
Studiul 18 

Ultima chemare 
 

 

 
Atunci când Adam si Eva au fost neascultători, Cerul a fost deodată confruntat cu o 

dilemă groaznică: va scuza oare Dumnezeu păcatul, coborând standardul Legii Sale sfinte 

pentru a veni în întâmpinarea omului decăzut și punând astfel în pericol stabilitatea guvernării 

Sale? Sau sentința irevocabilă urma să fie aplicată (Romani 6:23), iar rasa omenească urma să 

dispară pentru totdeauna? Dumnezeu, care îi iubea pe copiii Săi de pe pământ, dar nu putea 

permite ca virusul urât al păcatului sa guverneze întregul Univers, a refuzat însă ambele 

opțiuni. Cancerul urât al păcatului nu poate să fie tolerat dar, totodată, Creatorul nu putea să 

suporte gândul separării veșnice de om. 

În loc de oricare dintre cele două variante, într-un incredibil act de iubire, El a ales să 

trimită pe Singurul Său Fiu în lume ca să moară în locul tău și al meu. Păcatele noastre și 

condamnarea noastră la moarte au fost transferate asupra Lui și noi am fost eliberați. Omul 

primea o a doua șansă, un timp de har în care, prin ascultare de Evanghelie, el să fie readus în 

armonie cu Legea lui Dumnezeu și să redobândească astfel tot ceea ce pierduse prin păcat. 

Felul în care ne raportăm la Evanghelie va decide destinul nostru veșnic. În curând 

timpul de probă pentru omenire se va sfârși (Apoc. 22:11) și, înainte de aceasta, fiecare om va 

trebui să aleagă de ce parte vrea să stea. Dumnezeu, în marea Sa îndurare, adresează o ultimă 

chemare, pentru ca omul să poată alege în cunoștință de cauză. 

Întreita solie îngerească din Apocalipsa 

1. Cum este numit marele plan de mântuire al lui Dumnezeu ? Apoc. 14:6  

[…] ___________________ veșnică […].  

NOTĂ: Cuvântul Evanghelie înseamnă Veste Bună. Ea este veșnică, pentru că a izvorât 

din inima iubitoare a unui Dumnezeu etern (1Cor. 2:7; Ef. 1:9; 3:9). A fost însă nevoie să 

apară păcatul pentru ca harul descoperit în Evanghelie să poată fi manifestat și făcut 

cunoscut (Rom 16:25-26).  

2. Când a intrat în acțiune planul de salvare a omului ? Apoc. 13:8; 1Petru 1:19-20 

La _________________ ____________ .  

NOTĂ: Explicația faptului că Adam și Eva nu au murit în aceeași zi în care au călcat 

porunca lui Dumnezeu constă în faptul că a existat un plan întocmit dinainte, în baza 

căruia, în cazul în care omul ar cădea în păcat, Domnul Isus Hristos urma să stea ca și 

Garant pentru rasa omenească, urmând să plătească prețul condamnării noastre. Toți cei 

care au fost mântuiți începând de la căderea omului în păcat, au fost mântuiți prin sângele 

lui Isus Hristos (Fapte 4:12). Credincioșii din Vechiul Testament au acceptat sângele lui 

Apocalipsa 14:7-20  
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Isus privind prin credință înainte, spre cruce. Noi acceptam același sânge privind prin 

credință înapoi, la cruce.  

3. Cât de departe va merge predicarea Evangheliei în zilele din urmă? Apoc. 14:6  

[…] oricărui ___________ oricărei ________________ oricărei ____________ și 

oricărui _______________ .  

NOTĂ: Evanghelia va merge în toata lumea. Nimeni nu va fi lăsat afară. Toți vor înțelege 

clar cerințele lui Dumnezeu și iubirea Lui, pentru a putea să decidă în cunoștință de cauză 

sub ce steag vor alege să stea în marea bătălie finală. 

