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Caracterul Unic al Bibliei
Biblia răspunde întrebărilor importante:
•Are viața vreun scop?
•Ce este moralitatea?
•Există speranță care dăinuie?
•Este lucrarea antică cel mai bine păstrată.
Manuscrise vechi ale Noului Testament
http://deeperstudy.com/link/manuscript_list.html

•Un sfert din Biblie constituie profeții
autentice scrise înainte de împlinirea
faptelor.
Manuscrisele de la Marea Moartă
http://virtualreligion.net/iho/dss.html

Profeții despre Isus în scrierile lui Isaia
http://www.ao.net/~fmoeller/qumdir.htm

•Biblia vorbește cinstit despre timpuri,
locuri, oameni și întâmplări confirmate de
alte surse și scrieri vechi.
•Vestea bună cu privire la învierea lui Isus a
schimbat lumea. Mormântul nu constituie
sfârșitul vieții și noi putem trăi o viață din
belșug în dragostea lui Dumnezeu.
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7 „Zile” care transformă Pământul (Geneza 1, 2)
1. Lumina apare pe Pământ
2. Sunt făcute ajustări atmosferice
3. Pământul iese din mare și sunt create plantele
4. Soarele, luna și stelele sunt vizibile pe cer
5. Sunt create făpturile din mare și păsările
6. Sunt create animalele și omul
7. Dumnezeu se odihnește și face a 7-a zi sfântă

Vechiul Testament
1

Longevitatea umană (Geneza 3, 5, Psalmul 90)
Este de 1000 de ani până la Noe și treptat scade
până la 100 de ani până în vremea lui Moise.

Arca lui Noe (Geneza 6)
O cutie de lemn înaltă de 3 etaje, împărțită în
cămăruțe, acoperită cu smoală și având 300 de coți în
lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime.

(15 Minute)

Începutul

1. Dumnezeu a creat cerurile și pământul prin
Cuvântul Său și pentru Cuvântul Său, și le ține pe
toate prin Cuvântul Său. Geneza 1-2, Ioan 1, Coloseni 1
Elohim (Theos) este Numele lui Dumnezeu
http://www.newadvent.org/cathen/05393a.htm

2. Omul cade în păcat și este condamnat la moarte
în grădina Eden, dar Dumnezeu promite să trimită
„Sămânța” care-l va zdrobi pe Satan. Geneza 3
3. Oamenii cheamă numele lui Iehova și
Dumnezeu face ca lucrurile să continue. Geneza 4-6
Iehova este Numele Personal al Lui Dumnezeu
http://www.newadvent.org/cathen/08329a.htm

4. Păcatul umple pământul de violență, iar
Dumnezeu îl distruge prin potop, dar salvează
familia lui Noe. Geneza 6-9
5. Nimrod începe să domnească, însă Dumnezeu
încurcă limbile oamenilor la Babel. Apoi Dumnezeu
cheamă familia lui Avram să se mute din Ur în
Haran. Geneza 10-11
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Patriarhii
6. Dumnezeu îi dă lui Avram Canaanul pentru a
binecuvânta toate națiunile pământului prin urmașii
lui. Geneza 12, 15, 25
7. Preotul Melhisedec îl binecuvintează pe Avram, iar
Dumnezeu îi spune lui Avram că urmașii lui vor trăi
ca străini timp de 400 de ani. Geneza 13-15,21
8. Ismael este fiul lui Avram, dar Dumnezeu promite
să i-l dea pe Isaac și îi schimbă numele în Avraam.
Geneza 16,17,21,25

9. Nepotul lui Avraam, Lot, este tatăl moabiților și
amoniților. Geneza 18-21
10. Dumnezeu promite să facă o mare națiune și din
Ismael. Geneza 21,25

11. Avraam îl oferă pe Isaac ca jertfă pentru Iehova,
dar Dumnezeu îl salvează de la moarte și promite din
nou să binecuvinteze toate națiunile pământului
prin sămânța lui Avraam. Geneza 21,22
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12. Dumnezu i-o dă lui Isaac de soție pe Rebeca și
Avraam îl îndepărtează pe fiul său Madian. Geneza 23-25

Cei 12 fii ai lui Iacov/Israel (Geneza 49)
1. Ruben
2. Simeon
3. Levi
4. Iuda
5. Isahar
6. Zabulon

7. Gad
8. Așer
9. Dan
10. Neftali
11. Iosif
12. Beniamin

În jurul
anului
1900 Î.Hr.

13.Isaac are doi fii gemeni, pe Iacov și pe Esau.

Geneza 25

14. Dumnezeu le promite lui Isaac și lui Iacov că va
binecuvânta toate națiunile pământului prin urmașii
lor. Geneza 25-28
15. Iacov are 12 fii în Haran, ultimul, Beniamin, se naște
lângă Betleem. Geneza 29-30
16. Dumnezeu îi spune lui Iacov să se mute cu familia
înapoi în Canaan și îi schimbă numele în Israel. Geneza 3135,49

17. Esau este tatăl edomiților. Amalec este nepotul său,
tatăl amaleciților. Geneza 35-38
18. Iosif își scapă
familia de foamete în
Egipt, iar Israel îi
binecuvintează în mod
special pe cei doi fii ai
lui, Efraim și Manase, și
locuiește acolo
împreună cu familia sa.

.
.
.
.
.
.
.
.

Geneza 37-50
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19. Cartea Iov Iehova îi permite lui Satan să testeze integritatea lui Iov în fața oamenilor și îngerilor. Nu
putem înțelege viața din puținele lucruri pe care le știm. Misterul suferinței poate sluji unor scopuri
mai înalte.

Cele 10 urgii împotriva Egiptului (Exodul 7-11)
1. Prefacerea apei în sânge
2. Broaștele
3. Păduchii
4. Musca câinească
5. Ciuma vitelor

6. Vărsatul negru
7. Piatra și focul
8. Lăcustele
9. Întunericul de trei zile
10. Moartea întâilor născuți

Punerea deoparte a celor întâi născuți
(Exodul 13, 34, Numeri 3)
Primul născut aparține lui Iehova și trebuie să fie
răscumpărat. Dumnezeu a luat seminția lui Levi ca întâi
născut al lui Israel.

În jurul anului 1450 Î.Hr. Israeliții trăiesc
de 430 de ani în Egipt – Exodul 12
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(15 Minute)

Exodul

20. Cu câteva secole mai târziu, Iehova îl
salvează de la moarte pe Moise și el crește în
casa lui Faraon, iar apoi fuge în Madian.
Dumnezeu îl folosește pentru a elibera națiunea
Israel din robia egipteană cu cele 10 urgii, iar
apoi îneacă întreaga armată a Egiptului. Exodul 1-15

21. Dumnezeu a hrănit poporul Israel cu mană în pustie, iar
socrul lui Moise, Ietro, preotul Madianului, îl ajută pe
Moise să judece poporul. Iehova se oferă să facă din Israel
o împărăție de preoți, dacă poporul ascultă de El. Exodul 16-19
Prăznuirea Paștilor (Exodul 12-13)
În noaptea celei de-a 10-a urgii asupra Egiptului, Israeliții au trebuit să
înjunghie un miel, să-l mănânce fript la foc cu verdețuri amare și pâine
nedospită și să ungă stâlpii și pragul de sus al ușii cu sângele lui, pentru al împiedica pe Iehova să ucidă pe întâiul lor născut din casă.

Aceasta este o imagine a jertfei lui Isus pentru păcatele
noastre și este reprezentată de Cina Domnului.
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Cele 10 Porunci (Exodul 20)
1. Să nu ai alți dumnezei afară de Mine
2. Să nu-ți faci idoli
3. Să nu iei în deșert numele lui Iehova
4. Ține Sabatul
5. Cinstește-ți părinții

6. Nu ucide
7. Nu comite adulter
8. Nu fura
9. Nu mărturisi strâmb
10. Nu pofti

Porunca de aur
Moise (Leviticul 19): Iubește-ți aproapele și străinii ca pe tine însuți.

Isus (Matei 7): Fă altora ce dorești să ți se facă.
(Luca 6): Iubește-ți vrăjmașii.

22. Dumnezeu dă cele 10 Porunci pe muntele Sinai și poporul
Israel făgăduiește să asculte, dar nu o face. Exodul 20-40
23. Dumnezeu cere poporului să construiască Cortul Întâlnirii,
în care se află Chivotul Legământului și dă peste 600 de
legi. Preoții sunt dedicați Domnului.
Leviticul 1-27, Numeri 1-9

24. Cumnatul lui Moise, Hobab, devine călăuza Israelului și
este tatăl cheniților. Numeri 10-12
25. Israelul trimite 12 iscoade în Canaan, dar se teme să se
încreadă în Dumnezeu pentru a cuceri cetatea. Așa că
Israelul este pedepsit să rătăcească în pustie 40 de ani.
Numeri 13-14

26. Dumnezeu ucide toți oamenii lui Core și alți 250 care s-au
răzvrătit. Numeri 13-20
7
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Binecuvântarea (Numeri 6)
Iehova să te binecuvinteze și să te păzească. Iehova să facă să lumineze fața Lui peste
tine și să Se îndure de tine. Iehova să-Și întoarcă fața către tine și să-ți dea pacea!

27. Edomul s-a împotrivit poporului Israel, așa că acesta îl
înconjoară și îi învinge pe împărații Sihon și Og. Dumnezeu scapă
poporul Israel de la moarte prin Șarpele de aramă. Numeri 20-21

28. Împăratul Balac al Moabului îl plătește pe profetul Balaam
pentru a blestema poporul Israel, însă Dumnezeu îi izbăvește și
blestemă pe Moab, Edom și Amalec. Numeri 22-35
29. Cartea Deuteronom Predica de adio a lui Moise vis-à-vis de
cetatea Ierihon, peste Iordan. Israel trebuie să-L iubească pe
Iehova, Dumnezeul său și să asculte de poruncile Sale. Poporul
Israel trebuie să distrugă idolii din Canaan și să aibă un singur
loc de închinare. Israel va avea un viitor rege, dar el nu trebuie să
caute lucrurile Egiptului, să aibă multe neveste sau bogății, ci
trebuie să urmeze legea lui Dumnezeu.
Dumnezeu va aduce un viitor Profet de care poporul Israel
trebuie să asculte ca de Moise. Când vor trece râul Iordan,
Efraim, Iuda, Manase, Beniamin, Levi, Simeon și Isahar trebuie să
binecuvinteze Israelul de pe Muntele Gherisim, în timp ce Ruben,
Gad, Dan, Așer, Neftali și Zabulon trebuie să blesteme pe Israel
de pe Muntele Ebal, dacă se vor îndoi. Israel reînnoiește legământul
și Iosua din seminția lui Efraim este acum conducătorul lor. Este
profețită o viitoare apostazie, după cum avertizează Cântarea lui
Moise. Moise merge să moară pe Muntele Nebo și îl blestemă pe
Ruben, dar binecuvintează celelalte seminții, în special pe Iosif,
Levi, Iuda și Beniamin.
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Semințiile lui Israel (Iosua 13-21)
La est de râul Iordan: 1. Ruben 2. Gad
3a. Jumătate din Manase (Iosif)
La vest de râul Iordan: 3b. Jumătate din
Manase (Iosif) 4. Iuda 5. Efraim (Iosif)
6. Beniamin 7. Simeon 8. Zebulon
9. Isahar 10. Așer 11. Neftali 12. Dan
13. Levi - în cetățile celorlalte seminții

30. Israel intră în Canaan și cetatea Ierihon cade.
Iosua 1-8

31. Iosua învinge 31 de împărați, și uriașii,
exceptându-i pe Filisteni. Iosua 8-12
32. Este împărțit pământul între seminții, apoi
sunt făcute legăminte de a-L sluji pe Iehova și
Cortul Întâlnirii este pus la Șilo, în Efraim. Iosua 13-24,
Judecătorii 2-3

Șema (Deuteronom 6)
Ascultă (shema), Israele: (Iehova) Domnul
Dumnezeul nostru este singurul Domn (echadh); să
iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima
ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.

Judecătorii
33. Cheniții locuiesc laolaltă cu israeliții lângă
amaleciți.
34. Poporul Israel nu ascultă de Dumnezeu și îi
lasă în viață pe Canaaniți pentru a-i folosi ca
robi și este corupt de zeii acestora. Judecătorii 1-3
35. Otniel este primul judecător și salvează
Israelul, dar idolatria se răspândește în seminția
Dan. Judecătorii 1,3,17,18
10

36. Ehud îl învinge pe împăratul Eglon al
Moabului. Judecătorii 3

Fierul a fost folosit
începând cu anul 1200 Î.Hr.

37. Debora și Barac îl înving pe Sisera.Judecătorii 4-5

Judecătorii lui Israel (Judecătorii 3-16)
1. Otniel (Iuda)
8. Iefta (Manase)
2. Ehud (Beniamin)
9. Ibțan (Iuda)
3. Șamgar (Iuda?)
10. Elon (Zabulon)
4. Debora (Efraim) și Barac (Neftali)
5. Ghedeon (Manase) 11. Abdon (Efraim)
6. Tola (Isahar)
12. Samson (Dan)
7. Iair (Manase?)
13. Samuel (Efraim)

38-39. Ghedeon îl învinge pe Madian, dar face un
idol, iar fiul său jefuiește Sihemul în Efraim.
Judecătorii 6-9
40. Poporul Israel nimicește seminția Beniamin
pentru că s-a împotrivit pedepsirii ucigașilor.
Judecătorii 19-21
41-43. Închinarea
înaintea lui Iehova
se oprește pentru
un timp. Iefta îi
învinge pe amoniți și
pe mândrii efraimiți.
Judecătorii 10-12

44. Samson din
seminția lui Dan îi
învinge pe filisteni.
Judecătorii 13-16
11

45. Cartea Rut Credincioasa văduvă Rut are grijă de soacra ei și se mărită cu bătrânul și bogatul Boaz
din Betleem, cu toate că este moabită. Regele David este nepotul ei, în linia genealogică a lui Isus.

46. Chivotul este recuperat și este dus în seminția
Beniamin. 1 Samuel 1-7
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(10 Minute)

Regatul unit al lui Israel

47. Saul din Beniamin este uns ca prim rege al
Israelului. 1 Samuel 7-10
48. Judecătorul Samuel amenință Israelul cu apostazia.
1 Samuel 10-12

49. Saul încalcă legea lui Dumnezeu, așa că
Dumnezeu îl respinge și caută un nou rege. Abner este
.
numit general al armatei
.
sale. 1 Samuel 12-14
.

.
…
.

