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Studiul 13

Revenirea Domnului nostru Isus Hristos
Textul de memorat: „Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea
Fiului omului.” (Matei 24:27)

Duminică, 24 iunie – Ziua Domnului
1. Isaia 13:6,9; 6. Gemeţi! căci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic!
9. Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie şi urgie aprinsă, care va preface tot pământul în
pustiu şi va nimici pe toţi păcătoşii de pe el.
Zaharia 14:9; Şi Domnul va fi Împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul
Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume.
Daniel 12:1; În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău;
căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea
aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.
2. Matei 24:30,31; 30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se
vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.
31. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru
vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

Luni, 25 iunie – Daniel şi a doua venire a lui Isus
3. Daniel 2:34,35,44,45; 34. Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit
picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi.
35. Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din
arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a
făcut un munte mare şi a umplut tot pământul.
44. Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită
niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele
împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.
45. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini şi
care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut
împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat, şi tâlcuirea lui este temeinică."

Marți, 26 iunie – Viitorul pe termen lung
4. Tit 2:13; Aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor
Isus Hristos.
5. 2 Timotei 4:6-8; 6. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, şi clipa plecării mele este
aproape.
7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.
8. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în "ziua aceea" Domnul, Judecătorul
cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.
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Miercuri, 27 iunie – Pe norii cerului
6. Matei 24:30; Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci
şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.
1 Tesaloniceni 4:16; Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui
Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
Matei 26:64; „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe
Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.”
Apocalipsa 1:7; Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate
seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.
2 Tesaloniceni 1:7-10; 7. şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la
descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,
8. într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de
Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.
9. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui,
10. când va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi
crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră.

Joi, 28 iunie – Viii şi morţii
7. Romani 6:5; În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi
una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
1 Tesaloniceni 4:16; Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui
Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
1 Corinteni 15:42-44,53-55; 42. Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este semănat în putrezire, şi
învie în neputrezire;
43. este semănat în ocară, şi învie în slavă; este semănat în neputinţă, şi învie în putere.
44. Este semănat trup firesc, şi învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup
duhovnicesc.
53. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta
muritor să se îmbrace în nemurire.
54. Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va
îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: "Moartea a fost înghiţită de
biruinţă.
55. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?"
8. Filipeni 3:21; El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale,
prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.
1 Tesaloniceni 4:17; Apoi, 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.
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