Apocalipsa – Lecţia 6 b
Pedeapsa trâmbiţelor
Apocalipsa 8-9
Dumnezeu va prăpădi pe cei ce prăpădesc pământul! Sunt oare şi eu
printre ei?

SCOPUL LECŢIEI
 Să continuăm discuţia interpretării trâmbiţelor prin prisma cauzelor şi prin cea
a efectelor
 Să identificăm prin ce anume contribuim şi noi la prăpădirea pământului
pentru a fi ajutaţi să luăm decizia aşteptată de Dumnezeu.
„Ferice de cei blânzi” – a spus Domnul Isus – , „căci ei vor moşteni pământul” (Mat.
5:4). A fi blând înseamnă a fi avut curajul şi puterea să ieşi din competiţia afirmării de
sine. Dar ce se întâmplă atunci când oamenii persistă în această cursă a afirmării de
sine, a facerii unui nume îndependent de Dumnezeu?
Urgiile aduse de sunetul primelor patru trâmbiţe lovesc habitatul uman: pământul,
oceanele, râurile şi atmosfera. Rezultatul este deşertificarea, poluarea oceanelor, a
râurilor, şi a atmosferei. Urgiile aduse de următoarele două sunete de trâmbiţă
lovesc omul, mai întâi chinuindu-l prin boli incurabile, apoi aducând moartea pe
planetă. Bolile se datorează, pe de o parte, efectelor primelor patru trâmbiţe, deci
unor factori de mediu cum ar fi poluarea apei şi a atmosferei, dar pe de altă parte, în
mult mai mare parte păcatului, care este aţâţat de o invazie a duhurilor necurate. Cei
chinuiţi sunt în special aceia care nu au pe frunte numele lui Dumnezeu, deci aceia
care au ales să-L necinstească şi să calce poruncile Lui. Înmulţirea păcatului aduce
după sine şi înmulţirea pedepselor. Iar pentru ca lucrul acesta să se întâmple, este
suficient ca Dumnezeu să ne lase în voia minţii noastre blestemate.
În ultimul pătrar al secolului trecut se pare că s-a deschis fântâna Adâncului şi o
invazie de duhuri necurate a amplificat înclinaţia omului spre păcat. Păcatele
sexuale, de pildă, au fost prezente în istorie de la începuturile ei. Este suficient să ne
aducem aminte de Sodoma şi Gomora sau de cuvintele lui Pavel din Romani 1. Dar
astăzi ele au creat o pandemie care pare imposibil de stăpânit. Să luăm de pildă
SIDA. La sfârşitul anului 1981 se cunoşteau 452 de cazuri în SUA. Astăzi întregul
pământ este plin de victimele acestui flagel. În 2006, numărul celor seropozitivi se
ridica la 38.600.000 la care se adaugă peste 25.000.000 seceraţi de boală. Să
adăugăm la aceasta flagelul drogurilor şi al violenţei. În ciuda acestui fapt,
standardele morale sunt abandonate pe faţă. Relaţiile păcătoase sunt încurajate pe
toate căile posibile şi chiar legalizate.
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Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea
Tatălui nu este în El. 16Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi
lăudăroşia vieţii, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. 17Şi lumea şi pofta ei trece, dar cine
face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac (1 Ioan 2:15).

Aceste cuvinte au fost rostite cu 2000 de ani în urmă. Cu 3500 de ani în urmă
Dumnezeu a spus poporului Său: „Să împliniţi poruncile Mele, şi să ţineţi legile Mele:
să le urmaţi. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să păziţi legile şi poruncile Mele:
omul care le va împlini, va trăi prin ele. Eu sunt Domnul!” (Lev. 18:4-5). Dar indiferent
când şi ce a spus Dumnezeu, omul a ales moartea, nu viaţa.
ÎNTREBĂRI
1. Taigaua siberiană, Tunguska, 1908, 30 iunie, ora 7:17 dimineaţa. Probabil,
explozia unui asteroid sau meteorit la 6-10 Km în atmosferă a produs o ploaie
de foc care a culcat la pământ cca 80 de milioane de copaci pe o rază de
1250 kmp. Citiţi Genesa 19:23-28. Este oare plauzibil ca nimicirea Sodomei şi
Gomorei să se fi datorat unui fenomen asemănător?
2. Citiţi 2 Petru 3:10. Ce s-ar putea întâmpla dacă
ar fi vorba de un impact între Pământ şi un
munte de foc sau o stea de foc? (În imagine
aveţi un crater de impact de 1,2 Km în diametru
şi peste 100 de m adâncime din Arizona),
3. Efectele primelor patru sunete de trâmbiţă sunt
deşertificarea, poluarea oceanelor, a râurilor şi
a atmosferei. Aţi putea enumera activităţi umane care sunt responsabile de
nimicirea Pământului în acest mod?
4. Ce înseamnă să nu aibă cineva Numele lui Dumnezeu pe frunte şi ce
implicaţii are lucrul acesta, pentru trăirea de zi cu zi?
5. Cum s-ar putea interpreta trâmbiţa a cincea ca să se explice faptul că efectul
ei loveşte doar pe aceia care nu au pe frunte Numele lui Dumnezeu?
6. În 1 Ioan 2:15-17, iubirea de lume este asociată cu pofta firii pământeşti, pofta
ochilor şi cu lăudăroşia vieţii. Ce legătură vedeţi între aceste trei aspecte şi
sunetul primelor şase trâmbiţe?
7. Iubirea de lume se strecoară chiar şi în viaţa copiilor lui Dumnezeu,
alăturându-i celor care contribuie la nimicirea pământului. Care sunt câteva
din modurile în care se întâmplă lucrul acesta? (ex. vestimentaţie, internet,
prietenii, aruncarea deşeurilor şi murdăriilor la întâmplare etc.)
8. Al cincilea sunet de trâmbiţă ar putea fi asociată cu o puternică invazie a lumii
spirituale negative (vezi Efes. 2:1-3; 6:12-18; Apoc. 2:7-12; Apoc. 9:13-18). În
ce domenii ar putea fi identificate efectele acestuia atac? (Vezi Apoc. 9:7-8;
Rom. 1:18-32). Poţi da exemple din realitatea actuală?
9. Văzând cum ameninţările se înmulţesc şi cresc în jurul nostru, ce linişte poate
avea un copil al lui Dumnezeu în lumina textului din Apoc. 3:10 (compară cu
Apoc. 9:4)?

Provocare:
Neascultarea de Dumnezeu şi îmbrăţişarea sistemului de valori al lumii se strecoară
pe nesimţite în viaţa credinciosului şi în viaţa bisericii. Identifică câteva domenii în
care vezi lucrul acesta întâmplându-se în viaţa ta şi în biserica de care aparţii. Ce sar putea face pentru a ridica o barieră în calea acestei invazii a lumii şi a spiritului ei?
Dacă ar fi să enumeri 10 domenii fierbinţi sau vulnerabile în viaţa ta, care ar fi ele?
Ce din ele ai dori să fie dezbătute într-un cerc mai larg? Care ar fi întrebările cele
mai spinoase cu care te frămânţi?