50. Dumnezeu respinge
întreaga dinastie a lui
Saul. 1 Samuel 15
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51. Dumnezeu îl pune pe Samuel să-l ungă ca
noul împărat al Israelului pe tânărul David din
Iuda, în secret, iar David îl ucide pe uriașul
Goliat. 1 Samuel 16-18
52-53. Saul devine gelos pe David și încearcă săl ucidă, așa că David trebuie să fugă împreună cu
oamenii lui. 1 Samuel 19-22
54-55. David cruță viața lui Saul de două ori, chiar
dacă era vânat de acesta, dar în final fuge și
locuiește printre filisteni, pentru siguranța lui.
1 Samuel 23-27

56. Filistenii înving Israelul și-l ucid pe Saul, în
timp ce David încearcă să ajute Israelul. 1 Samuel 28-30
57. Cei din seminția lui Iuda îl fac pe David
împărat al lor la Hebron, în timp ce Abner îl
așează pe Ișboșet, fiul lui Saul, ca împărat al
celorlalte seminții la Mahanaim. 2 Samuel 1,2,5
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58-59. Ișboșet este ucis și apoi toate semințiile lui Israel
îl fac pe David împăratul lor. David așează capitala
Israelului la Ierusalim, în seminția lui Beniamin. 2 Samuel 3-5,
1 Cronici 11

60. David vrea să construiască un templu pentru Chivot.
Dumnezeu promite că dinastia lui David va fi veșnică.
2 Samuel 6-7

61. David cucerește și supune toate celelalte națiuni din
jur, până la fluviul Eufrat. 2 Samuel 8
62. David păcătuiește cu Bat-Șeba, iar profetul Natan
descoperă păcatul lui și prevestește vremuri grele asupra
familiei lui David din cauza asta. 2 Samuel 9-12

63. David se pocăiește, dar este atacat într-o răscoală
condusă chiar de fiul său Absalom și 20.000 de oameni
mor. 2 Samuel 12-19
64. Semințiile din partea de nord se despart de David
pentru o vreme, dar apoi îl acceptă iar ca împărat. Viața
lui David este întristată de marele păcat comis. 2 Samuel 20-23
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65. Psalmii Cartea 1 – posibil compilată de Împăratul David, în jurul anului 980 Î.Hr.
Ps 1: Plăcere în Legea Domnului
Ps 15: David- Dumnezeu îl iubește pe cel neprihănit
Ps 29: David- Iehova întărește
Ps 2: David- Fiul moștenește națiunile
Ps 16: David- Nu căuta alți Dumnezei
Ps 30: David- Mai dă-mi o șansă
Ps 3: David- Despre Absalom
Ps 17: David- Sub aripile lui Dumnezeu
Ps 31: David- Fii tare, Dumnezeu ne ajută
Ps 4: David- Restaurează-mi viața
Ps 18: David- Saul -2 Samuel 22
Ps 32: David- Voi începe din nou
Ps 5: David- Viața mea pe altarul lui Dumnezeu Ps19: David- Bucurie în Legea Domnului Ps33: Poporul lui Dumnezeu este binecuvântat
Ps 6: David- Iartă-mă, Dumnezeule
Ps 20: David- Dumnezeu îl ajută pe Împăratul
Ps 34: David- Despre Abimelec
Ps 7: David- Pedepsește-mă dacă sunt rău Ps 21: David- Dumnezeu îl sprijinește pe Împăratul
Ps35: David- Cei răi sunt prinși
Ps 8: David- Lui Iehova îi pasă de noi
Ps 22: David- Dumnezeu m-a părăsit
Ps36: David- Dumnezeu îi iubește pe prietenii Lui
Ps 9: David- Dumnezeu face dreptate
Ps 23: David- Iehovah, păstorul meu
Ps37: David- Dumnezeu nu ne abandonează niciodată
Ps 10: Cei răi se împotrivesc lui Iehova
Ps 24: David- Dumnezeu este Împăratul slavei
Ps 38: David- Nu mă respinge, Dumnezeule
Ps 11: David- Dumnezeu îndreaptă lucrurile Ps25: David- Încheie războiul civil, Doamne
Ps39: David- Iehova ne curățește de păcat
Ps 12: David- Prietenii m-au părăsit
Ps 26: David- Cercetează-mă, Iehova
Ps 40: David- Vina mă copleșește
Ps 13: David- Dumnezeu ne-a salvat
Ps 27: David- Părinții mei m-au părăsit
Ps 41: David- Cel mai bun prieten m-a rănit
Ps 14: David- Niciunul care să facă binele - Ps 53 Ps 28: David- Ascultă-mă Dumnezeule

66. David face numărătoarea poporului și 70.000 de oameni
sunt uciși. 2 Samuel 24, 1 Cronici 21
67. David îl numește pe Solomon viitorul împărat, înainte ca
fratele său să poată uzurpa tronul. 1 Imparati 1-2,15, 1 Cronici 22-29
68. Solomon construiește Templul și capătă multă
înțelepciune și bogăție pentru a domni peste Israel . 1 Imparati 2-8,
10 2 Cronici 1-7
În jurul anului 967 Î.Hr. Al
4-lea an al domniei lui
Solomon coincide cu
împlinirea a 480 de ani de
la ieșirea poporului Israel
din Egipt. – 1 Împărați 6
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69. Psalmii Cartea a 2 - a posibil compilată de Împăratul Solomon, în jurul anului 940 Î.Hr.
Ps 42: Core- Privește către Iehova
Ps 53: David- Niciunul care să facă binele -Ps 14
Ps 63: David- Despre Saul
Ps 43: Core- Dumnezeu este în Templu
Ps 54: David- Cei răi se împotrivesc lui Dumnezeu Ps 64: David- Bucură-te, popor al Domnului
Ps 44: Core- Ajută-ne acum, Dumnezeule Ps 55: David- Prietenul m-a trădat
Ps 65: David- Dumnezeu ia păcatele noastre
Ps 45: Core- Împăratul este bun
Ps 56: David- Despre Gat
Ps 66: Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a dat pacea
Ps 46: Core- Luptă pentru noi, Dumnezeule Ps 57: David- Despre Saul
Ps 67: Națiunile vor vedea că Dumnezeu mântuiește
Ps 47: Core- Dumnezeu e mai presus de toate națiunile Ps 58: David- Ajutor pentru a conduce țara Ps 68: David- Triburile din nord la Templu
Ps 48: Core- Sionul este cetatea Împăratului Ps 59: David- Despre Saul
Ps 69: David- Răspunde-mi Doamne
Ps 49: Core- Nu există nădejde în noi
Ps 60: David- Despre Edom
Ps 70: David- Sunt pierdut, ajută-mă
Ps 50: Asaf- Lauda îl onorează pe Dumnezeu Ps 61: David- Fă ca Împăratul să conducă bine țara Ps71: Nu mă părăsi, Doamne
Ps 51: David- Despre Bat-Șeba
Ps62: David- Tăria vine de la Domnul Ps72: Solomon- Fă ca Împăratul să domnească în înțelepciune
Ps 52: David- Despre Doeg

70. Cartea Eclesiastul Nimic nu este nou. Există o vreme potrivită pentru orice lucru. Bucură-te de
tinerețea ta. Concluzia este să ne temem de Dumnezeu și să ascultăm de poruncile Lui.

71. Cântarea Cântărilor Dragostea vede ceea ce este bun și credincios, deși Solomon la vremea aceea
avea 60 de neveste și 80 de țiitoare. Dragostea este tare ca moartea, și gelozia este neînduplecată ca
locuința morților.

Moloc, Gheena și jertfirea copiilor

72. Solomon are 700 de neveste și 300 de
concubine care îi întorc inima de la Dumnezeu. 1 Împărați 9-12, 2 Cronici 7
73. Dumnezeu promite că va lua 10 seminții și i le va da lui Ieroboam. Solomon îl
numește împărat pe fiul său Roboam, care avea mamă amonită. 1 Împărați 11, 2 Cronici 8-9
http://www.newadvent.org/cathen/10443b.htm
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(20 Minute)

Dezbinarea împărăției – Iuda în sud și Israel în nord
74-75. Israel se desparte de Iuda sub domnia lui
Ieroboam, iar Egiptul jefuiește Templul. Împăratul
Ieroboam duce poporul Israel în idolatrie. 1 Împărați 12,14, 2
Cronici 10,12,13

76. Împăratul Abiam din Iuda omoară 500.000 de israeliți
și distruge puterea lui Ieroboam. 1 Împărați 15,
2 Cronici 13

77. Împăratul Asa din Iuda învinge o armată de 1 milion
de etiopieni. Iuda face legământul de a-L urma pe Iehova.
1 Împărați 15, 2 Cronici 14-16

78. Împăratul Baașa îl ucide pe Ieroboam și pe toți din
casa lui și începe o nouă dinastie păcătoasă în Israel. 1
Împărați 14-15

79. Împăratul Asa îi plătește pe sirieni să se lupte
împotriva Israelului și seminția Dan cade. Hanani
prevestește că Iuda va fi pedepsită pentru că s-a
încrezut în sirieni și nu în Dumnezeu.1 Împărați 15-16, 2 Cronici 16
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80-81. Zimri nimicește toată casa lui Baașa, iar
Omri îl ucide pe el. Împăratul Omni începe o nouă
dinastie rea, se luptă cu Tibni și susținătorii lui, și
învinge. Apoi construiește Samaria ca noua capitală
a Israelului. 1 Împărați 16
82. Cartea Ioel îl mustră pe împăratul Asa în ultimii săi ani.
Iuda trebuie să se roage pentru a fi izbăvită de o urgie din parte
Dumnului, Dacă se întoarce la Dumnezeu, pământul va rodi
din nou și Dumnezeu va revărsa Duhul Său peste toți
oamenii. Dumnezeu îi va judeca pe vrăjmașii lui Iuda în valea
lui Iosafat și va ierta.

83. Ahab este următorul împărat rău al lui Israel.
1 Împărați 16, 21

84. Asa moare, iar Iosafat este următorul împărat al
lui Iuda. El desemnează judecători drepți și-i învață
pe oameni despre Iehova. 1 Împărați 23, 2 Cronici 16-17
85-86. Profetul Ilie îi învinge pe prorocii lui Baal și
încheie seceta în Israel, dar fuge pe muntele Sinai
pentru a-și scăpa viața din mâna Izabelei. 1 Împărați 16-19
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87. Iehova îl ajută pe Ahab să-i învingă pe sirieni de două
ori, dar Ahab nu-l ucide pe regele sirian, așa că moartea
lui Ahab este prezisă. Iosafat se căsătorește cu o
femeie din familia lui Ahab și-l ajută pe acesta în lupta
cu sirienii, însă Ahab este ucis chiar dacă își schimbase
hainele. 1 Împărați 20-22, 2 Cronici 18-19-22-19
Înfrângerea moabiților și împăratul Ahab
http://www.bible-history.com/resource/ff_mesha.htm

88. Dumnezeu nimicește națiunile care îl atacă pe Iosafat
în valea Beraca după cum fusese profețit de Ioel.
2 Cronici 18- 20

89. Ahazia, fiul lui Ahab este următorul împărat rău al
Israelului. Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a unit cu acesta,
dar Dumnezeu le-a nimicit planurile. Dumnezeu îl răpește
pe Ilie, iar Elisei îi ia locul. 1 Împărați 19-22, 2 Împărați 1-2, 2 Cronici 20

90. Elisei salvează armatele lui Iuda, Israel și Edom și
învinge Moabul cu gropile din deșert. 2 Împărați 3

91. Elisei salvează copiii unui proroc din robie cu uleiul
care nu se termină, învie un copil, hrănește 400 de oameni
cu 20 de pâini de orz, împiedică otrăvirea fiilor prorocilor,
vindecă lepra generalului Naaman și o transmite slujitorului
său Ghehazi, din pricina lăcomiei lui. 2 Împărați 4-6
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92. Elisei descoperă planurile sirienilor și prinde
armata acestora în capcană. El prezice că Dumnezeu
va salva Samaria. De asemenea, el prezice cine va fi
noul rege sirian și că Siria va lovi Israelul. 2 Împărați 6-8
93. Ioram, fiul lui Iosafat este următorul împărat al lui
Iuda și se căsătorește cu fiica lui Ahab, Atalia, dar
moare de ciumă. 2 Împărați 8, 2 Cronici 21
94. Elisei îl pune pe Iehu să-l ucidă pe împăratul lui
Israel și el îl omoară și pe împăratul lui Iuda. 2 Împărați 8-9,
2 Cronici 22

95. Atalia domnește peste Iuda și ucide întreaga
familie regală, dar Ioas este ascuns în Templu.
2 Împărați 11, 2 Cronici 22

Iehu întâlnește regele Asirian Șalmaneser III
http://www.bible-history.com/black-obelisk/the-jehu-relief.html

96. Iehu masacrează pe oricine e asociat cu dinastia
lui Ahab și o aruncă pe Izabela pe fereastra, ea moare
și câinii mănâncă din carnea ei. El și Ionadab,
chenitul, ucid toți închinătorii lui Baal la templul lor din
Samaria. Apoi Iehu începe o nouă dinastie în Israel,
dar nu-l urmează în totul pe Iehova și în curând
urmează practicile rele ale lui Ieroboam. 2 Împărați 9-10
20

97. Atalia distruge templul, apoi este ucisă. Ioas este
numit noul rege al lui Iuda la vârsta de 7 ani și el repară
Templul. 2 Împărați 11-12, 2 Cronici 23-24
98. Iehova îi dă lui Iehu o dinastie de 4 generații iar fiul
său Iehoahaz este numit noul rege al Israelului, dar
sirienii nenorocesc Israelul. 2 Împărați 13
99. Împăratul Ioas nu-l mai urmează pe Domnul și-l ucide
pe preotul Zaharia, dar este asasinat. 2 Împărați 12-13, 2 Cronici 24
100. Amația, fiul lui Ioas, este următorul rege al lui Iuda.
Elisei ajută Israelul să-i învingă pe sirieni. 2 Împărați 13-14,
2 Cronici 25

101. Amația angajează oameni din Israel, care apoi pradă
Iuda. El învinge Edomul, dar ajunge să se închine zeilor
acestuia. 2 Împărați 14, 2 Cronici 25
102. Ieroboam II este numit noul rege al lui Israel. Ozia
este împăratul lui Iuda. 2 Împărați 14-15, 2 Cronici 25-26
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103. Cartea Amos Scrisă înainte de marele cutremur din timpul regelui Ozia. Asiria și Egiptul vor
pedepsi Israelul și Domnul va folosi seceta și cutremurul. Iehova vrea dreptate și nu doar sărbători,
jertfe și cântece. Este osândit Betelul și cei care trăiesc doar pentru plăcerea lor și-i ignoră pe cei
săraci. Iehova se implică în toate domeniile națiunii. Israelul va fi distrus, dar Iuda va fi restaurat.

