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CELE 7 TRAMBITE DIN APOCALIPSA 8 & 9

1a Trâmbiță a 2a Trâmbiță a 3a Trâmbiță a 4a Trâmbiță

a 5a Trâmbiță a 6a Trâmbiță a 7a Trâmbiță

PRABUSIREA IMPERIULUI ROMAN

APARITIA SI ROLUL ISLAMULUI

-goții condusi de Alaric ataca Imperiul Roman
-410 d.Hr. Gotii distrug Roma
-”grindina” indica originea lor nordică, “focul” 
indica distrugerea prin flăcări iar “sângele” arăta 
măcelul teribil al cetățenilor imperiului 
-împăratul romanilor a fugit dinaintea regelui 
goților

-vandalii conduși de Genseric au invadat și au 
cucerit Nordul Africii (parte a Imperiului Roman)
-428-468 d.Hr. atacuri asupra coastelor Spaniei, 
Italiei, Greciei
-menționarea mării și a corăbiilor distruse era o 
prezicere a cuceririlor făcute prin forșele navale – 
Genseric a devenit stăpânul mărilor, distrugând 
flotele romane și prădând vasele comerciale

-hunii conduși de Atila, veniți de la Răsărit, cu 
rapiditatea căderii unui meteorit, au invadat, 
ocupat și distrus o bună parte a Europei de la 
Marea Neagră până la Marea Adriatică.
-în timpul domniei sale (434-453 d.Hr.), Attila a 
fost unul dintre cei mai de temut dușmani ai 
Imperiului Roman

-Odoacru, conducătorul herulilor (o rămășiță 
barbară din oastea lui Atila), a fost primul 
conducător de origine barbară a Italiei. Domnia 
lui a marcat sfârșitul Imperiului Roman de Apus
-soarele, luna și stelele din profeție erau marii 
luminători ai guvernării romane: împărat, senatori 
și consuli – toate aceste instituții au dispărut 
înainte de anul 526 î.Hr.

-610-Mohamed (c.570-632) la vârsta de 40 de ani a pretins că 
are revelații de la Dumnezeu
-628-regele Persiei, Cosroes, a fost omorât – aceasta a fost 
deschiderea “fântânii adâncului” - a pregătit calea pentru 
musulmani să iasă din obscuritate
-629-an marcat de cucerirea Arabiei de către musulmani și de 
primul război al acestora împotriva Imperiului Roman
-”fântâna adâncului” - termenul în greacă (abysos) se poate referi 
și la un ținut pustiu – o bună comparație de altfel cu nemărginitul 
deșert al Arabiei
-“fumul unui cuptor mare” (Apoc.9:2) a umplut lumea cu întuneric 
și rătăcire, o ilustrare potrivită a influenței islamului, în contrast cu 
lumina evangheliei lui Hristos
-“lăcustele”, vs.3, un simbol potrivit pentru arabi, care au făcut o 
lucrare de distrugere și de propagare a unei învățături noi
-632 d.Hr., după moartea lui Mohamed, conducerea a fost 
preluată de  Abu-Bekr. Până în secolul al XIII-lea musulmanii au 
fost divizați și au fost conduși de mai mulți lideri
-vs.10 “să vatăme oameni cinci luni” - un timp profetic de 150 
years (5x30), de la 1299 la 1449
-27 iulie 1299-Otman (Osman I) întemeietor al Imperiului 
Otoman, invadează Nicomidia (parte a Imperiului Grec/Bizantin), 
începând un război permanent cu grecii, fără a reuși să-i distrugă 
(profeția spunea că aveau să vatăme/rănească, nu să distrugă)
-Otomanii au cucerit câteva provincii ale Bizanțului, dar 
independența grecilor a fost menținută la Constantinopole
-sarazinii și turciiau fost instrumentele prin care o religie falsă a 
devenit “biciul” unei biserici apostaziate

