
Studiul 11 

La hotarul milei 
 
 

Timp de secole, Hristos a stat între mânia îndreptățită a lui Dumnezeu împotriva 

păcatului şi păcătosul vinovat. El a acceptat mărturisirile celor care s-au pocăit de 

păcatele lor şi, ca un Mare Preot milos, El a prezentat rugăciunile sfinţilor amestecate cu 

„tămâia” plăcut-mirositoare a meritelor Sale. Introducerea la cele 7 trâmbiţe ne spune 

că într-o zi această slujbă preoțească a iertării se va încheia (vezi și Apoc. 22:11). Atunci 

harul lui Dumnezeu nu va mai mijloci pentru păcătosul nepocăit. Înainte de acest 

moment de cea mai solemnă însemnătate în istoria omenirii există o lucrare specială 

care trebuie să fie făcută în rândurile poporului lui Dumnezeu - sigilarea.  

Punctul culminant al istoriei lumii  

1. Unde are loc scena descrisă în introducerea celor șapte trâmbițe? Apoc. 8:2-5  

Lângă altarul de aur, care este înaintea _____________ de domnie. 

NOTĂ: Tronul este în ceruri. „Liniștea în cer” din Apoc.8:1 are loc atunci când 

Hristos revine (vezi Studiul 9) și prin aceasta se încheie secțiunea peceților din 

Apocalipsa. Apoc.8:2-5 reprezintă introducerea pentru următoarea secțiune: cele 

șapte trâmbițe. Serviciul din Sanctuarul ceresc descris aici este în strânsă conexiune 

cu rugăciunile tuturor sfinţilor (Apoc. 8:3) care sunt aduse pe altarul de aur și 

marchează o fază foarte importantă – ultima – în mijlocirea ca Mare Preot a 

Domnului Hristos (vezi Anexa B). 

2. Unde a vărsat îngerul focul din cădelniță? Apoc. 8:5  

Apoi îngerul […] l-a aruncat pe ________________. 

NOTĂ: Putem observa cum ceea ce se întâmplă în ceruri are legătură directă cu 

ceea ce se întâmplă sau urmează să se întâmple pe pământ. Vărsarea cădelniței pe 

pământ semnifică faptul că judecata, care acum este în desfășurare în ceruri, se va fi 

încheiat. Vocile, tunetele, fulgerele și un cutremur vor avea loc la venirea lui Isus 

(Apoc.16:17-18; 6:14 ,17).  

3. Ce anume a fost aruncat pe pământ la sunetul primei trâmbițe? Apoc.8:7  

Și a venit _______________ și ________ amestecat cu _____________[…]. 

NOTĂ: De multe ori în Biblie glasul lui Dumnezeu este asociat cu grindina (Is. 

30:30; Ps. 18:13; Ex. 9:19-20). Lucrarea „grindinii” este aceea de a surpa locul de 

scăpare al neadevărului (Is. 28:17) – de a demasca minciuna și rătăcirea. Focul, pe 

Apocalipsa 8:2-9:21; 11:14-19 
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de altă parte, reprezintă persecuția (Luca 12:49-53; 1Pet. 4:12). Solia directă a lui 

Dumnezeu (grindina) împreună cu focul amestecat cu sângele (persecuția) au o 

lucrare de făcut: aceea de a curăța pământul de „plantele neroditoare”.  

4. Copacii reprezintă credincioșii cu numele. Ce li se întâmplă acestora? Apoc. 8:7  

[…] copacii au _______ __________ […]. 

NOTĂ: Iarba și copacii fiind „arși de tot” reprezintă pedeapsa care se abate asupra 

poporului lui Dumnezeu (Zah. 11:1-6; Ps. 37:1-2). Isus spune că focul este agentul 

prin care El își va curăța cu desăvârșire aria (Mat. 3:12; 13:30 ,40; Luc. 3:17). 

