
STUDIUL 12

EVENIMENTELE FINALE-DOMNUL ISUS SI CEI MANTUITI

Text de memorat: Fapte 3:19-21: 19 Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se 
şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare, 
20 şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, 
21 pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre 
aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime

Duminica

1. Evrei 8:1-5: 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, 
2 ca slujitor al Locului prea sfânt şi al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. 
3 Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era de trebuinţă ca şi celălalt 
Mare Preot să aibă ceva de adus. 
4 Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege. 
5 Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la 
Dumnezeu, când avea să facă cortul: "Ia seama", i s-a zis, "să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe 
munte". 

Luni

2.Isaia 53:6: 6 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă 
asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. 

Romani 3:24-25: 24 Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în 
Hristos Isus. 
25 Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-
Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui 
Dumnezeu; 

2Cor.5:21: 21 Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El. 

3. 1Timotei 2:5: 5 Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: 
Omul Isus Hristos

Evrei 7:25: 25 De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin 
El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei. 

4. Evrei 9:23: 23 Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, au trebuit curăţite în felul acesta, 
trebuia ca însăşi lucrurile cereşti să fie curăţite cu jertfe mai bune decât acestea.

Marti

5. Fapte3:19-21: 19 Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să 
vină de la Domnul vremurile de înviorare, 
20 şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, 
21 pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre 
aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime. 



Miercuri

6. 1Tes.5:1-11: 1 Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. 
2 Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. 
3 Când vor zice: "Pace şi linişte!" atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii 
peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare. 
4 Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. 
5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. 
6 De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. 
7 Căci cei ce dorm, dorm noaptea; şi cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 
8 Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem 
drept coif nădejdea mântuirii. 
9 Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus 
Hristos, 
10 care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 
11 De aceea, mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr. 

7.Ioan13:19: 19 Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va 
întâmpla, să credeţi că Eu sunt. 

Ioan 14:29: 29 Şi v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor 
întâmpla, să credeţi. 

Joi

8. 1Tes.4:13-16: 13 Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi 
ca ceilalţi, care n-au nădejde. 
14 Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus 
pe cei ce au adormit în El. 
15 Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea 
Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. 
16 Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî 
din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 

1Cor.15:13-25: 13 Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. 
14 Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa 
voastră. 
15 Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă, am mărturisit despre 
Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu învie. 
16 Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat. 
17 Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, 
18 şi prin urmare şi cei ce au adormit în Hristos, sunt pierduţi. 
19 Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre 
toţi oamenii! 
20 Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. 
21 Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. 
22 Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; 
23 dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. 
24 În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit 
orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. 
25 Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale



Rom.8:11: 11 Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe 
Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi

Fil.3:20-21: 20 Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus 
Hristos. 
21 El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea 
puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile. 

9. 2Timotei 1:8-10: 8 Să nu-ţi fie ruşine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul Lui. 
Ci suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. 
9 El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după 
harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii, 
10 dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi 
a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie. 