104. Psalmii Cartea a 3-a posibil compilată de regele Ozia în jurul anului 770 Î.Hr.
Ps 73: Asaf- Aproape l-am pierdut pe Dumnezeu Ps 79: Asaf- Templul este în ruină
Ps 85: Core- Iehova zâmbește asupra lui Iacov
Ps 74: Asaf- Templul este pângărit
Ps 80: Asaf- Salvează oile lui Iosif
Ps 86: David- Nu este niciun dumnezeu ca Iehova
Ps 75: Asaf- Dumnezeul lui Iacov este mânios
Ps 81: Asaf- Sărbătoarea lui Iosif
Ps 87: Core- Iehova iubește Templul
Ps 76: Asaf- Dumnezeul lui Iacov este în Sion Ps 82: Asaf- - Judecătorii sunt dumnezei Ps 88: Core- Iehova este ultima mea speranță
Ps 77: Asaf- Încrede-te în Iehova
Ps 83: Asaf- Salvează-ne de Asiria
Ps 89: Etan- Domnul a zdrobit coroana lui David
Ps 78: Asaf- Dumnezeu a părăsit Șilo
Ps 84: Core- Continuă să te încrezi în Domnul

105. Ieroboam II restaurează slava politică a
Israelului sub lucrarea profetică a lui Iona. 2 Împărați 14
106. Cartea lui Iona Iona trebuie să avertizeze capitala Asiriei
de relele pe care le face, însă el fuge. Așa că Dumnezeu trimite un
pește să-l înghită și stă în burta acestuia timp de 3 zile (ca învierea
lui Isus). Ninive se pocăiește dar asta îl mânie pe Iona.
Dumnezeu arată astfel că Lui îi pasă de toate națiunile.
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107. . Cartea Osea Osea se căsătorește cu o curvă pentru a arăta relația lui Dumnezeu cu poporul
Israel. Dinastia lui Iehu va fi pedepsită pentru masacrul pe care l-a comis. Israel și Iuda vor fi reunite
după ce vor fi curățite de orgiile lui Baal și când îl vor vedea pe Iehova ca pe un soț, nu stăpân (Baal).
Preoții i-au pervertit pe toți din Israel la altarele din Betel și Ghilgal. Se apropie o invazie de lăcuste. Noii
împărați ai lui Israel căută ajutorul asirienilor împotriva lui Iuda așa că Israel va ajunge să fie în exil în
Asiria și Egipt. Inima lui Iehova se umple de milă pentru Israel și față de nenorocirea care vine peste el
și nici Iuda nu o duce mai bine. Israel jertfește prunci în cinstea lui Baal și acum vrăjmașii lui Israel vor
ucide pruncii lor și femeile însărcinate. Cu mult timp în urmă ei au cerut un împărat de la Dumnezeu, dar
acum El le cere ca împărăția lor să se sfârșească. Iehova mai cheamă pentru ultima oară Israelul să se
întoarcă la El, până nu e prea târziu.

Baal este numele stăpânului
http://www.newadvent.org/cathen/02175a.htm

108-110. Șalum ucide sămânța lui Iehu, dar
este ucis de Menahem, care începe o nouă
dinastie rea în Israel și plătește tribut Asiriei.
2 Împărați 15

111-112. Pecah ucide dinastia lui Menahem și
domnește în Israel, pe măsură ce Asiria devine
stăpână peste Ghilead, Galilea și Neftali, care sunt
pline de fărădelege. Regele Ozia al lui Iuda este lovit
de lepră pentru că a profanat Templul.2 Împărați 15, 2 Cronici 26
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113. Cartea Isaia (Capitolele 1-6) Cereți-i lui Dumnezeu să
vă ierte păcatele. Toate națiunile vor veni la Templul lui Iehova
și nu se vor mai lupta. Dumnezeu vrea dreptate, dar Israelul
numește răul bine. Isaia are o vedenie a lui Iehova în Templu și
este trimis să avertizeze Israelul orbit.

114. Iotam este următorul rege bun în Iuda. 2 Împărați 15, 2
Cronici 27

115. Cartea Mica (Capitolele 1-2) Păcatele sexuale și
religioase ale Israelului sunt atât de grave încât Israelul trebuie să
fie distrus, și acum păcatul s-a răspândit până în Iuda. Israel
vrea să audă doar mesaje cu privire la prosperitate, nu vrea
adevărul.

116. Ahaz este următorul rege rău în Iuda. 2 Împărați 15-16,
2 Cronici 27-28

117. Cartea Isaia (Capitolul 7) Împărații din Aram și Israel
atacă Iuda. Isaia îi spune regelui Ahaz că o fecioară va avea un fiu
care se va numi Emanuel (Dumnezeu este cu noi) și înainte de
maturitate (vârsta de 12 ani) Israel și Aram vor fi distruse, iar
apoi Asiria va ataca Iuda.

118. Iuda suferă mari pierderi, așa că Ahaz plătește
Asiria pentru a învinge Aramul și apoi închide ușile
Casei Domnului. 2 Împărați 16, 2 Cronici 28
119. Cartea Mica (Capitolele 3-4) Într-o zi, toate națiunile
vor veni la Templul lui Iehova și nu se vor mai lupta între ele.
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120. Oșea îl ucide pe regele Pecah și devine ultimul rege al Israelului. 2 Împărați 17, 2 Cronici 28
121. Cartea Isaia (Capitolele 8-9) Isaia spune că Asiria
va distruge Israelul și Aramul înainte ca pruncii lui să
vorbească, și va ataca Iuda. Emanuel este singura lor
speranță. Zabulon și Neftali sunt acum în întuneric, dar din
aceste seminții (Galilea) va veni o mare lumină, un copil
numit Sfetnic Minunat, Dumnezeu tare, Părinte al veșniciilor
și Prinț al păci;i și va împărăți veșnic pe scaunul de domnie
al lui David.

122. Asiria înfrânge Israelul și-l duce în robie. 2 Împărați 17
123. Cartea Isaia (Capitolele 10-19) Iuda nu trebuie să se
teamă de atacul ce va veni, deoarece Iehova va trimite o urgie
asupra războinicilor Asirieni. Popoarele vor căuta Vlăstarul
lui David, săracii vor avea parte de dreptate și cei duși în
robie se vor întoarce. Mezii vor învinge Babilonul. Aramul și
Israelul vor fi sărăcite și Egiptul subjugat, dar într-o zi,
Egiptul, Asiria și Israelul se vor închina toate lui Iehova.

5

(10 Minute) Împărăția

lui Iuda și luarea în robie a Israelului de către Asiria

124. Ezechia este următorul
împărat în Iuda. El redeschide
Templul și restaurează
închinarea înainte lui Iehova.
2 Împărați 18, 2 Cronici 29-30
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125. Psalmii Cartea a 4-a posibil compilată de regele Ezechia în jurul anului 700 Î.Hr.
Ps 90: Moise – Viața este scurtă
Ps 96: Iehova dincolo de alți dumnezei Ps 102: O rugăciune pentru atunci când viața se năruie
Ps 91: Siguranță în Dumnezeul Atotputernic Ps97: Iehova mai presus de alți dumnezei
Ps103: David – Lui Iehova îi pasă de noi
Ps 92: Un cântec de sabat
Ps 98: Iehova îndreaptă lucrurile pe pământ
Ps 104: Iehova ne binecuvintează din belșug
Ps 93: Iehova domnește în frumusețe
Ps99: Dumnezeul lui Moise face dreptate în Iacov Ps 105: Iehova i-a dat lui Iosif Canaanul
Ps 94: Iehova îi risipește pe conducătorii răi Ps100: Un cântec de mulțumire
Ps106: Iartă jertfirea copiilor, pune capăt exilului
Ps 95: Plecați-vă înaintea lui Iehova, stânca noastră Ps 101: David – Am curățit cetatea Domnului

126. Cartea Proverbelor Înțelepciunea începe cu teama de Iehova și viața depinde de asta. Evită
seducția, datoria, mândria, minciuna, crima și cearta! Urăște răul, trăiește bine, vorbește serios, ascultă, fii
atent și folosește auto-controlul și inteligența! Ezechia a adunat proverbele lui Solomon, dintre care unele cu
privire la cinism și la o nevastă bună.

127. Cartea Isaia (Capitolele 20-35) Babilonul va cădea. Asiria va zdrobi Tirul. Cei duși în robie se
vor întoarce. Israel se încrede în Egipt în loc să se încreadă în Iehova. Dumnezeu va așeza în Sion o
piatră a dreptății și a neprihănirii. Dumnezeu va proteja Ierusalimul lovindu-i pe Asirieni cu o sabie
care nu e de natură umană.

128. Cartea Mica (Capitolele 5-7) Din Betleem va veni Păstorul care va domni în numele lui Iehova,
Dumnezeul lui. Fii drept, iubește mila și umblă smerit cu Dumnezeul tău! El va ierta păcatele și va arăta
îndurare.

129. Un înger ucide 185.000 de asirieni
în armata regelui Sanherib. Împărați 18-19,

Prisma hexagonală a lui Sanherib și Herodot
http://www.bible-history.com/empires/prism.html

2 Cronici 32
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130. Dumnezeu îl vindecă pe Ezechia dar îl condamnă pentru faptul că a arătat favoare
Babilonului. 2 Împărați 20, 2 Cronici 32,36
Cartea Isaia (Capitolele 40-66) Profeții încurajatoare (Isaia 40-55): Pedeapsa lui
Dumnezeu care era asupra Israelului va înceta. Robul lui Dumnezeu va face dreptate printre
popoare. Israelul mărturisește că Iehova există prin puterea lui și este singurul Dumnezeu profetic.
Cir va elibera prinșii de război și va zdrobi Babilonul. Robul lui Iehova va fi o Lumină pentru toate
națiunile, va aduce mântuirea; și popoarele toate se vor teme de robul lui Dumnezeu când acesta
va fi înălțat ca un om care a fost zdrobit pentru fărădelegile noastre, dar care ne dă pace și ne
tămăduiește. Promisiunile lui Dumnezeu (Isaia 56-66): Mântuirea este la îndemâna tuturor
popoarelor. Dumnezeu locuiește într-un loc sfânt și înălțat dar în același timp locuiește cu cei smeriți și
are grijă de cei nevoiași.. Răscumpărătorul va veni la cei ce se pocăiesc. Duhul lui Iehova este
asupra unsului său pentru ca acesta să propovăduiască vestea cea bună și să elibereze prinșii de
război. Iehova este Tatăl nostru și Mântuitorul nostru. Iehova va face un cer nou și un pământ nou.

132. Cartea Naum Blestem asupra cetății Ninive (Asiria) pentru că s-a împotrivit lui Iehova.
Învățături ale profeților
Psalmul 68: Iehova este tatăl
orfanilor și apărătorul văduvelor.
Psalmul 140: Iehova îi susține
pe cei săraci și nevoiași.
Amos 5: Iehova vrea dreptate.
Mica 6: Fii drept, iubește mila și
umblă smerit cu Dumnezeu.
Maleahi 2: Iehova urăște divorțul
și nedreptatea.

133. Manase este următorul rege
și face ca Iuda să păcătuiască.
2 Împărați 20, 2 Cronici 32,36

134. Manase se pocăiește așa că
Dumnezeu îl iartă și îl restaurează.
2 Cronici 33

135. Amon este următorul rege
foarte rău din Iuda.2 Împărați 21, 2 Cronici 33
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136. Iosia este următorul rege în Iuda. El introduce
din nou închinarea înaintea lui Iehova și oprește
jertfirea de copii. 2 Împărați 22-23, 2 Cronici 34
137. Cartea Ieremia (Capitolele 1-6) Iehova dorește să
binecuvinteze, dar Iuda este și mai nestatornică decât a fost
Israel. Dumnezeu va trimite o invazie asupra lui Iuda.

138. Profetesa Hulda prezice distrugerea lui Iuda.
2 Împărați 22-23, 2 Cronici 34-35

139. Cartea Țefania Iehova va mătura pământul începând cu
Ierusalimul. Blestemată este Asiria și alte națiuni. Iehova va
vindeca prinșii de război ai lui Israel și El va fi Rege.

140. Faraonul Neco îl ucide pe Iosia care îi ieșise înainte, pentru a-l împiedica să lupte
împotriva Asiriei. Faraonul Neco era aliatul Babilonului. 2 Împărați 23, 2 Cronici 35

141-142. Ioahaz, fiul lui Iosia este împărat în Iuda, dar Neco îl duce în lanțuri în Egipt și
îl face pe fratele său rău Eliachim împăratul său marionetă . 2 Împărați 23 -24, 2 Cronici 35-36
143. Cartea Ieremia (Capitolele 26-28) Profetul Urie este asasinat în Egipt unde fugise de frica
împăratului, însă viața lui Ieremia este scăpată, deși rostise cuvântul lui Iehova împotriva templului.
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6

(10 Minute)

Iuda este dus în Robia Babiloniană

144. Cartea Habacuc Iehova se va folosi chiar și de Babilon pentru a pedepsi Iuda, deși Iuda este mai
puțin păcătos decât Babilonul. Iehova dă dovadă de îndurare și temperează condamnarea, așa că bucurați-vă
în Dumnezeu chiar și când treceți prin vremuri grele.

145. Babilonul face din Eliachim regele său marionetă. Daniel este dus în robie în
Babilon. 2 Împărați 24, 2 Cronici 36
146. Cartea Daniel (Capitolele 1-3) Daniel și prietenii lui ascultă de Dumnezeu și El îi arată visul
împăratului Nebucadnețar, Babilonul este capul de aur al unei imagini cu alte împărății, dar în final
Împărăția lui Dumnezeu domnește peste toate. Daniel este promovat la rangul de guvernator, dar
Nebucadnețar îi aruncă prietenii în cuptorul aprins pentru că aceștia nu s-au închinat idolului său și un Fiu-allui-Dumnezeu îi scapă din flăcări.

147. Cartea Ieremia (Capitolele 25, 35-36, 45) Ieremia prezice că Babilonul va cuceri Egiptul și că
Iuda va fi dus în robie timp de 70 de ani până la căderea Babilonului.

148. Iehoiachin este următorul rege în Iuda. 2 Împărați 24, 2 Cronici 36
149. Cartea Ieremia
(Capitolele 7-16)
Templul va deveni ca
Silo din cauza jertfirii
copiilor și Iehoiachin
va fi dus în robie.
Profeții falși sunt
mincinoși. Nimic nu
poate opri mânia lui
Dumnezeu acum.
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150-151. Babilonul îl duce în robie pe împăratul Iehoiachin alături de preotul Ezechiel
și îl pune pe fiul lui Iosia, Zedechia, ca ultim împărat în Iuda. 2 Împărați 24, 2 Cronici 36
Scrierile împăratului babilonian Nebucadnețar cu privire la Iehoiachim și Zedechia
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/04/Nebo-Sarsekim-Found-in-Babylonian-Tablet.aspx

152. Cartea Ieremia (Capitolul 27-31,51) Exilul lui Iuda va dura 70 de ani. Un Nou Legământ. Israel
și Iuda vor sluji regelui lui Iehova care va veni din sămânța lui David. Un seceriș va veni din Samaria,
dar Rahela va plânge pentru copiii Betleemului. Mezii vor cuceri Babilonul.

