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Rezumatul Studiului 11 - Unitate în închinare 
 
A  Chemarea la închinare: 
 Închinarea în cer. 

— Închinarea la Dumnezeu înseamnă a-I oferi slava şi onoarea care i se cuvin. 
— Închinarea cerească este un act de recunoştinţă faţă de tot ce a făcut Dumnezeu 

(Ap. 4:11; 5:9). 
— Jertfa lui Isus este centrul închinării. Fiinţele cereşti îl laudă pe Dumnezeu pentru 

că ne-a răscumpărat. Cu atât mai mult noi ar trebui să ne închinăm şi să Îi aducem 
slavă pentru răscumpărarea Sa. 

 Închinarea pe Pământ. 
— Ultimul mesaj al lui Dumnezeu pentru umanitate (Apocalipsa 14:7) se compune 

din două părţi: 
(1) Temeţi-vă de Dumnezeu pentru că judecă lumea. 

(a) În cei care nu doresc să accepte Evanghelia păcii, acest mesaj va produce 
teamă. 

(b) În cei care îl acceptă va produce admiraţie şi respect. 
(2) Închinarea la Creator. 

(a) O aluzie clară la păzirea poruncii a patra (Exod 20:8-11). 
(b) Criza finală se va centra pe închinare: închinarea la Dumnezeu sau la balaur. 

 Falsa închinare. 
— De la rebeliunea sa, Satana a dorit să fie adorat ca şi Dumnezeu (Isaia 14:13). 
— În timpul sfârşitului, va face o mare încercare de a primi închinarea prin 

intermediul fiarei şi imaginii ei sub ameninţarea cu moartea (Apocalipsa 13:14-
15). 

B  Uniţi în închinare: 
 Studiul scripturilor. 

— La fel ca şi îngerii, ne unim vocile în cântece de laudă. Dar Îl lăudăm pe Dumnezeu 
şi atunci când studiem Cuvântul împreună. 

— Biblia ne învaţă ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ne transmite instrucţiuni pentru 
a ne ghida viaţa şi ne dă speranţă în cea de-a Doua Venire a lui Isus. 

 Comuniune şi rugăciune. 
— Uniţi în aceeaşi doctrină, biserica trebuie să dedice timp să fraternizeze, încurajaţi 

unii de alţii, amintindu-ne învăţăturile lui Isus. În acest fel, întărim unitatea 
noastră în Hristos. 

— Alt aspect pe care nu trebuie să îl uităm în rugăciune este comuniunea. De ce ar 
trebui să ne rugăm împreună? 
(1) Pentru a-L lăuda pe Dumnezeu (Fapte 4:24). 
(2) Pentru a primi putere (Fapte 4:30). 
(3) Pentru rezolvarea problemelor (Fapte 12:12). 
(4) Pentru binele altora (1 Tim. 2:1). 
(5) Pentru predicarea Evangheliei (Efeseni 6:19). 

 


