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Studiul 3

Isus şi cartea Apocalipsa

Textul de memorat: „Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum
şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” (Apocalipsa 3:21)

Duminică, 15 aprilie – Structura cărţii Apocalipsa

1. 1 Corinteni 10:1-11; 1. Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor, toţi au
trecut prin mare,
2. toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise;
3. toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească
4. şi toţi  au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce
venea după ei; şi stânca era Hristos.
5. Totuşi cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu.
6. Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după
lucruri rele, cum au poftit ei.
7. Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: "Poporul a şezut să mănânce şi
să bea; şi s-au sculat să joace."
8. Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură zi au căzut douăzeci şi trei de mii.
9. Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii din ei, care au pierit prin şerpi.
10. Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciţi de nimicitorul.
11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura
noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.

2. Apocalipsa 12:1-17; 1. În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub
picioare şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap.
2. Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi avea un mare chin ca să nască.
3. În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu cu şapte capete, zece coarne şi
şapte cununi împărăteşti pe capete.
4. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului şi le arunca pe pământ. Balaurul a stat
înaintea femeii, care stătea să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte.
5. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag
de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.
6. Şi femeia a fugit în pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două
sute şaizeci de zile.
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,

Luni, 16 aprilie – Imagini ale lui Isus

3. Apocalipsa  1:5; şi  din  partea  lui  Isus  Hristos,  Martorul  credincios,  Cel  întâi  născut  din  morţi,
Domnul  împăraţilor  pământului!  A Lui,  care ne iubeşte,  care ne-a spălat  de păcatele  noastre  cu
sângele Său

Apocalipsa 1:18; Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi
ale Locuinţei morţilor.
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Apocalipsa 5:8,9; 8. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au
aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o lăută şi potire de aur pline cu tămâie, care
sunt rugăciunile sfinţilor.
9. Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: "Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost
junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice
limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa 19:11-15; 11. Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce stătea
pe el se cheamă "Cel credincios - şi "Cel adevărat", şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.
12. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un
nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur.
13. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: "Cuvântul lui Dumnezeu."
14. Oştile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat.
15. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un
toiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu.

Apocalipsa 21:6; Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui
ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.

Marți, 17 aprilie – Motivul sanctuarului în Apocalipsa

4. Apocalipsa 4:1,2; 1. După aceste lucruri, m-am uitat şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel
dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbiţe şi care vorbea cu mine, mi-a zis: "Suie-te aici, şi-ţi
voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!"
2. Numaidecât am fost răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun de domnie, şi pe scaunul
acesta de domnie şedea Cineva.

5. Apocalipsa 11:19; Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis şi s-a văzut chivotul
legământului Său în Templul Său. Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ şi o
grindină mare.

Leviticul 16:12-14; 12. Să ia o cădelniţă plină cu cărbuni aprinşi de pe altarul dinaintea Domnului şi
doi pumni de tămâie mirositoare pisată mărunt; să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua dinăuntru;
13. să pună tămâia pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tămâie să acopere capacul
ispăşirii de pe chivotul mărturiei, şi astfel nu va muri.
14. Să ia din sângele viţelului şi să stropească cu degetul pe partea dinainte a capacului ispăşirii spre
răsărit; să stropească din sânge de şapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispăşirii.

Miercuri, 18 aprilie – Hristos în Apocalipsa (1)

6. Apocalipsa 1:1-8; 1. Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor
Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând, prin îngerul Său, la
robul Său Ioan
2. care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos şi a spus tot ce
a văzut.
3. Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea!
Căci vremea este aproape!
4. Ioan, către cele şapte biserici care sunt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce
era şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri, care stau înaintea scaunului Său de domnie,
5. şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor
pământului! A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său
6. şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în
vecii vecilor! Amin.
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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.
8. "Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul", zice Domnul Dumnezeu, "Cel ce este, Cel ce era
şi Cel ce vine, Cel Atotputernic."

7. 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.

Apocalipsa 1:8; "Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul", zice Domnul Dumnezeu, "Cel ce este,
Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic."

Joi, 19 aprilie – Hristos în Apocalipsa (2)

8. Apocalipsa 1:11,17,18; 11. care zicea: "Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă. Ce
vezi,  scrie într-o carte  şi  trimite-o celor  şapte biserici:  la Efes,  Smirna,  Pergam, Tiatira,  Sardes,
Filadelfia şi Laodiceea."
17. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a
zis: "Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă,
18. Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei
morţilor.

9. Apocalipsa 22:7,12,13; 7. "Şi iată, Eu vin curând! - Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din
cartea aceasta!"
12. "Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
13. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul."
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