
Studiul 12

Conflictul cosmic cu privire la 
caracterul lui Dumnezeu

Textul  de memorat: „Şi  am auzit  altarul  zicând: «Da, Doamne Dumnezeule atotputernice, 
adevărate şi drepte sunt judecăţile Tale!»” (Apocalipsa 16:7)

Duminică

1. Ezechiel  28:12-17; 12.  "Fiul  omului,  fă  un cântec  de jale  asupra  împăratului  Tirului  şi 
spune-i: "Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Ajunseseşi la cea mai înaltă desăvârşire, erai 
plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe.
13. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu  
sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald şi  
cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut.
14.  Erai  un heruvim ocrotitor  cu aripile întinse;  te  pusesem pe muntele  cel  sfânt  al  lui  
Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.
15. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit  
nelegiuirea în tine.
16.  Prin  mărimea negoţului  tău  te-ai  umplut  de  silnicie  şi  ai  păcătuit;  de  aceea  te-am 
aruncat de pe muntele lui Dumnezeu şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor 
scânteietoare.
17. Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea 
ta. De aceea te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor.

Isaia 14:12-15; 12. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al  zorilor! Cum ai fost 
doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!
13. Tu ziceai în inima ta: "Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de  
stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei,
14. mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt."
15. Dar ai fost aruncat în Locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului!

Luni

2. Iov 1:6-12; 6. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a 
venit şi Satana în mijlocul lor.
7. Domnul a zis Satanei: "De unde vii?" Şi Satana a răspuns Domnului: "De la cutreierarea 
pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el."
8. Domnul a zis Satanei: "Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este  
un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău."
9. Şi Satana a răspuns Domnului: "Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?
10. Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, şi  
turmele lui acoperă ţara.
11. Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de tot ce are, şi sunt încredinţat că Te va blestema 
în faţă."
12. Domnul a zis Satanei: "Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi  
mâna." Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.
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Zaharia 3:1-5; 1. El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea 
Îngerului Domnului şi pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască.
2. Domnul a zis Satanei: "Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a  
ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?"
3. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare şi totuşi stătea în picioare înaintea Îngerului.
4.  Iar Îngerul,  luând cuvântul,  a zis celor ce erau înaintea Lui:  "Dezbrăcaţi-l  de hainele 
murdare de pe el!"  Apoi a zis lui  Iosua: "Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi  te 
îmbrac cu haine de sărbătoare!"
5. Eu am zis: "Să i se pună pe cap o mitră curată!" Şi i-au pus o mitră curată pe cap şi l-au 
îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo.

Marți

3. 1 Ioan 4:10; Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El  
ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

Romani 3:21-26; 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege 
- despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii -
22.  şi  anume, neprihănirea dată de Dumnezeu,  care vine prin  credinţa în Isus Hristos, 
pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.
23. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în 
Hristos Isus.
25. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de 
ispăşire,  ca să-Şi  arate neprihănirea Lui;  căci  trecuse cu vederea păcatele  dinainte,  în  
vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;
26. pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel,  încât să fie  
neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.

Miercuri

4. Psalmii 96:10,13; 10. Spuneţi printre neamuri: "Domnul împărăţeşte! De aceea lumea este 
tare şi nu se clatină." Domnul judecă popoarele cu dreptate.
13.  înaintea  Domnului!  Căci  El  vine,  vine  să  judece pământul.  El  va  judeca lumea cu 
dreptate, şi popoarele, după credincioşia Lui.

2 Timotei  4:8; 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.

Apocalipsa 16:5,7; 5. Şi am auzit pe îngerul apelor zicând: "Drept eşti Tu, Doamne, care 
eşti şi care erai! Tu eşti sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta.
7. Şi am auzit altarul zicând: "Da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate şi drepte  
sunt judecăţile Tale!"

Apocalipsa 19:2; Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva 
cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor Săi din mâna ei.”

5. Filipeni 2:5-11; 5. Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus:
6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie 
deopotrivă cu Dumnezeu,
7.  ci  S-a  dezbrăcat  pe  Sine  însuşi  şi  a  luat  un  chip  de  rob,  făcându-Se  asemenea 
oamenilor.
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8. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi 
încă moarte de cruce.
9. De aceea şi  Dumnezeu L-a înălţat  nespus de mult  şi  I-a dat Numele care este mai 
presus de orice nume;
10. pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri,  de pe 
pământ şi de sub pământ,
11. şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este 
Domnul.

Joi

6. Ezechiel  36:23-27; 23. De aceea voi  sfinţi  Numele Meu cel  mare care a fost  pângărit 
printre neamuri, pe care l-aţi pângărit în mijlocul lor. Şi neamurile vor cunoaşte că Eu sunt  
Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfinţit în voi sub ochii lor.
24. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în 
ţara voastră.
25.  Vă voi  stropi  cu apă curată,  şi  veţi  fi  curăţaţi;  vă voi  curăţa de toate spurcăciunile  
voastre şi de toţi idolii voştri.
26. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima 
de piatră şi vă voi da o inimă de carne.
27. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să  
împliniţi legile Mele.
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