
Studiul 9

BIBLIA SI ISTORIA

Text de memorat: Apoc. 1, 8:” 8"Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul", zice Domnul Dumnezeu, 
Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic. 

Duminica

1 . Gen. 1, 1:” 1La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.

Iov 38, 1-7:” 1Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii, şi a zis: 
2"Cine este cel ce Îmi întunecă planurile, prin cuvântări fără pricepere? 
3Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi. 
4Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. 
5Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? 
6Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului, 
7atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie, şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau 
strigăte de veselie? 

Ps. 104, 1-9:” 1Binecuvântează, suflete, pe Domnul! Doamne, Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! 
Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie! 
2Te înveleşti cu lumina ca şi cu o manta; întinzi cerurile ca un cort. 
3Cu apele Îţi întocmeşti vârful locuinţei Tale; din nori Îţi faci carul, şi umbli pe aripile vântului. 
4Din vânturi Îţi faci soli, şi din flăcări de foc, slujitori. 
5Tu ai aşezat pământul pe temeliile lui, şi niciodată nu se va clătina. 
6Tu îl acoperisei cu adâncul cum l-ai acoperi cu o haină; apele stăteau pe munţi, 
7dar, la ameninţarea Ta, au fugit, la glasul tunetului Tău au luat-o la fugă, 
8suindu-se pe munţi şi pogorându-se în văi, până la locul, pe care li-l hotărâsei Tu. 
9Le-ai pus o margine, pe care nu trebuie s-o treacă, pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere 
pământul.

Apoc. 1, 1-3: 1Descoperirea lui Isus Hristos, pe care l-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, - 
2care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos, şi a spus tot ce a 
văzut. 
3Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! 
Căci vremea este aproape! 

Apoc. 21, 1-6: 1Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi 
pieriseră, şi marea nu mai era. 
2Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o 
mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 
3Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: "Iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. 
4El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici 
durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut." 
5Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: "Iată, Eu fac toate lucrurile noi." Şi a adăugat: "Scrie, fiindcă 
aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate." 
6Apoi 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. 



2 . 2 Petru 1, 21: 21Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la 
Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. 

Luni

3 . Ier. 1, 14-19:” 14"Şi Domnul mi-a zis: ,De la miazănoapte va izbucni nenorocirea peste toţi locuitorii 
ţării. 
15Căci iată, voi chema toate popoarele împărăţiilor de la miazănoapte, zice Domnul; ele vor veni, şi îşi vor 
aşeza fiecare scaunul de domnie la intrarea porţilor Ierusalimului, împotriva tuturor zidurilor lui de jur 
împrejur, şi împotriva tuturor cetăţilor lui Iuda. 
16Îmi voi rosti judecăţile împotriva lor, din pricina întregii lor răutăţi, pentru că M-au părăsit şi au adus 
tămâie altor dumnezei şi s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor. 
17Dar tu, încinge-ţi coapsele, scoală-te, şi spune-le tot ce-ţi voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu 
cumva să te fac să tremuri înaintea lor. 
18Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier şi un zid de aramă, împotriva întregii ţări, 
împotriva împăraţilor lui Iuda, împotriva căpeteniilor lui, împotriva preoţilor lui şi împotriva poporului ţării. 
19Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui; căci Eu sunt cu tine, ca să te scap, zice Domnul."

Is. 14, 24-27: 24Domnul oştirilor a jurat, şi a zis: "Da, ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus la cale se 
va împlini. 
25Voi zdrobi pe Asirian în ţara Mea, îl voi călca în picioare pe munţii Mei; astfel jugul lui se va lua de pe ei, 
şi povara lui va fi luată de pe umerii lor." 
26Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ, iată mâna, întinsă peste toate neamurile. 
27Domnul oştirilor a luat această hotărâre: cine I se va împotrivi? Mâna Lui este întinsă: cine o va abate? 

Naum 1, 5-10:” 5Se clatină munţii înaintea Lui, şi dealurile se topesc; se cutremură pământul înaintea Lui, 
lumea şi toţi locuitorii ei. 
6Cine poate sta înaintea urgiei Lui? Şi cine poate ţine piept mâniei Lui aprinse? Urgia Lui se varsă ca 
focul, şi se prăbuşesc stâncile înaintea Lui. 
7Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El. 
8Dar cu nişte valuri ce se varsă peste mal, va nimici cetatea Ninive, şi va urmări pe vrăjmaşii Lui până în 
întuneric. 
9Ce planuri faceţi voi împotriva Domnului? El le zădărniceşte! Nenorocirea nu va veni de două ori. 
10Căci vor fi ca nişte mănunchiuri de spini încâlciţi, şi tocmai când vor fi beţi de vinul lor, vor fi mistuiţi de 
foc, ca o mirişte de tot uscată. 