153. Cartea Ezechiel (Capitolele 1-25) Ezechiel are o viziune cu Iehova în văzduh alături de 4 făpturi
și primește avertizări. El va sta culcat timp de 430 de zile pentru a arăta numărul anilor nelegiuirii Israelului și
a lui Iuda; și vede cum slava lui Dumnezeu părăsește Templul și se așează pe Muntele Măslinilor iar lui
Zedechia I se scot ochii și este trimis în Babilon. Iuda este mai păcătoasă decât Sodoma. Un Nou
Legământ va ispăși pentru răul făcut. Oamenii trebuie să dea socoteală pentru păcatele lor, dar Dumnezeu
se bucură dacă ei se întorc să facă binele. Ezechiel plânge pentru regina lui Iosia, Hamutal, ai cărei fii vor fi
duși în robie (Ioahaz și Zedechia). Egiptul a corupt Israelul și Iuda. Precum Israel (Ohola) a poftit după
Asiria, care l-a ucis, așa și Iuda (Oholiba) a poftit după Babilon care de asemenea îl va ucide. Ezechiel
declară că Ierusalimul este sub asediu.
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154. Împăratul Zedechia se revoltă împotriva Babilonului, cu toate că este un rege marionetă.
2 Împărați 24-25, 2 Cronici 36

155. Cartea Ieremia (Cap 17-24,32-34,37-39) Iehova va remodela Iuda, precum un olar modelează
lutul. Ieremia zdrobește un vas la Tofet, Valea Măcelului (Gheena) din cauza jertfelor de copii săvârșite
acolo. Iuda va fi plină de groază și canibalism. Iehova va ridica un Păstor și un Conducător, un Vlăstar
al lui David, numit „Domnul, Neprihănirea noastră”. Ieremia vede două coșuri cu smochine. Cel bun îi
reprezintă pe cei luați în robie care se vor întoarce și cel rău îi reprezintă pe cei care vor putrezi, împreună
cu Zedechia. Ieremia cumpără un ogor pentru a prezice că prinșii de război se vor întoarce. Ieremia este
aruncat în groapa lui Asa, dar este salvat. El îl avertizează pe Zedechia să se predea, ca cetatea să nu ardă.

156. Cartea Ezechiel (Cap 29) Egiptul va fi pustiu timp de 40 de ani și nu va mai fi o națiune fruntașă.

157. Babilonul învinge Iuda și duce poporul în robie timp de 70 de ani. 2 Împărați 24-25, 2 Cronici 36
Cea de-a doua scrisoare de la Lachiș a fost scrisă când babilonienii atacau Ierusalimul
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/l/lachish_letter_ii.aspx

158. Cartea Ezechiel (Cap 26-28,31) Ruinele Tirului vor fi aruncate în mare și vor deveni un loc
unde se vor întinde mrejele de prins pește și voievodul lui va fi nimicit. Asupra Sidonului va veni ciuma.

159. Guvernatorul babilonian Ghedalia este ucis. Evreii fug în Egipt. 2 Împărați 24-25, 2 Cronici 36
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160. Cartea Ieremia (Capitolele 46-49) Egiptul și cei refugiați cu Ieremia sunt osândiți dar cei
exilați în Babilon vor fi în siguranță. Iehova va așeza un împărat în Persia care va sluji scopurilor Lui.

161. Cartea Plângerile lui Ieremia Ieremia plânge deoarece Sionul este în ruine. Tronul lui Iehova
dăinuie..

162. Cartea lui Ezechiel (Capitolele 29,32-48) Dumnezeu îi va restaura pe prinșii de război,
precum aduci la viață oasele uscate. Israelul și Iuda vor fi una din nou, sub domnia păstorului-rege din
spița lui David. Într-o zi Gog din țara lui Magog va ataca Israelul cu multe națiuni dar va fi înfrânt de
Iehova. Ezechiel are o vedenie a Israelului cu un nou Templu unde slava lui Dumnezeu se va întoarce. Un
râu curge din Templu și de o parte și de cealaltă sunt o mulțime de copaci. Cele 12 seminții primesc
bucăți de teren și Iehova este acolo în mijlocul lor.

163. Cartea Daniel (Capitolul 4)
Daniel prezice nebunia lui
Nebucadnețar prin visul copacului cel
mare și mândrul rege care nu se
pocăiește este lovit timp de 7 ani dar
este iertat și restaurat când recunoaște
că Dumnezeu este în control.

164. Lui Iehoiachin i se arată
favoare în Babilon. 2 Împărați 25
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7

(10 Minute) Întoarcerea

evreilor în Iudeea și prinșii de război care rămân în Persia

165. Cartea Daniel (Capitolele 5-9) 4 fiare reprezentând împărății. Apoi Dumnezeu îi dă „Fiului
Omului” toate popoarele pentru a stăpâni peste ele pentru totdeauna. Îngerul Gavril spune că Grecii
(capra) vor învinge Mezii și Perșii (berbecul). Dumnezeu scrie pe un zid că Babilonul va cădea în mâinile
Mezilor și ale Perșilor chiar în acea noapte. Daniel este aruncat în groapa cu lei, dar Dumnezeu îl salvează.
Daniel citește profeția lui Ieremia cu privire la cei 70 de ani de exil și Îngerul Gavril spune că vor fi 70 ori 7
ani de la ordinul de a reconstrui Ierusalimul până ce vor înceta jertfele, Unsul va fi jertfit, un legământ
va fi încheiat și cetatea și Templul vor fi distruse.

166. Zorobabel îi conduce pe cei 42,360 de exilați înapoi în Iuda. Încetează lucrarile Templului.2 Cronici 36,Ezra 1-4
Herodot cu privire la cucerirea Babilonului de către regele Cirus și ordinul de a reconstrui templul
http://classics.mit.edu/Herodotus/history.mb.txt
Mergi la: Cartea I, Pagina 55 din 284, Al 4-lea paragraf la pagina 56 din 284, Primul paragraf
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/c/cyrus_cylinder.aspx

167. Cartea Daniel (Capitolele 10-12) Un om împreună cu Arhanghelul Mihail se luptă împotriva
Persiei și Greciei. Un rege persan bogat va ataca Grecia, de unde se va ridica un mare rege, urmat de
alți 4. Războaiele dintre regii de nord și cei de sud vor invada Iuda. Arhanghelul Mihail se va scula, cei
buni și cei răi vor învia și până la sfârșitul lucrurilor vor fi 1.290 și 1.335 de zile.

33

168. Reconstrucția Templului se reia după ce încetase timp de 15 ani. Ezra 5-6
169. Cartea Hagai (Capitolele 1-2) Noul Templu va fi și mai glorios decât cel vechi.

170. Cartea Zaharia (Cap 1) Dumnezeu îi avertizează pe evrei să nu facă lucrurile rele pe care le
făceau strămoșii lor.

171. Cartea Hagai (Capitolul 2) Dumnezeu îl va păstra pe Zorobabel în siguranță și va clătina toate
neamurile..

172. Cartea Zaharia (Capitolele 1-14) Prima vedenie:Templul va fi finalizat. A 2-a vedenie:
Popoarele care se opun evreilor vor fi nimicite. A 3-a vedenie: Mai mulți prinși de război se vor
întoarce în Ierusalim. A 4-a vedenie: Robul lui Iehova va îndepărta păcatul într-o singură zi. A 5-a
vedenie: Zorobabel va finaliza Templul. A 6-a vedenie: Distruge casele hoților și mincinoșilor. A 7-a
vedenie: Răutatea este în Babilon. A 8-a vedenie: Pace în nord. Profeție Un om numit Vlăstarul va zidi
Templul și va domni ca Împărat-Preot. Împăratul smerit al Sionului va veni călare pe mânzul unei
măgărițe și va oferi pace tuturor popoarelor. Iehova îi respinge pe păstorii corupți. Dumnezeu va salva
turma dar ei îl vor urî. El va rupe legământul lor și va fi evaluat la 30 de arginți. Națiunile vor ataca
Ierusalimul dar Dumnezeu îl va apăra și evreii îl vor plânge pe cel pe care l-au străpuns. Păcatele vor fi
spălate. Păstorul va fi ucis și oile risipite. Iehova va sta pe muntele Măslinilor atunci când el se va
despica într-un cutremur ca și cel din vremea regelui Ozia și evreii vor fugi în Ațel. Toți care se vor
împotrivi Israelului vor fi loviți de urgia Domnului. Iehova va domni pe pământ și toate popoarele
trebuie să vină la sărbătoarea Corturilor. Nu se va mai cumpăra sau vinde în Templu.

173. Cel de-al doilea Templu este finalizat. Ezra 5-6
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174. Cartea Obadia Blestem asupra Edomului pentru că a rănit refugiații evrei. Cei exilați vor prospera.

175. Samaritenii trimit regelui persan Xerxes o scrisoare în care vorbesc de rău despre evrei. Ezra 4,
Daniel 11

176. Cartea Estera Regele Xerxes al Persiei arată bogăția sa și o face pe Estera regina lui. Haman este
înalt dregătorul său și îl convinge pe Xerxes să organizeze un masacru al evreilor, dar Estera pledează în
favoarea poporului său și arată faptul că și ea este evreică. Xerxes le permite evreilor să se apere și astfel ei
ucid 75.000 din dușmanii lor și apoi celebrează sărbătoarea Purim pentru a-și aminti de scăparea primită de
la Domnul.

177. Regele Persan Artaxerxes îl trimite pe preotul-învățător Ezra și 1.500 de exilați la
Ierusalim. Ezra îi pune pe evrei să le îndepărteze pe nevestele străine dar lucrarea la zidurile
cetății încetează. Ezra 4,7-10

178. Neemia îl determină pe
Artaxerxes să ordone
reconstrucția zidurilor
Ierusalimului. Neemia 1-6, Daniel 9

179. Neemia și Ezra îi fac pe evrei
să încheie legământul de a-l asculta
pe Dumnezeu și de a rupe orice
legătură străină. Neemia 7-13
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180. Psalmii Cartea 5 posibil compilată de preotul învățător Ezra în jurul anului 450 Î.Hr.
Ps 107: Spune despre izbăvirile lui Iehova
Ps 122: Cantare a treptelor a lui David – Ierusalim
Ps 137: Pedepsește cruzimea Babilonulu
Ps 108: David – Triburile din nord sunt ale mele Ps 123: Cantare a treptelor – Ai milă Doamne Ps 138: David – Regii îi mulțumesc lui Iehova
Ps 109: David – Sunt o batjocură pentru toți Ps 124: Cantare a treptelor a lui David – Iehova
Ps 139: David – Cercetează-mă Doamne
Ps 110: David -Ca Melhisedec
Ps 125: Cantare a treptelor – Încrede-te în Iehova Ps 140: David – Iehova ajută victimele
Ps 111: Iehova și-a ținut legământul
Ps 126: Cantare a treptelor – Dumnezeu vindecă disperarea Ps 141: David – Păzește-mă de rău
Ps 112: Cei binecuvântați se tem de Iehova Ps 127: Cantare a treptelor a lui Solomon – Mândria Ps 142: David - Despre Saul
Ps 113: Rostiți numele Domnului
Ps 128: Cantare a treptelor – Teme-te de Iehova
Ps 143: David – Nu mă judeca Doamne
Ps 114: Pământul Dumnezeului lui Ps 129: Cantare a treptelor – Pedepsește-i pe cei ce urăsc Sionul Ps 144: David – Iehova binecuvintează
Ps 115: Casa lui Aaron, încrede-te în Domnul Ps 130: Cantare a treptelor – Dumnezeu ne răscumpără Ps 145: David – Împărăția lui Iehova
Ps 116: Închinați-vă lui Iehova în Templu
Ps 131: Cantare a treptelor – Așteaptă-l pe Iehova
Ps 146: Cântare de laudă – Iehova ajută
Ps 117: Iubirea credincioasă a lui Iehova Ps 132: Cantare a treptelor -emplul lui Dumnezeu Ps 147: Cântare de laudă–Dumnezeu apără Sionul
Ps 118: Piatra lepădată - acum cap
Ps 133: Cantare a treptelor a lui David – Unitate Ps 148: Cântare de laudă – Lăudați pe Domnul
Ps 119: Legea lui Iehova
Ps 134: Cantare a treptelor – Binecuvântați pe Domnul Ps 149: Cântare de laudă – Sărbătoriți-l pe Iehova
Ps 120: Cantare a treptelor – Izbăvire de cei mincinoși Ps 135: Ceilalți dumnezei nu sunt nimic Ps 150: Cântare de laudă – Laude în Templu
Ps 121: Cantare a treptelor – Dumnezeu îmi dă tărie Ps 136: Dragostea lui Iehova dăinuiește

181. Neemia se întoarce în Persia și dușmani străini încep să folosească Templul.

Neemia 13

182. Cartea Maleahi Evreii ar face mai bine să închidă Templul. Popoarele străine îl cinstesc pe
Dumnezeu iar ei nu. Iehova va veni la Templul Său, va blestema preoții și-l va trimite pe Ilie înaintea
zilei sale de judecată pentru a-i aduce pe evrei la pocăință, astfel încât să nu trebuiască să distrugă
pământul în totalitate.

183. Neemia vizitează și descoperă că Templul este profanat și încearcă să facă schimbări. Neemia 13
Lui Alexandru cel Mare i se arată profeția din Daniel 8 cu privire la înfrângerea Persiei de către el în 332 î.Hr.
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-11.htm Mergi la: Capitolul 8, Paragraful 5
Templul este rededicat după ce a fost profanat de un rege seleucid din nord în 164 î.Hr.
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-1.htm Mergi la: Capitolul 1, Paragrafele 1-4
Împăratul-preot Ioan Hircanus domnește în 128 î.Hr.
Mergi la: Capitolul 2, Paragraful 3 la Capitolul 3, Paragraful 1
Pompei aduce domnia romană în 63 î.Hr.
Mergi la: Capitolul 7, Paragrafele 3-7 și Capitolul 10, Paragrafele 1-3
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NOUL TESTAMENT
8

(20 Minute)

Nașterea și primele fapte ale lui Isus, Unsul

184. Îngerul Gavril îi vestește fecioarei Maria nașterea miraculoasă a lui Ioan
Botezătorul și a lui Isus (Iehova este Mântuirea). Ioan va pregăti calea pentru
Dumnezeu în duhul lui Ilie. Isus va fi sfânt, chemat Fiu al lui Dumnezeu și va ședea pe
scaunul de domnie al lui David în veci. Luca 1 Isus este numele personal al Fiului lui Dumnezeu
http://www.newadvent.org/cathen/08374x.htm

185. În Templu, Isus este proclamat mântuirea lui Dumnezeu pentru toate popoarele.
Matei 1, Luca 2

186. Isus se naște în
Betleem, dar pruncii
sunt uciși când magii
vin să se închine
pruncului Isus ca Rege.
Matei 2, Luca 2
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in Unele dminunile lui Isus
1. Transformă apa în vin (Ioan 2)
2. Potolește furtuna de pe mare (Matei 8)
3. Hrănirea celor 5.000 și 4.000 de oameni (Marcu 6,8)
4. Umblă pe apă (Matei 14)
5. Blestemă un smochin (Marcu 11)
6. Ia o monedă din gura peștelui (Matei 17)
7. Pescuirea minunată (Luca 5, Ioan 2)
8. Vindecă de la distanță (Luca 7, Ioan 4)
9. Vindecă orbii (Matei 9,20, Ioan 9)
10. Vindecă paralizia (Luca 5)
11. Vindecă epilepsia (Matei 17)
12. Vindecă surdo-muții (Marcu 7)
13. Vindecă omul cu mâna uscată (Marcu 3)
14. Vindecă hemoragia (Luca 8)
15. Vindecă infirmii (Luca 13, Ioan 5)
16. Vindecă răni (Luca 22)
17. Vindecă dropica (Luca 14)
18. Vindecă febra (Marcu 1)
19. Scoate afară demoni (Matei 9, 12)
20. Prouncește demonilor să intre în turma de porci
(Matei 8)
21. Învie fata fruntașului sinagogii (Marcu 5)
22. Învie fiul văduvei (Luca 7)
23. Îl învie pe Lazăr (Ioan 11)

Ioan 21 – „Mai sunt multe alte lucruri pe care
le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta
n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris.”

