
Studiul 19 

Paharul mâniei lui Dumnezeu 
 

 

 
Cât de puțini înțeleg solemnitatea avertizării cuprinse în cuvintele soliei celui de-

al treilea înger din Apocalipsa 14! În grădina Ghetsimani, Domnul Isus Hristos S-a 

cutremurat în fața paharului mâniei divine față de păcat pe care a trebuit să o 

experimenteze. Totuși, El a acceptat să bea paharul cel amar, tocmai ca tu și eu să 

putem fi izbăviți de aceasta (Rom. 5:9; 1Tes. 1:10). Pentru Hristos nu a fost posibil ca 

paharul să fie îndepărtat. Pentru tine însă, dacă vei lua seama la avertizarea și mijlocul 

de scăpare care îți este pus la dispoziție, acest lucru este cu putinţă (Mat. 26:39)! 

Noi prea puțin înțelegem cât de mult datorăm harului lui Dumnezeu primit prin 

Isus Hristos. Mulți abuzează de mila și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, urmându-și 

cu îndrăzneală căile lor nelegiuite, ca și când Dumnezeu va tolera aceasta la nesfârșit. 

Curând însă timpul acesta de har se va sfârși și cei care tratează cu ușurătate acum 

avertizările pe care Dumnezeu le trimite, vor rămâne fără protecție atunci când mânia 

lui Dumnezeu „neamestecată” (Apoc. 14:10) cu milă se va dezlănțui.  

 

1. Ce pedepse vin asupra celor care primesc semnul fiarei? Apoc. 14:10  

[…] va bea […] din vinul ___________ lui Dumnezeu, turnat neamestecat 

în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în ______ și în ____________ […].  

NOTĂ: Iazul care arde cu foc și pucioasă este pedeapsa de care vor suferi toți 

păcătoșii pierduți (Studiul 24). Aceasta înseamnă că pentru cei care primesc semnul 

fiarei nu va mai fi o a doua șansă, ci ei vor fi pierduți veșnic. De asemenea, ei vor 

avea parte de mânia lui Dumnezeu, adică ultimele șapte plăgi (Apoc. 15:1; 16:2).  

2. Cine va scăpa de plăgi? Apoc. 15:2  

[…] biruitorii _________, ai ___________ ei și ai numărului numelui ei.  

NOTĂ: La sfârșit vor fi doar două clase de oameni. Fiecare va primi unul din cele 

două semne. A primi pecetea (semnul) lui Dumnezeu înseamnă a fi salvat. A primi 

semnul fiarei înseamnă a primi plăgile și a fi pierdut.  

3. Când vor începe să cadă plăgile? Apoc. 15:8  

Și _____________ s-a umplut de _____ […]. Și nimeni nu putea să ______ 

___ __________ până când se vor __________ cele _______ ________[…].  

Apocalipsa 15:5-16:21  
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NOTĂ: În acele situații din istoria Bibliei când templul s-a umplut de fum din slava 

lui Dumnezeu, preoții nu au putut să intre în templu pentru a-și face slujba (2Cron. 

5:14). În mod similar, Hristos va încheia curând lucrarea Sa de Mare Preot în 

Templul ceresc, și atunci nu va mai exista Mijlocitor între Dumnezeul Cel sfânt și 

păcătosul vinovat. Atât timp cât Mântuitorul se află în Templu, toate judecățile care 

vin asupra lumii, vin amestecate cu milă. Însă când El își va încheia lucrarea 

judecății de cercetare care acum se desfășoară în ceruri, Isus va face anunțul solemn 

din Apoc. 22:11-12 și, imediat după aceea, cele șapte plăgi vor începe să cadă, 

neamestecate cu milă. Faptul că nici un om nu va mai putea să intre în Templul 

ceresc înseamnă că numărul adevăraților închinători (Apoc. 11:1) pe care Domnul 

Hristos îi reprezintă la judecată a fost stabilit și fiecare caz în parte a fost decis.  

