
Studiul 1 – Criza din cer

Studiul 1

Criza din cer

Textul de memorat: „Şi strigau cu glas tare şi ziceau: «Mântuirea este a Dumnezeului nostru,  
care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!»” (Apocalipsa 7:10)

Duminică

1. Isaia 14: 4,12-15; 4. Atunci vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului şi 
vei zice: „Iată, asupritorul nu mai este, asuprirea a încetat,
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!

2. Ezechiel  28:2,12-19; 2.  "Fiul  omului,  spune  voievodului  Tirului:  "Aşa  vorbeşte  Domnul 
Dumnezeu: "Pentru că ţi s-a îngâmfat inima şi ai zis: "Eu sunt Dumnezeu şi şed pe scaunul 
de domnie al  lui  Dumnezeu în mijlocul  mărilor",  măcar că nu eşti  decât om, şi  nu eşti  
Dumnezeu, măcar că îţi dai ifose ca şi când ai fi Dumnezeu.
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.
18. Prin mulţimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoţului tău ţi-ai spurcat locaşurile 
sfinte;  de aceea scot  din mijlocul  tău un foc care te mistuie  şi  te prefac în cenuşă pe 
pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc.
19. Toţi cei ce te cunosc între popoare rămân uimiţi din pricina ta; eşti nimicit şi nu vei mai fi  
niciodată!"

Luni

3. Ioan 12:31; 14:30 şi 16:11; 31. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul 
lumii acesteia va fi aruncat afară.
30. Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în  
Mine;
11. în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.
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4. Iov 1:6,7 şi 2:1,2; 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."
1. Fiii  lui  Dumnezeu au venit  într-o zi  de s-au înfăţişat înaintea Domnului.  Şi a venit  şi  
Satana în mijlocul lor şi s-a înfăţişat înaintea Domnului.
2. 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."

2 Corinteni 4:4; a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să 
nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.

Marți

5. Apocalipsa 12:7-16; 7. Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi  îngerii  lui s-au luptat cu 
balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,
8. dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
9.  Şi  balaurul  cel  mare,  şarpele  cel  vechi,  numit  diavolul  şi  Satana,  acela  care  înşală  
întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.
10.  Şi  am auzit  în  cer  un  glas  tare,  care  zicea:  "Acum a  venit  mântuirea,  puterea  şi  
împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, 
care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.
11. Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa  
chiar până la moarte.
12. De aceea, bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! 
Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme."
13. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care 
născuse copilul de parte bărbătească.
14. Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în 
pustiu, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremuri şi jumătatea unei vremuri, departe de 
faţa şarpelui.
15. Atunci şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul.
16. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis gura şi a înghiţit râul pe care-l 
aruncase balaurul din gură.

Miercuri

6. Luca 10:1-21; 1. După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici şi i-a trimis doi 
câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile pe unde avea să treacă El.
2.  Şi  le-a  zis:  "Mare  este  secerişul,  dar  puţini  sunt  lucrătorii!  Rugaţi,  dar,  pe  Domnul 
secerişului să scoată lucrători la secerişul Său.
3. Duceţi-vă; iată, vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor.
4. Să nu luaţi cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălţăminte şi să nu întrebaţi pe nimeni de  
sănătate pe drum.
5. În orice casă veţi intra, să ziceţi întâi: "Pacea să fie peste casa aceasta!"
6. Şi dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el; altminteri ea se va  
întoarce la voi.
7. Să rămâneţi în casa aceea şi să mâncaţi şi să beţi ce vi se va da; căci vrednic este  
lucrătorul de plata sa. Să nu umblaţi din casă în casă.
8. În oricare cetate veţi intra, şi unde vă vor primi oamenii, să mâncaţi ce vi se va pune  
înainte;
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9. să vindecaţi pe bolnavii  care vor fi  acolo şi să le ziceţi: "Împărăţia lui Dumnezeu s-a 
apropiat de voi."
10. Dar în oricare cetate veţi intra, şi nu vă vor primi, să vă duceţi pe uliţele ei şi să ziceţi:
11.  "Scuturăm  împotriva  voastră,  chiar  şi  praful  din  cetatea  voastră  care  s-a  lipit  de 
picioarele noastre; totuşi să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi."
12. Eu vă spun că în ziua judecăţii  va fi  mai uşor pentru Sodoma decât pentru cetatea  
aceea.
13. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir şi Sidon 
lucrările puternice care au fost făcute în voi, demult s-ar fi pocăit stând în sac şi cenuşă.
14. De aceea, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi.
15. Şi  tu,  Capernaume, vei  fi  înălţat  oare până la cer? Vei  fi  coborât până în Locuinţa 
morţilor.
16. Cine vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă; şi cine vă nesocoteşte pe voi, pe Mine Mă  
nesocoteşte; iar cine Mă nesocoteşte pe Mine nesocoteşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine."
17. Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie şi au zis: "Doamne, chiar şi dracii ne sunt 
supuşi în Numele Tău."
18. Isus le-a zis: "Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer.
19. Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea 
vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.
20. Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că numele  
voastre sunt scrise în ceruri."
21. În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: "Tată, Doamne al cerului şi al  
pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai 
descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu.

