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Unitate în închinare

Textul de memorat: „El zicea cu glas tare: «Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul
judecăţii  Lui;  şi  închinaţi-vă  Celui  ce  a  făcut  cerul  şi  pământul,  marea  şi  izvoarele  apelor!»”
(Apocalipsa 14:7)

Duminică, 9 decembrie – Să ne închinăm doar Creatorului

1. Apocalipsa 4:8,11; 8. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi şi erau pline cu ochi de
jur  împrejur  şi  pe  dinăuntru.  Zi  şi  noapte  ziceau  fără  încetare:  "Sfânt,  sfânt,  sfânt  este  Domnul
Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!"
11. "Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut
toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!"

Apocalipsa 5:9,10,12,13; 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.
10. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!"
12. Ei ziceau cu glas tare: "Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăţia,
înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!"
13. Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste
locuri, le-am auzit zicând: "A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie lauda, cinstea,
slava şi stăpânirea în vecii vecilor!"

Luni, 10 decembrie – Falsa închinare

2. Matei 4:8,9; 8. Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi
strălucirea lor şi I-a zis:
9. "Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie."

3. Daniel 3; 1. Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip de aur, înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi.
L-a ridicat în valea Dura, în ţinutul Babilonului.
2.  Împăratul  Nebucadneţar  a  poruncit  să  cheme  pe  dregători,  pe  îngrijitori  şi  pe  cârmuitori,  pe
judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători şi pe toate căpeteniile ţinuturilor, ca să
vină la sfinţirea chipului pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar.
3. Atunci dregătorii, îngrijitorii şi cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii
şi  toate  căpeteniile  ţinuturilor  s-au  strâns  la  sfinţirea  chipului  pe  care-l  înălţase  împăratul
Nebucadneţar. S-au aşezat înaintea chipului pe care-l înălţase Nebucadneţar.
4. Iar un crainic a strigat cu glas tare: "Iată ce vi se porunceşte, popoare, neamuri, oameni de toate
limbile!
5. În clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului şi a tot felul
de instrumente de muzică, să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului de aur pe care l-a
înălţat împăratul Nebucadneţar.
6. Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina va fi aruncat chiar în clipa aceea în
mijlocul unui cuptor aprins." -
7.  De  aceea,  în  clipa  când  au  auzit  toate  popoarele  sunetul  trâmbiţei,  cavalului,  chitarei,  lăutei,
psaltirei şi a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-
au aruncat cu faţa la pământ şi s-au închinat chipului de aur pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar.
8. Cu prilejul acesta, şi în aceeaşi vreme, câţiva haldei s-au apropiat şi au pârât pe iudei.
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9. Ei au luat cuvântul şi au zis împăratului Nebucadneţar: "Să trăieşti veşnic, împărate!
10.  Ai  dat  o  poruncă  după  care  toţi  cei  ce  vor  auzi  sunetul  trâmbiţei,  cavalului,  chitarei,  lăutei,
psaltirei, cimpoiului şi a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu faţa la pământ şi
să se închine chipului de aur;
11. şi după care oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina va fi aruncat în mijlocul
unui cuptor aprins.
12. Dar sunt nişte iudei,  cărora le-ai  dat în grijă treburile  ţinutului Babilonului,  şi anume Şadrac,
Meşac şi Abed-Nego, oameni care nu ţin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi
şi nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălţat tu!"
13. Atunci Nebucadneţar, mâniat şi plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Şadrac, Meşac şi Abed-
Nego. Şi oamenii aceştia au fost aduşi îndată înaintea împăratului.
14. Nebucadneţar a luat cuvântul şi le-a zis: "Înadins oare, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, nu slujiţi voi
dumnezeilor mei şi nu vă închinaţi chipului de aur pe care l-am înălţat?
15. Acum fiţi gata, şi în clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei,  cavalului, chitarei,  lăutei,  psaltirei,
cimpoiului şi a tot felul de instrumente, să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului pe
care l-am făcut; dacă nu vă veţi închina lui, veţi fi aruncaţi îndată în mijlocul unui cuptor aprins! Şi
care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea?"
16. Şadrac,  Meşac şi Abed-Nego au răspuns împăratului  Nebucadneţar:  "Noi n-avem nevoie să-ţi
răspundem la cele de mai sus.
17. Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate din
mâna ta, împărate.
18. Şi chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom
închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!"
19. La auzul acestor cuvinte, Nebucadneţar s-a umplut de mânie şi şi-a schimbat faţa, întorcându-şi
privirile  împotriva  lui  Şadrac,  Meşac  şi  Abed-Nego.  A  luat  din  nou  cuvântul  şi  a  poruncit  să
încălzească de şapte ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească.
20. Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostaşi din oştirea lui să lege pe Şadrac, Meşac şi Abed-
Nego şi să-i arunce în cuptorul aprins.
21. Oamenii aceştia au fost legaţi cu izmenele, cămăşile, mantalele şi celelalte haine ale lor şi aruncaţi
în mijlocul cuptorului aprins.
22. Fiindcă porunca împăratului era aspră, şi cuptorul era neobişnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toţi
oamenii care aruncaseră în el pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego.
23. Dar aceşti trei oameni, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, au căzut legaţi în mijlocul cuptorului aprins.
24.  Atunci împăratul  Nebucadneţar  s-a înspăimântat  şi s-a sculat  repede.  A luat cuvântul  şi a zis
sfetnicilor săi: "N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legaţi?" Ei au răspuns împăratului:
"Negreşit, împărate!"
25. El a luat iarăşi cuvântul şi a zis: "Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului
şi nevătămaţi; şi chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!"
26. Apoi Nebucadneţar s-a apropiat de gura cuptorului aprins şi, luând cuvântul, a zis: "Şadrac, Meşac
şi Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt, ieşiţi afară şi veniţi încoace!" Şi Şadrac, Meşac
şi Abed-Nego au ieşit din mijlocul focului.
27.  Dregătorii,  îngrijitorii,  cârmuitorii  şi  sfetnicii  împăratului  s-au  strâns  şi  au  văzut  că  focul  n-
avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le
rămăseseră neschimbate şi nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei.
28. Nebucadneţar a luat cuvântul şi a zis: "Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-
Nego, care a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit  pe slujitorii  Săi care s-au încrezut în El, au călcat
porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească şi să se închine altui
dumnezeu decât Dumnezeului lor!
29. Iată acum porunca pe care o dau: orice om, din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău
de Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego va fi făcut bucăţi, şi casa lui va fi prefăcută într-un
morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca El."
30.  După  aceea,  împăratul  a  înălţat  pe  Şadrac,  Meşac  şi  Abed-Nego  la  mare  cinste  în  ţinutul
Babilonului.
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Apocalipsa 13:4; 14:9-11; 4. Şi au început să se închine balaurului,  pentru că dăduse puterea lui
fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: "Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta
cu ea?"
9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: "Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei
şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,
10. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi
chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.

