PRIMELE PATRU TRAMBITE
Capitolul 8:2-13

STRUCTURA
Introducerea trambitelor (v. 2-6)
Suflarea din prima trambita (v.7)
Suflarea din a doua trambita (v.8-9)
Suflarea din a treia trambita (v.10-11)
Suflarea din a patra trambita (v.12)
Primul avertisment al vulturului (v.13)

Plagile/urgiile din Exod si trambitele de la
Ierihon sunt modelul trambitelor judecatii.
Primele sase trambite: Dumnezeu raspunde
rugaciunilor sfintilor folosind ingeri care
executa judecati asupra lumii care ii persecuta
pe credinciosi, judecati care continua pana la
judecata finala.

INTRODUCEREA TRAMBITELOR (V. 2-6)
2. Și i-am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui
Dumnezeu. Acestora li s-au dat șapte trâmbițe. 3. Un alt înger,
care avea o cădelniță de aur, a venit și a stat înaintea altarului. I-a
fost dată multă tămâie, pentru a o aduce împreună cu rugăciunile
tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea tronului. 4.
Fumul de tămâie, împreună cu rugăciunile sfinților, s-a ridicat din
mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu. 5. Îngerul a luat cădelnița,
a umplut-o cu foc de pe altar și a aruncat focul pe pământ. Și au
avut loc tunete, sunete, fulgere și un cutremur.6. Cei șapte îngeri
care aveau cele șapte trâmbițe erau pregătiți să sune.

SUFLAREA DIN PRIMA TRAMBITA (V.7)
7. Primul a sunat din trâmbiță. Și a venit grindină și foc
amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ. A
treia parte a pământului a fost arsă, a treia parte a copacilor
a fost arsă și toată iarba verde a fost arsă.

SUFLAREA DIN A DOUA TRAMBITA (V.8-9)
8. Al doilea înger a sunat din trâmbiță. Și ceva ca un munte
mare de foc aprins a fost aruncat în mare. A treia parte din
mare s-a transformat în sânge, 9. a treia parte din făpturile
care erau în mare și care aveau viață au murit și a treia parte
din corăbii au fost distruse.

SUFLAREA DIN A TREIA TRAMBITA (V.10-11)
10. Al treilea înger a sunat din trâmbiță. Și din cer a căzut o
stea mare, aprinsă ca o torță. A căzut peste a treia parte din
râuri și peste izvoarele de apă. 11. Numele stelei era: „Pelin”. A
treia parte din ape s-au transformat în pelin și mulți oameni au
murit din cauza apelor, pentru că fuseseră făcute amare

SUFLAREA DIN A PATRA TRAMBITA (V.12)
12. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță. Și au fost lovite a
treia parte din soare, a treia parte din lună și a treia parte din
stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată și astfel a
treia parte din zi și din noapte să nu mai aibă lumină.

PRIMUL AVERTISMENT AL VULTURULUI (V.13)
13. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura în înaltul
cerului, zicând cu glas tare: „Vai, vai, vai de locuitorii
pământului, din cauza celorlalte sunete de trâmbiță ale
celorlalți trei îngeri care urmează să sune!”

INTERACTIUNE SI APLICATIE
Scopul evenimentelor dezastruoase in planul lui Dumnezeu. Primele
patru trambite prezinta nenorocirile care s-au abatut asupra Egiptului
si ne amintesc cum a impetrit Dumnezeu inima lui Faraon. Ele sunt un
model tipologic ale judecatii necredinciosilor pe parcursul erei
bisericii. Cum privim evenimentele cataclismice ce se deruleaza in
istorie in aceasta epoca? Sunt ele in primul rand avertizari pentru cei
necredinciosi? Sunt ele menite sa ii impietreasca pe cei necredinciosi?
Le intelegem in acelasi timp ca incercari prin care cei credinciosi sunt
rafintati/purificati? Daca s-ar abate asupra noastra nenorociri mari,
le-am intelege oare astfel (metode de purificare/sfintire)?

INTERACTIUNE SI APLICATIE
Intrebari si remarci
Urmatoarele studii:
24-Apr Capitolul 9
8-Mai Capitolul 10
22-Mai Capitolul 11

