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Studiul 8

Închinaţi-vă Creatorului!

Textul  de memorat: „Şi am văzut  un alt  înger,  care zbura prin mijlocul  cerului  cu o Evanghelie
veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi
şi oricărui norod.” (Apocalipsa 14:6)

Duminică, 20 mai – Universalitatea Evangheliei

1. Apocalipsa 14:6; Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică,
pentru ca s-o vestească locuitorilor  pământului,  oricărui neam, oricărei  seminţii,  oricărei  limbi şi
oricărui norod.

Matei 24:14; 28:19; 14. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să
slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.
19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh.

2. Galateni 3:22; Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduinţa să fie dată celor ce cred
prin credinţa în Isus Hristos.

Luni, 21 mai – Tâlharul de pe cruce şi „Evanghelia veşnică”

3. Luca 23:32-43; 32. Împreună cu El duceau şi pe doi făcători de rele care trebuiau omorâţi împreună
cu Isus.
33. Când au ajuns la locul numit "Căpăţâna", L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul
la dreapta, şi altul la stânga.
34. Isus zicea: "Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!" Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la
sorţi.
35. Norodul stătea acolo şi privea. Fruntaşii îşi băteau joc de Isus şi ziceau: "Pe alţii i-a mântuit; să
Se mântuiască pe Sine însuşi, dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu."
36. Ostaşii, de asemenea, îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet
37. şi-I ziceau: "Dacă eşti Tu Împăratul iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi!"
38. Deasupra Lui era scris cu slove greceşti, latineşti şi evreieşti: "Acesta este Împăratul iudeilor."
39. Unul din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea şi zicea: "Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine
însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi!"
40. Dar celălalt l-a înfruntat şi i-a zis: "Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă?
41. Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar Omul acesta
n-a făcut niciun rău."
42. Şi a zis lui Isus: "Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!"
43. Isus a răspuns: "Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai."

Marți, 22 mai – Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă!

4. Apocalipsa 14:7; El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul
judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

5. Geneza 22:12; Îngerul a zis: „Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi
de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.”
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Exodul 20:20; Moise a zis poporului: „Nu vă înspăimântaţi; căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă
pună la încercare şi ca să aveţi frica Lui înaintea ochilor voştri, pentru ca să nu păcătuiţi.”

Iov 1:9; Şi Satana a răspuns Domnului: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?

Eclesiastul  12:13; Să  ascultăm,  dar,  încheierea  tuturor  învăţăturilor:  Teme-te  de  Dumnezeu  şi
păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.

Matei 5:16; Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre
bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

Miercuri, 23 mai – A venit ceasul judecăţii

6. Matei 12:36; Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe
care-l vor fi rostit.

Eclesiastul 12:14; Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu
privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Romani 2:6; care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

1 Corinteni 4:5; De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va
scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi
va căpăta lauda de la Dumnezeu.

Joi, 24 mai – Închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul!

7. Apocalipsa 14:6,7; 6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie
veşnică,  pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului,  oricărui neam, oricărei  seminţii,  oricărei
limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: "Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!"

8. Apocalipsa 14:8-11; 8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: "A căzut, a căzut Babilonul,
cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!"
9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: "Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei
ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,
10. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi
chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.
11. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce
se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!
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