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A şaptea pecete. Apocalipsa 8:1-5.

Cele 7 trâmbiţe. Apocalipsa 8:6-9:21.

Interludiu:

Îngerul cu cărticica. Apocalipsa 10.

Cei doi martori. Apocalipsa 11.

Cei şapte îngeri, cu cele şapte trompete apar în scenă în 
contextul celei de-a şaptea peceţi, la încheierea timpului 
de har. 

S-au sugerat două interpretări complementare pentru 
aceste trompete:

I se arată lui Ioan pedeapsa lui Dumnezeu asupra celor care au 
asuprit poporul lui Dumnezeu de la Isus şi până la a Doua Venire 
(paralel cu cele şapte peceţi).

I se arată lui Ioan pedeapsa lui Dumnezeu asupra celor care nu au 
acceptat să primească sigiliul lui Dumnezeu (paralel cu cele şapte 
plăgi).



„Când a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în 
cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas.” 

(Apocalipsa 8:1)

Un moment de linişte profundă împărăţea în cer 
înaintea aşteptării realizării judecăţilor divine 
asupra Pământului.

Îngerului care prezintă rugăciunile sfinţilor i se 
adaugă mai multă tămâie (v. 3-4).

Aruncând cenuşa 
(v. 5) în exterior (în 
curtea Templului, 
adică pe Pământ) 
Ioan vede 
judecăţile divine 
revărsându-se 
asupra pământului.



„Şi cei şapte îngeri care aveau cele şapte trâmbiţe 
s-au pregătit să sune din ele.” (Apocalipsa 8:6)

Ce semnificaţie aveau trâmbiţele în Vechiul Testament?

Pentru a aduna 
poporul (Numeri 
10:2-4)

Pentru a avertiza 
pericolul şi a 
anunţa război 
(Numeri 10:9)

Pentru a însoţi 
festivităţi, jertfe 
şi sacrificii de 
pace (Numeri
10:10)

Pentru a anunţa 
„ziua Domnului”, 
adică Judecata 
(Ioel 2:1)

Menţionarea poporului lui Dumnezeu deja pecetluit (9:4), 
împreună cu cei patru îngeri care eliberează cele patru vânturi 
(9:14-15; cf. Ap. 7:1-3), situează aceste judecăţi în paralel cu 
cele şapte plăgi.



Trâmbiţele sunt foarte asemănătoare plăgilor din Egipt şi altor 
descrieri din Vechiul Testament. 

„Şi cei şapte îngeri care aveau cele şapte trâmbiţe 
s-au pregătit să sune din ele.” (Apocalipsa 8:6)

Aşadar, dacă interpretăm menţiunea sigilării şi a vânturilor drept ceva general, 
aplicabil tuturor sfinţilor (Efeseni 1:13), putem da o interpretare trâmbiţelor 
utilizate de-a lungul istoriei, aşa cum este prezentat în următoarele diapozitive.



1 2ª

3ª 4ª



DESCRIERE INTERPRETARE REFERINŢE

1ª

2ª

3ª

4ª

Se revarsă asupra 
pământului cu grindină şi 
foc amestecat cu sânge, 
arde iarba şi ⅓ din 
copaci.

Judecăţi asupra 
Ierusalimului.

Copaci = Sfinţi: Ps. 1:1-3; Is. 61:3; Ier. 
11:16-17.
Grindină, foc şi sânge: Ex. 9:23-26; Is. 
10:16-20; Ez. 38:22.
Ierusalim: Mat. 23:37-38; Lc. 23:28-31.

Un munte de foc în 
flăcări cade în mare şi ⅓ 
devine sânge, mor ⅓ din 
fiinţele marine şi sunt 
distruse ⅓ din nave.

Judecăţi asupra 
Romei.

Sânge: Ex. 7:19-21.
Munte = Babilonul: Ier. 51:24-25, 41-
42.
Babilonia = Roma: 1 Petru 5:13.

Cade în apă dulce o stea 
ca o torţă (Pelin) şi 
amărăşte ⅓ din apă.

Judecăţi asupra 
bisericii din Evul 
Mediu.

Căderea stelei = Lucrarea lui Satana: 
Is. 14:12-19; Lc. 10:18; Ap. 12:9.
Amărăciunea = Pervertirea 
adevărului: Ps. 1:3; 84:6-7; 119:105; 
Ier. 2:13.

Sunt lovite a treia parte 
din soare, lună şi stele. 
Întuneric parţial.

Judecăţi asupra 
romanismului şi 
protestantismului

Întuneric = adevărul este acoperit 
parţial: Ex. 20:21-23; Iov 38:2; Is. 
8:22; Ioan 1:4-11; 3:18-21.



5ª

6ª

7ª



DESCRIERE INTERPRETARE REFERINŢE

5ª

6ª

7ª

Cade o stea, se deschide 
adâncul şi fumul produce 
întuneric. Lăcuste cu 
puterea scorpionilor îi 
chinuie pe oameni şi nu 
pe copaci.

Judecăţi asupra 
ateismului şi 
secularismului.

Copaci = Sfinţi
(vezi 1ª trompetă).
Respingerea luminii 
implică tulburare: Ap. 9:3-
11; Luca 10:17-20; Ef. 1:13-
14.

