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

TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA IULIE  – CHEMAREA CELUI NEDREPT LA DREPTATE 

1. IULIE 5 – CEL RAU NU ARE ODIHNA (MICA 2: 4-11)       Versetul de Aur: MICA 2:7

  I.  NELINISTEA CELOR RAI     (MICA 2:4-5) 

II.  NELINISTEA PROROCILOR FALSI   (MICA 2:6-11)   

Aplicatii Practice: 

a. Sa neglijezi caile Domnului inseamna sa renunti sau sa sacrifici binecuvantarile lui Dumnezeu pregatite 

pentru tine (v. 4-5). 

b. Este foarte neintelept si cu consecinte nefaste sa asculti sfaturile celor care resping Cuvantul lui Dumnezeu 

(v. 6). 

c. Nu avem motive sa ne temem de Dumnezeu daca umblam conform Cuvantului Sfant (v. 7). 

d. Sa vaduvesti pe cineva de demnitatea lui inseamna sa-i iei si sa-l lipsesti de binecuvantarile lui Dumnezeu 

pregatite pentru el (v. 8-9). 

e. Cei pacatosi ii intimpina cu bucurie pe cei care le aproba trairea pacatoasa (V. 10-11). 

 

2. IULIE 12 – CORUPTIA ESTE CONDAMNATA (MICA 3:5-12)     Versetul de Aur: MICA 3: 8

  I.  CORUPTIA PROFETILOR FALSI   (MICA 3:5) 

II.  JUDECATA PROFETILOR FALSI   (MICA 3: 6-7) 

lll. MESAJUL PROFETILOR ADEVARATI (AUTENTICI) (MICA 3:8) 

lV. JUDECATA LUI DUMNEZEU ASUPRA LUI ISRAEL (MICA 3:9-12)    

Aplicatii Practice: 

a. Invatatura celui care vrea doar sa incante urechile ascultatorilor nu este placuta lui Dumnezeu (v. 5-6). 

b. Trebuie sa fim circumspecti (atenti) cu cei pe care ii ascultam pentru ca nadejdea falsa propagata de ei 

(invatatorii si/sau profetii falsi) duce la moarte (v. 7). 

c. Adevarata invatatura biblica este marcata de putere si aceasta invatatura demasca intodeauna pacatul     

(v. 8). 

d. Dorinta de castig personal duce inevitabil la abuzul aproapelui (v. 9-10). 

e. Marturisirea credintei prin cuvinte simple, dar fara o traire care sa valideze aceasta credinta, nu va scuti pe 

nimeni de judecata divina (v. 11-12). 

 

3. IULIE 19 – DREPTATE, DRAGOSTE SI UMILINTA (MICA 6:3-8)                                   Vesrsetul de Aur: MICA 6:8 

I.   NEMULTUMIREA POPORULUI LUI DUMNEZEU  (MICA 6:3-5)   

II.  FORMALISMUL POPORULUI LUI DUMNEZEU    (MICA 6:6-7) 

III. CERINTELE LUI DUMNEZEU    (MICA 6:8) 

 Aplicatii Practice:   

a. Cei care refuza pocainta iL invinovatesc de multe ori pe Dumnezeu pentru trairea lor pacatoasa (v. 3). 

b. Cand ne amintim de bunatatea lui Dumnezeu, ne protejam sufletul in momentele grele (situatiile de criza) 

din viata noastra (v. 4). 

c. Dreptatea lui Dumnezeu si credinciosia lui fata de noi nu se schimba functie de circumstante (v. 5). 

d. Adevarata inchinare care este placuta lui Dumnezeu nu sta in daruri materiale de valoare sau in jertfe 

aduse inaintea Lui (v. 6-7). 

e. Inimile noastre sunt pe placul lui Dumnezeu atunci cand ele reflecta caracterul lui Dumnezeu in trairea 

noastra zilnica (v. 8). 
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4. IULIE 26 – DUMNEZEU ISI ARATA INDURAREA (MICA 7:14-20)              Versetul de Aur: MICA 7: 18 

 I.   DUMNEZEU ESTE NADEJDEA POPORULUI SAU    (MICA 7:14) 

II.  DUMNEZEU ADUCE MANTUIRE POPORUL SAU     (MICA 7:15-17) 

III. DUMNEZEU DA HAR POPORULUI SAU     (MICA 7:18-20) 

Aplicatii Practice: 

a. Credinciosul adevarat cauta in umilinta binecuvantarea lui Dumnezeu (v. 14). 

b. Dumnezeu rasplateste intodeauna umilinta si pocainta omului (v. 15). 

c. Copilului lui Dumnezeu nu ar trebui sa-i fie frica de nimic in lumea aceasta pentru ca intr-o zi  (in 

viitorul foarte apropiat) toata creatia se va supune in frica, Dumnezeului suveran (v. 16-17). 

d. Nu exista o mai mare dovada a unicitatii si puterii lui Dumnezeu decat iertarea Lui (v. 18). 

e. Noi cei care suntem iertati nu avem nici un motiv de teama sau disperare in lumea aceasta (v. 19). 

f. Sa ramanem statornici in credinta noastra in Dumnezeu pentru ca EL este credincios intodeauna 

promisiunilor Lui (v. 20). 
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