Studiul 11 – Ultimele şapte urgii

- texte Studiul 11

Ultimele şapte urgii
Textul de memorat: „Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti
sfânt, şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”
(Apocalipsa 15:4)

Duminică, 10 martie – Semnificaţia ultimelor şapte urgii
1. Apocalipsa 15:1; Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri care aveau şapte
urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu.
Apocalipsa 7:1-3; 1. După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri
ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe
mare, nici peste vreun copac.
2. Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului
celui Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea,
3. zicând: "Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea
slujitorilor Dumnezeului nostru!"
Apocalipsa 14:9,10; 9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: "Dacă se închină
cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,
10. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi
chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.
2. Apocalipsa 15:5-8; 5. După aceea, am văzut deschizându-se în cer Templul cortului mărturiei.
6. Şi din Templu au ieşit cei şapte îngeri care ţineau cele şapte urgii. Erau îmbrăcaţi în in curat,
strălucitor şi erau încinşi împrejurul pieptului cu brâie de aur.
7. Şi una din cele patru făpturi vii a dat celor şapte îngeri şapte potire de aur pline de mânia lui
Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor.
8. Şi Templul s-a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu şi a puterii Lui. Şi nimeni nu putea să intre
în Templu, până se vor sfârşi cele şapte urgii ale celor şapte îngeri.
Exodul 40:34,35; 34. Atunci norul a acoperit Cortul întâlnirii, şi slava Domnului a umplut Cortul.
35. Moise nu putea să intre în Cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui, şi slava Domnului
umplea Cortul.
1 Împăraţi 8:10,11; 10. Elisei i-a răspuns: "Du-te şi spune-i: "Te vei tămădui", măcar că Domnul mia descoperit că va muri."
11. Omul lui Dumnezeu şi-a pironit privirea asupra lui Hazael şi s-a uitat ţintă la el multă vreme; apoi
a plâns.

Luni, 11 martie – Cele şapte potire ale mâniei
3. Apocalipsa 16:1-11; 1. Şi am auzit un glas tare care venea din Templu şi care zicea celor şapte îngeri:
"Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!"
2. Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe pământ. Şi o rană rea şi dureroasă a lovit pe oamenii care
aveau semnul fiarei şi care se închinau icoanei ei.
3. Al doilea a vărsat potirul lui în mare. Şi marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Şi a murit
orice făptură vie, chiar şi tot ce era în mare.
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4. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri şi în izvoarele apelor. Şi apele s-au făcut sânge.
5. Şi am auzit pe îngerul apelor zicând: "Drept eşti Tu, Doamne, care eşti şi care erai! Tu eşti sfânt,
pentru că ai judecat în felul acesta.
6. Fiindcă aceştia au vărsat sângele sfinţilor şi al prorocilor, le-ai dat şi Tu să bea sânge. Şi sunt
vrednici."
7. Şi am auzit altarul zicând: "Da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate şi drepte sunt
judecăţile Tale!"
8. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare. Şi soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul
lui.
9. Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare şi au hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire
peste aceste urgii şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă.
10. Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Şi împărăţia fiarei a fost acoperită
de întuneric. Oamenii îşi muşcau limbile de durere.
11. Şi au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor şi din pricina rănilor lor rele, şi nu s-au
pocăit de faptele lor.

Marți, 12 martie – Secarea Eufratului
4. Apocalipsa 16:12; Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să
fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din răsărit.
Apocalipsa 17:1,15; 1. Apoi, unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit
cu mine şi mi-a zis: "Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari.
15. Apoi mi-a zis: "Apele pe care le-ai văzut, pe care şade curva, sunt noroade, gloate, neamuri şi
limbi.

Miercuri, 13 martie – Ultima mare amăgire plănuită de Satana
5. Apocalipsa 16:13,14; 13. Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei, şi din gura
prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte.
14. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului
întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic.

Joi, 14 martie – Strângerea pentru bătălia finală
6. Apocalipsa 16:16; Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon.
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