
NOUL CICLU DE STUDII PENTRU LUNILE IUNIE, IULIE SI AUGUST, 2016 – INSPRE O NOUA CREATIE 

Lectiile de Studiu Biblic – IUNIE 2016 (Betania, La Habra) 
                                       TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA IUNIE (IUNIE 5, 12 & 19): JUDECATA SI SALVARE 

 
”Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in EL sa nu piara, ci sa  
aiba viata vesnica.” (Ioan 3:16) 

   
1. IUNIE 5 – ZIUA DOMNULUI (TEFANIA 1:4-6; 14-16; 2:3)                      CUVANTUL DE AUR: TEFANIA 2:3 

Introducere: Judecata divina este o tema majora a Cuvantului lui Dumnezeu. Domnul Isus nu a ezitat sa vorbeasca despre 
judecata viitoare, si in Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, gasim detalii devastatoare despre acesasta judecata divina. Tefania, 
unul din profetii secolului sapte (B.C.), care a trait intr-un climat moral asemanator cu climatul moral al zilelor noastre, 
avertizeaza intr-un mod foarte serios natiunea copiilor lui Dumnezeu care cazuse in apostazie. 
 
I. JUDECATA VINE    (TEFANIA 1:4-6) 

- peste cei ce se inchina lui Baal (v. 4) 
- peste idolatri (v. 5) 
- peste apostati (v. 6)     

   
II. JUDECATA ESTE APROAPE   (TEFANIA 1:14-16) 

- ziua cea mare vine in graba mare (v. 14). 
- ziua maniei este infricosatoare (zi de necaz, groaza, pustiire si nimicire…,) (v. 15). 
- ziua alarmei in care vor rasuna trambita si strigatele de razboi (v. 16). 

 
III. JUDECATA INVITA LA CAUTARE (CAUTAREA DOMNULUI) (TEFANIA 2:3) 

- in fiecare circumstanta a vietii, Domnul are un raspuns pentru cei ce-L urmeaza (v.3). 
 
Aplicatii Practice: 

a. Copiii lui Dumnezeu trebuie sa se fereasca de tot ceea ce ar putea lua locul Domnului in viata lor (v. 4). 
b. Trebuie sa rezistam tenditei de a ne amesteca credinta noastra in Dumnezeu cu credintele religiilor false (v. 5). 
c. Trebuie sa fim atenti ca sa nu ne indepartam de Domnul prin lipsa noastra de inchinare  inaintea Lui si prin neglijarea 

vietii de rugaciune (v. 6). 
d. Numai Domnul, prin harul Lui, ne poate cruta de mania judecatii Lui (v. 14). 
e. Frica si intunericul sunt rezultatul omului care alege sa stea departe de dragostea lui Dumnezeu (v. 15-16). 
f. Fiecare zi este o noua oportunitate de a parasi pacatul si de a-L cauta pe Dumnezeu ( Tefania 2:3). 

         
2. IUNIE 12 – CONSECINTELE NEASCULTARII (TEFANIA 3:1-8)                                        CUVANTUL DE AUR: TEFANIA 3:8  

Introducere: - Neascultarea de Domnul aduce cu sine consecinte nefaste. Scopul lui Tefania pentru contemporanii lui a fost sa 

le arate motivele judecatii divine aduse de Dumnezeu peste ei. Sute de ani, copiii lui Dumnezeu au trait in neascultare, refuzind 

sa asculte si sa implineasca poruncile, astfel incat, judecata Domnului a venit peste ei. 

                     

I. PACATE IMPOTRIVA DOMNULUI  (TEFANIA 3:1-4) 
- pacatele Ierusalimului (pacatele poporului) (v. 1-2) 
- pacatele capeteniilor cetatii (v. 3) 
- pacatele liderilor religiosi (v. 4) 

 
II. MARTURIA DOMNULUI    (TEFANIA 3:5-6) 

- Domnul este “la lucru” chiar si atunci cand lumea iL ignora (v. 5-6). 
 

III. JUDECATA DOMNULUI    (TEFANIA 3:7-8) 
- Dumnezeu va judeca in final pacatele tuturor oamenilor (neamuri si imparati). Dumnezeul nostru este un 

Dumnezeu gelos (v 7-8). 
 
Aplicatii Practice: 

a. Oamenii se inseala singuri cand cred ca se inchina Domnului, dar de fapt ei se indeparteaza de Dumnezeu (v. 1-2). 
b. Liderii sunt responsabili de exemplul pe care il lasa in urma lor prin comportare (v. 3). 
c. Slujitorii “usuratici si inselatori” pangaresc Lucrarea Domnului (v. 4). 
d. Cand copiii Domnului continua sa traiasca in pacat, dorinta pentru Dumnezeu si o viata sfanta se diminueaza (v. 6-7). 
e. Copiii Domnului trebuie sa fie rabdatori si increzatori ca Dumnezeu va pedepsi si va distruge pacatul (v. 8). 
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3. IUNIE 19 – BUCURIE PENTRU CEL CREDINCIOS (TEFANIA 3:9-14; 20)                 CUVANTUL DE AUR: TEFANIA 3:14 
Introducere:  - Ziua Domnului nu este doar un timp al judecatii divine, asa cum am vazut in primele doua lectii din aceasta luna, 
ci si un timp al restaurarii divine, asa cum vom vedea in lectia de astazi. Dumnezeu promite ca in viitor, inchinarea si slujirea 
tuturor natiunilor pamantului vor fi reinoite si bucuria si veselia vor fi prezente in mijlocul inchinarii si slujirii. 
                        
