu ele rezultate pozitive, pe cand cele rele (pacatoase), aduc rezultate negative (v. 7-8). 

f. Trebuie sa facem intotdeauna ceea ce este drept si bun. Sa nu obosim in facerea binelui. Sa facem bine tuturor 

oamenilor, dar mai ales semenilor de aceiasi credinta cu noi ( v. 9-10). 
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