


CE SPUNE BIBLIA
  DESPRE CELE TREI SOLII ÎNGEREȘTI?



PRIMA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Apocalipsa 14:6-7 
Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul 
cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o 

vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, 
oricărei seminţii, oricărei limbi și oricărui norod. El 
zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu și daţi-I 

slavă, căci a venit CEASUL JUDECĂŢII LUI, și 
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea 

și izvoarele apelor!”



A DOUA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Apocalipsa 14:8 
Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a 

zis: „A căzut, a căzut Babilonul, 
cetatea cea mare, care a adăpat toate 
neamurile din vinul mâniei curviei ei!”



A TREIA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Apocalipsa 14:9-23 
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se 
închină cineva FIAREI și ICOANEI EI și primește SEMNUL EI 
PE FRUNTE SAU PE MÂNĂ, va bea și el din vinul mâniei lui 
Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, și va fi 

chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri și înaintea 
Mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici 

ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se ÎNCHINĂ FIAREI și 
ICOANEI EI și oricine primește SEMNUL NUMELUI EI! Aici este 

răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și 
credinţa lui Isus.”



PRIMA SOLIE ÎNGEREASCĂ



Apocalipsa 14:6-7 
Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul 
cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o 

vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, 
oricărei seminţii, oricărei limbi și oricărui norod. El 
zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu și daţi-I 

slavă, căci a venit CEASUL JUDECĂŢII LUI, și 
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea 

și izvoarele apelor!”

PRIMA SOLIE ÎNGEREASCĂ



Romani 1:16 
Căci mie nu mi-e rușine de 

EVANGHELIA LUI HRISTOS, fiindcă 
ea este puterea lui Dumnezeu pentru 

mântuirea fiecăruia care crede



Matei 24:14 
Evanghelia aceasta a Împărăției va fi 
propovăduită în toată lumea, ca să 

slujească de mărturie tuturor neamurilor. 
Atunci va veni sfârșitul.



Apocalipsa 14:6-7 
Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul 
cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o 

vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, 
oricărei seminţii, oricărei limbi și oricărui norod. El 
zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu și daţi-I 

slavă, căci a venit CEASUL JUDECĂŢII LUI, și 
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea 

și izvoarele apelor!”

PRIMA SOLIE ÎNGEREASCĂ



Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, 
ca s-o sfinţești. Să lucrezi șase zile 
și să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a 
șaptea 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.

Căci în șase zile A FĂCUT 
DOMNUL CERURILE, 

PĂMÂNTUL ȘI MAREA ȘI TOT 
CE ESTE ÎN ELE, iar în ziua a 
șaptea S-a odihnit, de aceea a 
binecuvântat Domnul ziua de 

odihnă și a sfinţit-o.

A PATRA PORUNCĂ
Exodul 20:8-11



PRIMA PORUNCĂ
Exodul 20:2-3

Eu sunt Domnul 
Dumnezeul tău, care te-a 
scos din ţara Egiptului, din 
casa robiei. SĂ NU AI ALŢI 

DUMNEZEI AFARĂ DE 
MINE.



PRIMA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Apocalipsa 14:6-7 
Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul 
cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o 

vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, 
oricărei seminţii, oricărei limbi și oricărui norod. El 
zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu și daţi-I 

slavă, căci a venit CEASUL JUDECĂŢII LUI, și 
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea 

și izvoarele apelor!”



Ce este judecata lui Dumnezeu?



Ezechiel 18:30 
De aceea vă voi judeca, pe fiecare după 
căile lui, casă a lui Israel”, zice Domnul 
Dumnezeu. „Întoarceţi-vă și abateţi-vă de 

la TOATE FĂRĂDELEGILE 
VOASTRE, pentru ca să nu vă ducă 

nelegiuirea la pieire! 



Eclesiastul 12:13,14 
Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: 

Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile 
Lui. Aceasta este datoria oricărui om. 
Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la 

judecată, și JUDECATA  ACEASTA se va 
face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie 

rău. 



Sanctuarul



Templul



Exodul 25:8-9 
Să-Mi facă un locaș sfânt, și Eu voi 

locui în mijlocul lor. Să faceţi CORTUL 
și toate vasele lui DUPĂ CHIPUL PE 

CARE ŢI-L VOI ARĂTA.



Sanctuarul



1. Aducerea jertfei pentru păcat



Leviticul 17:11,14 
11) Căci viaţa trupului este în sânge…. 

14) Căci viaţa oricărui trup stă în sângele 
lui care este în el.



