A Timpul ultimelor urgii. Apocalipsa 15.
❖ Fiecare locuitor al planetei noastre a avut ocazia de a se hotărâ dacă se închină fiarei sau
lui Dumnezeu. Ioan îl vede victorios pe cel care s-a hotărât pentru Dumnezeu.
❖ Scena se schimbă, iar atenția lui Ioan este atrasă spre cer (v. 5). Rolul lui Isus de mijlocitor
în sanctuarul ceresc s-a încheiat. Timpul de har s-a sfârșit.
B Cad primele plăgi. Apocalipsa 16:1-11.
❖ La fel cum plăgile au fost desfășurate asupra Egiptului, acestea vor lăsa descoperit pe cel
care și-a împietrit inima și a hotărât să se închine fiarei (v. 2 y 9), și incapacitatea
diavolului de a-și proteja închinătorii(v. 10-11).
❖ După consecințele devastatoare ale primelor patru plăgi, lumea se îndreaptă spre fiară în
căutarea ajutorului. Dar aceasta este incapabilă să îi ajute (tronul său se umple simbolic
de întuneric).
C A șasea plagă.
❖ Râul Eufrat seacă. Apocalipsa 16:12.
— Secarea literară a Eufratului a fost ceea ce a determinat căderea vechiului Babilon în
mâinile lui Cir.
— Înaintea imposibilității papalității de a ajuta omenirea, aceasta se întoarce înspre
protestantismul apostat. În cele din urmă, ambele puteri pierd sprijinul mondial și
rămâne pregătit timpul ca Isus să vină și să ia în primire ce îi aparține (v. 15).
❖ Triplul mesaj satanic. Apocalipsa 16:13-14.
— Ca o falsificarea al celui de-al treilea mesaj îngeresc, Apocalipsa 14, spiritismul
(balaurul), papalitatea (fiara) și protestantismul apostat (falsul profet) trimit lumii un
triplu mesaj.
— Cum în acel moment Dumnezeu a retras Duhul Sfânt, oamenii vor fi ușor de păcălit de
semnele și minunile realizate și se vor pune din nou de partea acestor puteri mondiale
(vezi 1Tesaloniceni 2:11-12).
— Sfârșitul este iminent: “Iată, eu vin ca un hoț” (v. 15). Satana lansează ultimul atac.
❖ Bătălia de la Armaghedon. Apocalipsa 16:15-16.
— În evreiește, Armaghedon înseamnă “muntele lui Meghido”. Nu există niciun loc
numit astfel, cu toate că există o zonă în Palestina numită “Meghido”.
— Acest ultim atac al Satanei are intenția de a-i distruge pe cei care I-au mai rămas
credincioși lui Dumnezeu. Când alegem să fim credincioși astăzi, în mijlocul ispitelor,
ne pregătim să rămânem în picioare pe durata acestei ultime bătălii.
— Dar acest atac va fi întrerupt de desfășurarea ultmei plăgi (v. 17-21). Aceste întâmplări
vor avea loc exact înainte de “arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor,
Isus Hristos. ” (Tit 2:13).

