
Studiul 20 

Vinul Babilonului 
 

 

 
Am studiat în lecția trecută despre mânia lui Dumnezeu, pe care o vor 

experimenta cei nelegiuiți în timpul ultimelor șapte plăgi. Vom vedea în continuare că 

aceste pedepse nu sunt nicidecum o reacție arbitrară a unui Dumnezeu capricios. La fel 

cum Dumnezeu a trimis cele zece plăgi asupra Egiptului, împărăție care asuprea pe 

poporul Său, aceste urgii vin de fapt asupra acelei puteri denumită în sens spiritual 

„Babilon”, cea care îi persecută și vrea să îi extermine pe copiii credincioși ai lui 

Dumnezeu. Cei care nu dau ascultare soliei care îi cheamă pe oameni afară din Babilon 

se vor face părtași la păcatele acesteia, suferind de aceea urgiile ei (Apoc.18:4).  

Apocalipsa arată însă că, deși copiii credincioși ai lui Dumnezeu din partea finală 

a istoriei vor fi izbăviți de mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului, ei nu vor fi scutiți 

de mânia balaurului (Apoc.12:17). La fel cum există un pahar al mâniei lui Dumnezeu, 

există și paharul care conține vinul Babilonului. Din acest vin se adapă toate națiunile, 

ceea ce face ca acestea să „înnebunească” (Ieremia 51:7), să se mânie împotriva copiilor 

lui Dumnezeu. Haideți sa vedem ce se ascunde în spatele acestor simboluri!  

 
1. De ce va pedepsi Dumnezeu Babilonul? Apoc.14:8 (vezi și Apoc.18:3)  

«[…] a adăpat toate ___________ din vinul_______________ curviei ei!»  

NOTĂ: Apocalipsa învață că mânia lui Dumnezeu este un răspuns la mânia 

neamurilor, aceasta precedând de fapt mânia lui Dumnezeu (Apoc. 11:18). Solia 

celui de-al doilea înger arată foarte clar ce a adus mânia neamurilor: vinul 

Babilonului din care s-au adăpat toate aceste națiuni. Mai mult, ni se spune că acest 

vin este un vin al desfrânării, al adulterului spiritual.  

2. Ce reprezintă în sens spiritual „adulterul”? Osea 3:1  

«[…] iubeşte o femeie […] preacurvă; iubeşte-o cum iubeşte Domnul pe 

copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alţi _________________ […]!»  

NOTĂ: Credincioșia bisericii față de Hristos și învățăturile Sale este ilustrată în 

Biblie prin curăția unei fecioare credincioase față de viitorul ei soț (2Cor. 11:2, vezi 

și Apoc. 14:4). Prin contrast, o femeie necredincioasă reprezintă o biserică 

decăzută, care s-a abătut de la credincioșia față de Hristos, prin adoptarea de 

învățături și practici stricate (Ez. 16:25-27; 23:2-21; Is. 50:1; Ier. 13:27; Os. 2:2-5). 

Aceste practici se mai numesc și „urâciuni” (Ez. 16:22; 23:36). 

3. Cine se face părtaș la păcatele Babilonului? Apoc. 17:2 

Apocalipsa 17:1-6; 18:1-8  
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a) Cu ea au curvit _____________ pământului; 

b) şi _____________ pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!  

NOTĂ: Alianța nelegiuită dintre biserică și puterea politică este simbolizată în 

capitolul 17 prin imaginea unei femei desfrânate (puterea religioasă) călare pe o 

fiară (puterea politică). Această imagine sugerează ideea că biserica este aceea care 

ajunge să cârmuiască treburile statului pentru a-și atinge scopurile și a-și impune 

doctrinele prin legi civile. Mai departe, vedem că întreg pământul este „intoxicat” 

în urma acestei alianțe nelegiuite stat-biserică, pe care Biblia o numește „curvie”.  

