A Poselstwo pierwszego anioła. Objawienie 14:6-7
 Ewangelia wieczna
— To poselstwo jest „ewangelią wieczną”. To jest dobra nowina o zbawieniu przez łaskę na mocy ofiary
Jezusa.
— Jest wieczna, ponieważ została zaplanowana „przed dawnymi wiekami” (Tytus 1:2), nigdy się nie
zmieniła i nie zmieni, a życie wieczne zależy od jej przyjęcia lub odrzucenia.
 Bojaźń i sąd
— Co oznacza „bać się Boga”?
(1) Wielbienie Go (1Mojż. 31:53)
(2) Traktowanie Go poważnie (2Mojż. 9:20)
(3) Przestrzeganie Jego prawa (5Mojż. 6:2)
(4) Służenie Mu (5Mojż. 10:20)
— Czym jest „sąd Jego”?
— Sąd się rozpoczyna, kiedy głoszona jest Ewangelia. Jest on znany jako sąd przedadwentowy (przed
powtórnym przyjściem). Na tym sądzie zapada wieczne przeznaczenie każdej osoby (Objawienie
22:11).
 Wezwanie do oddawania chwały
— Ostateczny konflikt atakuje prawdziwe uwielbienie, które określono w pierwszych czterech
przykazaniach:
(1) Uwielbienie tylko dla Boga (2Mojż. 20:2-3)  Uwielbienie szatana (Obj. 13:4)
(2) Nie czynić obrazów by je czcić (2Mojż. 20:4-6)  Czczenie obrazu bestii (Obj. 13:14-15)
(3) Nie bluźnić przeciw Imieniu Bożemu (2Mojż. 20:7)  Bluźnierstwo przeciw Bogu i jego imieniu
(Obj. 13:6)
(4) Uwielbiać Stwórcę w sabat (2Mojż. 20:8-11)  Niedziela jako dzień uwielbienia (Obj. 13:17)
B Poselstwo drugiego anioła. Objawienie 14:8
 Upadł Babilon
— Babilon został założony przez ludzi, którzy nie wierzyli Bożym obietnicom (1Mojż. 11:1-9).
Nebukadnezar uczynił Babilon „wielkim” (Daniel 4:30), a Izajasz prorokował, że upadnie z powodu
swojego bałwochwalstwa. (Izajasz 21:9).
— Babilon czasów końca jest utworzony z religijnych systemów, które odrzuciły prawdę przez przyjęcie
takich fałszywych doktryn.
— To jest „wino” które sprawiło, że cały świat stał się pijany, więc nie potrafi jasno myśleć i przyjąć
prawdy.
C Poselstwo trzeciego anioła. Objawienie 14:9-13
 Ostateczne przeznaczenie
— Ci, którzy wypili wino Babilonu, muszą pić wino gniewu Bożego. Wino to rozlane jest w 7 plagach
(Obj. 15:7; 16:1-21).
— Ogień i siarka są używane do reprezentowania Bożego sądu (2Mojż. 19:24; Izaj. 34:8-10; Judy 7).
— Dym ich męki wznosi się na wieki wieków. Oznacza to, że konsekwencje są wieczne.
— W drugim przyjściu ci, którzy przyjęli ostatnie wezwanie do wiecznej ewangelii, będą żyć wiecznie
(Obj. 14:14-16; Mat. 13:30). Ci, którzy nie przyjęli ewangelii, umrą (Obj. 14:17-20).

