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O scăpare miraculoasă din Egipt 
 

Să ne închipuim că ne întoarcem în anul 
1445 în.Hr. Egiptul era cea mai civilizată naţiune 
de atunci. Copiii lui Israel locuiau în Egipt de 
215 ani, şi în ultimul secol suferiseră o sclavie 
amară. Faraonii prietenoşi, care l-au cunoscut şi 
l-au admirat pe Iosif, trecuseră de mult la 
odihnă în mormintele lor. Noii conducători 
considerau înmulţirea rapidă a israeliţilor ca o 
ameninţare la adresa siguranţei naţionale, 
temându-se că, în caz de război, israeliţii s-ar 
putea uni cu vrăjmaşii Egiptului. Prin urmare, 
copiii lui Israel au fost înrobiţi şi obligaţi să 
muncească sub opresiunea tiranică a egiptenilor. 

Însă biblia ne spune aşa: „Dar cu cât îl 
asupreau mai mult, cu atât se înmulţea şi creştea; ...” 
(Exod 1:12). „Copiii lui Israel gemeau încă din 
pricina robiei, şi scoteau strigăte deznădăjduite. 
Strigătele acestea, pe care li le smulgea robia, s-au 
suit până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit gemetele 
lor, şi Şi-a adus aminte de legământul Său făcut cu 
Avraam, Isaac, şi Iacov.” (Exod 2:23-24). 

Trecuseră mai bine de 400 ani de la 
legământul pe care îl făcuse Dumnezeu cu 
Avraam, cu privire la urmaşii lui şi cu privire la 
eliberarea acestora. În sfârşit a sosit ziua cea 
mare. Dumnezeu şi eliberatorul ales de el era 
pregătit, iar timpul eliberării venise! 

Atunci Dumnezeu s-a întâlnit cu Moise. Nu 
într-un palat, nu în întunericul vreunei piramide 
uriaşe, ci în deşertul Madianului, lângă un rug 
aprins. „Domnul a zis: Am văzut asuprirea 

poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit 
strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor 
lui; căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l 
izbăvesc din mâna Egiptenilor ...” (Exod 3:7-8). 
Dumnezeu i-a zis lui Moise: „Acum, vino, Eu te 
voi trimete la Faraon, şi vei scoate din Egipt pe 
poporul Meu, pe copiii lui Israel.” (Exod 3:10). 

Trecuseră patruzeci de ani, de când Moise 
părăsise palatul Egiptului. Patruzeci de ani de 
când Moise nu mai vorbise în limba Egiptului! 
De fapt, în tot acest timp, Moise nu a făcut 
altceva decât să îngrijească oile în deşertul 
singuratic. Încrederea în sine, pe care o nutrise 
ca tânăr prinţ al curţii egiptene, dispăruse. Biblia 
ne spune aşa: „Moise a învăţat toată înţelepciunea 
egiptenilor, şi era puternic în cuvinte şi în fapte.” 
(Fapte 7:22). 

În deşert, Moise a învăţat mai mult decât 
umilinţă. Îngrijind oile, el a învăţat ce înseamnă 
răbdarea şi tactul. Acum, Dumnezeu considera 
că Moise era pregătit să elibereze poporul Israel 
şi să-i poarte de grijă, asemenea unui părinte. 
Moise a ascultat cu umilinţă porunca Lui 
Dumnezeu şi a acceptat ceea ce, pentru 
momentul acela, i se părea a fi o sarcină 
imposibil de îndeplinit lui. 

Pentru a-L ajuta pe Moise în îndeplinirea 
acestei misiuni teribile, Dumnezeu îi poruncise 
lui Aaron, fratele mai mare al lui Moise (care era 
încă sclav în Egipt), să meargă şi să se 
întâlneasca cu Moise. Aaron nu avea să fie doar 
un sprijin moral, ci Dumnezeu rânduise ca el să 
fie şi purtătorul de cuvânt al lui Moise, având în 
vedere că Moise nu mai vorbise de multă vreme 
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(de 40 de ani) limba Egiptului. Cei doi fraţi au 
intrat în palatul lui Faraon, prezentându-se ca 
fiind ambasadori trimişi de Dumnezeu. Ei au 
vorbit în numele Lui şi au vestit puterea Lui 
uimitoare. 