Sanctuarul

Jertfa

Sanctuarul



2. Serviciul preoților în Sfânta

1. Sfânta2. Sfânta 
Sfintelor



3. Ziua Ispășirii - cei doi țapi



3. Ziua Ispășirii - serviciul în Sfânta Sfintelor



3. Ziua Ispășirii - țapul ispășitor



3. Țapul ispășitor dus în loc pustiu



SANCTUARUL DIN CERURI ȘI IMPORTANȚA LUI



1. Aducerea jertfei pentru păcat

Simbol Realitate

Evrei 7:26-27 
Și tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, 

nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, și înălțat mai 
pe sus de ceruri, care n-are nevoie, ca ceilalți mari 

preoți, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru 
păcatele sale, și apoi pentru păcatele norodului, căci 

lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când S-
a adus jertfă pe Sine Însuși.



2. Serviciul preoților în Sfânta

Simbol Realitate

Evrei 8:1-2 
Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un 

Mare Preot, care S-a așezat la dreapta scaunului de 
domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului prea 

sfânt [Sanctuarului] și al adevăratului cort, care a fost 
ridicat nu de un om, ci de Domnul.



2. Serviciul preoților în Sfânta

1 Ioan 2:1 
Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți. 

Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un 
Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.



Simbol Realitate

3. Ziua Ispășirii - serviciul în Sfânta Sfintelor



Daniel 8:13-14 
Am auzit pe un sfânt vorbind; și un alt sfânt a întrebat pe 

cel ce vorbea: „În câtă vreme se va împlini vedenia 
despre desființarea jertfei necurmate și despre urâciunea 
pustiirii? Până când va fi călcat în picioare Sfântul Locaș 
și oștirea?” Și el mi-a zis: „Până vor trece DOUĂ MII 
TREI SUTE DE SERI ȘI DIMINEȚI; apoi sfântul 

Locaș va fi curățit!” 



https://www.youtube.com/AdventPioneers



Daniel 8:13-14 
Am auzit pe un sfânt vorbind; și un alt sfânt a întrebat pe 

cel ce vorbea: „În câtă vreme se va împlini vedenia 
despre desființarea jertfei necurmate și despre urâciunea 
pustiirii? Până când va fi călcat în picioare Sfântul Locaș 
și oștirea?” Și el mi-a zis: „Până vor trece DOUĂ MII 
TREI SUTE DE SERI ȘI DIMINEȚI; apoi sfântul 

Locaș va fi curățit!” 



Daniel 9:25 
Să ştii, dar, şi să înţelegi că de la darea poruncii 
pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la 

Unsul, la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; 
apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi 

gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri 
de strâmtorare.



Daniel 9:25 
Să ştii, dar, şi să înţelegi că de la darea poruncii pentru 

zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul, la 
Cârmuitorul, …..

Daniel 8:13-14 
… Și el mi-a zis: „Până vor trece două mii trei sute de 

seri și dimineți; apoi Sfântul Locaș va fi curățit!” 



Porunca pentru restaurarea 
Ierusalimului 

a fost dată în anul 457 î.Hr.

Artaxerxes
457 î.Hr.

457 î.Hr. - 2300  
=  

1844 d.Hr.



ANUL 1844 ȘI ÎNCEPUTUL JUDECĂȚII



PRIMA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Apocalipsa 14:6-7 
Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul 
cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o 

vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, 
oricărei seminţii, oricărei limbi și oricărui norod. El 
zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu și daţi-I 

slavă, căci a venit CEASUL JUDECĂŢII LUI, și 
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea 

și izvoarele apelor!”



31 d.Hr. 1844 d.Hr. ???

Hristos în Sfânta  
din Sanctuarul 

ceresc

Hristos în Sfânta 
Sfintelor din 

Sanctuarul ceresc

 Sfânta  Sfânta Sfintelor Aducerea Jertfei A doua venire

PRIMA SOLIE ÎNGEREASCĂ

1 2 3



PRIMA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Apocalipsa 14:6-7 
Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul 
cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o 

vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, 
oricărei seminţii, oricărei limbi și oricărui norod. El 
zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu și daţi-I 

slavă, căci a venit CEASUL JUDECĂŢII LUI, și 
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea 

și izvoarele apelor!”



A DOUA SOLIE ÎNGEREASCĂ



A DOUA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Apocalipsa 14:8 
Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a 

zis: „A căzut, a căzut Babilonul, 
cetatea cea mare, care a adăpat toate 
neamurile din vinul mâniei curviei ei!”