5. Ce s-a întâmplat la sunetul celei de-a doua trâmbițe? Apoc.8:8  

 […] ceva ca un ____________ mare de foc aprins a fost aruncat în mare; 

NOTĂ: Un munte reprezintă o națiune sau o împărăție (Dan. 2:35 ,44-45). Ieremia 

51:25 folosește simbolul unui munte aprins care este aruncat în mare pentru a 

profetiza prăbușirea Babilonului istoric, imperiu folosit inițial de Dumnezeu pentru 

a pedepsi poporul Său răzvrătit (v. 24). La fel, la sunetul celei de-a doua trâmbițe, 

națiunea care a fost instrumentul lui Dumnezeu pentru pedepsirea poporului Său 

din zilele de pe urmă prin impunerea unui embargo economic mondial (Apoc. 

13:16-17), devine ea însăși subiectul pedepsei divine. 

6. Care este efectul prăbușirii „muntelui aprins”? Apoc. 8:9  

[…] a treia parte din _____________, cari erau în mare şi aveau viaţă, au 

murit; şi a treia parte din __________ au pierit. 

NOTĂ: Ruina națională pe care o aduce cea de-a doua trâmbiță este ireversibilă, 

asemenea prăbușirii Babilonului, prezisă în Ieremia 51:25-26. Potrivit principiului 

Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să 

fie ucis cu sabie (Apoc. 13:10), puterea care a impus decretul ca nimeni să nu poată 

cumpăra sau vinde dacă nu are semnul fiarei (v. 16) va fi ruinată din punct de 

vedere economic. Marea, care la sunetul trâmbiței devine sânge, este o reprezentare 

a popoarelor aflate în răzvrătire față de Dumnezeu (Is. 17:12-13). Făpturile mării și 

corăbiile reprezintă omenirea și posesiile ei (Habac.1:14 ,17; 1Regi 10:22-23). 

Prăbușirea economică a acestei națiuni persecutoare aruncă lumea într-o criză 

severă. 

7. Ce nume poartă steaua care la cea de-a treia trâmbiță a căzut din ceruri? 
Apoc.8:11  

Steaua se chema « ______________»; 
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NOTĂ: Profeția biblică folosește imaginea „stelelor” pentru a simboliza poporul 

sfinților - cei chemați să poarte lumina adevărului în întunericul acestei lumi 

(Daniel 8:10 ,24; Mat. 5:14). O stea căzătoare, în schimb, reprezintă un conducător 

spiritual apostaziat (Iuda 13). Faptul că avem de-a face cu o stea mare denotă 

caracterul proeminent al purtătorului de lumină care apune în întuneric la cea de-a 

treia trâmbiță. „Pelinul”, adică amărăciunea, reprezintă înstrăinarea de Dumnezeu și 

Legea Sa și alipirea de dumnezei străini (Deut. 29:18; Evr. 12:15; Fapte 8:23).  

8. Ce s-a întâmplat la sunetul celei de-a patra trâmbițe? Apoc. 8:12  

[…] a fost lovită a treia parte din __________, și a treia parte din 

__________ și a treia parte din __________[…]. 

NOTĂ: Vom vedea în studiul 13 legătura directă dintre biserică și aceste trei 

elemente simbolizate prin soare, lună și stele (vezi Apoc. 12:1 și Gen. 37:9-11).  

Cele trei vaiuri  
9. Ce se întâmplă după întunericul celei de-a patra trâmbițe? Apoc. 8:13  

[…] am auzit un vultur, care zbura prin __________ ___________, şi zicea 

cu ________ ________: «Vai, vai, vai […]. » 

NOTĂ: Un înger (acesta este cuvântul care apare în limba greacă) ce zboară prin 

mijlocul cerului și vorbește cu glas tare are de-a face în Apoc.14:6-7 cu o solie cu 

caracter mondial care este proclamată în puterea Duhului Sfânt. După cea de-a 

patra trâmbiță, atunci când biserica pare incapabilă de a-și mai împlini menirea de a 

lumina, Dumnezeu intervine pentru ca ultima solie de avertizare să fie proclamată 

cu putere, înainte ca cele trei vaiuri descrise în ultimele trei trâmbițe să-i surprindă 

nepregătiți pe copiii Săi aflați încă în lume. 

10. Pe cine afectează primul vai? Apoc. 9:4  

[…] pe oamenii, care n-aveau pe frunte ___________ lui Dumnezeu. 