4. De ce nu se cuvine „împăraților” să bea vin? Prov. 31:4-5 

[…] ca nu cumva, bând, să uite ___________, şi să calce drepturile tuturor 

celor nenorociţi.  

NOTĂ: În Biblie cuvântul „vin” este folosit în dreptul băuturii care rezultă din 

strugure, fie că este vorba de must sau de vin ca băutură îmbătătoare. Atunci când 

vine vorba de vin ca alcool, Biblia nu încurajează nicidecum folosirea unor astfel 

de substanțe (Prov. 23:28-35). Alcoolul afectează mintea, pervertind simțul moral 

al omului. Dacă înțelegem că Dumnezeu vorbește omului prin Duhul Sfânt, la 

nivelul minții, al conștiinței, ne vom da seama de ce există o incompatibilitate clară 

între a fi sub influența Duhului lui Dumnezeu și a fi sub influența băuturilor 

alcoolice (Efeseni 5:18). Duhul Sfânt este Acela care ne ajută să urmăm Legea lui 

Dumnezeu (Ez. 36:27). 

5. De ce le este interzis preoților să bea vin sau băutură amețitoare? Lev. 10:9-11 

«[…] ca să puteţi deosebi ce este __________ de ce nu este _________, ce 

este ______________ de ce este ___________ […].»  

NOTĂ: Isaia 65:2-5 vorbește despre niște oameni care au în străchini hrană pe care 

Biblia o declară necurată, dar care totuși se declară sfinți. Din nou, vedem o 

pervertire a simțurilor morale asociată cu o încumetare incredibilă. 

6. Ce le oferă Isus celor însetați? Is. 55:1 

Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi 

cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi _____ şi lapte fără bani şi fără plată!  

NOTĂ: Nu doar Babilonul oferă vin, ci și Domnul vieții are de oferit ceva care este 

ilustrat prin imaginea rodului viței. Atunci când Isus a dat ucenicilor paharul 
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binecuvântat, El a rostit cuvintele: „Acesta este sângele Meu […]” (Mar. 14:24). 

Biblia învață că în sânge este viață (Deut. 12:23), iar atunci când Isus ne invită să 

bem sângele Său (Ioan 5:53), El ne îndeamnă de fapt să primim cuvintele Sale 

dătătoare de viață (v. 63). 

La fel cum vinul fermentat, al cărui consum afectează discernământul, este o 

pervertire a rodului nefermentat al viței și vinul Babilonului reprezintă o pervertire 

a cuvintelor dătătoare de viață ale lui Dumnezeu. 

Intoxicați cu practici și învățături idolatre  

7. Ce simbolizează vinul în Biblie? Isaia 29:9 ,13 

«Ei sunt beţi; dar nu de vin; se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari. 

[…] poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, […] şi frica pe care o 

are de Mine, nu este decât o învăţătură de ____________ omenească.»  

NOTĂ: În capitolul anterior, Isaia vorbește despre niște oameni amețiți de băuturi 

tari, care sunt incapabili să primească învățătura Bibliei (Is. 28:7-10). Apoi, 

proorocul aduce în discuție o altă categorie de oameni care, la fel, au înțelegerea 

încuiată față de adevărul Scripturii (Is. 29:11-12). Mai apoi ni se spune că ei de fapt 

sunt sub influența, nu a vinului amețitor, ci a datinilor și învățăturilor omenești. Nu 

întâmplător Biblia folosește simbolul vinului pentru tradițiile omenești, pentru că 

acestea au același efect cu cel al acestei băuturi îmbătătoare: ele îi conduc pe 

oameni la a lepăda Legea lui Dumnezeu (Mat. 15:3) și la idei nebiblice cu privire la 

distincția dintre necurat și sfânt (v. 19-20).  