187. Isus este botezat de Ioan și apoi este ispitit de
Satan în pustie. Matei 3-4, Marcu 1, Luca 3-4
188. Primul Paște – Isus spune stricați acest
templu, însemnând trupul Lui, și Eu îl voi ridica
în 3 zile. Nicodim îi spune lui Isus că ei știu că El
este de la Dumnezeu datorită minunilor pe care le
face. Isus a venit să mântuiască, dar trebuie să fii
născut din Duh. Ioan 1-3
189. Ioan este închis. Isus oferă apă vie femeii de
la fântână și astfel samaritenii cred în El și îl
urmează. loan 3-4
Marea lucrare a lui Isus Hristos din Galileea
190. În Nazaret,Isus
spune că El împlinește
profeția lui Isaia, dar
oamenii îl atacă pentru
că acceptă și
neamurile și evreii.
Matei 4, Marcu 1, Luca 4, Ioan 4

Vechiul Talmud evreiesc menționează minunile lui Isus
http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_43.html
Mergi la: Paragrafele 9 și 10 – “spânzurat” este din Deuteronom 21:22
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191. Isus locuiește în Capernaum și este o mare lumină în Galileea vindecându-i pe toți
de acolo, iar mulțimile care vin după El sunt atât de mari încât El nu poate intra în cetăți.
Matei 4,8, Marcu 1, Luca 4-5

192. Isus îi scandalizează pe farisei iertând păcatele și ajutând păcătoșii . Matei 9, Marcu 2, Luca 5
193. Al 2-lea Paște – Fariseii complotează să-l ucidă pe Isus, pentru că vindecase
bolnavii în Ierusalim în ziua de Sabat. Matei 12, Marcu 2-3, Luca 6, Ioan 5
194. Mulți evrei și neamuri îl urmează pe Isus la marea Galileii pentru vindecare . Matei 12,
Marcu 3
195. Isus alege 12 apostoli după o noapte de rugăciune: Petru, Andrei, Iacov, Ioan, Filip, Bartolomeu,
Matei, Toma, Iacov fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon zelotul și Iuda Iscarioteanul. Marcu 3, Luca 6
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196. Predica de pe munte Mulțimi de oameni vin de departe pentru a fi vindecați, iar Isus îi duce pe
munte și îi învață Fericirile. Le spune că sunt binecuvântați cei care îl caută pe Dumnezeu și suferă pentru El.
Ucenicii trebuie să fie sarea pământului și lumina lumii. Isus explică faptul că El va împlini toate profețiile
care au fost făcute despre El în scripturi și îi avertizează că mânia, ca și crima, duce în iad. Ucenicii trebuie
să fie fideli în căsnicie, să fie sinceri, să rabde nedreptatea și să-și iubească dușmanii fără ipocrizie. Ei
trebuie să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate nevoile lor vor fi împlinite. Isus îi învață cum
să se roage rugăciunea Tatăl nostru și cum să postească în smerenie. Îi asigură că Dumnezeu se îngrijește
de ei, așa că pot fi darnici fără să se îngrijoreze. Ei trebuie să se păstreze plini de lumină și să-și strângă
comori în cer. El îi avertizează de ipocrizia de a judeca pe alții și de a nu vedea propriile defecte. Ei trebuie
să se roage mereu și să creadă că Tatăl va da daruri bune copiilor săi. Calea vieții este îngustă și puțini o
găsesc, dar calea către pieire este largă și mulți merg pe ea. Ucenicii trebuie să se păzească de falșii profeți
care au roade rele și să înțeleagă că mulți ucenici falși se vor ridica și vor face lucruri mari în numele lui Isus,
dar El nu îi va recunoaște. Isus spune că dacă pui cuvintele Lui în practică, vei putea să înduri furtunile
vieții. Matei 5-7, Luca 6

Fericirile (Matei 5, Luca 6)
Ferice de:
1. Cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția
cerurilor
2. Cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați
3. Cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul
4.Cei flămânzi și însetați, căci ei vor fi săturați
5.Cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă
6.Cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe
Dumnezeu
7.Cei împăciuitori, căci ei sunt fiii lui Dumnnezeu
8.Cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor
este Împărăția cerurilor
9.Cei ocărâți din pricina lui Isus, fiul omului,
pentru că răsplata lor este mare în ceruri

Unele din multele pilde ale lui Isus
1. Semănătorul și sămânța – răspunsul la Cuvânt
2. Grâul și neghina – adevărații ucenici
3. Sămânța de muștar – creșterea Împărăției
4. Aluatul – influența Împărăției
5. Comoara ascunsă – valoarea Împărăției
6.Mărgăritarul de preț – valoarea ucenicilor
7. Năvodul – Împărăția atrage toate tipurile de oameni
8. Lucrătorii viei – Dumnezeu este generos
9. Talanții – ucenicii trebuie să-și folosească darurile
10. Bunul samaritean – iubiți toți oamenii
11. Prietenul la miezul nopții – perseverați în rugăciune
12. Oaia pierdută – Dumnezeu îi caută pe cei pierduți
13. Fiul rătăcitor – Dumnezeu este gata să ierte
14. Cei doi datornici - și noi trebuie să-i iertăm pe ceilalți
15. Cele zece fecioare – vegheați până vine Isus
16. Cei doi fii – pocăința versus promisiunea de a asculta
17. Chiriașii răi – Împărăția este transferată
18. Ospățul de nuntă – răspunde-i lui Dumnezeu
19. Administratorul nedrept – folosește tot pentru a-i
sluji lui Dumnezeu
20. Bogatul și Lazăr – Dumnezeu poate inversa starea
noastră
21. Gospodarul – Scoate adevărul din pilde

Rugăciunea Tatăl nostru (Matei 6)
1.Rugați-vă ca numele Tatălui să fie sfințit
2. Ca împărăția Tatălui să vină
3. Ca voia Tatălui să se facă pe pământ așa cum este în ceruri
4. Ca Tatăl să ne dea hrana noastră pentru fiecare zi
5. Ca Tatăl să ne ierte, precum și noi îi iertăm pe alții
6. Ca Tatăl să nu ne ducă în ispită
7. Și ca Tatăl să ne izbăvească de cel rău

197-198. Isus include neamurile în Împărăția lui
Dumnezeu și învie fiul unei văduve. Isus îl
asigură pe Ioan că El este Mesia. Matei 8,11, Luca 7
199. Isus le spune fariseilor că cei cărora li se
iartă mult, iubesc mult. Luca 7-8
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200. Fariseii spun o blasfemie împotriva Duhul
Sfânt, zicând că Isus face minuni prin puterea
celui rău, dar ei vor vedea semnul lui Iona. Matei 12,
Marcu 3, Luca 8

201. Isus spune multe pilde. Matei 13, Marcu 4, Luca 8
202. Isus potolește furtuna și o învie pe fata lui
Iair. Matei 8-9, Marcu 4-5, Luca 8
203. Isus caută oameni ai păcii. Matei 9-11,13. Marcu 6, Luca 9
204. Al 3-lea Paște – Irod îi taie capul lui Ioan
Botezătorul. Isus hrănește 5.000 de oameni și
mulțimile vor să-l facă pe Isus rege. Matei 14, Marcu 6,
Luca 9, Ioan 6
Scrierile lui Iosefus cu privire la moartea lui Ioan Botezătorul
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
Mergi la: Capitolul 5, Paragraful 2
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205. Isus umblă pe apă, iar apoi le spune ucenicilor că ei trebuie să mănânce carnea
Lui și să bea sângele Lui pentru a primi viața veșnică și mulți Îl părăsesc la auzul
acestor lucruri. Isus știe că Iuda îl va trăda. Matei 14-15, Marcu 6-7, Ioan 6-7

Lucrările de mai târziu ale lui Isus Hristos
206. Isus hrănește 4.000 de oameni și apoi spune că fariseii vor vedea semnul lui Iona.
Matei 15-16, Marcu 7-8

207. Dumnezeu i-a descoperit lui Petru că Isus este Hristosul, fiul lui Dumnezeu, și
Petru recunoaște aceasta. Matei 16, Marcu 8, Luca 9
208. Isus explică faptul că El trebuie
să sufere și să moară în
Ierusalim și vorbește despre
învierea Lui. Unii din ei Îl vor
vedea în Împărăția Sa. Matei 16,
Marcu 8-9, Luca 9

209. Șase zile mai târziu, Petru,
Iacov și Ioan îl văd pe Isus
transfigurat în slavă, împreună cu
Moise și Ilie. Isus spune că trebuie, de
asemenea, să împlinească și profețiile
despre suferința Lui. Matei 17, Marcu 9, Luca 9
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210-211. Isus spune că „Fiul Omului” va fi ucis și va învia a 3-a zi și apoi îl
corectează pe Ioan, care i-a oprit pe alții din a face binele în numele Lui. Matei 17-18, Marcu 9,
Luca 9

212. Isus le spune ucenicilor cum să rezolve certurile dintre ei.

Matei 18

213. Frații lui Isus îl provoacă să-și arate puterea la praznicul Corturilor în Ierusalim,
iar samaritenii nu-l ajută pe Isus. Luca 9, Ioan 7
214. Liderii iudei îl urmăresc pe Isus la praznicul Corturilor, în timp ce oamenii
discută dacă El este bun sau este un înșelător. Isus întreabă la praznic de ce vor să-l
omoare, dar ei neagă acest lucru. Ioan 7
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215. În ultima zi a praznicului, Isus spune că ucenicii vor primi Duhul Sfânt. Ioan 7
216. Isus spune că adevărul îi va elibera pe ucenici. Isus existase înainte de
Avraam. Ioan 8
217. Ucenicii lui Isus sunt alungați din sinagogi. El vindecă un orb din naștere la
scăldătoarea Siloamului dar fariseii se opun acestei vindecări. Isus are și alte oi.
Ioan 9-10

218. Isus trimite circa 70 de ucenici doi câte doi, cu puterea de a vindeca bolnavii și
de a scoate afară demonii, pentru a căuta oameni ai păcii și pentru a declara că
Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Luca 10
219. Isus spune pilda bunului samaritean pentru a arăta că toți oamenii sunt
aproapele nostru. Luca 10
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220. Dumnezeu dă Duhul Sfânt tuturor celor care-l cer. Iudeii vor vedea semnul lui
Iona. Luca 11
221. Isus amenință că pedeapsa pentru toate păcatele Israelului vine de la Dumnezeu .
Luca 11

222. Isus spune unei mulțimi de mii de oameni că fariseii sunt ipocriți. Luca 12
223. Pilat omoară câțiva galileeni, în timp ce aceștia ardeau jertfe. Națiunea este în
pericol. Luca 12-13
224. Isus îi umilește pe cei care se opun Lui pentru că a vindecat bolnavii în ziua de
sabat. Luca 13
225. Isus merge la templu pentru praznicul Înnoirii și spune că El și Tatăl sunt una. El
întreabă de ce vor evreii să-l omoare cu pietre pentru
că spune că este Dumnezeu, când Psalmul 82 îi
numește pe judecători dumnezei, și lucrarea Lui
dovedește că El este Fiul lui Dumnzeu. Ioan 10
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226. Isus vizitează locul unde a fost botezat și mulți vin și recunosc că tot ceea ce a
zis Ioan Botezătorul despre Isus este adevărat. Irod caută să-l ucidă pe Isus. Luca 13

227. Isus mănâncă cu fariseii și îl vindecă pe prietenul lor în ziua de sabat, iar ei nu
se opun acestui fapt. El îi avertizează că Dumnezeu îi va chema pe alții la Sine. Luca 14
Sheol și Locuința morților
228. Mari mulțimi de oameni
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=614&letter=S&search=sheol
îl urmează pe Isus, dar El îi
avertizează să aibă în
Iosefus, cu privire la credințele evreiești legate de viața de apoi
vedere costul pe care
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
trebuie să-l plătească.
Mergi la: Capitolul 1, Paragrafele 2 -6
Luca 14-15

229. Fariseii iubitori de bani iau în
batjocură învățăturile lui Isus cu privire
la a folosi bogăția pentru a-I sluji Lui
Dumnezeu, așa că El le spune
povestea despre omul bogat și Lazăr,
pentru a arăta că Dumnezeu poate
inversa pozițiile noastre. Faptul că sunt
fii ai lui Avraam nu îi va ajuta, dacă ei
refuză să asculte de ceea ce au spus
Moise și profeții și nu se vor pocăi
nici dacă învie cineva din morți.
Matei 19, Marcu 10, Luca 16-17
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230. Isus îl învie pe prietenul lui, Lazăr, în fața adversarilor Lui, dar marele preot spune
că Isus trebuie să moară pentru binele națiunii, așa că Isus se retrage în Efraim. Ioan 11
231. Isus le spune ucenicilor că fiul omului va fi respins, dar se va întoarce. Luca 17
232. Isus compară rugăciunea unui fariseu cu cea a unui vameș. Matei 19, Marcu 10, Luca 18
233. Isus îi spune unui tânăr dregător bogat să dăruiască tot ce are și să-L urmeze și
astfel să primească viața veșnică, dar el nu poate. Isus spune că mai ușor ar fi să
treacă o cămilă prin urechea acului. Matei 19-20, Marcu 10, Luca 18
234. Isus merge către Ierusalim, și-i uimește pe ucenicii Săi zicând că va fi condamnat,
batjocorit, biciuit și ucis, dar va învia a 3-a zi. Matei 20, Marcu 10, Luca 18

235. Salome îi cere lui Isus să-i favorizeze pe fiii ei Iacov și Ioan în împărăția Lui, dar El
le spune să fie slujitori ca fiul omului, nu să stăpânească peste ceilalți . Matei 20, Marcu 10
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236. Lângă Ierihon, Isus le spune că împărăția nu o să vină încă.

