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Studiul 7

Cele şapte trâmbiţe

Textul de memorat: „În zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui
Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi, prorocilor.” (Apocalipsa 10:7)

Duminică, 10 februarie – Rugăciunile sfinţilor

1. Apocalipsa 8:5; Apoi îngerul  a luat  cădelniţa,  a umplut-o din focul de pe altar  şi  l-a aruncat pe
pământ. Şi s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur de pământ.

Luni, 11 februarie – Semnificaţia trâmbiţelor

2. Apocalipsa 8:13; M-am uitat şi am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului şi zicea cu glas
tare:  „Vai, vai, vai de locuitorii  pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor trei
îngeri care au să mai sune.

Apocalipsa 9:4,20,21; 4. Li s-a zis să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun
copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu.
20. Ceilalţi oameni, care n-au fost ucişi de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu
se închine dracilor şi idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră şi de lemn, care nu pot nici să vadă,
nici să audă, nici să umble.
21. Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtişagurile lor.

Marți, 12 februarie – Îngerul cu cărticica deschisă

3. Apocalipsa 10:1-4; 1. 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.
2. În mână ţinea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare, şi piciorul stâng pe pământ
3. şi a strigat cu glas tare, cum răcneşte un leu. Când a strigat el, cele şapte tunete au făcut să se audă
glasurile lor.
4. Şi, când au făcut cele şapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; şi am
auzit din cer un glas care zicea: "Pecetluieşte ce au spus cele şapte tunete, şi nu scrie ce au spus!"

4. Apocalipsa 10:5-7; 5. Şi îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare şi pe pământ şi-a ridicat
mâna dreaptă spre cer
6. 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,
7. ci, că în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu,
după vestea bună vestită de El robilor Săi, prorocilor.

Daniel 12:6,7; 6. Unul din ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor
râului: "Cât va mai fi până la sfârşitul acestor minuni?"
7. Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat
spre ceruri mâna dreaptă şi mâna stângă şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic că va mai fi o vreme, două
vremuri şi o jumătate de vreme şi că toate aceste lucruri se vor sfârşi când puterea poporului sfânt va
fi zdrobită de tot.
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Miercuri, 13 februarie – „Ia cărticica… şi mănânc-o”

5. Apocalipsa 11:1,2; 1. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini şi mi s-a zis: "Scoală-te şi
măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină în el.
2. Dar curtea de afară a Templului las-o la o parte nemăsurată; căci a fost dată neamurilor, care vor
călca în picioare sfânta cetate patruzeci şi două de luni.

Joi, 14 februarie – Cei doi martori

6. Apocalipsa 11:3-6; 3. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească, îmbrăcaţi în saci, o mie două
sute şaizeci de zile.
4. Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice, care stau înaintea Domnului pământului.
5. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc, care mistuie pe vrăjmaşii lor; şi, dacă vrea
cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta.
6. Ei au putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor; şi au putere să prefacă
apele în sânge şi să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi.

Zaharia 4:2,3,11-14; 2. El m-a întrebat: "Ce vezi?" Eu am răspuns: "M-am uitat, şi iată că este un
sfeşnic cu totul de aur, şi deasupra lui, un vas cu untdelemn, şi pe el, şapte candele cu şapte ţevi
pentru candelele care sunt în vârful sfeşnicului.
3. Şi lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului, şi altul, la stânga lui."
11. Eu am luat cuvântul şi i-am zis: "Ce înseamnă aceşti doi măslini la dreapta sfeşnicului şi la stânga
lui?"
12. Am luat a doua oară cuvântul şi i-am zis: "Ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt
lângă cele două ţevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?"
13. El mi-a răspuns: "Nu ştii ce înseamnă?" Eu am zis: "Nu, domnul meu." Şi el a zis:
14. "Aceştia sunt cei doi unşi care stau înaintea Domnului întregului pământ."

7. Apocalipsa 11:7-13; 7. Când îşi vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din Adânc, va face
război cu ei, îi va birui şi-i va omorî.
8. Şi trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii celei mari, care, în înţeles duhovnicesc, se cheamă
"Sodoma" şi "Egipt", unde a fost răstignit şi Domnul lor.
9. Şi oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă şi de orice neam vor sta trei zile şi
jumătate şi vor privi trupurile lor moarte  şi nu vor da voie ca trupurile lor moarte  să fie puse în
mormânt.
10. Şi locuitorii de pe pământ se vor bucura şi se vor înveseli de ei; şi îşi vor trimite daruri unii altora,
pentru că aceşti doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului.
11. Dar, după cele trei zile şi jumătate, duhul de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei şi s-au ridicat în
picioare, şi o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut.
12. Şi au auzit din cer un glas tare, care le zicea: "Suiţi-vă aici!" Şi s-au suit într-un nor spre cer; iar
vrăjmaşii lor i-au văzut.
13. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ şi s-a prăbuşit a zecea parte din cetate. Şapte
mii de oameni au fost ucişi în cutremurul acesta de pământ. Şi cei rămaşi s-au îngrozit şi au dat slavă
Dumnezeului cerului.
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