Pentru o clipă, monarhul cel mândru a 
asistat cu aroganţă la o scena cu totul 
neobişnuită. Înaintea lui se aflau doi fraţi, unul 
era un păstor umil din Madian, îmbrăcat încă în 
mantia lui de păstor şi cu un toiag de păstor în 
mână, iar celălalt era un sclav local evreu din 
Egipt. Ambii proclamau puterea cea mare a 
Dumnezeului căruia Îi slujeau. 

Când Aaron a afirmat că veniseră cu un 
mesaj din partea Domnului, cerându-i lui 
Faraon să lase poporul Lui Dumnezeu să plece 
din Egipt, Faraon răspuns strigând cu dispreţ: 
„... Cine este Domnul, ca să ascult de glasul Lui, şi 
să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul, şi 
nu voi lăsa pe Israel să plece.” (Exod 5:2). 

Având mii de sclavi la dispoziţia lui, cu 
siguranţă că Faraon nu avea nici o intenţie să 
piardă această mână de lucru gratuită. Cererea 
lui Aaron a provocat ca şi consecinţă cel mai 
aspru răspuns. Împăratul a mărit norma zilnică 
de lucru a israeliţilor. Nu după mult timp însă, 
Dumnezeu avea să-i dovedeasca lui Faraon cine 
era Domnul şi cât de mare era puterea Lui. 
Faraon fusese avertizat de către Moise şi de 
către Aaron, că Dumnezeu va trimite asupra 
Egiptului mai multe plăgi consecutive, până 
când poporul Lui va fi eliberat din robie. Prin 
urmare, solia Lui Dumnezeu pentru Faraon a 
fost următoarea: „Iată cum vei cunoaşte că Eu sunt 
Domnul ...” (Exod 7:17). 
 
 

Cele 10 plăgi din Egipt 
 

La scurt timp după aceea, plăgile au început 
să se abată asupra Egiptului. Au fost zece plăgi! 
Înaintea fiecăreia, Moise şi Aaron îl avertizau pe 
Faraon cu privire la judecata care avea să 
urmeze, sperând că va decide să-i elibereze pe 
copiii lui Israel, salvându-se în felul acesta pe 
sine şi pe poporul lui din dezastru. Dar Faraon a 
continuat să se împotrivească cu îndârjire. În 
acord cu promisiunea făcută, Dumnezeu a 
pedepsit egiptenii, îngăduind să vină asupra lor 
calamităţi ne mai întâlnite până atunci. 

1. Mai întâi, Nilul, pe care egiptenii îl tratau 
ca fiind unul dintre zeii lor, s-a prefăcut în 
sânge, în momentul în care Aaron a lovit apele 
cu toiagul. Peştii au murit şi toată apa din Egipt 
a devenit sânge timp de şapte zile. Cu toate 
acestea, Faraon a refuzat să elibereze poporul 
Lui Dumnezeu! 

2. După aceea, ţara a fost invadată de 
broaşte. Milioane de broaşte au pătruns în 
mâncare, în paturi şi pretutindeni! Totuşi, 
împăratul încăpăţânat a refuzat să lase pe Israel 
să plece. 

3. Apoi a urmat o invazie de păduchi. Dar 
conducătorul arogant tot nu a fost de acord să 
elibereze poporul. 

După cum observăm, primele trei plăgi i-au 
afectat, atât pe evrei, cât şi pe egipteni; totuşi, 
următoarele şapte plăgi au căzut doar asupra 
egiptenilor. „Dar, în ziua aceea voi deosebi ţinutul 
Gosen, unde locuieşte poporul Meu, şi acolo nu vor fi 
muşte, pentru ca să cunoşti că Eu, Domnul, sunt în 
mijlocul ţinutului acestuia. Voi face o deosebire între 
poporul Meu şi poporul tău. Semnul acesta va fi 
mâine.” (Exod 8: 22-23). 