Matei 20, Make 10, Luca 18-19

237. Cu șase zile înainte de Paști, preoții cei mai de seamă și fariseii complotează să-l
ucidă pe Lazăr cât și pe Isus, deoarece mari mulțimi veneau să îi vadă.Ioan 11-12
238. Cu cinci zile înainte de Paști Isus intră în Ierusalim pe mânzul unei măgărițe și
plânge pentru ce va veni asupra Ierusalimului. În fiecare seară El rămâne în
Betania cu cei 12 apostoli și se întoarce în Ierusalim în fiecare dimineață. Matei 21, Marcu 11

19,

Ioan 12

239. Cu patru zile înainte de Paști Isus blestemă un smochin și începe să învețe în
fiecare zi în Templu. Isus se roagă „Tată, proslăvește-Ți numele!” și o voce din ceruri
spune „L-am proslăvit și-L voi mai proslăvi”. Evreii nu vor să creadă în El în ciuda
tuturor semnelor pe care le-a făcut, deși mulți lideri au crezut dar le era frică să
recunoască. Marcu 11, Ioan 12
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240. Cu trei zile înainte de Paști preoții cei mai de
seamă îl întreabă pe Isus cu ce putere lucrează, dar El
la rândul Lui îi întreabă dacă Dumnezeu l-a trimis pe
Ioan Botezătorul. Ei refuză să răspundă pentru că
oamenii l-au acceptat pe Ioan și Ioan l-a recunoscut pe
Isus. Matei 21-22, Marcu 11-12, Luca 20

241. Fariseii și saducheii îi pun întrebări Lui Isus pentru
a-L prinde în capcană, până când El îi întreabă cum
explică ei faptul că David îl numește pe fiul său „Domn”
în psalmul 100. Matei 22, Marcu 12, Luca 20

242. În ultima cuvântare publică a lui Isus, El îi
numește pe farisei ipocriți. Matei 23, Marcu 12, Luca 20

Cuvântarea de pe Muntele Măslinilor Pe când părăsește Templul, Isus spune că acesta va
fi distrus, așa că Petru, Iacov, Ioan și Andrei îl întreabă pe muntele Măslinilor când se va întâmpla
aceasta și ce semne vor arăta că se apropie sfârșitul vremurilor. El îi avertizează că înșelătorii,
războaiele, cutremurele de pământ și foametea sunt doar începutul necazurilor. Ucenicii vor
experimenta ură și necaz. Dar înainte să vină sfârșitul toate națiunile trebuie mai întâi să audă
vestea bună a împărăției. Duhul lui Dumnezeu îi va ajuta pe ucenici când ei vor fi aduși în fața
guvernatorilor și împăraților. Apoi, Isus îi avertizează să fugă din Ierusalim când vor vedea
orașul sub asediu și pustiirea din locul preasfânt, după cum a profețit Daniel; deoarece

neamurile vor nimici Ierusalimul și Templul, dar Fiul omului va veni în slavă. El
le spune să fie vegheatori, deși lumea nu va ține seama de ce se întâmplă (Slujitorul credincios și
înțelept). Cei credincioși vor fi răsplătiți, dar cei răi vor fi pedepsiți (Slujitorii care investesc în
bogății). Fiți înțelepți și gata, nu nechibzuiți și nepregătiți (Cele 12 fecioare). Fiul Omului va judeca
toate popoarele (Oile și caprele). Matei 24-25, Marcu 13, Luca 21
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244. Cu două zile înainte de Paști, Isus le spune ucenicilor că El va fi răstignit
de Paști. Iuda complotează să-l vândă pe Isus pentru 30 de arginți. Matei 26, Marcu 14, Luca
22, Ioan 12

245. Cu o zi înainte de Paști, Petru și Ioan pregătesc camera de sus. Matei 26, Marcu 14, Luca
22

246. Al 4-lea Paște începe la apus în camera de sus. Isus vorbește despre
Împărăție cu apostolii și le spală picioarele. Matei 26, Marcu 14, Luca 22, Ioan 13
247. Isus îl lasă pe Iuda să plece, și
acesta merge să-l trădeze preoților
celor mai de seamă. Matei 26, Marcu 14, Ioan 13
248. Isus le dă ucenicilor o nouă
poruncă să se iubească unul pe
altul cum i-a iubit El. El spune că
ei vor fi împrăștiați ca oile și că
Petru se va lepăda de El, dar
după ce va învia va merge înaintea
lor în Galileea. Matei 26, Marcu 14, Luca 13, Ioan 13
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249. Isus le dă ucenicilor să împartă pâine spunând că trupul Lui este dat pentru ei și
tot la fel le dă paharul cu vin spunând că acesta este sângele Noului Legământ care
se varsă pentru mulți spre iertarea
Cina Creștină (1 Corinteni 10-11, Matei 26)
păcatelor. Matei 26, Marcu 14, Luca 22
Împărtășirea cu trupul și sângele lui Isus
Hristos în amintirea Lui, până se va întoarce.
250. Isus se duce să pregătească un loc
pentru ei. El este calea, adevărul și viața. A-L vedea pe Isus este la fel cu a-L
vedea pe Tatăl. El îl va trimite pe Duhul Sfânt Mângâietorul care îi va învăța. Matei 26,
Marcu 14, Luca 22, Ioan 14

251. În drum spre Ghetsimani Isus spune că El este adevărata viță și că ei trebuie să
rămână în El ca să aducă rod. Isus le poruncește din nou să se iubească unii pe alții.
Ioan 15

252. Isus le spune că în curând El va pleca dar durerea se va transforma în bucurie
când îl vor vedea din nou după puțină vreme. Ei vor
avea necazuri în lume dar trebuie să se îmbărbăteze.
Mângâietorul va osândi lumea de păcat, va aduce
neprihănire și judecată. Ioan 16
253. Înainte de a trece pârâul Chedron Isus se roagă
pentru ucenicii Lui și îi cere lui Dumnezeu să-l
proslăvească cu slava pe care o avea înainte de a fi
lumea. Viața veșnică înseamnă să-l cunoști pe Tatăl
și pe Fiul. Isus se roagă pentru cei care vor crede
în viitor ca ei să fie una în Tatăl și în Fiul. Ioan 17
52

254. Isus se roagă în grădina Ghetsimani ca voia Tatălui să se facă și nu a Lui, apoi
Iuda conduce soldații să-l aresteze pe Isus. Matei 26, Marcu 14, Luca 22, Ioan 18
255. Isus este condamnat Acheldama locul de îngropare al lui Iuda Iscarioteanul este în Gheena.
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/akeldama.html
de marii preoți pentru că
este Mesia și „fiul omului” care vine în putere. Iuda se sinucide și este îngropat în
Gheena într-un ogor cumpărat cu cei 30 de arginți. Matei 26-27,Marcu 14, Luca 22, Ioan 18
256-257. Pilat și Irod îl interoghează pe Isus și îl găsesc nevinovat. Pilat încearcă să-l
elibereze pe Isus dar poruncește în schimb răstignirea Lui sub presiunea evreilor care îi
pun sub îndoială loialitatea față de Cezar. Matei 27, Marcu 15, Luca 23, Ioan 18-19
Scrierile lui Iulius Africanul cu privire la răstignirea lui Isus și profeția din Daniel 9

258. Isus este
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf06.v.v.xviii.html
biciuit și
batjocorit de către neamuri și totuși El plânge
pentru Ierusalim și pentru ceea va veni. Apoi
El este crucificat și întunericul se lasă pentru
3 ore. Isus își încredințează Duhul Lui
Dumnezeu și moare. Matei 27, Marcu 15, Luca 23, Ioan 19
259. Nicodim și bogatul Iosif din Arimateea îl
îngroapă pe Isus într-un mormânt nou și evreii
pun să fie închis și păzit pentru a evita ca
ucenicii Lui să-i fure trupul lui Isus și să pretindă
că El a înviat a treia zi, precum a spus. Matei 27,
Marcu 15, Luca 23, Ioan 19
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Învierea şi Înălţarea lui Isus Hristos
260. Înainte de răsăritul soarelui în a treia zi, un înger deschide mormântul și îi înspăimântă pe cei
ce-l păzeau. Femeile văd îngerii la mormântul gol și aleargă să-i cheme pe Petru și Ioan. Isus îi
apare înainte Mariei Magdalena, o trimite să le spună ucenicilor să-l întâlnească în Galileea, și
spune „Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru.”
Matei 28, Marcu 16, Luca 24, Ioan 20
Unele din multele profeții despre Isus (și împlinirea lor)
1. Psalmul 2 – El va fi Fiul Lui Dumnezeu (Luca 1)
27. Psalmul 2 – Evreii și Neamurile îl vor ataca (Faptele Apostolilor 4)
2. Geneza 17 – El va fi urmașul lui Avraam (Galateni 3)
28. Psalmul 118 – Conducătorii evrei îl vor respinge (Matei 21)
3. Psalmul 132 – El va fi urmașul lui David (Fapte 13)
29. Psalmul 41 – El va fi trădat de un prieten (Ioan 13)
4. Daniel 9 – Perioada lucrării Sale (Luca 2)
30. Zaharia 13 – Ucenicii îl vor părăsi (Matei 26)
5. Isaia 7 – El se va naște dintr-o fecioară (Matei 1, Luca 2) 31. Zaharia 11 – Este vândut pentru 30 de monede (Matei 26)
6. Mica 5 – El se va naște în Betleem (Matei 2)
32. Zaharia 11 – Monedele sunt folosite pentru a cumpăra țărâna olarului (Matei 27)
7. Ieremia 31 – Pruncii Betleemului vor fi uciși (Matei 2)
33. Isaia 42 – Duios și smerit (Matei 12, Evrei 4)
8. Osea 11 – El va fi chemat din Egipt (Matei 2)
34. Psalmul 69, Isaia 63 – Frații îl resping (Ioan 1,7)
9. Maleahi 3 – El va veni după Ioan Botezătorul (Matei 3) 35. Isaia 8 – O piatră de poticnire (Romani 9, 1 Petru 2)
10. Isaia 11 – El va fi uns cu Duhul Lui Dumnezeu (Matei 3) 36. Isaia 50-53 – El este lovit și biciuit (Ioan 19)
11. Deuteronom 18 – El va fi un profet ca și Moise (Fapte 3) 37. Isaia 53 – El este răbdător în suferință (Matei 26-27)
12. Psalmul 110 – El va fi un preot ca Melhisedec (Evrei 5) 38. Isaia 53 – El este numărat între cei fărădelege (Marcu 15)
13. Isaia 61 – Natura lucrării Lui publice (Luca 4)
39. Exodul 12, Psalmul 34 – Niciun os nu va fi zdrobit (Ioan 19)
14. Isaia 9 – El va avea o lucrare în Galileea (Matei 4)
40. Zaharia 12 – El va fi străpuns (Ioan 19)
15. Zaharia 9 – El va intra în Ierusalim pe un măgar (Matei 21)
41. Isaia 53 – El va fi îngropat cu cei bogați (Matei 27)
16. Maleahi 3 – Lucrarea Lui va include Templul (Ioan 2)
42. Psalmul 16 – Carnea Sa nu va vedea putrezirea (Fapte 2)
17. Isaia 53 – El va fi sărac și smerit (Marcu 6, 1 Petru 2)
43. Psalmul 16, Isaia 26 – Învierea Lui (Luca 24)
18. Isaia 53 – El va suferi pentru ceilalți (Matei 20,27)
44. Psalmul 68 – Înălțarea Lui (Luca 24, Fapte 1)
19. Isaia 53 – El va mijloci pentru ucigașii Lui (Luca 23)
45. Psalmul 110 – El va sta la dreapta Lui Dumnezeu (Evrei 1)
20. Isaia 53 – În rănile Lui există vindecare (Marcu 16)
46. Zaharia 6 – El va fi un preot în ceruri (Romani 8)
21. Psalmul 78 – El va învăța prin pilde (Matei 13)
47. Isaia 28 – Piatra din capul unghiului (1 Petru 2)
22. Isaia 35 – El va face minuni (Matei 11, Ioan 11)
48. Psalmul 2 – El va domni în Sion (Luca 1, Ioan 18)
23. Psalmul 22 – El va fi mustrat și va suferi (Romani 15, Luca 22)
49. Isaia 11 – Neamurile Îl vor urma (Fapte 10)
24. Psalmul 22 – Îl vor batjocori și vor trage la sorți pentru haina Lui (Matei 27) 50. Ps 45 – Un conducător drept (Ioan 5, Apocalipsa 19)
25. Psalmul 22 – El va fi răstignit, părăsit (Matei 2, Ioan 19 51. Psalmul 72, Daniel 7 – El domnește peste toate națiunile (Filipeni 2)
26. Psalmul 69 – Îi va fi dat ca să bea oțet (Matei 27)
52. Isaia 9, Daniel 7 – Împărăția Lui este o Împărăție veșnică (Luca 1)
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261. Isus întâlnește 2 ucenici pe drumul spre Emaus și le explică profețiile. Apoi El i
se arată lui Petru și mănâncă cu Apostolii, și peste 8 zile se arată lui Toma care
exclamă „Domnul meu și Dumnezeul meu!” Marcu 16, Luca 24, Ioan 20
262. Isus îi ajută pe Apostoli să prindă o mulțime de pești în marea Galileii și îi spune
lui Petru să hrănească oile sale. Apoi El întâlnește 500 de ucenici pe un munte din
Galileea însărcinându-i să facă ucenici din toate neamurile și să-i boteze în
numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să asculte. Isus a promis
să fie cu ei până la sfârșitul veacurilor. Semnele și minunile vor urma. Matei 28, Marcu 16, Ioan 21
263. Isus li se arată din nou Apostolilor, fratelui său Iacov și altora timp de 40 zile. El le
spune să rămână în Ierusalim până vor fi botezați cu Duhul Sfânt în putere.
Luca 21, Faptele Apostolilor 1

Adonai (Kyrios) este numele Domnului
http://www.newadvent.org/cathen/01146a.htm

264. Isus se înalță la ceruri de pe muntele
Măslinilor. 2 îngeri spun că El se va întoarce în același fel așa că ucenicii îl laudă pe
Dumnezeu neîncetat cu mare bucurie în Templu. Marcu 16, Luca 24,
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Primele Fapte ale Apostolilor

265. După 10 zile Duhul Sfânt îi împuternicește pe cei 120 de ucenici să vorbească în
limbi celor din Ierusalim care au luat parte la Cincizecime din întregul Imperiu Roman
și de dincolo de acesta și 3.000 sunt botezați. Ei se întâlnesc în fiecare zi în Templu
și cresc numeric. . Faptele Apostolilor 1-2
266. Preoții i se opun lui Isus, dar Petru și Ioan vindecă un olog din naștere la Templu și
declară că nu există niciun alt nume în care să fim mântuiți. Faptele Apostolilor 3-4
267. Ucenicii împart între ei toate bunurile și noi credincioși sunt adăugați constant.
Bolnavii din alte cetăți sunt așezați pe străzi pentru a fi vindecați de umbra lui Petru. Faptele
Apostolilor 4-5
Învățăturile lui Pavel din 63 d. Hr. (1 Timotei 3:16)
„Și fără îndoială, mare este taina evlaviei... Cel ce a fost
arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost
văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a
fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.”

Batjocura lui Lucian față de Creștini
http://www.sacred-texts.com/cla/luc/wl4/wl420.htm
Mergi la: Paragraf 11-13
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Învățăturile lui Pavel din 55 d.Hr. (1 Corinteni 11:23-26)

Învățăturile lui Pavel din 55 î. Hr. (1 Corinteni 15:1-6)

„Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat; și anume, că Domnul
Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și, după ce a
mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: Luați, mâncați; acesta
este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceți lucrul acesta
spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după Cină, a luat paharul și a zis:
„Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceți
lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veți bea din el.”
Pentru că, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din
paharul acesta, vestiți moartea Domnului, până va veni El.

„Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe
care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă
o țineți așa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba ați
crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu: că
Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost
îngropat, și a înviat a treia zi, după Scripturi; și că S-a arătat lui Chifa
(Petru), apoi celor doisprezece (apostoli). După aceea S-a arătat la
peste cinci sute de frați (ucenici) deodată, dintre care cei mai mulți
sunt încă în viață, iar unii au adormit (în moarte).”

Învățăturile lui Pavel din 63 d.Hr. (2 Timotei 2:8-13)

Compară avertizările lui Pavel din 48 d.Hr.
(Galateni 1:6-12)

„Adu-ți aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânța lui David, înviat
din morți, după Evanghelia mea, pentru care sufăr ca un făcător de
rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rabd totul
pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în
Hristos Isus, împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul
acesta: dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El.
Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de
El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El
rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.”

268. Marii preoți încearcă să-i
oprească pe apostoli, dar Gamaliel
avertizează că ei nu pot lupta
împotriva lui Dumnezeu. Așa că ei
predică zilnic în Templu fără
încetare. Faptele Apostolilor 5
269. Ștefan câștigă dezbaterile
despre Isus pe care le are cu evreii
din Cilicia și este ucis de ei, în timp
ce Pavel privește și aprobă.
Faptele Apostolilor 6-7,21-23

270. Începe o persecuție groaznică a
ucenicilor. Filip botează samariteni și pe
famenul etiopian. Samaritenii sunt botezați
cu Duhul Sfânt când își pun Petru și Ioan
mâinile peste ei. Faptele Apostolilor 8

271. Isus i se descoperă lui Pavel, îl
întoarce de la a fi un prigonitor, îl face
ucenic și-l trimite să predice Neamurilor.
Faptele Apostolilor 9, 26, Galateni 1

„Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul
lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie;
dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne
Evanghelia lui Hristos. Dar, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer
ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe
care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Caut eu oare, în clipa
aceasta, să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui
Dumnezeu? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui
Hristos. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine
nu este de obârșie omenească; pentru că n-am primit-o, nici n-am
învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.”
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Învățăturile lui Pavel din 60 d.Hr. (Filipeni 2:5-11)
„Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus: El, măcar că
avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să
fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat
un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost
găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și
încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de
mult și I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru
ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri,
de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre
slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.”

Învățăturile lui Pavel din 56 d.Hr. (Romani 10:8-10)
„Și cuvântul acesta este Cuvântul credinței, pe care-l propovăduim
noi: Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi
în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin
credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu
gura se ajunge la mântuire.”

Învățăturile lui Ioan din 97 d.Hr. (1 Ioan 4:2)
„Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: orice duh care
mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu, dar
orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu.”
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272. După 3 ani, Pavel lucrează cu apostolii în Ierusalim până când Isus îl avertizează în
Templu să fugă în Tars. Corneliu crede în Isus în Cezarea, orașul lui Filip, iar Petru botează
neamurile care primesc Duhul Sfânt și vorbesc în limbi. Faptele Apostolilor 9-10,22
273. Ucenicii farisei vor ca ucenicii dintre neamuri să fie tăiați împrejur. Ucenicii din Cipru și
Cirena fac mulți ucenici greci în Antiohia unde credincioșii sunt numiți pentru prima oară
„Creștini”, așa că Barnaba îl aduce pe Pavel să-l ajute să-i conducă. Pavel este răpit în al
treilea cer, unde a avut parte de viziuni, revelații și lucruri inexprimabile. Faptele Apostolilor 11, 2 Corinteni 12
Evanghelia după Matei (Către evrei – profeții împlinite)Precizează femeile pe care Dumnezeu le-a folosit
înainte de Maria, arată că Isus s-a născut în Betleem și cum a venit în Nazaret. Ioan Botezătoru îl aprobă.
Vorbește despre Predica de pe munte, despre vindecări și scoaterea demonilor și despre cei 12 Apostoli.
Isus este deasupra Sabatului și semnul lui Iona dovedește autoritatea Sa. Împărăția lui Dumnezeu este
văzută în puterea și transfigurarea lui Isus. Predica lui Isus de pe muntele Măslinilor îi avertizează pe
evrei să fugă de distrugerea Ierusalimului care se apropie. Procesul lui Isus, moartea, îngroparea și
învierea lui, și Marea Trimitere la toate națiunile.

Scrierile lui Suetonius cu privire la persecuțiile împăratului roman Nero asupra Creștinilor
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Nero*.html
Mergi la: Paragraful 16
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275. Irod îl ucide pe Iacov și plănuiește să-l ucidă pe Petru pentru evrei, dar un înger îl eliberează
pe Petru și Dumnezeu îl omoară pe Irod. Duhul Sfânt îi alege pe Pavel și Barnaba pentru o lucrare
specială. Faptele Apostolilor 12-13

Prima călătorie a lui Pavel
276. Pavel, Barnaba și Marcu duc Evanghelia pretutindeni în Cipru și guvernatorul Sergius Paulus
crede. Apoi ei călătoresc spre Perga, dar Marcu se întoarce în Ierusalim. Faptele Apostolilor 4, 13
277. În Antiohia din Pisidia multe neamuri cred, dar evreii se împotrivesc Evangheliei.Faptele Apostolilor13-14
278. Mulți din Iconia cred, dar evreii îl bat pe Pavel și Galatenii îi îngrijesc rănile. Mulți din Listra și
Derbe cred. Pavel se întoarce și spune că toate națiunile cred. Faptele Apostolilor 14, Galateni 4
279. Epistola lui Iacov (Ucenicilor evrei din cele 12 seminții) Răbdați în încercare și rugați-vă cu credință.
Dumnezeu dă înțelepciune. Purtați-vă la fel cu săracii și bogații. Credința vie duce la fapte bune. Vorbirea
de rău duce în Gheena, dar înțelepciunea lui Dumnezeu aduce pace. Planurile noastre sunt în mâna lui
Dumnezeu. Este putere și vindecare în rugăciunea făcută cu credință.

Religia pe care o acceptă Dumnezeu (Iacov 1)
Religia pe care Dumnezeu o acceptă este să ai grijă de orfan
și de văduvă în necazul lor și să nu fi influențat de lume.
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280. Pavel, Barnaba și Tit merg să rezolve problema tăierii împrejur în Ierusalim și
hotărârile apostolilor sunt de a le spune neamurilor să evite imoralitatea și ofensarea
evreilor cu jertfele de mâncare pentru idoli. Faptele Apostolilor 15, Galateni 2

11

(20 Minute)

Cea de-a doua călătorie a lui Pavel

281. Epistola lui Pavel către Galateni Nu mai ascultați de cei ce adaugă cerințe harului lui
Dumnezeu. Există o singură Evanghelie, iar Isus însuși i-a revelat-o lui Pavel. Pavel și Barnaba au căzut
de acord cu apostolii asupra acestui aspect, dar Pavel a trebuit să-l mustre chiar și pe Petru în Antiohia, și și
pe Barnaba. Credința duce la mântuire și nu împlinirea Legii. Legea înrobește, dar viața trăită prin
Duhul Sfânt duce la adevărata eliberare de păcat. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze în voi.

282. . Barnaba și Marcu merg în Cipru. Pavel și Roadele Duhului (Galateni 5)
1. Dragostea
6. Facerea de bine
Sila vizitează ucenicii din cetățile din prima
2. Bucuria
7. Credincioșia
călătorie și le comunică hotărârile apostolilor.
3. Pacea
8. Blândețea
Timotei li se alătură, iar Pavel îl taie împrejur
4. Îndelunga răbdare 9. Stăpânirea de sine
5. Bunătatea
pentru a evita să-i ofenseze pe evrei. Și Luca
li se alătură și Dumnezeu îi trimite în
Macedonia. Faptele Apostolilor 15-16
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283. Lidia din Filipi și alții cred. Pavel este
Botez Creștin (1 Petru 3, Matei 28, Faptele Apostolilor 16)
Aduceți-vă pe voi înșivă înaintea lui Dumnezeu cu un
biciuit și închis în temniță dar este eliberat
cuget curat, dat de învierea lui Isus din morți.
miraculos. Temnicerul crede, îl mărturisește
pe Isus Hristos ca Domn și este mântuit, iar apoi este botezat împreună cu familia sa.
Faptele Apostolilor 16, Filipeni 4

284. Mulți evrei și neamuri din Tesalonic și Berea cred. Faptele Apostolilor 17, 1 Tesaloniceni 2
285. Pavel le spune filosofilor din Atena că Dumnezeul din care avem ființă l-a trimis
pe cel pe care l-a și înviat din morți să ne lumineze și să ne judece. Faptele Apostolilor 17
Scrierile lui Suetonius cu privire la expulzarea evreilor din Roma de către împăratul roman Claudius.
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Claudius*.html
Mergi la: Paragraful 25

286. În Corint, Pavel îi întâlnește pe
Acuila și Priscila
care fuseseră
alungați din Roma.
El rămâne acolo
1 an și jumătate
după ce Isus îi
spune că mulți
de acolo vor
crede. Faptele Apostolilor
18, 1 Corinteni 1,9, 2 Corinteni 11
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287. Prima epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni (Răbdare în persecuție) Ei au acceptat ceea ce
a zis Pavel drept cuvântul lui Dumnezeu. Morții vor veni cu Isus la revenirea sa și se vor întâlni cu cei
vii pentru a li se alătura pe nori și pentru a fi cu Domnul pentru totdeauna. Ziua Domnului va veni pe
neașteptate și va aduce distrugere. Nu stingeți focul Sfântului Duh.

288. Mulți devin credincioși în Corint, dar evreii stârnesc o răscoală împotriva lui Pavel.
Faptele Apostolilor 18

289. Cea de-a doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni (Nedumeriți cu privire la revenirea lui
Isus) Isus va așeza lucrurile în ordine la venirea sa. Nu credeți profețiile care spun că Ziua Domnului a
venit deja. Trebuie să vină mai întâi apostazia și cel fărădelege - care se va înălța pe sine în Templul
lui Dumnezeu ca domn peste orice, ca toți se i se închine. Cel rău își va arăta puterea prin semne și
minuni în acord cu Satana, iar Dumnezeu va trimite o iluzie puternică peste cei care se bucură de
fărădelege și răutate.

290. Acuila și Priscila rămân în Efes. Pavel se întoarce în Ierusalim și Antiohia. Faptele Apostolilor 18
291. Acuila și Priscila îl mentoreaza pe Apolo care apără Evanghelia în Corint.

Faptele Apostolilor 18

Cea de-a treia călătorie a lui Pavel
292. Pavel revine
în Efes și botează
12 ucenici care
vorbesc în limbi.
Pavel predică
Evanghelia în toată
Asia timp de 2 ani
la școala lui Tiranus.
Faptele Apostolilor 18-19
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293. Demonii îi bat pe exorciștii iudei, dar se tem de Isus. Ucenicii ard cărțile de vrăjitorie.
Faptele Apostolilor 19

294. Pavel vizitează Corintul și scrie din Efes. Faptele Apostolilor 19, 1 Corinteni 1,4,5,7,16, 2 Corinteni 13,16, Romani 16
295. Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni (cea de-a doua epistolă cu privire la probleme) Toți
trebuie să fie uniți. Păstrați credința simplă și bazați-vă pe Duhul Sfânt, nu pe filosofie. Dați afară din
mijlocul vostru un om care are relații intime cu mama lui vitregă și opriți răspândirea imoralității.
Rezolvați-vă problemele în afara tribunalului. Căsătoria este pentru relații sexuale, dar și celibatul are
beneficiile lui. Nu dăunați conștiinței altora cu libertatea voastră. Recunoașteți sfințenia Cinei Domnului.
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dă daruri supranaturale pentru toți, ca ei să lucreze în unitate ca un singur trup
dar totul nu este de niciun folos dacă nu se face în dragoste. Căutați să aveți toate darurile spirituale,
dar în mod special pe acelea care îi ajută pe ceilalți și folosiți-le în adunări pentru beneficiul tuturor.
Respingeți-i pe scepticii care neagă învierea, conștientizând faptul că dacă Hristos este încă mort,
credința noastră este zadarnică. Când Hristos se va întoarce, noi vom fi înviați în trupuri nepieritoare,
și apoi va veni sfârșitul, când El va încredința Împărăția lui Dumnezeu Tatăl și moartea va fi învinsă.

296. Argintarul Dimitrie provoacă o răscoală în Efes din cauză că-și pierde tot mai mult din munca
sa la templul zeiței Artemis, iar Pavel crede că ar putea fi uciși, dar Dumnezeu îi salvează. El se
întâlnește cu Tit în Macedonia să vadă cum primesc ucenicii din Corint epistola lui și află că evreii de
acolo îl mustră. Faptele Apostolilor 19-20, 2 Corinteni 1,2,7,8,12,15
Daruri Spirituale
(1 Corinteni 12-14)
1. Mesaje de înțelepciune
2. Mesaje de cunoștință
3. Credință prin Duh
4. Daruri de vindecare
5. Puterea de a face minuni
6. Profeția
7. Deosebirea duhurilor
8. Vorbirea în limbi
9. Tălmăcirea limbilor
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297. Cea de-a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni (Încurajare) Să-l ierte și să-l ajute acum
pe omul pe care l-au dat afară pentru că întreținuse raporturi sexuale cu mama lui vitregă, datorită
pocăinței lui. A duce mesajul lui Isus este o mare responsabilitate, deoarece acum avem de-a face
direct cu Dumnezeu, spre deosebire de legea iudaică. Să-l ajute pe Tit să pregătească ajutoare, care să fie
gata la venirea lui Pavel. Pavel avertizează cu privire la aroganța vizitatorilor evrei care îl desconsideră. Pavel
are abilități, dar se încrede în puterea lui Dumnezeu să lucreze în slăbiciunea lui, nu se încrede în
forțele lui. Pavel se va ocupa de această situație când va ajunge în Corint.

298. . Pavel 299. Epistola lui Pavel către Romani (A te încrede
în Dumnezeu) Dumnezeu le dă viață celor care au credință în
merge în
dar întunericul și răul vin din faptul că înăbușim adevărul
Corint pentru El,
și îl ignorăm pe Dumnezeu, ale cărui calități invizibile reies
3 luni.
clar din lucrurile pe care El le face. Toți oamenii cad sub
Faptele Apostolilor
20,22, 2 Corinteni 1011, Romani 15

puterea păcatului, iar Isus este singura modalitate de a ieși.
Trebuie să avem credință. A sluji păcatului ne aduce doar
moarte, dar Dumnezeu ne-a dat darul vieții prin Isus. Duhul lui
Dumnezeu în noi ne dă puterea de a învinge păcatul. Israel
s-a rătăcit precum a fost profețit, dar Dumnezeu folosește asta
pentru a aduce evreii și neamurile laolaltă în Isus.