4.Ce mesaj a inclus Pavel în Evanghelia predicată de el? Rom. 2:16 

 […] după Evanghelia mea, Dumnezeu va _______________, prin Isus Hristos, 

lucrurile ascunse ale oamenilor.  

5. Ce trebuie astăzi să predice poporul lui Dumnezeu ca o parte a Evangheliei veșnice? 
Apoc. 14:6-7 

«Temeţi-vă de Dumnezeu […] căci a venit _________ ______________ Lui […]!»  

NOTĂ: Evanghelia care se predică la vremea sfârșitului este aceeași cu Evanghelia 

predicată de Pavel, cu Evanghelia predicată de Noe sau de oricare alt sol al lui Dumnezeu 

de-a lungul timpului. Totuși, fiecare generație la care a ajuns solia Evangheliei a avut 

testul ei prin care era încercată credința sau necredința fiecărui om. De exemplu, a crede 

în Evanghelie pe vremea lui Noe însemna să te pregătești pentru potopul care va veni. 

Aceasta este ceea ce numim „adevăr prezent”. Adevărul prezent pentru timpul din urmă 

este întreita solie îngerească din Apocalipsa, capitolul 14, adevăr care include faptul că 

judecata, care a început în anul 1844, se desfășoară acum în ceruri (vezi Studiul 7).  

6. Ce este în mod direct asociat cu solia cu privire la judecată? Apoc. 14:7  

«Temeți-vă de _________________ și dați-I ___________ căci a venit ceasul 

judecății Lui; […]»  

NOTĂ: Solomon asociază temerea de Dumnezeu cu judecata și păzirea poruncilor (Ecl. 

12:13-14). Psalmul 112:1 spune de asemenea că a te teme de Dumnezeu înseamnă a păzi 

poruncile Sale. Este normal ca avertizarea cu privire la judecată să fie de fapt o chemare 

la ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, din moment ce standardul după care se face 

judecata este Legea celor zece porunci (Iacov 2:10-12).  
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7. Ce chemare mai este adresată de solia primului înger? Apoc. 14:7  

«[…] și __________________ Celui ce a făcut __________ și _______________, 

_____________ și _________________!»  

NOTĂ: Solia este opusul teoriei evoluționiste. Dumnezeu este vrednic de închinare 

tocmai pentru că El a creat și susține toate lucrurile (Apoc. 4:11). Ca un memorial al 

creațiunii, Dumnezeu a lăsat poporului Său Sabatul poruncii a patra, pecetea puterii Sale 

creatoare și mântuitoare. Versetul 7 din capitolul 14 chiar citează o parte din porunca 

Sabatului (Exod 20:11), păzirea acestuia fiind dovada faptului că poporul Său Îl acceptă 

pe Dumnezeu drept Creator (vezi studiul 10). 

8. Care este a doua parte a mesajului lui Dumnezeu pentru aceste vremuri? Apoc. 14:8; 
18:2-4  

«A _______________, a _______________ Babilonul […];» 

«______________ din mijlocul ei, poporul _______ ca sa nu fiți ___________la 

______________ ei și să _________ fiți lovit cu ________________ ei!»  

NOTĂ: Dacă solia primului înger îi cheamă pe locuitorii pământului înapoi la adevărata 

închinare, cel de-al doilea și cel de-al treilea înger avertizează cu privire la falsa 

închinare. În Vechiul Testament, Babilonul a fost cetatea care a stat în opoziție cu 

Ierusalimul – centrul adevăratei închinări înaintea Dumnezeului Creator. Astfel, în sens 

spiritual, cetatea Babilonului este simbolul religiei false. Vom vorbi în mod specific 

despre acest subiect în studiul 21.  

9. Care este păcatul care aduce condamnarea Babilonului? Apoc. 14:8; 18:2-4  

«[…] Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din 

______________ mâniei curviei ei!»  

NOTĂ: „Vinul Babilonului”este subiectul studiului 20 pe care urmează să îl parcurgem.  

