Rezumatul studiului 8 – Închinaţi-vă Creatorului!
A Evanghelia veşnică.
 Din momentul în care omul a păcătuit, Dumnezeu i-a oferit o cale de salvare (Geneza
3:15). Acest mesaj este reprezentat de făgăduinţe, de evanghelia veşnică.
 Oricine, asemenea tâlharului de pe cruce, îl acceptă pe Isus ca Mântuitor personal, va
fi cu El în paradis.
 Nu va putea atribui niciun merit salvării sale, doar o pocăinţă profundă şi dorinţa de a
fi cu Isus. „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37).
 Fără să conteze cât de mare sau cât de mic îţi este păcatul, Isus îţi oferă gratuit
mântuirea.
B În toată lumea.
 De ce este nevoie ca evanghelia să fie predicată în toată lumea?
 Deoarece problema păcatului afectează pe toată lumea (Romani 3:23). Aşadar, toată
lumea trebuie să fie conştientă de păcatul său şi de nevoia după un Mântuitor.
 Aceasta este marea încredinţare pe care Isus ne-a lăsat-o înaintea de a se sui la cer
(Matei 28:19). Această chemare este mai importantă astăzi datorită iminentei Sale
reveniri.
C Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă.
 Dumnezeu şi actul de glorificare sunt asociate cu ascultarea de voinţa Sa. Geneza
22:12; Exod 20:20; Iov 1:1; Matei 5:16
 Conştienţa păcatului nostru ne determină să ne temem de un Dumnezeu drept. Dar,
înţelegându-I harul şi iertarea, suntem determinaţi să îl preamărim şi să Îl lăudăm. În
acest fel, îi dăm „slava cuvenită Numelui Lui” (Psalmii 29:2).
D Ceasul judecăţii
 Conform cu Daniel 8:14, judecata a început în 1844. De atunci, trăim în ceasul
judecăţii.
 Doar posibilitatea de a fi acoperiţi cu mantia dreptăţii lui Hristos ne dă speranţă în
ceasul judecăţii. Mulţumită acesteia, „nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în
Hristos Isus” (Romani 8:1).
E Închinaţi-vă Creatorului.
 Alături de judecata preadventă, chemarea de a ne închina Creatorului este o referinţă
clară la un alt „adevăr prezent” pentru multă vreme uitat: păzirea Sabatului.
 Pe scurt, mesajul primului înger subliniază evanghelia veşnică, invitând pe acela care
îl acceptă să anunţe ceasul judecăţii şi, în consecinţă, să păzească cele zece porunci.
 Rezultatul acestei proclamaţii va fi urmat de mesajul altor doi îngeri (Apocalipsa 14:811). Aceste mesaje vor marca diferenţa între cei care decid să se închine lui
Dumnezeu şi cei care cedează presiunii „fiarei”.

Studiu Biblic, Trim. II, 2018 – Pregătire pentru timpul sfârşitului