Dumnezeu ne dă viață veșnică prin Isus Hristos
(Romani 3): Toți oamenii păcătuiesc și nu împlinesc poruncile lui Dumnezeu.
(Romani 6): Păcatul ne aduce moartea tuturor.
(Romani 6): Viața este darul lui Dumnezeu pentru noi prin Isus Hristos.
(Romani 5): Doar Isus Hristos poate îndrepta lucrurile între noi și Dumnezeu.
(Romani 10): Trebuie să credem în Isus Hristos și să declarăm asta.
(Romani 5): Pacea cu Dumnezeu poate veni doar prin Isus.
(Romani 8): Nu există condamnare pentru noi când suntem în Hristos.
(Romani 8): În Hristos nu există separare de dragostea lui Dumnezeu.
(Efeseni 2): Dumnezeu ne mântuiește prin harul său prin credință și nu prin
faptele noastre, pentru ca noi apoi să facem ceea ce este bine alături de
Dumnezeu.
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300. Pavel și Luca merg la Filipi pentru a evita o capcană a evreilor. După Paște, ei călătoresc cu o
corabie la Troa, unde Pavel îl înviază pe Eutih după ce el cade de la catul al treilea. Duhul Sfânt îl
avertizează pe Pavel de pericol. El le spune prezbiterilor din Efes să-i păzească pe ucenici de
înșelători. Faptele Apostolilor 20-21

Prima întemnițare a lui Pavel la Roma
301. Agab îl avertizează pe Pavel care se afla în casa lui Filip, de pericolul care îi stă înainte.
Pavel este arestat pe nedrept în Templu și este protejat de furia evreilor de către romani. Faptele
Apostolilor 21-22

302. Apoi Isus îi spune lui Pavel că trebuie să mărturisească despre el la Roma, iar romanii îl duc
pe Pavel la Cezarea pentru a-l păzi de un complot al iudeilor pentru a-l omorî. Faptele Apostolilor 22-23
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303 Pavel rămâne în temniță timp de 2 ani în Cezarea, în timp de guvernatorul Felix așteaptă mită.
Faptele Apostolilor 24

304. Guvernatorul Festus încearcă să-l dea pe Pavel pe mâna iudeilor și face apel la Roma.
Faptele Apostolilor 25-26

305. Pavel naufragiază în călătoria spre Roma, și apoi petrece 2 ani în închisoare acolo.
Faptele Apostolilor 27-28

306. Evanghelia după Luca (Partea întâi a apărării lui Pavel la Roma) Aici găsim o cercetare corectă a
genealogiei lui Isus, a relației sale cu Ioan Botezătorul, a lucrării sale care împlinește profețiile, a autorității
sale și a mesajului său care transformă vieți. Un centurion are credință. Isus vindecă, scoate afară demoni
și învie iudei și neamuri. El alege Apostolii. El a hrănit în mod supranatural 5000 de oameni și a fost
transfigurat în slavă. Toți oamenii sunt aproapele nostru. Dați atât lui Cezar, cât și lui Dumnezeu ce li se
cuvine. Isus a profețit viitoarea distrugere a Ierusalimului. Pilat a respins acuzațiile de rebeliune care îi
erau aduse lui Isus, dar totuși l-a răstignit. Isus a fost înviat, s-a înălțat la ceruri și a trimis Duhul Sfânt.

307. Faptele Apostolilor (Partea a 2-a a apărării lui Pavel la Roma) Aceasta se continuă din Luca. Este
explicat numărul tot mai mare de ucenici din Ierusalim și evenimentele care au loc în perioada persecuției
și împrăștierii ucenicilor lui Isus. De asemenea, este explicat faptul că Dumnezeu îi alege și pe cei ce nu
fac parte dintre iudei să fie ucenici și faptul că ucenicii se răspândesc prin tot imperiul. Se vorbește
despre arestarea lui Pavel și el așteaptă acum să aibă loc procesul său la Roma.
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308. Pavel îi trimite pe Epafras și pe Onisim cu epistole pentru ucenicii din Asia . Coloseni 1,4
309. Epistola lui Pavel către Coloseni (Păstrați-l pe Isus în centru) Dumnezeu ne-a scăpat din întuneric și
ne-a adus în Împărăția Fiului său preaiubit. Toate lucrurile din cer și de pe pământ au fost făcute prin și
pentru Fiul și El le susține. Aveți grijă să nu fiți înrobiți adăugând filosofii înșelătoare Evangheliei lui Isus.

310 Epistola lui Pavel către Filimon (Îndatorați lui Isus) Primiți-l pe Onisim înapoi ca pe un frate preaiubit
și nu ca pe un sclav care a fugit. Pavel așteaptă să fie eliberat în curand și îl va vizita pe Filimon în Colose.

311. Epistola lui Pavel către Efeseni (Planul glorios al lui Dumnezeu) Dumnezeu ne binecuvintează din
belșug prin Isus în care toate lucrurile din cer și de pe pământ vor fi aduse împreună în unitate, după cum
a plănuit Dumnezeu dintotdeauna.

312. Epafrodit îi aduce lui Pavel un dar în închisoare și ia de la acesta o scrisoare . Filipeni 1
313 Epistola lui Pavel către Filipeni (Fiți ca Isus) Vestea despre Isus s-a răspândit la palat și la gărzile
închisorii lui. Iubiți-i pe ceilalți în smerenie, cum a făcut Isus, care s-a golit de forma sa divină pentru a ne
sluji nouă.

12

(15 Minute)

Faptele Apostolilor de mai târziu, până la martiriul lui Patru și Pavel

Eusebius cu privire la eliberarea lui Pavel la Roma

Martiriul fratelui lui Isus, Iacov Cel Drept

http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm
Mergi la: Capitolul 22, Paragrafele 1-2

http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-20.htm
Mergi la: Capitolul 9, Paragraful 1

314. Pavel este eliberat
din închisoarea din
Roma și poate acum să
viziteze Filipi și Colose,
după cum plănuia în
epistolele sale.
Filipeni 1-2, Filimon
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315. Epistola către Evrei (Isus este mai mare decât Moise) Dumnezeu a vorbit prin singurul său Fiu, prin care
a făcut toate lucrurile și cui El îi dă toate lucrurile ca să le susțină. Isus este reflectarea slavei Lui Dumneu
și reprezentarea făpturii Lui și este cu mult mai sus decât îngerii care I se închină. Isus este noul nostru Mare
Preot după rânduiala lui Melchisedec care poate să ne înțeleagă prin faptul că și El a trecut prin suferință și El
propovăduiește noul sabat și noul legământ. Închinarea evreiască prefigura realitatea împlinită în Isus.

316. Pavel îl lasă pe Timotei ca lider în Efes și merge în Macedonia. 1 Timotei 1,3
317. Întâia epistolă a lui Pavel către Timotei (Păstorire-conducere) Protejează Efesul de învățături false
ca cele aduse de Imeneu și Alexandru. Roagă-te pentru conducători să conducă bine ca toți să audă despre Isus.
Duhul spune clar că în vremurile din urmă unii vor abandona credința pentru a urma învățături demonice și
înșelătoare.

318. Se poate ca Pavel să fi mers în Spania. El îl lasă pe Tit ca lider în Creta . Romani 15, Tit 1
319. Epistola lui Pavel către Tit (Numește lideri) Ucenicii trebuie să-i respecte pe conducători și să
trăiască în pace.

320. Petru trimite o epistolă urgentă ucenicilor exilați după ce Roma arde.

2 Timotei 4, 1 Petru5

321. Întâia Epistolă a lui Petru (Celor exilați în Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia) Încercările ne
curăță și ne rafinează. Noi suntem pietre vii zidite în Isus pentru a fi Templul lui Dumnezeu. Să suferim de
bună voie făcând binele, ca Isus.

Tacit: Nero învinuiește creștinii de incendierea Romei
http://classics.mit.edu/Tacitus/annals.11.xv.html
Mergi la: Pagina 13 din 17, primul și al 2lea Paragraf
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322. Evanghelia după Marcu (Memoriile lui Petru) Isus cheamă un vameș urât de toți ceilalți la sine,
răstoarnă datinile evreești și respinge acuzațiile conform cărora folosește puterea lui Satan. El liniștește o
furtună și învie morții, dar nu este cinstit de cei din poporul său. Petru mărturisește că Isus este Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu, iar Isus este transfigurat în slavă. Isus a profețit viitoarea distrugere a Ierusalimului.

323. Pavel petrece iarna la Nicopole lângă Roma. Tit 3, 2 Timotei 4
324 Cea de-a doua epistolă a lui Petru (Rămas bun de la Petru) Petru se apropie de moarte. Rămâneți
în picioare pentru Isus. Învățători mincinoși se ridică printre ucenici. Lucrurile se vor înrăutăți treptat înainte să
vină Noul Cer și Noul Pământ.

325. Pavel este întemnițat din nou în Roma. Ucenicii din Asia l-au abandonat. 2 Timotei 1,2,4
326. Cea de-a doua epistolă a lui Pavel către Timotei Continuă să declari ceea ce cunoști despre
Isus și Pavel. Dacă ne lepădăm de Dumnezeu și El se va lepăda de noi. Lucrurile se vor înrăutăți dar
încrede-te în Domnul. Pavel se apropie de moarte dar răsplata lui îi stă înainte.
327. Epistola lui Iuda (Avertizare urgentă) Aveți grijă și feriți-vă de învățătorii mincinoși care se ridică printre ucenici.
Autoritatea Scripturii
Evanghelia după Marcu și moartea lui Petru și a lui Pavel
(2 Timotei 3:16) „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de
http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm
folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în
Mergi
la: Capitolul 15, Paragraf 1-2 & Capitolul 25, Paragraf 5-8
neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul
destoinic pentru orice lucrare bună.”
(2 Petru 3:15-18) „Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru
este mântuire cum v-a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, după
înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește
despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles pe
care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte
Scripturi, spre pierzarea lor. Voi deci, preaiubiților, știind mai dinainte
aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea
acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria; ci creșteți în harul și în
cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos.”
(Evrei 4:12-13) „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai
tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că
desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și
gândurile inimii. Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și
descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.”
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Roma asediază Ierusalimul în anul 66 d.Hr. și apoi se întoarce și distruge Templul în anul 70 d.Hr.
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-2.htm Mergi la: Capitolul 19, Paragrafele 1-9
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-6.htm Mergi la: Capitolul 4, Paragrafele 3-8

Creștinii după distrugerea Ierusalimului de către romani, până la moartea lui Ioan
Eusebius despre Ioan la Patmos și Efes

Iosefus cu privire la măreția lui Isus Hristos

http://www.newadvent.org/fathers/250103.htm
Mergi la: Capitolul 17 până la capitolul 18, Paragraful 1

http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
Mergi la: Capitolul 3, Paragraful 3

Ioan scrie cele 3 epistole ale sale și evanghelia
Mergi la: Capitolul 20 Paragrafele 9-11;
Capitolul 23, Paragrafele 1-4
Capitolul 24, Paragrafele 7-14

Mara Bar-Serapion: Isus ca Rege al iudeilor
http://www.earlychristianwritings.com/text/mara.html
Mergi la: al 16lea paragraf

328. Cartea Apocalipsa (Viitorul în simboluri) Isus transfigurat în slavă are mesaje pentru ucenicii din
Asia. Efes trebuie să se întoarcă la dragostea dintâi. 7 peceți aduc război, foamete, moarte și Locuința
morților. Martirii așteaptă dreptatea. Oamenii se ascund de mânia lui Dumnezeu. Robii din Israel sunt
pecetluiți. O mare mulțime de oameni din toate națiunile este mântuită. 7 trâmbițe aduc grindină,
foc,sânge, otravă, întuneric, lăcuste și îngeri ca să ucidă oameni. Taina lui Dumnezeu este descoperită.
Cei doi martori ai lui Dumnezeu sunt uciși și înviați. Împărățiile lumii devin Împărăția lui Dumnezeu
pentru totdeauna. Un copil se naște în rai. Arhanghelul Mihail îl alungă pe Satan. O fiară cu 7 capete și
10 coarne îi prigonește pe copiii lui Dumnezeu cu o altă fiară care are o putere mare de a determina
pământul să i se închine fiarei dintâi și să aibă semnul 666, necesar pentru a cumpăra sau a vinde. Isus
stă pe muntele Sionului cu cei 144000. Pământul este secerat și sânge curge din teascul lui Dumnezeu.
7 potire aduc răni, sânge, soarele care dogorăște, întuneric și durere. Împărații pământului se strâng la
Armaghedon și „S-a isprăvit!” Un mare cutremur distruge cetăți și grindina mare cade peste oameni.
Babilonul cel mare cade. Isus este Cuvântul lui Dumnezeu. El înfrânge fiara și armatele ei și domnește
pe pământ timp de 1000 de ani. Satan este înfrânt. Dumnezeu șade pe un tron mare alb și judecă
pământul. Satan, fiara, moartea și Locuința morților sunt aruncate în „Moartea a doua” - Iazul de foc.
Dumnezeu locuiește cu omul și nu mai sunt lacrimi, durere sau moarte. Noul Ierusalim coboară pe
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pământ. Națiunile sunt vindecate. "Amin. Vino Doamne Isuse!"
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329. Întâia epistolă a lui Ioan Cuvântul vieții care era cu Tatăl ni s-a arătat nouă. Dumnezeu este
lumină. Mulți anticriști neagă că Isus este Hristosul. Să ne iubim unii pe alții. Dumnezeu este dragoste.

Ioan a folosit termenul „Cuvânt” pentru a se referi la Isus în Apocalipsa 19:11-16, 1 Ioan 1:1-4 și Ioan 1:1-18, în
96-98 d.Hr. în Patmos și Efes, ca în Geneza 1. „Cuvânt” a fost folosit în filosofie la Efes în 480 î.Hr. sub stăpânire
persană în vremea împărătesei Estera și în 55 d.Hr. Pavel vorbește despre filosofii din Faptele Apostolilor 17:1634 în 1 Corinteni 1:18-24 și 2 Corinteni 4:1-4. Apoi în 61 d.Hr. el a scris despre asta ucenicilor de lângă Efes în
Coloseni 1:15-23, Efeseni 1:3-14/3:4-21 și Evrei 1..
http://www.newadvent.org/cathen/09328a.htm Mergi la:: Logos
http://www.newadvent.org/fathers/050101.htm Mergi la: Capitolul 4
http://www.newadvent.org/fathers/050109.htm Mergi la: Capitolele 2-5

332. Evanghelia după Ioan (Isus este Fiul lui Dumnezeu) La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu
Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. În El era viața, și viața aceasta
era lumina tuturor oamenilor. Cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. Noi am văzut slava lui, plin de har
și de adevăr. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, decât singurul Fiu, care El însuși este Dumnezeu și are o relație
strânsă cu Tatăl și îl face cunoscut. Nimeni nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu fără să fie născut din
apă și din Duh. Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât l-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Tatăl i-a încredințat toată judecata Fiului, ca toți să-l
cinstească pe Fiul așa cum îl cinstesc pe Tatăl. Toți cei care cred în Isus, din ei vor curge râuri de apă vie.

Toate acestea au fost scrise ca voi să credeți că Isus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu și ca
prin credință să aveți viață în numele Lui.

Plinius cel Tânăr și Împăratul Roman Traian vorbesc despre Creștini
http://www9.georgetown.edu/faculty/jod/texts/pliny.html
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