4. Următoarea plagă a fost o invazie a 
muştelor care au umplut de tot casa lui Faraon. 

5. După muşte, ţara a fost lovită de o 
epidemie teribilă care a nimicit toate animalele 
de pe câmp. 

Din acest moment, Faraon a devenit curios. 
Oare fuseseră nimicite şi animalele evreilor – 
sau acestea fuseseră protejate de Dumnezeu, aşa 
cum prezisese Moise? „Faraon a trimes să vadă ce 
se întâmplase: şi iată că nici o vită din turmele lui 
Israel nu pierise. Dar inima lui Faraon s-a împietrit, 
şi n-a lăsat pe popor să plece.” (Exod 9:7). 

6. Cea de a şasea plagă a făcut ca, atât 
oamenii, cât şi animalele să sufere datorită unor 
inflamaţii dureroase de piele, dar monarhul 
încăpăţânat a continuat să refuze eliberarea 
copiilor lui Israel. 

7. Următoarea plagă prezisă de profeţie a 
fost o ploaie cu pietre (în alte traduceri biblice 
este vorba de - grindină). Cu toate acestea, 
Dumnezeu făgăduise ca toţi cei care se vor 
adăposti şi îşi vor adăposti animalele, nu vor 
muri. Vestea s-a răspândit repede pretutindeni 
în ţară şi mulţi egipteni sau adăpostit şi au fost 
salvaţi împreună cu animalele lor. Ploaia cu 
pietre (grindină) a venit cu tunete şi fulgere şi 
toţi cei care nu au luat în considerare 
avertizarea, au murit! 
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Egiptenii au văzut în mod clar că pământul 
se află sub controlul viului Dumnezeu şi că 
unica lor şansă de a se afla în siguranţă, era 
ascultarea de El. Pentru câteva momente 
trecătoare, Faraon a început să se gândească la 
ideea de a I se supune Lui Dumnezeu şi de a 
permite poporului să plece, dar în clipa în care 
plaga a încetat, au încetat şi intenţiile lui bune. 

8. Moise l-a avertizat pe Faraon că dacă 
refuză săi lase pe copiii lui Israel să plece, 
următorul blestem va fi o invazie de lăcuste. 
Consternaţi şi şocaţi de gândul că ar putea veni 
şi alte plăgi, sfetnicii lui Faraon l-au rugat să-i 
elibereze pe sclavi, dar împăratul continua să 
refuze. Lăcustele au venit aşa cum fusese prezis. 

9. Apoi au urmat trei zile de întuneric, atât 
de intens, încât putea fi simţit, dar Faraonul cel 
răzvrătit continua să se împotrivească 
Dumnezeului cerului. 

10. Moise a declarat că egipteni vor mai fi 
loviţi de încă o plagă – o plagă finală, care nu 
putea fi ignorată cu uşurinţă. Un înger 
distrugător urma să treacă prin ţară la miezul 
nopţii şi să-i ucidă pe toţi întâii născuţi din Egipt 
- atât între oameni, cât şi între animale. 

Evreii aveau să fie cruţaţi din nou, dar de 
data aceasta nu era suficient să fii evreu şi să 
locuieşti în Gosen. Pentru a evita sentinţa de 
condamnare la moarte, fiecare familie a fost 
învăţată să sacrifice un miel şi să stropească 
uşiorii casei cu sânge, ca semn al credinţei şi 
loialităţii lor faţă de Dumnezeu. 

Dumnezeu a făgăduit: „Eu voi vedea sângele, 
şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nici o 
urgie, atunci când voi lovi ţara Egiptului.” (Exod 
12:13). 

Ce evenimente cutremurătoare s-au petrecut 
în noaptea aceea! Mii de familii ale evreilor şi 
mulţi egipteni au stat de veghe la porţi, având 
într-o mână un mănunchi de isop şi în cealaltă 
vasul cu sânge, pentru a stropii uşiorii. Aşa cum 
vă puteţi imagina, în noaptea aceea, toţi 
locuitorii egiptului erau îngrijoraţi de ceea ce 
avea să se întâmple cu cei întâii născuţi ai 
familiei lor. 