4. Îi vor conduce plăgile pe oameni la pocăință? Apoc.16:10-11 ,21  

Și au __________ pe Dumnezeul cerurilor […] și nu s-au __________[…].  

NOTĂ: Actele de judecată și nimicire, cum sunt plăgile, sunt atât de neobișnuite 

pentru natura iubitoare a lui Dumnezeu, încât Biblia le numește ciudate (Is. 28:21); 

Cu toate că Domnul nu găsește plăcere în moartea păcătosului (Ez. 33:11), El nu 

este îngăduitor cu păcatul și nu lasă nepedepsit pe cel rău (Naum 1:3). Reacția celor 

nelegiuiți în urma plăgilor dovedește că ei, refuzând mereu apelurile Duhului Sfânt 

și respingând orice mijloc prin care Dumnezeu îi putea influența, au ajuns dincolo 

de limita unde s-ar mai putea face ceva pentru ei. Cazul lor ajunge fără speranță.  

5. Cât de mult vor dura plăgile? Apoc. 18:8  

[…] într-o singură _________ vor veni _____________ […].  

NOTĂ: Potrivit principiului din Ez. 4:6, plăgile vor fi probabil în decursul unui an.  

Potirele mâniei - ultimele șapte plăgi  
6. Care este prima plagă? Apoc. 16:2  

[…] o ________ rea și ___________ a lovit pe oamenii, care aveau semnul 

fiarei și care se închinau icoanei ei.  

NOTĂ: Fiecare plagă lovește și distruge o latură a închinării false a religiilor 

apostaziate. Această plagă demască profeții mincinoși din Apoc. 13:13-14; 16:14. 

Nici doctorii, nici aceia care susțin că fac vindecări miraculoase, nu pot vindeca 

aceste răni. Oamenii care vor căuta disperați un remediu, nu numai că nu îl vor 

găsi, ci vor constata că aceleași răni se află pe acele persoane la care ar fi sperat să 

afle vindecare. Se va sugera însă că aceste nenorociri sunt cauzate de neplăcerea pe 
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care au adus-o lui Dumnezeu aceia care au refuzat să se conformeze dogmelor 

bisericești impuse prin legile statului. La fel cum în vechime profetul Ilie a fost 

acuzat pentru nenorocirile care au venit asupra țării (1Regi 18:17), și poporul lui 

Dumnezeu din zilele din urmă, păzitor al poruncilor Sale, va fi acuzat pentru plăgi. 

În cele din urmă se va avansa ideea că dacă această „sectă” va fi eradicată (Apoc. 

13:15), Dumnezeu va fi „îmbunat” și plăgile vor înceta. 

7. Ce se întâmplă în timpul celei de-a doua plăgi? Apoc. 16:3  

Și ______________ s-a făcut _________ ca sângele unui om __________.  

NOTĂ: Aceia care i-au forțat pe oameni prin mijloace economice să accepte 

semnul fiarei (Apoc. 13:16-17), găsesc deodată comerțul și comunicațiile întrerupte 

de un ocean uriaș de sânge.  

8. De ce trimite Dumnezeu a treia plagă? Apoc. 16:6  

Fiindcă aceştia au vărsat ____________ sfinţilor şi al proorocilor, le-ai dat 

şi Tu să bea ___________. Şi sunt vrednici.  

NOTĂ: Această sentință sugerează faptul că decretul de moarte din Apoc. 13:15 a 

fost deja emis. La fel ca în cazul decretului menționat în cartea Estera (Est. 3:13), 

se va fixa o dată ulterioară când oamenii vor primi mână liberă să îi omoare pe toți 

aceia care nu se închină icoanei fiarei prin cinstirea falsului sabat (duminica). Deși 

la plaga a treia decretul nu este încă pus în aplicare, Dumnezeu îi judecă pe cei 

nelegiuiți ca și când ei i-ar fi omorât deja pe cei din poporul sfinților (vezi și Ioan 

7:19). Legea lui Dumnezeu merge dincolo de ceea ce este vizibil ochiului omenesc: 

ea judecă intențiile, motivațiile și chiar și gândurile cele mai ascunse (Evr. 4:12).  