Joi

7. Ioan 16:33; „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; 
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Apocalipsa 12:11; Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu 
şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.

8. Evrei 12:1,2; 1. Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să  
dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu 
stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.
2. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care,  
pentru bucuria care-I  era pusă înainte,  a suferit  crucea, a dispreţuit  ruşinea, şi  şade la 
dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Evrei  11; 1.  Şi  credinţa  este  o  încredere  neclintită  în  lucrurile  nădăjduite,  o  puternică 
încredinţare despre lucrurile care nu se văd.
2. Pentru că, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie.
3. Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce  
se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.
4. Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat  
el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el 
încă, măcar că este mort.
5. Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost 
găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este 
plăcut lui Dumnezeu.
6. Şi, 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.
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7. Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se 
vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a 
osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.
8. Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca  
moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce.
9. Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi 
a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori cu el ai aceleiaşi 
făgăduinţe.
10. Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.
11. Prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a 
crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise.
12. De aceea, dintr-un singur om, şi încă un om aproape mort, s-a născut o sămânţă în 
mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra.
13. În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite; ci doar le-au văzut 
şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ.
14. Cei ce vorbesc în felul acesta arată desluşit că sunt în căutarea unei patrii.
15. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se  
întoarcă în ea.
16. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I 
este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.
17. Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el,  care 
primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu!
18. El căruia i se spusese: "În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!"
19. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar şi din morţi; şi, drept vorbind, ca 
înviat din morţi l-a primit înapoi.
20. Prin credinţă a dat Isaac lui Iacov şi Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile  
viitoare.
21.  Prin  credinţă Iacov,  când a murit,  a binecuvântat  pe fiecare din  fiii  lui  Iosif  şi  "s-a 
închinat, rezemat pe vârful toiagului său."
22. Prin credinţă a pomenit Iosif, când i s-a apropiat sfârşitul, de ieşirea fiilor lui Israel din  
Egipt şi a dat porunci cu privire la oasele sale.
23. Prin credinţă a fost ascuns Moise trei luni de părinţii  lui când s-a născut: pentru că 
vedeau că era frumos copilul şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului.
24. Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui faraon,
25. ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de  
plăcerile de o clipă ale păcatului.
26. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că  
avea ochii pironiţi spre răsplătire.
27. Prin credinţă a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului; pentru că a  
rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut.
28. Prin credinţă a prăznuit el Paştile şi a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul  
celor întâi născuţi să nu se atingă de ei.
29. Prin credinţă au trecut ei Marea Roşie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat 
s-o treacă, au fost înghiţiţi.
30. Prin credinţă au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite şapte zile.
31.  Prin  credinţă n-a pierit  curva Rahav împreună cu cei  răzvrătiţi,  pentru că găzduise 
iscoadele cu bunăvoinţă.
32. Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, 
de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de proroci!
33. Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat 
gurile leilor,
34. au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost  
viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe.
35. Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobândească o înviere mai  
bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea, şi au fost chinuiţi.
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36. Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare;
37. au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au 
pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi -
38. ei, de care lumea nu era vrednică - au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin  
crăpăturile pământului.
39. Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese 
făgăduit;
40. pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la 
desăvârşire fără noi.
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