„La miezul-nopţii, Domnul a lovit pe toţi întâii 
născuţi din ţara Egiptului, de la întâiul-născut al lui 
Faraon ... până la întâiul-născut al celui închis în 
temniţă, şi până la toţi întâii-născuţi ai 
dobitoacelor.” (Exod 12:29). Cu toate acestea, nici 
o casă ai cărei uşiori erau stropiţi cu sânge, ca 

semn al ascultării faţă de Dumnezeu, nu fusese 
atinsă de plagă. 

Strigătele de jale se puteau auzi pretutindeni 
în vasta împărăţie a Egiptului. Faraon şi-a 
amintit cu cutremur şi groază cum Îl ridiculizase 
pe Dumnezeul evreilor şi cum le răspunsese 
dispreţuitor: „... Cine este Domnul, ca să ascult de 
glasul Lui, şi să las pe Israel să plece?” (Exod 5:2). 
Acum ştia deja răspunsul. Cu umilinţă, el şi 
sfetnicii lui i-au chemat pe cei doi fraţi evrei şi 
le-au cerut să ia poporul şi să părăsească ţara 
Egiptului în grabă, deoarece egiptenilor le era 
teamă că ar putea muri cu toţii! 

La miezul nopţii, poporul Lui Dumnezeu – 
cei care Îl aleseseră ca eliberator al lor - a fost 
salvat. Aşa cum le poruncise Dumnezeu, ei se 
pregătiseră pentru momentul acesta. Cu 
încălţămintele în picioare şi cu mijlocul încins, ei 
erau pregătiţi pentru marele exod. Au pornit 
spre Ţara Făgăduită! 
 
 

Relevanţa istoriei celor 10 plăgi 
 

Poate mai mulţi veţi spune: „Ei bine, aceasta 
este o istorie interesantă, dar ce importanţă are 
pentru noi cei care trăim în secolul al douăzeci şi 
unulea?” 

În realitate, această istorie ar putea fi chiar 
mai importantă decât ni se pare! În Noul 
Testament descoperim profeţii remarcabile, care 
descriu într-o manieră detaliată, evenimentele 
finale ce vor avea loc pe pământ. Ele declară cu 
claritate că pământul va fi lovit încă odată, de 
plăgi cu mult mai devastatoare. 

În conformitate cu profeţia Bibliei, istoria 
celor petrecute în Egipt se va repeta. Totuşi, nu 
vor fi zece plagi, ci doar şapte, care vor culmina 
cu eliberarea poporului Lui Dumnezeu, dar nu 
din Egipt, ci de pe o planetă răzvrătită. Întocmai 
precum copiii lui Israel au suferit înainte de 
eliberarea lor glorioasă, un timp de necaz, 
asistând la căderea plăgilor asupra egiptenilor, 
tot astfel, înainte de venirea glorioasă a 
Domnului Hristos, poporul Lui Dumnezeu va 
asista la revărsarea ultimelor şapte plăgi asupra 
celor nelegiuiţi. 

Profetul Daniel descrie această perioadă de 
necaz astfel: „În vremea aceea se va scula marele 
voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; 
căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a 
mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea 
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aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi 
mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.” 
(Daniel 12:1). 

„Evanghelia veşnică” va fi predicată în toată 
lumea. Cel de-al doilea înger va vesti chemarea 
peste tot în lume de a ieşi din Babilon, adică de a 
părăsi sistemele false de închinare. Iar cel de-al 
treilea înger va proclama fiecărui om: „Dacă se 
închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul 
ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul 
mâniei Lui Dumnezeu ...” (Apocalipsa 14:9-10). 
Aceasta este cea mai impresionantă avertizare a 
Bibliei, care a fost adresată vreodată muritorilor. 
Cu toate acestea, nimeni nu va primi semnul 
fiarei şi nici nu va bea din vinul mâniei Lui 
Dumnezeu, până când fiecare locuitor al 
pământului nu va înţelege cu claritate şi până 
când nu va alege în mod personal, între 
ascultarea de poruncile Lui Dumnezeu, sau de 
poruncile omeneşti. 