Marti

5 . Dan. 2: 1În al doilea an al domniei lui Nebucadneţar, Nebucadneţar a avut nişte visuri. Duhul îi era 
tulburat, şi i-a pierit somnul. 
2Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititorii în stele, pe descântători şi pe Haldei, ca să-i spună 
visurile. Ei au venit, şi s-au înfăţişat înaintea împăratului. 
3Împăratul le-a zis: "Am visat un vis; duhul îmi este tulburat, şi aş vrea să ştiu visul acela." 
4Haldeii au răspuns împăratului în limba aramaică: "Veşnic să trăieşti, împărate! Spune robilor tăi visul, şi-
ţi vom arăta tâlcuirea lui!" 
5Împăratul a luat iarăşi cuvântul şi a zis Haldeilor: "Mi-a scăpat din minte lucrul acela: dacă nu-mi veţi 
face cunoscut visul şi tâlcuirea lui, veţi fi făcuţi bucăţi, şi casele voastre vor fi prefăcute într-un morman 
de murdării. 
6Dar dacă-mi veţi spune visul şi tâlcuirea lui, veţi primi de la mine daruri şi răsplătiri, şi mare cinste. De 
aceea, spuneţi-mi visul şi tălmăcirea lui!" 
7Ei au răspuns a doua oară: "Să spună împăratul robilor săi visul, şi i-l vom tălmăci!" 
8Împăratul a luat iarăşi cuvântul şi a zis: "Văd, cu adevărat, că voiţi să câştigaţi vreme, pentru că vedeţi 
că lucrul mi-a scăpat din minte. 
9Dacă deci nu-mi veţi spune visul, vă aşteaptă pe toţi aceeaşi soartă, fiindcă vreţi să vă înţelegeţi ca să-
mi spuneţi minciuni şi neadevăruri, până se vor schimba vremurile. De aceea, spuneţi-mi visul, ca să ştiu 
dacă sunteţi în stare să mi-l şi tâlcuiţi!" 



10Haldeii au răspuns împăratului: "Nu este nimeni pe pământ, care să poată spune ce cere împăratul; de 
aceea niciodată nici un împărat, oricât de mare şi puternic ar fi fost, n-a cerut aşa ceva de la nici un 
vrăjitor, cititor în stele sau Haldeu! 
11Ce cere împăratul este greu; nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a 
căror locuinţă nu este printre muritori!" 
12La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat, şi s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toţi 
înţelepţii Babilonului. 
13Hotărârea ieşise, înţelepţii începuseră să fie omorâţi, şi căutau şi pe Daniel şi pe tovarăşii lui, ca să-i 
piardă. 
14Atunci Daniel a vorbit cu minte şi cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieşise să 
omoare pe înţelepţii Babilonului. 
15A luat cuvântul şi a zis lui Arioc, căpitanul împăratului: "Pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de 
aspră?" Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile. 
16Şi Daniel s-a dus la împărat, şi l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. 
17Apoi Daniel s-a dus în casa lui, şi a spus despre lucrul acesta tovarăşilor săi Hanania, Mişael şi Azaria, 
18rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel şi 
tovarăşii săi odată cu ceilalţi înţelepţi ai Babilonului. 
19După aceea i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopţii. Şi Daniel a binecuvântat pe 
Dumnezeul cerurilor. 
20Daniel a luat cuvântul şi a zis: "Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui 
este înţelepciunea şi puterea. 
21El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi 
pricepere celor pricepuţi! 
22El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. 
23Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud că mi-ai dat înţelepciune şi putere, şi mi-ai făcut 
cunoscut ce Ţi-am cerut noi; căci ne-ai descoperit taina împăratului!". 
24După aceea, Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înţelepţii Babilonului; s-a 
dus, şi i-a vorbit aşa: "Nu pierde pe înţelepţii Babilonului! Du-mă înaintea împăratului, şi voi da 
împăratului tâlcuirea!" 
25Arioc a dus degrabă pe Daniel înaintea împăratului, şi i-a vorbit aşa: "Am găsit între prinşii de război ai 
lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea!" 
26Împăratul a luat cuvântul şi a zis lui Daniel, care se numea Beltşaţar: "Eşti tu în stare să-mi spui visul pe 
care l-am visat şi tâlcuirea lui?" 
27Daniel a răspuns înaintea împăratului, şi a zis: "Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii 
în stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împăratului. 
28Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descoperă tainele, şi care face cunoscut împăratului 
Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău şi vedeniile pe care le-ai avut în 
patul tău. 
29În patul tău, împărate, ţi-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri; şi Cel 
ce descoperă tainele ţi-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. 
30Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înţelepciune mai mare decât 
a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei, şi să afli ce-ţi doreşte inima să ştii. 
31Tu, împărate, te uitai, şi iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare, şi de o strălucire 
nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta, şi înfăţişarea lui era înfricoşătoare. 
32Capul chipului acestuia era de aur curat; pieptul şi braţele îi erau de argint; pântecele şi coapsele îi erau 
de aramă; 
33fluierele picioarele, de fier; picioarele, parte de fier, şi parte de lut. 
34Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale 
chipului, şi le-a făcut bucăţi. 
35Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; 
le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra, care sfărâmase chipul, s-a făcut un 
munte mare, şi a umplut tot pământul. 
36Iată visul. Acum îi vom spune şi tâlcuirea înaintea împăratului. 
37Tu, împărate, eşti împăratul împăraţilor, căci Dumnezeul cerurilor ţi-a dat împărăţie, putere, bogăţie şi 
slavă. 
38El ţi-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului şi păsările cerului, şi te-a 



