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

TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA AUGUST  – DREPTATE PENTRU TOTI 

1. AUGUST 2 - MANTUITORUL VINE (ISAIA 59:15-21)   VERSETUL DE AUR: ISAIA 59:20 

I. NEVOILE OAMENILOR    (ISAIA: 59:15-17) 

II. CE FACE DUMNEZEU    (ISAIA: 59:18-19) 

III. CINE ESTE DUMNEZEU    (ISAIA59:20-21) 

Aplicatii Practice: 

a. Decizia noastra de a-l urma pe Domnul nu va fi privita cu ochi bune de lumea din jur (v. 15). 

b. Prin Domnul Isus, Dumnezeu face pentru noi ceea ce noi nu putem face pentru noi insine (v. 16). 

c. Caracterul lui Dumnezeu si puterea Lui garanteaza implinirea promisiunilor Lui (v. 17). 

d. Dreptatea lui Dumnezeu cere pedeapsa pentru cei care prin alegere devin dusmanii Lui (v. 18). 

e. Cel rau are motive sa se teama de D-zeu. Pacatosul iertat se poate bucura chiar si cand este judecat (v. 19-20). 

f. Noi cei mantuiti trebuie sa trambitam si sa marturisim salvarea prin Donmul Isus (v. 21). 

 

2. August 9 - REVIZUIESTE-TI UMBLAREA (IEREMIA 7:1-15)    VERSETUL DE AUR: IEREMIA 7:3 

I. OFERTA LUI DUMNEZEU   (IEREMIA 7:1-7) 

II. AVERTIZAREA LUI DUMNEZEU   (IEREMIA 7:8-15) 

Apliatii Practice: 

a. Cerinta lui Dumnezeu pentru o inchinare placuta inaintea Lui este sfintenia (v. 1-3) 

b. Locurile sfinte prin ele insasi nu pot elibera pe nimeni de pacat sau de o traire pacatoasa (v. 4). 

c. Un angajament sincer si serios pentru o traire cu Dumnezeu trebuie sa fie evident (sa se vada) in toate relatiile 

noastre cu cei din jur (v. 5-7). 

d. Harul lu Dumnezeu nu ne da niciodata dreptul sau libertatea de a pacatui (v. 8-10). 

e. Nu-l putem “imbuna” pe Dumnezeu prin frecventarea adunarilor sfinte ale copiilor Lui atunci cand noi 

continuam sa traim in pacat (v. 11-14). 

f. Pacatul are consecinte chiar si pentru cei credinciosi (v. 15). 

 

3. AUGUST 16 - O CHEMARE LA POCAINTA (EZECHIEL 18: 1-13; 31-32)         VERSETUL DE AUR: EZE 18:31 

I. DREPTATEA LUI DUMNEZEU   (EZECHIEL 18:1-9) 

II. INDURAREA LUI DUMNEZEU   (EZECHIEL 18:10-13; 31-32) 

Aplicatii Practice: 

a. Nu putem invanovati pe nimeni pentru suferinta cauzata de pacat in viata noastra (v. 1-3). 

b. Fiecare din noi raspunde pentru pacatul lui direct in fata lui Dumnezeu (v. 4). 

c. Cand umblam pe calea Domnului vom avea parte de rasplata si in viata aceasta, si in cea viitoare (v. 5-9). 

d. Ceea ce conteaza inaintea lui Dumnezeu nu sunt oamenii pe care ii cunoastem, fie ei si sfinti, ci persoana 

Domnului Isus in care am crezut (v. 10-13). 

e. Adevarata pocainta inseamna nu doar parere de rau pentru pacatul comis, ci inseamna abandorea totala a 

pacatului (v. 31). 

f. La fel ca si Dumnezeu, noi trebuie sa-i confruntam pe cei care pacatuiesc, dar confruntatea trebuie facuta in 

dragoste (v.32).     -1- 



4. AUGUST 23- DUMNEZEU CERE DREPTATE (ZAHARIA 7:8-14)    VERSETUL DE AUR: ZAHARIA: 7:9-10 

I. CHEMAREA LUI DUMNEZEU LA ADEVARATA DREPTATE  (ZAHARIA 7:8-9) 

II. REACTIA POPORULUI LUI ISRAEL     (ZAHARIA 7:10-12) 

III. RASPUNSU LUI DUMNEZEU LA REACTIA POPORULUI   (ZAHARIA 7:13-14) 

Aplicatii Practice: 

a. Cei care pretind ca-l urmeaza pe Domnul Isus trebuie sa aibe si sa demonstreze atributele Domnului (dreptate, 

compasiune si indurare) (v. 8-9). 

b. Ar trebui sa fim tot atat de atenti la gandurile noastre ca si la faptele noastre (v. 10). 

c. Refuzul de a asculta de adevarul lui Dumnezeu aduce ca si consecinta judecata (v.11). 

d. Sa avem grija sa nu ne impietrim inimile cand ne vorbeste Domnul (v. 12). 

e. Daca refuzam sa ascultam de Cuvantul lui D-zeu, sa nu asteptam ca Domnul sa ne raspunda la rugaciuni (v. 13). 

f. Istoria confirma ca cei care-L refuza pe Dumnezeu vor suferi ca si consecinta a neascultarii lor  (v. 14). 

  

5. AUGUST 30- INTOARCETI-VA LA DUMNEZEUL CEL DREPT (MALEAHI 3:1-10)     VERSETUL DE AUR: MALEAHI 3:6 

I. SOLUL LUI DUMNEZEU VA VENI   (MALEAHI 3:1) 

II. MESIA VA CURATI/PURIFICA    (MALEAHI 3:2-3) 

III. DUMNEZEU VA JUDECA    (MALEAHI 3:4-6) 

IV. CHEMAREA DOMNULUI   (MALEAHI 3:7-10) 

Aplicatii Practice: 

a. Promisiunile lui Dumnezeu sunt sigure si venirea Domnului Isus in lumea noastra asa cum a fost profetita este 

dovada veracitatii acestor promisiuni (v.1). 

b. Toate sperantele celor rai vor fi naruite de judecata lui Dumnezeu (v. 2-3). 

c. Inchinarea placuta lui Dumnezeu este inchinarea care vine din inimi curate (v. 4). 

d. Caracterul neschimbator al lui Dumnezeu asigura dreptate atat pentru cei credinciosi cat si pentru cei 

necredinciosi (v.5-6). 

e. Exista inca nadejde pentru cei rai atata timp cat usa harului este inca deschisa (v. 7). 

f. Ne furam noi insine binecuvantarile atunci cand nu-i dam lui Dumnezeu ceea ce-i apartine  (v. 8-10). 
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