Sunt dezlegate vânturile 
la Eufrat. O mare oştire 
ucide ⅓ din oameni cu 
foc, fum şi pucioasă. 
Nelegiuiţii nu se pocăiesc.

Judecăţi asupra 
Babiloniei 
spirituale.

Lupta de la Eufrat: Ap. 
16:12-16.
Căderea Babiloniei: Is. 
47:9-12.
Idolatria din Babilonia: 
Dan. 5:4, 23.

Bucurie în cer pentru că 
lumea a fost în sfârşit 
salvată.

A doua Venire Judecata: Ps. 9:8; 96:16;
Fapte 17:31.



„Apoi am văzut un alt înger puternic, care se 
cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra 
capului lui era curcubeul; faţa lui era ca 
soarele şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi de 
foc.” (Apocalipsa 10:1)

Odată descrise judecăţile lui Dumnezeu 
asupra celor nelegiuiţi şi înainte de suflarea 
celei de-a şaptea trâmbiţe, se prezintă un 
interludiu explicativ. 

În această pauză, se explică cum Dumnezeu 
şi-a realizat chemarea, timp de 1.260 de 
ani de persecuţie şi până la încheierea 
timpului de har, prin rămăşiţă (capitolul 10) 
şi chiar prin Biblie (capitolul 11).

Aspectul puternic al îngerului şi vocea Sa 
ne dezvăluie identitatea îngerului din 
Apocalipsa 10: Isus Hristos însuşi
(Ap. 1:13-16; 5:5; Osea 11:10; Amos 3:8).



„Şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut 
cerul şi lucrurile din el, pământul şi lucrurile de pe el, 
marea şi lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă” 
(Apocalipsa 10:6)

Mesajul transmis de înger este singura 
parte sigilată din cartea Apocalipsei.

Cu cartea lui Daniel în mână, îngerul 
jură că timpul nu va fi mai lung (cf. 
Daniel 12:7-9). Acest jurământ este 
făcut între finalul celor 1.260 ani de 
persecuţie şi sfârşitul celei mai lungi 
profeţii din Daniel: cei 2.300 de ani 
(adică 1844).

Începând de atunci nu mai sunt profeţii 
de timp. Doar o lucrare de realizat: 
predicarea Evangheliei. „Apoi mi-a zis: 
„Trebuie să proroceşti din nou cu privire 
la multe noroade, neamuri, limbi şi 
împăraţi.”” (v. 11).

457 î.Hr. 1844 d.Hr.

2.300 ani

538 d.Hr. 1798 d.Hr.

1.260 ani



„Acest timp, cel pe care îngerul îl 
declară cu un jurământ solemn, nu 
este sfârşitul istoriei lumii, ci al 
timpului profetic precedat de 
revenirea Domnului nostru; adică, 
omenirea nu va mai avea vreun alt 
mesaj cu privire la un timp 
anume… Calculul cel mai 
prelungit ajunge până în 1844”

EGW (CBA, asupra Apocalipsa 10)



Templul pe care Ioan trebuia să îl măsoare este 
sanctuarul ceresc, cu altarul său de aur. Curtea 
exterioară nu trebuia să o măsoare deoarece 
reprezintă Pământul, unde poporul lui Dumnezeu 
urma să fie persecutat timp de 1.260 de ani. 

Pe durata acestui timp de persecuţie, lucrătorii îşi 
realizează lucrarea în circumstanţe dificile.

Comparând cu viziunea din 
Zaharia 4, vedem că aceşti 
martori sunt „cuvântul 
Domnului” întărit prin „Duhul 
Meu” (v. 6).



„Când îşi vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică 
din adânc va face război cu ei, îi va birui şi-i va omorî.” 
(Apocalipsa 11:7)

Societăţile 
Biblice Unite

Aproape de finalul persecuţiei, revoluţia 
franceză încearcă să distrugă biblia, 
interzicând-o timp de trei ani şi jumătate 
(din 26.11.1793 până în 17.06.1797).

Cutremurul provocat de distribuirea Bibliei 
de către Societatea Biblică, o duce într-un loc 
în care nu va mai putea fi distrusă niciodată. 

„Cuvântul Tău, Doamne, dăinuieşte în veci în 
ceruri.” (Psalmii 119:89).



„Evenimente solemne vor avea loc în viitor. O
trâmbiţă va suna după o alta; o cupă după alta vor
fi vărsate succesiv asupra locuitorilor pământului.
Scene de un interes enorm sunt aproape asupra
noastră, iar aceste lucruri vor fi indicaţii sigure cu
privire la prezenţa Aceluia care a condus totul în
fiecare mişcare agresivă, ce a însoţit marşul
cauzei Sale în toate secolele şi care a promis cu
bunătate să fie alături de poporul Său în toate
conflictele până la sfârşitul lumii. El îşi va apăra
adevărul. El va face ca acesta să triumfe. El este
gata să suplinească credincioşilor Săi motivele şi
puterea în atingerea scopului, inspirându-le
speranţă şi valoare în activitatea crescândă
atunci când timpul va fi foarte aproape”

E.G
.W

. (Solii alese, vol.3, pag. 487)
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