Apocalipsa 17:3-4 
Și m-a dus, în Duhul, într-o 

pustie. Și am văzut o femeie, 
șezând pe o fiară de coloare 

stacojie, plină cu nume de hulă, 
și avea șapte capete și zece 
coarne. Femeia aceasta era 

îmbrăcată cu purpură și 
stacojiu; era împodobită cu aur, 

cu pietre scumpe și cu 
mărgăritare.



Apocalipsa 17:4-6 
Ținea în mână un potir de aur, plin 

de spurcăciuni și de necurățiile 
curviei ei. Pe frunte purta scris un 

nume, o taină: „Babilonul cel 
mare, mama curvelor și 

spurcăciunilor pământului.” Și 
am văzut pe femeia aceasta, 

îmbătată de sângele sfinților și 
de sângele mucenicilor lui Isus.



2 Corinteni 11:2 
Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui 

Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, 
ca să vă înfățișez înaintea lui  

Hristos CA PE O FECIOARĂ CURATĂ.



Apocalipsa 17:3-6 
Ținea în mână un potir de aur, plin 

de spurcăciuni și de necurățiile 
curviei ei. Pe frunte purta scris un 

nume, o taină: „Babilonul cel 
mare, mama curvelor și 

spurcăciunilor pământului.” Și 
am văzut pe femeia aceasta, 

îmbătată de sângele sfinților și 
de sângele mucenicilor lui Isus.



Ezechiel 23:28-30 
Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: „Iată, te dau în 

mânile acelora de care ți s-a înstrăinat inima. Se vor 
purta cu ură cu tine; îți vor ridica toate bogățiile, și te 
vor lăsa goală, goală de tot. Rușinea necurățiilor tale 
se va descoperi, rușinea nelegiuirilor și curviilor tale. 

Lucrurile acestea ți se vor întâmpla, pentru că ai 
curvit cu neamurile, PENTRU CĂ TE-AI 

SPURCAT CU IDOLII LOR.



Osea 9:1 
Nu te bucura Israele, nu te veseli, ca popoarele, pentru 
că AI CURVIT, PĂRĂSIND PE DOMNUL, pentru 

că ai iubit o plată necurată în toate ariile cu grâu!



Apocalipsa 17:3-6 
Ținea în mână un potir de aur, plin 

de spurcăciuni și de necurățiile 
curviei ei. Pe frunte purta scris un 

nume, o taină: „Babilonul cel 
mare, mama curvelor și 

spurcăciunilor pământului.” Și 
am văzut pe femeia aceasta, 

îmbătată de sângele sfinților și 
de sângele mucenicilor lui Isus.



 1. Să fie o biserică mondială/mamă 

 2. Să se închine unui dumnezeu fals 

 3. Să aibă fiice (biserici care au ieșit din ea) 

 4. Să fi prigonit/persecutat pe creștini 

 5. Să fie îmbrăcată în purpură și stacojiu (roșu) 

 6. Să fie împodobită cu aur, pietre scumpe și     
     mărgăritare



BISERICA ROMANO-CATOLICĂ
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4. Să fi prigonit/persecutat pe creștini



4. Să fi prigonit/persecutat pe creștini
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 6. Să fie împodobită cu aur, pietre scumpe și mărgăritare



 6. Să fie împodobită cu aur, pietre scumpe și mărgăritare



Apocalipsa 17:3-6 
Ținea în mână un potir de aur, plin 

de spurcăciuni și de necurățiile 
curviei ei. Pe frunte purta scris un 

nume, o taină: „Babilonul cel 
mare, mama curvelor și 

spurcăciunilor pământului.” Și 
am văzut pe femeia aceasta, 

îmbătată de sângele sfinților și 
de sângele mucenicilor lui Isus.



A DOUA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Apocalipsa 14:8 
Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a 

zis: „A căzut, a căzut Babilonul, 
cetatea cea mare, care a adăpat toate 
neamurile din vinul mâniei curviei ei!”



Apocalipsa 18:1-3 
După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt 

înger, care avea o mare putere; și pământul s-a luminat 
de slava lui. El a strigat cu glas tare, și a zis: „A căzut, 

a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaș al 
dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o 

închisoare a oricărei păsări necurate și urâte; pentru că 
toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, 
și împărații pământului au curvit cu ea, și negustorii 
pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei.”



Apocalipsa 18:4 
Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieșiți 
din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași 

la păcatele ei, și să nu fiți loviți cu urgiile ei! 
Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit, și au ajuns 

până în cer; și Dumnezeu Și-a adus aminte de 
nelegiuirile ei.



PRIMA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor

1844
S-a început judecata



A DOUA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Căderea spirituală a 
Babilonului

Biserica Catolică - mama curvelor

Bisericile Protestante - fiicele curve



ÎNTREBĂRI
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