Când această lucrare va fi realizată şi 
adevărul evangheliei va ajunge peste tot, timpul 
de probă a omenirii se va încheia pentru 
totdeauna. Atunci va fi pronunţat anunţul 
solemn: „Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai 
departe; cine este întinat, să se întineze şi mai 
departe; cine este fără prihană să trăiasca şi mai 
departe fără prihană. Şi cine este sfânt, să se 
sfinţească şi mai departe!” (Apocalipsa 22:11). 
Lucrarea Domnul Hristos ca Mare Preot în cer s-
a sfârşit. Fiecare caz a fost hotărât, fie pentru 
viaţa veşnică, fie pentru moarte. Uşa harului Lui 
Dumnezeu s-a închis! De acum, locuitorii 
pământului se vor confrunta cu timpul de 
strâmtorare despre care a vorbit profetul Daniel. 
 
 

Ultimele şapte plăgi 
 

Cu toate acestea, dragi prieteni, Dumnezeu 
Îşi va apăra poporul, până când plăgile vor 
înceta. Ei se vor afla pe pământ, până la 
încheierea istoriei! În timpul plăgilor vor fi 
protejaţi, aşa cum au fost protejaţi copiii lui 
Israel, dar nu vor fi feriţi de suferinţe şi greutăţi. 
Timpul acela va fi un timp de strâmtorare 
pentru toţi. Cea mai vie descriere a acestei 
perioade a istoriei lumii, nu poate atinge nici pe 
departe dimensiunile acestei realităţi, când cei 
nelegiuiţi vor bea cupa mâniei Lui Dumnezeu, 
neamestecată cu har. 

Apostolul Ioan a descris acest teribil timp de 
necaz, care va avea loc chiar înainte de venirea 
Domnului Isus şi de eliberarea poporului Său. 
„Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: 
şapte îngeri, care aveau şapte urgii, cele din urmă, 
căci cu ele sa isprăvit mânia Lui Dumnezeu.” 
(Apocalipsa 15:1). Ioan continuă: „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!” 
(Apocalipsa 16:1). 

Dar, veţi întreba, ce sunt aceste plăgi teribile, 
pe care cei şapte îngeri le vor revărsa asupra 
nelegiuiţilor? Este o întrebare bună. Dacă veţi 
citi descrierea celor şapte plăgi, veţi observa o 
asemănare uimitoare cu plăgile care au căzut 
asupra Egiptului. 

1. Să citim ce spune apostolul Ioan cu privire 
la primul înger: „Cel dintâi s-a dus şi a vărsat 
potirul lui pe pământ. Şi o rană rea şi dureroasă a 
lovit pe oamenii, cari aveau semnul fiarei şi care se 
închinau icoanei ei.” (Apocalipsa 16:2). Probabil 
că aceste inflamaţii seamănă cu rănile şi 
inflamaţiile suferite de egipteni în timpul celei 
de a şaptea plăgi. Sau probabil că ar putea fi 
asemenea rănilor suferite de Iov. 

Vă puteţi imagina impactul pe care l-ar avea 
o asemenea plagă? - Şcolile s-ar închide. 
Fabricile şi-ar înceta activitatea. Magazinele nu 
s-ar mai putea deschide. Spitalele ar fi 
supraaglomerate de oameni aflaţi în căutarea 
unui tratament de urgenţă, dar majoritatea 
medicilor şi a surorilor medicale ar suferi 
aceeaşi boală. 

2. Apoi, în timp ce oamenii vor suferi 
datorită rănilor, vine o altă calamitate! „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.” (Apocalipsa 16:3). Ce 
privelişte şi ce miros respingător va fi, când 
creaturile mării vor fi aduse la mal! Oamenii se 
vor călca în picioare, fugind cât mai departe de 
ţărmul mării. 

3. Cea de a treia plagă este strâns legată de 
cea de a doua. „Al treilea a vărsat potirul lui în 
râuri şi în izvoarele apelor. Şi apele s-au făcut 
sânge.” (Apocalipsa 16:4). Gândiţi-vă numai! O 
persoana se întoarce spre robinet pentru a bea 
apă, dar în loc de apă din robinet curge sânge! 
Ce panică se va stârni?! Ar putea exista ceva mai 
rău decât aceasta? 
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Totuşi, oricât de înspăimântătoare şi de 
teribile ar putea fi ultimele şapte plăgi, actul de 
justiţie a Lui Dumnezeu este pe deplin 
îndreptăţit, deoarece îngerul declară: „Drept eşti 
Tu, Doamne, care eşti şi care erai! Tu eşti Sfânt, 
pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceştia au 
vărsat sângele sfinţilor şi al proorocilor, le-ai dat şi 
Tu să bea sânge.” (Apocalipsa 16:5-6). În acel 
timp, când nelegiuiţii pier datorită setei, 
neavând nimic de băut decât sânge, pentru cei 
care trăiesc în neprihănire se împlineşte 
făgăduinţa: „... i se va da pâine, şi apa nu-i va 
lipsi.” (Isaia 33:16). 