Marţi, 11 decembrie – Solia primului înger

4. Apocalipsa 14:6,7; 6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie
veşnică,  pentru ca s-o vestească  locuitorilor  pământului,  oricărui  neam,  oricărei  seminţii,  oricărei
limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: "Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!"

Miercuri, 12 decembrie – Studiul biblic şi părtăşia

5. Faptele  2:42; Ei  stăruiau  în  învăţătura  apostolilor,  în legătura  frăţească,  în  frângerea pâinii  şi  în
rugăciuni.

6. 2 Împăraţi 22:8-13; 8. Atunci marele preot Hilchia a zis lui Şafan, logofătul: "Am găsit cartea Legii
în Casa Domnului." Şi Hilchia a dat cartea lui Şafan, şi Şafan a citit-o.
9. Apoi logofătul Şafan s-a dus să dea socoteală împăratului şi a zis: "Slujitorii tăi au strâns argintul
care se afla în Casă şi l-au dat în mâinile meşterilor însărcinaţi cu facerea lucrării în Casa Domnului."
10. Şafan, logofătul, a mai spus împăratului:  "Preotul Hilchia mi-a dat o carte." Şi Şafan a citit-o
înaintea împăratului.
11. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea Legii, şi-a sfâşiat hainele.
12. Şi împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Şafan, lui Acbor, fiul lui
Mica, lui Şafan, logofătul, şi lui Asaia, slujitorul împăratului:
13. "Duceţi-vă şi întrebaţi pe Domnul pentru mine, pentru popor şi pentru Iuda, cu privire la cuvintele
cărţii acesteia care s-a găsit; căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru
că părinţii noştri n-au ascultat de cuvintele cărţii acesteia şi n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea."

Faptele 17:10,11; 10. Fraţii au trimis îndată, noaptea, pe Pavel şi pe Sila la Bereea. Când au sosit, au
intrat în sinagoga iudeilor.
11. Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna
şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.

2 Timotei 3:14-17; 14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat,
căci ştii de la cine le-ai învăţat;
15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin
credinţa în Hristos Isus.
16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea
înţelepciune în neprihănire,
17. pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Joi, 13 decembrie – Frângerea pâinii şi rugăciunile

7. Faptele 1:14; Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu
Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.
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Faptele 4:23-31; 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor şi le-au istorisit tot ce le spuseseră
preoţii cei mai de seamă şi bătrânii.
24.  Când au auzit  ei  aceste  lucruri,  şi-au  ridicat  glasul  toţi  împreună  către  Dumnezeu  şi  au  zis:
"Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele!
25. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: "Pentru ce se întărâtă
neamurile şi pentru ce cugetă noroadele lucruri deşarte?
26.  Împăraţii  pământului  s-au  răsculat  şi  domnitorii  s-au  unit  împotriva  Domnului  şi  împotriva
Unsului Său."
27. În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea
aceasta Irod şi Pilat din Pont cu Neamurile şi cu noroadele lui Israel,
28. ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău.
29. Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu
toată îndrăzneala
30. şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt,
Isus."
31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi
vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Faptele 12:12; După ce şi-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama
lui Ioan, zis şi Marcu, unde erau adunaţi mulţi laolaltă şi se rugau.
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