I. BINECUVANTARI PENTRU NEAMURI  (TEFANIA 3:9-10) 

- Domnul va curati sau va purifica vorbirea oamenilor asfel ca ei sa cheme numele Domnului (v.9). 
- Inchinarea si jerfele lor vor fi placute Domnului (v.10). 

 
II. BINECUVANTARI PENTRU EVREI    (TEFANIA 3:11-14; 20) 

- Domnul va indeparta faptele de ocara a copiilor Lui (v. 11). 
- poporul trufas, care a locuit odata Ierusalim va fi inlocuit cu o ramasita smerita si increzatoare in D-l (v. 12). 
- ramasita lui Israel va fi una neprihanita (v. 13). 
- profetia lui Tefania se termina cu o invitatie la bucurie si veselie (v.14). 
- copiii lui Israel vor fi restaurati in tara lor, vor avea parte de onoare, si vor deveni o pricina de lauda intre 

popoare (v. 20). 

Aplicatii Practice: 
a. Domnul ne curateste in asa fel incat inchinarea si slujirea noastra sa fie primite inaintea Lui (v. 9-10). 
b. IL onoram pe Dumnezeu cand ne inchinam si-I slujim in unitate cu fratii si surorile noastre (v. 11). 
c. Cei mandri, care depind de puterile lor, nu au loc in imparatia lui Dumnezeu (v. 12-13). 
d. Dumnezeu este onorat de copiii Lui cand ei i se inchina Lui cu toata fiinta lor (v. 14). 
e. Dumnezeu este singurul care ofera nadejde si restaurare deplina (v. 20). 

     

        TEMA LECTIILOR PENTRU LUNILE IUNIE/IULIE (IUNIE 26 SI IULIE 3, 10 & 17): O LUME CARE A APUCAT PE CAI GRESITE    

 
“Caci au schimbat in minciuna adevarul lui Dumnezeu, si au slujit si s-au inchinat fapturii in locul Facatorului, care este 
binecavantat in veci! Amin.” (Romani 1:25) 

                              
4. IUNIE 26 – IGNORAND ADEVARUL CLAR AL LUI DUMNEZEU (ROMANI 1:18-23; 28-32)        CUVANTUL DE AUR: ROMANI 1:20 

Introducere:  - Lumea in care traim merge din rau in mai rau! Chiar si cei mai optimisti dintre noi trebuie sa admitem ca exista 
astazi probleme foarte grave in societate, probleme care afecteaza (negativ) omenirea in modul cel mai serios. Precum un 
cancer in trup, aceste probleme nu pot fi rezolvate cu adevarat pana cand cauzele acestor probleme nu sunt diagnosticate 
corect. Cuvantul lui Dumnezeu este singurul care face lumina in privinta acestor cauze care creaza problemele din lumea de azi. 
 
I. REVELATIA MANIEI LUI DUMNEZEU (ROMANI 1:18) 

- necinstirea lui Dumnezeu este rebeliune impotriva lui Dumnezeu (v. 18). 
- adevarul este temelia Cuvantului lui D-zeu (Ps. 119:160), si oamenii “inaduse adevarul in nelegiuirea lor (v. 18). 

 

II. MOTIVELE MANIEI LUI DUMNEZEU (ROMANI 1: 19-23) 

- respingerea revelatiei divine (v. 19-20) 

- lipsa de proslavire a lui Dumnezeu si exaltarea de sine (v. 21-22) 

- practicarea idolatriei (v. 23) 

 

III. EXECUTAREA MANIEI LUI DUMNEZEU  (ROMANI 1:28-32) 

- prin minti stricate. “Dumnezeu i-a lasat in voia mintii lor blestemate…” (v. 28) 

- prin acte pacatoase (curvie, viclenie, lacomie, rautate, pizma, ucidere, birfa, obraznicie…) (v. 29-30) 

- prin caracter stricat (calcatori de cuvant, fara dragoste, neinduplecati, fara mila) (v. 31) 

- prin intentii stricate (v. 32) 

Aplicatii Practice: 
a. Pacatul nostru este o alegere clara de respingere a revelatiei lui Dumnezeu (v. 18-19). 
b. Dumnezeu ni se reveleaza prin “lucrurile facute de El” si prin puterea Lui in vietile nostre (v. 20). 
c. Oamenii sunt inselati si incep sa-si faca idolii lor atunci cand resping ceea ce stiu despre adevaratul D-zeu  (v. 21-23). 
d. Daca continuam sa-L refuzam pe Dumnezeu, El va actiona conform alegerilor noastre si ne va “lasa in voia mintii 

noastre blestemate” (v. 28). 
e. Respingerea adevarului si a harului lui Dumnezeu ne va afunda si mai mult in pacat (v.29-31). 
f. Sa avem grija sa nu pacatuim aproband si chiar incurajand pacatul semenilor nostri (v.32). 

 
      -2- 