NOTĂ: La sfârșit vor fi numai două clase de oameni: cei care au pecetea lui 

Dumnezeu și cei care au semnul fiarei. În cazul acesta, cei care la sfârșit nu vor fi 

găsiți având pecetea lui Dumnezeu vor primi, fără excepție, semnul fiarei (despre 

care avertizează solia celui de-al treilea înger din Apocalipsa 14:9-11). Respingerea 

acestei solii aduce cu sine nenorocirile descrise în primul vai. 

11. Cine sunt cei eliberați la trâmbița a șasea (cel de-al doilea vai)? Apoc. 9:14  

« […] cei patru ____________, care sunt legaţi la râul cel mare Eufrat!»  

http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Daniel+8.10-24
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Apocalipsa+8.12


NOTĂ: Apele râului Eufrat traversau cetatea Babilonului antic, de aici și 

importanța lui strategică pentru cetate. În profeție aceste ape reprezintă popoarele 

(Apoc. 17:15) care susțin Babilonul spiritual, despre care vom studia în lecția 21. 

Atâta vreme cât se mai află copii ai lui Dumnezeu în Babilon, pedeapsa asupra 

acestuia este amânată. Astfel, cei patru îngeri care au primit porunca Nu vătămați 

pământul … (Apoc. 7:3) așteaptă ceasul, ziua, luna şi anul (Apoc. 9:15) când 

această interdicție va fi ridicată. O dată ce copiii lui Dumnezeu vor fi dat ascultare 

chemării de a ieși din Babilon (Apoc. 18:4), cei patru îngeri vor fi dezlegați de 

această poruncă menționată în Apocalipsa 7:3, iar vânturile conflictului și 

distrugerii vor fi lăsate libere.  

În acest sens, cei afectați de al doilea vai sunt cei care nu au dat ascultare soliei 

celui de-al doilea înger din Apocalipsa 14:8, care cheamă afară din Babilon.  

Cea din urmă trâmbiță 
12. Care este succesiunea evenimentelor finale descrise în Apocalipsa 11:18? 

a. Mânia neamurilor – înainte de cea de-a șaptea trâmbiță;  

b. Mânia lui Dumnezeu (Apoc. 6:16-17) – la cea de-a șaptea trâmbiță, 

când cei nelegiuiți sunt distruși la arătarea slavei lui Hristos care revine;  

c. Judecata morților (cei al căror nume nu este găsit scris în cartea vieții 

– Apoc. 20:12-13) și răsplătirea – urmează celei de-a șaptea trâmbițe.  

13. Cine sunt cei răsplătiți în urma celei de-a șaptea trâmbițe Apocalipsa 11:18?  

[…] a venit vremea […] să răsplăteşti pe robii Tăi prooroci, pe sfinţi şi pe 

cei ce ____ ______ de Numele Tău […]. 

NOTĂ: Să te temi de Dumnezeu înseamnă să asculți de solia primului înger din 

Apocalipsa 14:6-7. Cei care se tem de Dumnezeu își primesc răsplata abia în urma 

celei din urmă trâmbițe – aceea care aduce pe cei adormiți în Hristos înapoi la viață. 

Cei drepți care sunt rămași în viață în acele ceasuri ale istoriei, vor fi trebuit să 

treacă prin tot ceea ce este inclus în mânia neamurilor (icoana fiarei, semnul fiarei, 

Armaghedonul etc.). Mânia Mielului, care pune capăt mâniei neamurilor (acelora 

care nu se tem de Dumnezeu), este aceea care le aduce sfinților din ultimele zile ale 

istoriei izbăvirea. Abia apoi își vor primi ei răsplata (Apoc. 22:12), și aceasta nu 

înaintea celor adormiți în Hristos (1Tes. 4:15-17), care la cea din urmă trâmbiță 

sunt înviați și răpiți în văzduh. Acolo sunt adunați sfinții din toate veacurile ca să-L 

întâmpine pe Domnul lor care revine în slavă împreună cu toți îngerii Săi 

(1Corinteni 15:51). Evenimentele legate de ultima trâmbiță sunt tratate mai în 

detaliu în studiul 22. 
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