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Am primit o împărăţie care nu se poate clătina

Textul  de memorat: „Fiindcă am primit,  dar,  o  împărăţie  care  nu se poate clătina,  să ne arătăm
mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică” (Evrei 12:28)

Duminică, 13 martie – V-aţi apropiat de muntele Sionului

1. Evrei  12:22-24; 22.  Ci  v-aţi  apropiat  de  muntele  Sionului,  de  cetatea  Dumnezeului  celui  Viu,
Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor,
23. de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de
duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi,
24. de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât
sângele lui Abel.

Luni, 14 martie – V-aţi apropiat de Dumnezeu, Judecătorul tuturor

2. Evrei  12:23; de Biserica celor întâi  născuţi,  care sunt scrişi  în ceruri,  de Dumnezeu,  Judecătorul
tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi,

Daniel 7:9,10,13-22; 9. Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi
un Îmbătrânit de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul capului Lui era ca nişte lână
curată; scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roţile lui ca un foc aprins.
10. Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi de zece mii de ori
zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.
13. M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al
omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.
14. I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile
şi  oamenii  de toate  limbile.  Stăpânirea  Lui  este  o  stăpânire  veşnică  şi  nu va trece  nicidecum,  şi
Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.
15. Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul, şi vedeniile din capul meu m-au înspăimântat.
16. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo şi l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu
privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit şi mi le-a tâlcuit astfel:
17. „Aceste patru fiare mari sunt patru împăraţi care se vor ridica pe pământ.
18. Dar sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia şi vor stăpâni împărăţia în veci, din veşnicie în
veşnicie.”
19. În urmă am dorit să ştiu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte; şi era
nespus de grozavă:  avea dinţi  de fier  şi  gheare de aramă,  mânca,  sfărâma şi  călca în picioare ce
rămânea;
20. şi asupra celor zece coarne pe care le avea în cap, şi asupra celuilalt corn care ieşise şi înaintea
căruia căzuseră trei; asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie şi avea o
înfăţişare mai mare decât celelalte coarne.
21. Am văzut, de asemenea, cum cornul acesta a făcut război sfinţilor şi i-a biruit,
22. până când a venit Cel Îmbătrânit de zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Preaînalt,  şi a venit
vremea când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia.

Marţi, 15 martie – „Voi clătina cerurile şi pământul”
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3. Hagai 2:6-9,20-22; 6. Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Încă puţină vreme, şi voi clătina încă o

dată cerurile şi pământul, marea şi uscatul;
7.  voi  clătina  toate  neamurile;  comorile  tuturor  neamurilor  vor  veni,  şi  voi  umple  de slavă  Casa
aceasta, zice Domnul oştirilor.
8. Al Meu este argintul şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor.
9. Slava acestei Case din urmă va fi mai mare decât a celei dintâi, zice Domnul oştirilor; şi în locul
acesta voi da pacea, zice Domnul oştirilor.”
20. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai, în a douăzeci şi patra zi a lunii, astfel:
21. „Vorbeşte lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, şi spune: „Voi clătina cerurile şi pământul;
22. voi răsturna scaunul de domnie al împărăţiilor, voi nimici puterea împărăţiilor neamurilor, voi
răsturna şi carele de război, şi pe cei ce se suie în ele; caii şi călăreţii lor vor fi trântiţi la pământ, şi
unul va pieri ucis de sabia altuia.
Psalmii  96:9,10;  99:1; 9.  Închinaţi-vă  înaintea  Domnului  îmbrăcaţi  cu  podoabe  sfinte,  tremuraţi
înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!
10. Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte! De aceea lumea este tare şi nu se clatină.” Domnul
judecă popoarele cu dreptate.
1. Domnul împărăţeşte: popoarele tremură; El şade pe heruvimi: pământul se clatină.

Evrei 12:26,27; 26. al cărui glas a clătinat atunci pământul, şi care acum a făcut făgăduinţa aceasta:
„Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci şi cerul.”
27. Cuvintele acestea „încă o dată” arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute,
este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină.

Miercuri, 16 martie – O împărăţie de nezdruncinat

4. Psalmii 15:5; El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă
aşa, nu se clatină niciodată.

Psalmii 16:8; 21:7; 62:2; 112:6; 8. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la
dreapta mea, nu mă clatin.
7. Căci împăratul se încrede în Domnul; şi bunătatea Celui Preaînalt îl face să nu se clatine.
2. Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina.
6. Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci.

Evrei  12:27; Cuvintele  acestea  „încă  o  dată”  arată  că  schimbarea  lucrurilor  clătinate,  adică  a
lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină.

Efeseni 4:14; ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin
viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire;

Joi, 17 martie – Să ne arătăm mulţumitori

5. Evrei 12:28; Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi
să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică,

Evrei 13:15,16; 15. Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor
care mărturisesc Numele Lui.
16. Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

Isaia 1:11-17; 11. „Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de
tot ale berbecilor şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor.
12. Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile?
13. Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi,
Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea!
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14. Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi.
15. Când vă întindeţi  mâinile,  Îmi întorc ochii  de la voi;  şi oricât de mult  v-aţi  ruga, n-ascult,  căci
mâinile vă sunt pline de sânge!
16. Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să
mai faceţi răul!
17. Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi
pe văduvă!
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