făcut stăpân peste toate acestea: tu eşti capul de aur! 
39După tine, se va ridica o altă împărăţie, mai neînsemnată decât a ta; apoi o a treia împărăţie, care va fi 
de aramă, şi care va stăpâni peste tot pământul. 
40Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul; după cum fierul sfărâmă şi rupe totul, şi ea va sfărâma şi va rupe 
totul, ca fierul care face totul bucăţi. 
41Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa şi 
împărăţia aceasta va fi împărţită; dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai aşa cum ai văzut 
fierul amestecat cu lutul. 
42Şi după cum degetele de la picioare erau parte de fier şi parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în 
parte tare şi în parte plăpândă. 
43Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de 
căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. 
44Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită 
niciodată, şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele 
împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic. 
45Aceasta înseamnă piatra, pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, şi care 
a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce 
are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat, şi tâlcuirea lui este temeinică." 
46Atunci împăratul Nebucadneţar a căzut cu faţa la pământ şi s-a închinat înaintea lui Daniel, şi a poruncit 
să i se aducă jertfe de mâncare şi miresme. 
47Împăratul a vorbit lui Daniel şi a zis: "Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi 
Domnul împăraţilor, şi El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta!" 
48Apoi împăratul a înălţat pe Daniel, şi i-a dat daruri multe şi bogate; i-a dat stăpânire peste tot ţinutul 
Babilonului, şi l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înţelepţilor Babilonului. 
49Daniel a rugat pe împărat să dea grija treburilor ţinutului Babilonului în mâna lui Şadrac, Meşac şi Abed-
Nego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. 

Miercuri

6 . Apoc. 12, 7-17:” 7Şi 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, 
8dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. 
9Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost 
aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. 
10Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: "Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului 
nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea 
Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. 
11Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la 
moarte. 
12De aceea bucuraţi-vă, ceruri, şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a 
pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme. 
13Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia, care născuse copilul 
de parte bărbătească. 
14Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei 
unde este hrănită o vreme, vremuri, şi jumătatea unei vremuri, departe de faţa şarpelui. 
15Atunci şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul. 
16Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis gura, şi a înghiţit râul, pe care-l aruncase 
balaurul din gură. 
17Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos. 

Iov 2, 1.2: 1Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în 
mijlocul lor şi s-a înfăţişat înaintea Domnului. 
2Domnul a zis Satanei: "De unde vii?" Şi Satana a răspuns Domnului: "De la cutreierarea pământului şi 
de la plimbarea pe care am făcut-o pe el." 



Is. 14, 12-14:” 12Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, 
biruitorul neamurilor! 
13Tu ziceai în inima ta: ,Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui 
Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei; 
14mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.' 

Gen. 3, 15:” 15Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi 
capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul." 

Efes. 6, 12:” 12Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în 
locurile cereşti

Rom. 16, 20: 20Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului 
nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin. 

Joi

7 . 2 Cor 5, 17-19: 17Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au 
dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 
18Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a 
încredinţat slujba împăcării; 
19că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi 
ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. 


