
Apocalipsa – Lecţia 5 
 
A venit Ziua mâniei Mielului – cine poate sta în picioare? 

 
Apocalipsa 6-7 

 
Vor sta în picioare înaintea scaunului de domnie doar aceia care şi-au spălat 

hainele, şi le-au albit în sângele Mielului. 

 

SCOPUL LECŢIEI 
� Înţelegerea semnificaţiei primelor şase peceţi în lumina celor relatate în Genesa 3 
� Să dobândim o înţelegere realistă asupra mersului istoriei 
� Să fim motivaţi la implicarea în bătăliile cerului pentru pecetluirea multora cu 

pecetea lui Dumnezeu 
 
În capitolul 6 suntem invitaţi să facem cunoştinţă cu 4 călăreţi. Am putea spune că ei 
reprezintă conflictul între bine şi rău, binecuvântare şi blestem început încă din zorii 
istoriei. Aşa cum în Genesa cuvântul de biruinţă sau cuvântul creator este urmat de un 
cuvânt de judecată şi pedeapsă rostit de Dumnezeu în urma căderii, în Apocalipsa 6 primul 
cal alb este urmat de ceilalţi 3 care aduc peste pământ blestemul - restricţii alimentare, 
boli, vrăjmăşie între om şi animale şi moarte.   
 
Credincios Cuvântului Său – „În ziua în care vei mânca, vei muri negreşit” (Gen. 2:17) –, 
Dumnezeu a rostit blestemul asupra Şarpelui, asupra pământului şi asupra omului. Dar 
înainte ca Dumnezeu să fi rostit cuvinte de blestem asupra pământului şi în mod implicit 
asupra omenirii, blestemul rostit asupra Şarpelui s-a transformat, de fapt, într-o 
promisiune pentru omenire, promisiunea că Şarpele va fi biruit, capul lui urmând să fie 
zdrobit definitiv de Sămânţa femeii: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa 
ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul” (Gen. 3:15). 
 
Ruperea primelor şase peceţi oferă o retrospectivă asupra istoriei de la începuturile ei 
până la cruce, oferind o panoramă asupra cadrului în care urma să se desfășoare istoria 
însăși. După intrarea celor 4 cai pe scenă, ruperea peceţii a cincea vorbeşte despre 
rezultatele conflictului cosmic declanşat de acea primă rostire de Întrupare din Genesa 
3:15. Abel este prima victimă. Iar de-a lungul istoriei i-au urmat mulţi alţii, ale căror suflete 
Ioan le vede sub altar, cerând Celui ce este sfânt și adevărat să răzbune sângele lor asupra 
locuitorilor pământului. 
 
Ruperea peceţii a şasea este însoţită de semne escatologice. Locuitorii pământului Îl văd pe 
Miel şi se îngrozesc la gândul revărsării mâniei Lui. Minunea este că Mielul ia asupra Sa 

pedeapsa, ca să lase loc pecetluirii celor care sunt dispuşi să se întoarcă de la calea lor cea 
rea. Astfel, capitolul 7 oferă o succintă panoramă asupra istoriei Bisericii, care se termină în 
faţa tronului ceresc, unde Ioan vede mulţimea nenumărată a celor mântuiţi. 
 
Aşadar, ruperea primelor şase peceţi aduce desfăşurarea planului lui Dumnezeu până la 
împlinirea lucrării lui Hristos. Ruperea ultimei peceţi duce la deschiderea propriu-zisă a 
sulului. Astfel, sunarea trâmbiţelor duce istoria mai departe de la cruce până la sfârşitul ei 
escatologic.  



 
ÎNTREBĂRI 

1. Pentru a te familiariza cu textul, notează (eventual într-un tabel) ce se întâmplă 
după ruperea fiecăreia dintre cele 6 peceţi. Include în notiţele tale următoarele: 
personajele care apar „pe scenă”, ce primesc acestea, ce fac ele, ce spun ele etc.  

2. Ce întrebări îţi ridică textul (dacă ai foarte multe întrebări, nu te descuraja – toţi 
avem, când e vorba de Apocalipsa ☺ )?  

3. Citeşte introducerea lecţiei de faţă şi încearcă să pui în paralel ideile exprimate în ea 
cu textul din cap. 6-7. Discută cu cei din grupul tău despre răspunsul la următoarele 
întrebări: 
a. Ce reprezintă cartea pe care Mielul a luat-o din mâna Celui ce şade pe scaunul 

de domnie, şi a cărei peceţi a început să le rupă, începând din capitolul 6? 
b. Este corect să punem în contrast primul cal (cel alb) şi pe ceilalţi trei care în mod 

evident simbolizează blestemul?   
c. Reprezintă peceţile evenimente ce aparţin unei perioade istorice specifice sau 

trăsături caracteristice întregii istorii umane de după cădere? 
d. Ce semnificaţie trebuie să dăm expresiei „Ziua cea mare a mâniei Lui” (6:17, vezi 

Ioel 21-32; Is. 63:1-7)?  
e. Capitolul 6 se încheie cu o întrebare: „…cine poate sta în picioare”? Deşi pare să 

fie o întrebare retorică, există totuşi un răspuns. Care ar fi acesta, în lumina 
capitolul 7, cât şi textului din 6:9-11? 

4. Care este semnificaţia textului din Apocalipsa 7:1-3 în desfăşurarea planului lui 
Dumnezeu?  

5. Care sunt personajele din capitolul 7?  
6. Ce legătură există între Apocalipsa 7:4-8 şi 7:9-17? (vezi Rom. 1:16 cu cele două 

etape ale propovăduirii Evangheliei)  
7. Oare ce rol joacă în carte această panoramă asupra istoriei Bisericii pe care o 

zugrăvește Ioan în capitolul 7? Cum anume au fost ajutate bisericile Apocalipsei să 
biruiască prin cele relatate în capitolele 6 şi 7 din carte? 

8. Ce anume din aceste capitole vi se pare cel mai relevant pentru ei? Dar pentru noi? 
 

PROVOCARE  
În capitolul 6 am asistat la ruperea a şase din cele şapte peceţi cu care era pecetluit sulul 
cărţii din mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul  de domnie. Ruperea primelor şase 
peceţi ne-a adus din zorii istoriei (Genesa 3:15) până în „ziua mare a mâniei” Celui ce şade 
pe scaunul de domnie şi a Mielului. Semele escatologice care au însoţit ruperea celei de a 
şasea peceţi au semnalat sfârşitul istoriei şi pedeapsa finală peste vrăjmaşii Mielului. 
Pedepsele lui Dumnezeu sunt drepte şi meritate. Ceea ce ne surprinde însă este faptul că, 
în Hristos, Dumnezeu Însuşi ia asupra Sa păcatele omenirii, lăsând omului răgazul să aleagă 
între moarte şi viaţă. Însă capitolul 7 a deschis paranteza harului adus de faptul că Mielul a 
luat asupra Sa păcatele întregii lumi şi pedeapsa meritată de locuitorii ei.  
 
Tu și cu mine trăim în această perioadă a harului. Cele două capitole (6 și 7) pun înaintea 
noastră două provocări. Pe de o parte, ruperea peceţilor are menirea să ne ajute să 
înţelegem contextul în care se desfășoară istoria, mai precis implicaţiile teribile ale 
păcatului. Pe de altă parte, ne obligă să ne întrebăm dacă suntem sau nu între cei care au 
primit pecetea lui Dumnezeu. Una din confirmările acestui fapt este și implicarea noastră 
alături de Dumnezeu în câștigarea altora pentru Hristos, în smulgerea lor din împărăţia 
Celui Rău.  


