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Întronarea Mielului

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, 20 ianuarie – În sala tronului din cer

1. Apocalipsa 4:1-8; 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.
3.  Cel ce şedea pe el  avea înfăţişarea  unei  pietre  de jasp şi  de sardiu;  şi  scaunul  de domnie  era
înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere.
4. Împrejurul scaunului de domnie stăteau douăzeci şi patru de scaune de domnie; şi pe aceste scaune
de domnie stăteau douăzeci şi patru de bătrâni, îmbrăcaţi în haine albe; şi pe capete aveau cununi de
aur.
5. Din scaunul de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte
lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu.
6. În faţa scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul
scaunului de domnie şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte
şi pe dinapoi.
7. Cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu; a doua seamănă cu un viţel; a treia are faţa ca a unui om;
şi a patra seamănă cu un vultur care zboară.
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!"

Ezechiel 1:26-28; 26. Deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în
chipul unui scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om, care şedea
pe el.
27. Am mai văzut iarăşi o lucire de aramă lustruită ca nişte foc, înăuntrul căruia era omul acesta şi
care strălucea de jur împrejur; de la chipul rinichilor lui până sus, şi de la chipul rinichilor lui până jos,
am văzut ca un fel de foc, şi de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare.
28. Ca înfăţişarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, aşa era şi înfăţişarea acestei lumini
strălucitoare care-l înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu faţa
la pământ şi am auzit glasul Unuia care vorbea.

Apocalipsa 5:11-14; 11. M-am uitat, şi, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în
jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de
mii.
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!"
14. Şi cele patru făpturi vii ziceau: "Amin!" Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ
şi s-au închinat Celui ce este viu în vecii vecilor!
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2. 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!"
9. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste şi mulţumiri Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi
care este viu în vecii vecilor,
10. cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi se închinau
Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau cununile înaintea scaunului de domnie şi ziceau:
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 5:9-14; 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!"
11. M-am uitat, şi, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am
auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii.
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!"
14. Şi cele patru făpturi vii ziceau: "Amin!" Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ
şi s-au închinat Celui ce este viu în vecii vecilor!

Luni, 21 ianuarie – Întrunirea din sala tronului ceresc

3. Apocalipsa  4:6-8; 6.  În  faţa  scaunului  de  domnie  mai  este  un  fel  de  mare  de  sticlă,  asemenea
cristalului. În mijlocul scaunului de domnie şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii,
pline cu ochi pe dinainte şi pe dinapoi.
7. Cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu; a doua seamănă cu un viţel; a treia are faţa ca a unui om;
şi a patra seamănă cu un vultur care zboară.
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!"

Ezechiel 1:5-14; 5. Tot în mijloc se mai vedeau patru făpturi vii a căror înfăţişare avea o asemănare
omenească.
6. Fiecare din ele avea patru feţe şi fiecare avea patru aripi.
7. Picioarele lor erau drepte, şi talpa picioarelor lor era ca a piciorului unui viţel şi scânteiau ca nişte
aramă lustruită.
8. Sub aripi, de cele patru părţi ale lor, aveau nişte mâini de om; şi toate patru aveau feţe şi aripi.
9.  Aripile  lor erau prinse una de alta.  Şi când mergeau,  nu se întorceau în nicio parte,  ci  fiecare
mergea drept înainte.
10. Cât despre chipul feţelor lor era aşa: înainte, toate aveau o faţă de om; la dreapta lor, toate patru
aveau câte o faţă de leu; la stânga lor, toate patru aveau câte o faţă de bou; iar înapoi, toate patru
aveau câte o faţă de vultur.
11. Aripile fiecăreia erau întinse în sus, aşa că două din aripile lor ajungeau până la cele învecinate, iar
două le acopereau trupurile.
12. Fiecare mergea drept înainte, şi anume încotro le mâna duhul să meargă, într-acolo mergeau; iar în
mersul lor nu se întorceau în nicio parte.
13. În mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca nişte cărbuni de foc aprinşi care ardeau; şi ceva ca nişte
făclii umbla încoace şi încolo printre aceste făpturi vii; focul acesta arunca o lumină strălucitoare, şi
din el ieşeau fulgere.
14. Făpturile vii însă, când alergau şi se întorceau, erau ca fulgerul.
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Ezechiel 10:20-22; 20. Erau făpturile vii pe care le văzusem sub Dumnezeul lui Israel, lângă râul
Chebar, şi am băgat de seamă că erau heruvimi.
21. Fiecare avea patru feţe, fiecare avea patru aripi, şi sub aripile lor era ceva ca o mână de om.
22. Dar feţele lor erau ca cele pe care le văzusem la râul Chebar, cu aceeaşi înfăţişare: erau tot ei.
Fiecare mergea drept înainte.

Isaia 6:2,3; 2. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu
două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau.
3. Strigau unul la altul şi ziceau: "Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de
mărirea Lui!"

Marți, 22 ianuarie – Cartea pecetluită

4. Apocalipsa 5:1; Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte scrisă
pe dinăuntru şi pe din afară, pecetluită cu şapte peceţi.

Isaia 29:11,12; 11. De aceea, toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărţi
pecetluite. Dacă o dai cuiva care ştie să citească şi-i zici: "Ia citeşte!", el răspunde: "Nu pot, căci este
pecetluită!"
12. Sau dacă dai cartea unuia care nu ştie să citească şi-i zici: "Ia citeşte!", el răspunde: "Nu ştiu să
citesc."

5. Apocalipsa 5:2-7; 2. Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: "Cine este vrednic să
deschidă cartea şi să-i rupă peceţile?"
3. Şi nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea,
nici să se uite în ea.
4. Şi am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea şi să se uite în ea.
5. Şi unul din bătrâni mi-a zis: "Nu plânge; iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a
biruit ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei.
6. Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii şi între bătrâni, am văzut stând în
picioare un Miel. Părea junghiat şi avea şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte Duhuri ale lui
Dumnezeu trimise în tot pământul.
7. El a venit şi a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie.

Miercuri, 23 ianuarie – Întronarea Mielului

6. Apocalipsa 5:8-14; 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.
10. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!"
11. M-am uitat, şi, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am
auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii.
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!"
14. Şi cele patru făpturi vii ziceau: "Amin!" Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ
şi s-au închinat Celui ce este viu în vecii vecilor!
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Efeseni 1:20-23; 20. pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să
şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti,
21. mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice
nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.
22. El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,
23. care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.

Evrei 10:12; El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna
la dreapta lui Dumnezeu

Joi, 24 ianuarie – Semnificaţia Cincizecimii

7. Faptele apostolilor 2:32-36; 32. Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui.
33. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului
Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.
34. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: "Domnul a zis Domnului meu: "Şezi la dreapta
Mea,
35. până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale."
36. Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care
L-aţi răstignit voi."

Ioan 7:39; Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în
El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

Evrei 4:16; Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să
găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.
Evrei 8:1; Punctul  cel  mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la
dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,
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