Prima nenorocire A treia nenorocireA doua nenorocire

-v.12-15-cei patru îngeri au fost cele 4 sultanate ale Imperiului 
Otoman
-restricția de a vătăma este ridicată și sunt lăsați să ucidă
-1449-Constantin, ultimul împărat al Bizanțului, a fost încoronat după 
ce ambasadorii săi au cerut aprobarea sultanului, recunoscând astfel 
supremația sultanului turc
-1451- Mahomed II (Mehmed II “Cuceritorul”) devine sultan
-1453-asediul și căderea Constantinopolelui-transformat în capitală a 
Imperiului Otoman
-vs.17-o descriere a uniformei turcilor-foc (red), iacint (albastru) și  
pucioasă (galben); focul care ieșea din guri este o referire la folosirea 
prafului de pușcă și a armelor de foc
-vs.18,19-descriu efectul devastator al noilor arme inventate – praf de 
pușcă, arme de foc, tunuri
-până la moartea lui Mahomed II aproape toate țările balcanice au 
fost cucerite: Grecia, Bulgaria, Serbia, Albania, Bosnia, Muntenegru
-”o oră, o zi, o lună, și un an”- supremația Imperiului Otoman – 
însemna 391 ani și 15 zile, începând din 27 iulie 1449 și sfârșind în 11 
August 1840 (Josiah Litch a făcut această aplicație în 1838)
-perioada de supremație s-a sfârșit așa cum a început, prin cedarea 
voluntară a independeței 
-1840-pentru a evita o înfrângere sigură prin Mehemet Ali, pașa 
Egiptului, sultanul turc a acceptat intervenția celor 4 mari puteri 
creștine (Anglia, Rusia, Austria și Prusia). O conferință la Londra a 
acestor puteri s-a încheiat cu un ultimatum dat pașei Egiptului – acest 
ultimatum a ajuns în Egipt în 11 August 1840! Astfel supremația 
Imperiului Otoman a luat sfârșit iar imperiul însuși a continuat să 
existe doar prin îngăduința acestor puteri creștine.

-Apocalipsa 11:14-19 - ”a treia nenorocire vine curând” (vs.14)
-pentru că primele două “nenorociri” au fost reprezentate de Islam, a treia 
nenorocire nu poate fi altceva decât Islamul, din nou
-mișcarea Wahhabi, o ramură ultra-conservativă a islamului de tip Sunni, a crescut 
continuu o dată cu formarea Arabiei Saudite în 1932
-1928-a luat ființă în Egipt Societatea Frăției Musulmane
-Sayyid Qutb (1906-1966)-gânditor egiptean, membru marcant al Frăției 
Musulmane, devine prin scrierile sale sursă de inspirație pentru islamismul radical
-în timpul Războiului Rece, SUA și Marea Britanie auîncurajat și sponsorizat grupuri 
fundamentaliste ca o protecție împotriva expansiunii Uniunii Sovietice
-1979-Revoluția Islamică din Iran, un mare succes al fundamentalismului islamic
-1981- gruparea al-Jihad l-a asasinat pe președintele egiptean Anwar Sadat
-1987-ia ființă Hamas, lăstar al Frăției Musulmane din Egipt
-1988-ia ființă Al-Qaeda, prin Osama-bin-Laden
-1993-un camion cu exploziv este detonat la World Trade Centre, New York
-1998-atac asupra ambasadelor americane din Tanzania și Kenya – camioane cu 
explozibil detonate de atentatori sinucigași
-2000-distrugătorul american U.S.S. Coyle avariat grav în Yemen în atac sinucigaș
-2001-11 Sept.-turnurile World Trade Centre distruse de teroriști Al Qaeda (vezi 
profeția din Isaia 30:25b).15 din cei 19 teroriști din atacuri  erau din Arabia Saudită
-2004-masacrul de la Beslan(Rusia) 777 copii luați ostatici (168 copii au murit)
-2004-explozii provocate de islamiști în trenuri la Madrid, 191 morți, 1800 răniți
-2005-ora 8.50am - exploziii la metroul din Londra – atacuri sinucigașe 
-2011-Frăția Musulmană a fost legalizată în Egipt, după Primăvara Arabă. Credo-ul 
lor este: "Dumnezeu este obiectivul nostru; Coranul este constituția noastră, 
Profetul este liderul nostru; Jihadul este calea noastră; și moartea pentru 
Dumnezeu este cea mai înaltă aspirație a noastră."
   Toate aceste atacuri produc “mânie Neamurilor” (Apoc.11:18). Mânia Neamurilor 
va fi folosită de Antihrist pentru a se război cu adevărata rămășiță spirituală, 
cu cei care țin poruncile lui Dumnezeu (Apoc.12:17)

“Îngerul Domnului i-a zis: „Îţi voi înmulţi foarte mult sămînţa, şi ea va fi atît de multă la număr, că nu va putea fi numărată.”  Îngerul Domnului i-a zis: „Iată, acum eşti însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ismael; căci 
Domnul a auzit mîhnirea ta.  El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni; mîna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, şi mîna tuturor oamenilor va fi împotriva lui; şi va locui în faţa tuturor fraţilor lui.” Genesis 16:10-12
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