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Studiul 12

Un mesaj care trebuie vestit

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.  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!»” (Apocalipsa
14:6,7)

Duminică, 13 septembrie – Mesajul lui Petru despre adevărul prezent

1. 2 Petru 1:12,16-21; 12. De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar
că le ştiţi şi sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi.
16. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne
pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui.
17. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit
deasupra Lui un glas care zicea: "Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea."
18. Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt.
19. Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care
străluceşte  într-un loc întunecos,  până se va crăpa de ziuă şi  va răsări  luceafărul  de dimineaţă  în
inimile voastre.
20. Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.
21. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi
de Duhul Sfânt.

Luni, 14 septembrie – Vremea sfârşitului şi Apocalipsa

2. Apocalipsa 1:7; Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate
seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.

Apocalipsa 11:15; Îngerul al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, care
ziceau: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi
în vecii vecilor.”

Apocalipsa 14:14-20; 14. Apoi m-am uitat şi iată un nor alb; şi pe nor şedea Cineva care semăna cu
un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită.
15. Şi un alt înger a ieşit din Templu şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: "Pune secera Ta şi
seceră, pentru că a venit ceasul să seceri, şi secerişul pământului este copt."
16. Atunci Cel ce şedea pe nor Şi-a aruncat secera pe pământ. Şi pământul a fost secerat.
17. Şi din Templul care este în cer a ieşit un alt înger care avea şi el un cosor ascuţit.
18. Şi un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieşit din altar şi a strigat cu glas tare către cel
ce avea cosorul cel  ascuţit:  "Pune cosorul tău cel ascuţit  şi culege strugurii  viei  pământului,  căci
strugurii ei sunt copţi."
19. Şi îngerul şi-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în teascul
cel mare al mâniei lui Dumnezeu.
20. Şi teascul a fost călcat în picioare afară din cetate; şi din teasc a ieşit sânge, până la zăbalele cailor,
pe o întindere de o mie şase sute de stadii.
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Marţi, 15 septembrie – Un mesaj pentru vremea sfârşitului

3. Apocalipsa 14:14-20; 14. Apoi m-am uitat şi iată un nor alb; şi pe nor şedea Cineva care semăna cu
un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită.
15. Şi un alt înger a ieşit din Templu şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: "Pune secera Ta şi
seceră, pentru că a venit ceasul să seceri, şi secerişul pământului este copt."
16. Atunci Cel ce şedea pe nor Şi-a aruncat secera pe pământ. Şi pământul a fost secerat.
17. Şi din Templul care este în cer a ieşit un alt înger care avea şi el un cosor ascuţit.
18. Şi un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieşit din altar şi a strigat cu glas tare către cel
ce avea cosorul cel  ascuţit:  "Pune cosorul tău cel ascuţit  şi culege strugurii  viei  pământului,  căci
strugurii ei sunt copţi."
19. Şi îngerul şi-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în teascul
cel mare al mâniei lui Dumnezeu.
20. Şi teascul a fost călcat în picioare afară din cetate; şi din teasc a ieşit sânge, până la zăbalele cailor,
pe o întindere de o mie şase sute de stadii.

4. 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!"

Miercuri, 16 septembrie – Să înţelegem mesajul lui Dumnezeu

5. Eclesiastul 12:13,14; 13. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi
păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.
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.

1 Corinteni 6:19,20; 19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi
pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care
sunt ale lui Dumnezeu.

6. 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!”

Apocalipsa 4:11; „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea,
căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”

Geneza 2:1-3; 1. Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.
2. În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de
toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
3. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată
lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.

Exodul 20:8-11; 8. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
9. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.
10.  Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată  Domnului  Dumnezeului  tău: să nu faci nicio
lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul
care este în casa ta.
11. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a
şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.
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Joi, 17 septembrie – Apelul final al lui Dumnezeu

7. Apocalipsa 14:8; 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!”

Apocalipsa 17:3-6; 3. Şi m-a dus, în Duhul, într-un pustiu. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de
culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.
4. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu
mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei.
5.  Pe  frunte  purta  scris  un  nume,  o taină:  "Babilonul  cel  mare,  mama  curvelor  şi  spurcăciunilor
pământului."
6. Şi am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când
am văzut-o, m-am mirat minune mare.

Apocalipsa 18:1-4; 1. După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare
putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.
2. El a strigat cu glas tare şi a zis: "A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o
închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte;
3. pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu
ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei."
4. Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: "Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi
părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!

8. Apocalipsa 14:7,9-11; 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!"
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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