Iată doar câteva învățături care nu se găsesc în Biblie, ci au intrat în biserică prin 

tradiție: rugăciunea pentru morți, purgatoriul, adorarea sfinților morți (toate trei 

având la bază minciuna de la început, că sufletul este nemuritor – vezi Gen. 3:4), 

adorarea îngerilor, semnul crucii și închinarea la cruce, icoane sau moaște, sfințirea 

duminicii ca zi de închinare, apa sfințită, păcatul originar și zămislirea imaculată, 

exaltarea Mariei, dându-i-se titlul de „născătoare de Dumnezeu”, botezul pruncilor, 

celibatul preoților, vânzarea de indulgențe pentru iertarea păcatelor, spovedania 

înaintea preotului, transsubstanțierea și multe altele.  

8. Ce „ingrediente” conține vinul Babilonului? Apoc. 17:4 

[…] un potir de aur, plin de ________________ şi de ________________ 

curviei ei. 

NOTĂ: Atât „spurcăciunile” (sau „urâciunile”), cât și „necurățiile” se referă la o 

serie de practici pe care Biblia le condamnă, după cum vom vedea în continuare.  
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9. Ce distincție face Biblia între curat și necurat în privința hranei? Deut. 14:8 

Să nu mâncați ______________, care are copita despicată, dar nu rumegă: 

să-l priviţi ca ________________. 

NOTĂ: O listă mai cuprinzătoare a animalelor a căror carne Biblia ne spune să o 

privim ca necurată se găsește în Levitic 11. Chemarea de a ieşi din Babilon, să nu 

uităm, include şi apelul de a nu ne atinge de nimic care este necurat (Is. 52:11). 

10. Ce practici sunt condamnate în Sfânta Scriptură ca fiind urâciuni? Deut. 27:15 

«Blestemat să fie omul care va face un ________ _____________sau un 

________ _____________, căci este o _____________ înaintea Domnului, 

un lucru ieşit din mâini de meşter […]!» 

NOTĂ: Practicile idolatre condamnate de primele două porunci din Decalog (Ex. 

20.3-6) intră în categoria urâciunilor (vezi şi Deut. 7:25-26; 12:30-31; 13:13-14; 

29:17; 1Regi 11:5 ,7; Ez. 14:6). De asemenea, potrivit Bibliei, în aceeaşi categorie 

se mai regăsesc: vrăjitoria şi practicile oculte (Deut. 18:9-12), homosexualitatea şi 

alte forme de imoralitate şi perversiuni sexuale (Lev. 18:22-24; 1Regi 14:24; Ez. 

22:11), închinarea neconformă cerinţelor lui Dumnezeu (Deut. 17:1; 23:18; Prov. 

28:9), oamenii care practică necinstea în afaceri şi înşelăciunea (Deut. 25:13-16; 

Prov. 20:10), precum şi purtarea de haine aparţinând sexului opus (Deut. 22:5). 

Hrana necurată, despre care deja am amintit, este de asemenea numită drept lucru 

urâcios (Deut. 14 :3), nepotrivită pentru consum. 

11. Despre ce urâciune avertizează Isus în mod deosebit? Matei 24:15 

[…] când veţi vedea « ______________ pustiirii», despre care a vorbit 

proorocul _____________, «aşezată în locul sfânt» […]!  

NOTĂ: Biblia cataloghează drept urâciuni nu numai anumite practici ci, în unele 

cazuri cel puțin, chiar și persoanele care se dedau la astfel de acte abominabile 

(vezi Deut. 25:16 sau Prov. 17:15). La fel, desfrânata care ține în mână un potir plin 

de urâciuni (Apoc. 17:4) este numită ea însăși mama urâciunilor (a spurcăciunilor – 

v. 5). Ea este reprezentată ca fiind călare pe o fiară, numită în profeţia lui Daniel (la 

care face referire Isus) drept împăratul de la miazănoapte. Când această fiară va 

ajunge să domine de pe muntele cel slăvit şi sfânt (Dan. 11:45) și mama urâciunilor 

(urâciunea pustiirii) va ajunge să stea în „locul sfânt”. Va fi ultimul act al dramei 

înainte de pustiirea Babilonului, subiect despre care vom vorbi în studiul următor. 
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