10. Ce avertizare dă a treia parte a soliei lui Dumnezeu ? Apoc. 14:9-10  

«Dacă se închină cineva ___________ și ____________ ____, și _____________ 

semnul ei […] va ________ și el din ________ ___________ lui Dumnezeu […].»  

NOTĂ: Fiara despre care este vorba aici este prima fiară din Apocalipsa 13, fiară care am 

văzut că reprezintă puterea papală (Studiul 15). Am văzut de asemenea că semnul 
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autorității capului ierarhiei catolice, prin care acesta pretinde dreptul de a da legi mai 

presus decât Legea lui Dumnezeu, este păzirea duminicii de către lumea creștină (Studiul 

16). Sfințirea duminicii ca zi de odihnă vine în directă contradicție cu porunca a patra din 

Decalog, care cere păzirea zilei a șaptea ca semn al autorității Creatorului tuturor 

lucrurilor. Deși papa își arogă prerogative care aparțin în exclusivitate lui Dumnezeu și 

pretinde închinarea oamenilor, doar Dumnezeu i-a creat și răscumpărat pe oameni și doar 

El merită închinarea noastră. Curând, falsa închinare va fi impusă prin legi care vor 

interzice acelora care nu onorează duminica drept zi de odihnă să vândă sau să cumpere 

(Apoc. 13:17). În această controversă fiecare va trebui să decidă de o parte sau de alta. 

Fie îl vom onora pe antihrist, onorând duminica drept zi de odihnă în locul adevăratului 

Sabat, fie îl vom onora pe Dumnezeu, păzind și sfințind ziua rânduită de El încă de la 

creațiune. Solia îngerului al treilea avertizează în mod solemn că orice persoană care va 

primi semnul fiarei va fi pierdută și va avea parte de judecățile lui Dumnezeu 

neamestecate cu milă – ultimele șapte plăgi (studiul următor).  

11. Ce caracteristici speciale au aceia care acceptă solia lui Dumnezeu? Apoc. 14:12  

Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc _________________ lui Dumnezeu şi 

_______________ lui Isus.  

NOTĂ: Solia celor trei îngeri din Apocalipsa 14 îmbină într-o armonie desăvârșită atât 

Evanghelia (v. 6), cât și Legea lui Dumnezeu (v. 12). Pe măsură ce această solie este 

predicată în toată lumea, omenirea se polarizează în două tabere: cei care au pecetea 

viului Dumnezeu și cei care au semnul fiarei. Cei care au pecetea lui Dumnezeu păzesc 

prin credință toate poruncile Sale, inclusiv acea poruncă ce a fost schimbată de omul 

fărădelegii și lepădată de o întreagă lume creștină. În mijlocul persecuției, amenințați 

fiind cu pedepse civile, pierderea proprietății și chiar cu moartea (Apoc. 13:15), ei sunt 

aceia care au răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credința lui Isus.  

12. Ce se va întâmpla imediat după ce ultima solie de har va ajunge în întreaga lume? 
Apoc. 14:14  

Apoi m-am uitat și iată un _________ alb, și pe nor ____________ cineva care 

semăna cu un _________ al Omului;  

NOTĂ: Dumnezeu Însuși va interveni pentru ca solia Sa pentru acest timp să înainteze cu 

mare putere și să ajungă într-un timp scurt la fiecare făptură omenească (Romani 9:28). 

Isus revine curând și Dumnezeu nu dorește ca venirea Sa să ne găsească nepregătiți. În 

ziua aceea mulți vor fi pierduți pentru că au lepădat adevărul și, asemenea celor din 

generația lui Noe, au ales să urmeze propriile căi (Osea 4:6; Matei 24:37-39). Nu trebuie 

să fie însă așa. Dumnezeu, în îndurarea Sa, ne-a dat întreita solie îngerească, pentru ca să 

putem face o alegere inteligentă și să ne putem bucura la revenirea Domnului Hristos în 

slavă.  
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