STUDIUL 2
APOCALIPSA SI DUMNEZEUL PE CARE EA IL DESCOPERA

Text de memorizat: Evrei 1, 1-2 1După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe
rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,
2la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a
făcut şi veacurile.
Duminica
1 . 2 Petru 1, 19-21 19Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca
la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de
dimineaţă în inimile voastre.
20Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.
21Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de
Duhul Sfânt.
2 . 2 Tim. 3, 16-17 16Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
17pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
3 . Mat. 4, 4 4Drept răspuns, Isus i-a zis: "Este scris: ,Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt
care iese din gura lui Dumnezeu."
Mat. 7, 10 10Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe?
Mat. 22, 41-46 41Pe când erau strânşi la un loc Fariseii, Isus i-a întrebat:
42Ce credeţi voi despre Hristos? Al cui fiu este?" "Al lui David", I-au răspuns ei.
43Şi Isus le-a zis: "Cum atunci David, fiind insuflat de Duhul, Îl numeşte Domn, când zice:
44,Domnul a zis Domnului Meu: "Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale?
45Deci, dacă David Îl numeşte Domn, cum este El fiul lui?"
46Nimeni nu I-a putut răspunde un cuvânt. Şi, din ziua aceea, n-a îndrăznit nimeni să-I mai pună întrebări.
Ioan 10, 34-35 34Isus le-a răspuns: "Nu este scris în Legea voastră: ,Eu am zis: Sunteţi dumnezei?'
35Dacă Legea a numit ,dumnezei', pe aceia, cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, - şi Scriptura nu
poate fi desfiinţată, Luni
4 . Fapte 1, 18 18Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit
în două prin mijloc, şi i s-au vărsat toate măruntaiele.
Mat. 27, 5 5Iuda a aruncat arginţii în Templu, şi s-a dus de s-a spânzurat.
Marti
5 . Deut. 6, 4 4Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.
Marcu 12, 29 29Isus i-a răspuns: "Cea dintâi este aceasta: ,Ascultă Israele! Domnul, Dumnezeul nostru,
este un singur Domn;'

6 . Gen. 1, 26 26Apoi Dumnezeu a zis: "Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el
să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate
târâtoarele care se mişcă pe pământ."
Gen. 3, 22 22Domnul Dumnezeu a zis: "Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l
împiedicăm dar acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el, şi să
trăiască în veci."
Gen. 11, 7 7Haidem! să Ne pogorâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii
altora."
Ioan 1, 1-3, 18 1La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2El era la început cu Dumnezeu.
3Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. 18Nimeni n-a văzut
vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut."
Ioan 20, 28 28Drept răspuns, Toma I-a zis: "Domnul meu şi Dumnezeul meu!"
2 Cor. 13, 14 14Harul Domnului Isus Hristos, şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh, să
fie cu voi cu toţi! Amin.
Mat. 28, 19 19Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh.
Miercuri
7 . Evrei 11, 6 6Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu,
trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.
Rom. 10, 17 17Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.
8 . Maleahi 3, 6 6"Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost
nimiciţi.
Iacov 1, 17 17orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în
care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.
1 Ioan 4. 8, 16 8Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. 16Şi noi
am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine
rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.
2 Cronici 6, 18 18Dar ce! Să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că
cerurile, şi cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde: cu cât mai puţin această casă, pe care am zidit-o eu!
Joi
9 . Gen 11, 9 9De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului
pământ, şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului.
Gen. 19, 24 24Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la
Domnul din cer.
Ex. 3, 1-14 1Moise păştea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo
de pustie, şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb.
2Îngerul Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat; şi iată
că rugul era tot un foc, şi rugul nu se mistuia deloc.
3Moise a zis: "Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată, şi pentru ce nu se mistuie

rugul."
4Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului, şi a zis: "Moise!
Moise!" El a răspuns: "Iată-mă!"
5Dumnezeu a zis: "Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintele din picioare, căci locul pe care
calci este un pământ sfânt."
6Şi a adăugat: "Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul
lui Iacov." Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să privească pe Dumnezeu.
7Domnul a zis: "Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le
scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile.
8M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna Egiptenilor, şi să-l scot din ţara aceasta şi să-l duc într-o ţară
bună şi întinsă, într-o ţară unde curge lapte şi miere, şi anume, în locurile, pe care le locuiesc Canaaniţii,
Hetiţii, Amoriţii, Fereziţii, Heviţii şi Iebusiţii.
9Iată că strigătele Israeliţilor au ajuns până la Mine, şi am văzut chinul cu care îi chinuiesc Egiptenii.
10Acum, vino, Eu te voi trimite la Faraon, şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel."
11Moise a zis lui Dumnezeu: "Cine sunt eu, ca să mă duc la Faraon, şi să scot din Egipt pe copiii lui
Israel?"
12Dumnezeu a zis: "Eu voi fi negreşit cu tine; şi iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimis: după
ce vei scoate pe popor din Egipt, veţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta."
13Moise a zis lui Dumnezeu: "Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel, şi le voi spune: ,Dumnezeul
părinţilor voştri m-a trimis la voi'; şi mă vor întreba: ,Care este Numele Lui?' ce le voi răspunde?"
14Dumnezeu a zis lui Moise: "Eu sunt Cel ce sunt." Şi a adăugat: "Vei răspunde copiilor lui Israel astfel:
"Cel ce se numeşte ,Eu sunt', m-a trimis la voi."
Ioan 3, 16 16Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
1 Tes. 4, 17 17Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să
întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

