
TRAMBITA A CINCEA SI A SASEA

Capitolul 9:1-21



STRUCTURA

Suflarea din a cincea trambita (v. 1-11)
Al doilea avertisment (v.12)
Suflarea din a sasea trambita (v. 13-21)



A cincea trâmbiță: demonii sunt însărcinați să-i
chinuie pe necredincioșii împietriți, sărăcindu-le 
și mai mult sufletele și amintindu-le de situația
lor spirituală fără speranță.



STEAUA CAZUTA PE PAMANT SI LACUSTELE

1 Al cincilea înger a sunat din trâmbiță. Și am văzut o stea

care căzuse din cer pe pământ. I-a fost dată cheia fântânii

spre Adânc. 2 A deschis fântâna spre Adânc, și din fântână a

ieșit fum, ca fumul dintr-un cuptor mare. Soarele și văzduhul

s-au întunecat din cauza fumului din fântână. 3 Din fum au 

ieșit pe pământ lăcuste, cărora le-a fost dată o putere ca 

puterea pe care o au scorpionii pământului.



ACTIUNEA LACUSTELOR

4 Li s-a spus să nu facă rău nici ierbii de pe pământ, nici

vreunei plante verzi și nici vreunui copac, ci doar oamenilor

care nu au pe frunțile lor sigiliul lui Dumnezeu. 5 Nu li s-a dat

voie să-i omoare, ci doar să-i chinuiască timp de cinci luni. 

Chinul pe care-l provocau era precum chinul provocat de un 

scorpion când înțeapă un om. 6 În zilele acelea oamenii vor

căuta moartea, dar nu o vor găsi; vor tânji să moară, dar

moartea va fugi de ei.



DESCRIEREA LACUSTELOR

7 Înfățișarea lăcustelor era asemenea unor cai pregătiți pentru
război, iar pe capete aveau ceva ca niște coroane care păreau
de aur. Fețele lor erau ca niște fețe de oameni; 8 aveau părul ca 
părul de femeie și dinții ca de leu, 9 aveau platoșe ca niște
platoșe de fier, iar zgomotul făcut de aripile lor era ca zgomotul
multor carete trase de cai care aleargă în război. 10 Aveau cozi, 
ca scorpionii, și ace; și în cozile lor le stătea puterea de a face 
rău oamenilor timp de cinci luni. 11 Aveau peste ele ca împărat
pe îngerul Adâncului. În ebraică, numele lui este „ Abaddon”, iar
în greacă are numele de „ Apollyon”.



A șasea trâmbiță: demonii sunt însărcinați să-i
judece pe necredincioșii împietriți, asigurând
pedeapsa finală a unora prin înșelăciune până
la moarte, lăsându-i pe cei înșelați nepocăiți.



CEI PATRU INGERI

13 Al șaselea înger a sunat din trâmbiță. Și am auzit un glas din cele
patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu, 14 
zicând celui de-al șaselea înger care avea trâmbița: „Dezleagă-i pe cei
patru îngeri care sunt legați la Râul cel Mare, Eufrat!” 15 Cei patru
îngeri, care fuseseră pregătiți chiar pentru ora, ziua, luna și anul
acela, au fost dezlegați, ca să omoare a treia parte din oameni. 16 
Numărul soldaților cavaleriei era de douăzeci de mii de ori zece mii; 
am auzit numărul lor. 17 Iată cum am văzut în viziune caii și pe cei
care-i călăreau: aveau platoșe de un roșu aprins, albastru vinețiu și
galben ca sulful. Capetele cailor erau ca și capetele de lei, iar din 
gurile lor ieșeau foc, fum și sulf.



ACTIUNILE CELOR PATRU INGERI

18 A treia parte din oameni a fost omorâtă prin aceste trei urgii, 
și anume prin focul, fumul și sulful care ieșeau din gurile cailor. 
19 Puterea cailor era în gurile și în cozile lor, căci cozile lor erau
asemenea șerpilor, având capete cu care făceau rău. 20 Oamenii
care au mai rămas, și anume cei care nu au fost omorâți de 
aceste urgii, nu s-au pocăit de lucrările mâinilor lor, acelea de a 
nu se mai închina demonilor și idolilor de aur, argint, bronz, 
piatră și lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să
umble. 21 Și nu s-au pocăit nici de crimele lor, nici de vrăjitoriile
lor, nici de curvia lor și nici de furturile lor. (Ap. 9:1-21, NTR)



INTERACTIUNE SI APLICATIE

Dumezeu il foloseste pe Satan ca agent al judecatii.

Daca reactia noastra e sa spunem ca o astfel de actiune nu e 
demna de un Dumnezeu sfant, oare ce ne spune aceasta
despre noi?  Avem o perspectiva limitata asupra felului in care 
lucreaza Dumnezeu?  Pe de alta parte, inamicul nostru nu e un 
agent independent, ci actioneaza sub autoritatea lui
Dumnezeu.  Sa nu fim tentati sa vedem lupta spirituala ca o 
confruntare intre doua parti egale. 



INTERACTIUNE SI APLICATIE

Realitatea fortelor raului

Lumea spirituala e reala.  In ea sunt agenti buni si rai.  Fortele
raului sunt la lucru si ii insala pe cei necredinciosi.  Pentru ca 
necredinciosii sunt sub autoritatea celui rau, numai cei ce au 
fost sigiliati in prealabil pot sa scape de sub stapanirea celui
rau.  Desi suntem sigilati, apostolul Pavel ne spune ca avem de 
luptat impotriva acestor forte rele care ne ataca si pe noi.  O 
facem imbracand armura lui Dumenzeu (Efes. 6:10-20).



INTERACTIUNE SI APLICATIE

Seriozitatea si pericolul idolatriei

Referintee la idolatrie sunt abundente in Apocalipsa.  Si noi
suntem in pericol de a cadea in idolatrie.  Idolatria se poate
manifesta in lucruri sau in domenii care nu sunt rele in sine , 
dar devin rele cand ne inchinam lor, adica le dam prioritate
fata de relatia noastra cu Dumnezeu. Exemple: bunurile
materiale si banii, sportul, cariera, activitatile de relaxare si
agrement. 



INTERACTIUNE SI APLICATIE

 Intrebari si remarci

Urmatoarele studii:
8-Mai Capitolul 10
22-Mai Capitolul 11