4. Biblia spune că cel de-a patrulea înger şi-a 
vărsat potirul: „Al patrulea a vărsat potirul lui 
peste soare. Şi soarelui i sa dat să dogorască pe 
oameni cu focul lui. 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.” (Apocalipsa 16:8-9). 

5. Al cincelea înger a lovit scaunul de 
domnie al fiarei: „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. Şi au hulit pe Dumnezeul cerului, 
din pricina durerilor lor şi din pricina rănilor lor 
rele, şi nu s-au pocăit de faptele lor.” (Apocalipsa 
16:10-11). 

Din acest text, descoperim că plăgile nu sunt 
universale şi că nu aduc o moarte imediată, 
deoarece, în timpul plăgii a cincea, oamenii încă 
mai suferă datorită rănilor provocate de prima 
plagă. Se pare că plăgile cad succesiv, nu 
simultan, iar efectele lor continuă să rămână pe 
parcurs, de la una la alta. 

6. În timpul plăgii a şasea are loc ultimul 
mare conflict, Armaghedonul: „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. Apoi am văzut ieşind din gura 
balaurului ... trei duhuri necurate, care semănau cu 
nişte broaşte. şi din gura fiarei, şi din gura 
proorocului mincinos. 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.” (Apocalipsa 16:12-14). 

Iar Apocalipsa 16:16 spune următoarele: 
„Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe 
evreieşte se cheamă Armaghedon.” Întreaga lume 
va fi implicată în acest conflict final. Apostolul 
Ioan scria: „Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că 
s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheamă „Cel 

credincios” şi „Cel adevărat”, şi El judeca şi Se lupta 
... Oştile din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate 
cu in subţire, alb şi curat. Din gura Lui ieşea o sabie 
ascuţită, ca să lovească Neamurile cu ea, ... Şi va 
călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a 
atotputernicului Dumnezeu.” (Apocalipsa 19:11, 
14-15). 

7. „Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Şi 
din Templu, din scaunul de domnie, a ieşit un glas 
tare, care zicea: „S-a isprăvit!” Şi au urmat fulgere, 
glasuri, tunete, şi s-a făcut un mare cutremur de 
pământ ... Toate ostroavele au fugit, şi munţii nu s-
au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe 
cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste 
oameni. Şi oamenii au hulit pe Dumnezeu din 
pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era 
foarte mare.” (Apocalipsa 16:17-18, 20-21). 

Majoritatea cercetătorilor echivalează 
greutatea unui talant cu ca. 25 kilograme. 
Nimeni nu îşi poate imagina distrugerea 
provocată de o asemenea ploaie cu grindină! 
Biblia ne spune că Domnul Însuşi va întrerupe 
războiul, venind în fruntea oştilor cerului pentru 
a-Şi elibera poporul de pe planeta răzvrătită. 

Dar, veţi întreba, cum aş putea fi sigur de 
protecţia Lui Dumnezeu, când vor începe să 
cadă plăgile? Există o singură modalitate. 
Poporul care a fost ferit de ultima plagă din 
Egipt şi-a dovedit credinţa şi loialitatea faţă de 
Dumnezeu, ca Eliberator al lor personal, 
stropind uşiorii caselor lor cu sângele mielului. 
Când îngerul nimicitor a trecut pe lângă casele 
lor, ei au fost în siguranţă pe întreg parcursul 
distrugerii. Ei respectaseră instrucţiunile Lui 
Dumnezeu şi făcuseră pregătirile necesare. În 
timpul sfârşitului, când vor cădea plăgile, 
poporul Lui Dumnezeu va fi protejat numai 
dacă L-au acceptat pe Mielul Lui Dumnezeu ca 
jertfă ispăşitoare şi numai dacă au îngăduit ca 
sângele Lui să cureţe viaţa lor de păcat. 