9. Care este plaga a patra? Apoc. 16:8-9  

 Și oamenii au fost _______________ de o _________ mare […].  

NOTĂ: Soarele, la care oamenii s-au închinat de-a lungul istoriei, îi va dogori cu o 

mare căldură. Chiar astăzi, în națiunile așa-numite creștine, majoritatea aduce un 

omagiu soarelui, respectând ziua duminicii (o zi instituită de om) ca pe o zi sfântă. 

Ioel 1:15-20 dă o imagine a pământului dogorât în timpul plăgii. În acel timp va fi o 

mare foamete după auzirea Cuvântului sfânt (Amos 8:11), dar va fi prea târziu.  

10. Cum va lovi plaga a cincea scaunul fiarei? Apoc. 16:10  

Și _______________  fiarei a fost acoperită de _____________ .  
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NOTĂ: Întunecarea soarelui are loc cu foarte puțin înainte de revenirea în slavă a 

Domnului Hristos (Mat. 24:29-30). Când această plagă cade asupra puterii fiarei, 

atunci împărăția ei, care va fi mondială (Apoc. 13:2-7), va fi în întuneric total. La 

fel ca în cazul întunericului care a venit peste țara Egiptului în timpul lui Moise, 

Dumnezeu va face o diferență clară între poporul Său și opresorii lui (Ex. 10:23). 

Acest întuneric dens va zădărnici intenția criminală a celor ce se vor grăbi să pună 

în aplicare decretul de moarte. Astfel, glasul lui Dumnezeu care zguduie puterile 

cerurilor va izbăvi pe poporul Său, în cel mai întunecat ceas al istoriei.  

11. Unde este vărsat al șaselea potir și care este efectul? Apoc. 16:12  

[…] peste râul cel mare, ______________. Şi apa lui a _______ […]. 

NOTĂ: Eufratul este râul al cărui ape traversau în vechime cetatea Babilonului. În 

sens spiritual, aceste ape reprezintă popoarele și mulțimile de oameni care susțin 

religia decăzută (Apoc. 17:1 ,15) care a impus semnul fiarei. La plaga a cincea 

oamenii nelegiuiți își dau seama că Dumnezeu este de partea păzitorilor 

adevăratului Sabat, intervenind pentru apărarea lor. În acest moment devine clar că 

ei au fost înșelați de liderii lor religioși și, astfel, acest sistem religios fals este lăsat 

fără apărare. Sistemul fals pregătește calea pentru împărații prin care este adusă 

pedeapsa asupra Babilonului (Apoc. 17:16 – vezi și anexa F).  

12. Ce se va întâmpla la cea de-a șaptea plagă? Apoc. 16:17-21  

[…] și s-a făcut un mare _____________ de pământ […]. O ___________ 

mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a cazut din cer peste 

oameni.  

NOTĂ: Când aceste evenimente au loc, Domnul Hristos apare în slavă împreună cu 

toți îngerii. Cutremurul este indescriptibil de devastator (Is. 24:19-20; Ier. 4:23-26), 

iar grindina este reală, fiecare piatră cântărind peste 25kg. Aceasta va nimici oștile 

adunate pentru războiul de la Armaghedon (Iov 38:22-23; Apoc. 17:14)  

13. Ce promisiune primesc credincioșii din partea lui Dumnezeu în timpul 
plăgilor? Psalm 91:10-11  

[…] nici o __________ nu se va apropia de _________ tău. Căci El va 

porunci ___________ Săi să te ____________ în toate căile tale;  

NOTĂ: Cei care vor trece biruitori prin plăgi vor datora acest lucru în totalitate lui 

Dumnezeu (Apoc. 15:3-4). Făgăduințele Sale sunt sigure. Nici o singură urgie nu îi 

va lovi pe cei credincioși lui Dumnezeu.  
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