
Lectiile de Studiu Biblic – Iunie 2015 (Betania, La Habra) 

TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA IUNIE  – ACUZE IMPOTRIVA NEDREPTATII 

1. IUNIE 7 – JUDECATA LUI DUMNEZEU ASUPRA LUI IUDA SI  ISRAEL  (AMOS 2: 4-8)    Versetul de Aur: AMOS 2:4

  I.   JUDECATA LUI DUMNEZEU ASUPRA LUI IUDA  (AMOS 2:4-5) 

II.  JUDECATA LUI DUMNEZEU ASUPRA LUI ISRAEL (AMOS 2:6-8)   

Aplicatii Practice: 

a. Neascultarea fata de voia declarata a lui Dumnezeu este o expresie clara de ura impotriva poruncilor Lui, si 

de fapt, impotriva lui Dumnezeu insusi (v.4). 

b. Pacatul nu este doar o simpla greseala care poate fi scuzata usor, ci este un rau care merita pedeapsa 

divina (v.5). 

c. Se cere dreptate din partea tuturor celor care afirma cu tarie ca accepta si respecta dreptatea lui 

Dumnezeu (v.6). 

d. Atunci cand ne concentram doar asupra noastra insine, riscam sa-i abuzam pe cei de langa noi si in felul 

acesta sa-L dezonoram pe Dumnezeu (v.7). 

e. Cei rai sunt acceptati doar inaintea dumnezeilor creati de ei, si nu de Dumnezeul care i-a creat pe ei (v.8). 

 

2. IUNIE 14 – DUMNEZEU NU SE LASA PACALIT (AMOS 5:14-15; 18-27)    Versetul de Aur: AMOS 5:24

  I.   CE CAUTA DUMNEZEU IN COPIII LUI   (AMOS 5:14-15) 

II.  CE URASTE DUMNEZEU IN COPIII LUI  (AMOS 5:18-27)    

Aplicatii Practice: 

a. Prezenta speciala a lui Dumnezeu in mijlocul oamenilor este determinata de hotararea lor pentru 

Dumnezeu si standardele Lui (v.14-15). 

b. Sa te bazezi doar pe indurarea lu Dumnezeu pentru viata de apoi este sa ramai profund dezamagit in “ziua 

Domnului” (v.18-20). 

c. Dumnezeu detesta practicile religioase care nu sunt confirmate de comportari potrivite si pe masura  

(v.21-22). 

d. Cuvintele de lauda aduse lui Dumnezeu nu compenseaza inaintea lui Dumnezeu  lipsa dreptatii (v.23-34). 

e. Cei care refuza sa-L onoreze pe Dumnezeu, inevitabil vor cadea in idolatrie (v. 25-26). 

f. Bunatatea si rabdarea lui Dumnezeu pentru noi nu anuleaza judecata Lui daca omul continua sa 

pacatuiasca (sa traiasca in pacat) (v.27). 

 

3. IUNIE 21 – DOJENITI (CERTATI) PENTRU INDIFERENTA SI EGOISM (AMOS 6:4-8; 11-14)                                    

Vesrsetul de Aur: AMOS 6:12 

I.   INDIFERENTA SI EGOISMUL POPORULUI     (AMOS 6:4-8)   

II.  VERDICTUL LUI DUMNEZEU IMPOTRIVA POPORULUI   (AMOS 6:11-14) 

 Aplicatii Practice:   

a. Afluenta noastra nu ne da dreptul sa ignoram responsabilitatea morala pe care o avem fata de cei in nevoi 

(v. 4-6). 

b. Vinovatia celor care omit sau esueaza in a face bine este la fel de mare ca si a celor care fac rau (v.7). 

c. Bogatia si puterea/influenta noastra nu au nici o valoare atunci cand vom fi evaluati de Dumnezeu (v.8). 

d. O natiune in putere nu ascunde niciodata nedreptatea fata de ochii lui Dumnezeu (v. 11-12). 

e. Cand ne bazam pe puterea noastra rezultatul va fi intotdeauna necaz si durere (v. 13). 

f. Dumnezeu ne vorbeste prin suferinta venita peste noi prin mana altor oameni sau natiuni (v.14). 
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4. IUNIE 28 – DUMNEZEU NU VA INTARZIA SA FACA DREPTATE (AMOS 8:1-6; 9-10)  

Versetul de Aur: AMOS 8:2 

 I.   DUMNEZEU SCOATE LA LUMINA ZGARCENIA POPORULUI    (AMOS 8:1-6) 

II.  DUMNEZEU AVERTIZEAZA POPORUL ISRAEL CU JUDECATA LUI   (AMOS 8:9-10) 

Aplicatii Practice: 

a. Trebuie intotdeauna sa apreciem rabdarea lui Dumnezeu (v. 1-2) 

b. Judecata grozava care-i asteapta pe cei pacatosi arata cat de ofensiv este pacatul pentru 

Dumnezeu (v. 3). 

c. Felul in care ne comportam fata de cei in nevoi, releva adevaratul nostru caracter (v.4). 

d. Respectarea sarbatorilor religioase care insa nu au nici un impact in viata noastra defiecare zi, iL 

dezgusta pe Dumnezeu (v.5-6). 

e. Actiunile noastre pacatoase atrag atentia si in acelasi timp judecata dreapta a lui Dumnezeu (v. 9). 

f. Sa nu presupunem ca desfatarea si afluenta noastra prezenta indica consimtamantul lui 

Dumnezeu in comportarea noastra (v.10). 
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