
TRAMBITA A SAPTEA

Capitolul 11:14-19



In capitolul 11, versetele 14-19, Dumnezeu 
instaureaza imparatia eterna si executa 

judecata finala.



14. Al doilea „vai” s-a dus. Iată că al treilea „vai” vine 
repede. 15. Al șaptelea înger a sunat din trâmbiță. Și erau
glasuri puternice în cer, zicând: „Împărăția lumii a devenit
a Domnului nostru și a Cristosului Său; iar El va împărăți în
vecii vecilor!” 16. Cei douăzeci și patru de bătrâni care 
ședeau pe tronurile lor înaintea lui Dumnezeu s-au 
aruncat cu fețele la pământ și I s-au închinat lui
Dumnezeu,17. zicând: „Îți mulțumim Ție, Doamne
Dumnezeule, Cel Atotputernic, Cel Care este și Care era, 
pentru că Ți-ai luat puterea Ta cea mare și ai început să
împărățești!



18. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta, a venit
vremea ca morții să fie judecați, a venit vremea să dai
răsplată robilor Tăi, profeții, sfinților și celor ce se tem de 
Numele Tău, celor mici și celor mari, și a venit vremea să-i
distrugi pe cei ce pervertesc pământul!”
19. Apoi a fost deschis Templul lui Dumnezeu din cer și în
interiorul Templului a fost văzut Chivotul Legământului. Și
au fost fulgere, sunete, tunete, cutremur și grindină mare.
(Apocalipsa 11:14-19, NTR)



INTERACTIUNE SI APLICATIE

Natura rasplatirii: In Apocalipsa 11, in special v. 18 natura 
rasplatirii are de a face cu judecarea necredinciosilor.  Este 
pierzarea celor nelegiuiti un scop in sine, sau joaca mai
degraba un rol in revelarea slavei lui Dumnezeu, prin
manifestarea Domniei lui peste toata creatia?

Chivotul simbolizeaza atat judecata lui Dumnezeu pe de o 
parte, cat si locul iertarii si al prezentei lui Dumnezeu cu 
poporul Sau, pe de alata parte.  Echilibrul este important. 



INTERACTIUNE SI APLICATIE

 Intrebari si remarci

Urmatoarele studii (program provizoriu):
2 Octombrie- Capitolul 12
16 Octombrie – Capitolul 13
30 Octombrie – Capitolul 14
13 Noiembrie – Capitolul 15
27 Noiembrie – Capitolul 16
11 Decembrie – Capitolul 17