Prin modul nostru de vieţuire, noi alegem 
astăzi de care parte vom fi ? - de partea Lui 
Dumnezeu, sau de partea îngerului răzvrătit? 
Prieteni, când îngerul nimicitor îşi va începe 
lucrarea, va fi prea târziu să schimbăm tabăra! 
Atuncea uşa de har a timpului de probă este 
deja inchisă pentru toată lumea. 

Nu aţi dori să vă aşezaţi de partea Lui 
Dumnezeu, sub protecţia sângelui Domnului 
Isus, chiar acum? Cele mai triste cuvinte pe care 
le vor rosti vreodată oamenii se află în cartea lui 
Ieremia 8:20: „Secerişul a trecut, vara s-a 
isprăvit, şi noi tot nu suntem mântuiţi!” 
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Se povesteşte că un tăietor de lemne din 
Australia îşi construise o cabană la marginea 
pădurii. Nu era mare, dar era casa lui. Întro zi, 
pe când se întorcea de la muncă, a fost şocat şi 
profund îndurerat să constate că mica lui cabană 
se transformase într-un morman de cenuşă. Tot 
ceea ce-i rămasese erau resturile de lemn ars şi 
metal înnegrit. A mers afară, în locul unde se 
aflase vechiul său coteţ pentru pui. Dar tot ceea 
ce a găsit a fost un morman de cenuşă şi sârmă 
topită. Supărat, a lovit cu piciorul la întâmplare, 
în mormanul de resturi. Apoi, privind în jos, a 
zărit o grămăjoară ciudată de pene arse. 
Nepăsător, a atins-o cu piciorul şi ce credeţi că s-
a întâmplat? Deodată, patru puişori au ieşit 
speriaţi, protejaţi în mod miraculos de aripile 
unei mame iubitoare. 

Dumnezeu descrie în cel mai frumos şi 
sugestiv limbaj al Scripturii, ce anume doreşte El 
să facă pentru fiecare dintre copiii Lui de pe 
pământ, atunci când vor cădea plăgile: „Cel ce 
stă supt ocrotirea Celui Prea Înalt şi se odihneşte la 
umbra Celui Atotputernic ... El te va acoperi cu 
penele Lui, şi te vei ascunde supt aripile Lui. Căci 
scut şi pavăză este credincioşia Lui!” (Psalmi 91:1, 
4). 

Da! Dumnezeu le oferă o asigurare 
minunată, tuturor celor care aleg să-L urmeze: 
„Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul 
nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, Nici de 

ciuma, care umblă în întuneric, nici de molima, care 
bântuie ziua-n amiaza mare. O mie să cadă alături de 
tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va 
apropia. Doar vei privi cu ochii, şi vei vedea 
răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este 
locul meu de adăpost! şi faci din Cel Prea Înalt 
turnul tău de scăpare, De aceea nici o nenorocire nu 
te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul 
tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească 
...” (Psalmii 91:5-11). 

Ar putea exista cuvinte mai liniştitoare? Nu 
aţi dori să fiţi adăpostiţi de aripile Celui 
Atotputernic, atunci când plăgile vor începe să 
cadă? Când nu va exista nici un loc sigur? Tatăl 
nostru ceresc doreşte să ne ocrotească şi să ne 
salveze în ceasul strâmtorării şi al nimicirii. 
Dacă ne încredinţăm viaţa Lui Dumnezeu, El va 
fi în stare să ne protejeze ca o cloşcă ce îşi adună 
puişorii sub aripi. 

Decizia ne aparţine nouă fiecăruia. Sunt 
sigur că Dumnezeu ar dori să ia această decizie 
pentru dumneavoastră, astfel încât să puteţi fi 
cu El de-a lungul veşniciei, dar nu poate face 
aceasta în locul nostru. Sunteţi singurii care pot 
lua această decizie. Nu amânaţi! Decideţi acum! 

 
Să ne rugăm ... 

Amin 

 


