
RECAPITULARE SI PARALELISM IN 
APOCALIPSA

Capitolele 6-16



EVENIMENTE CURENTE RAPORTATE LA SCRIPTURA

Afirmatiile Scripturii despre ruina omului si ceea ce decurge
din aceasta stare

Cristos si explicatia din Matei 24



GRADE DE IMPORTANTA ALE DOCTRINELOR

Impartire obisnuita
Esentiale
Neesentiale

O impartire mai amanuntita
Centrale 
Primare
Periferice



DOUA AFIRMATII ERONATE ALE VIITORISMULUI SI A 
DISPENSATIONALISMULUI

Prima eroare
Biserica nu este mentionata incepand cu capitolul 4
Eronat, luand in considerare:
Audienta, cuvantul “sfant”, Ioan nu reprezinta biserica in 
capitolul 4, argument din tacere (eroare de logica) 

A doua eroare
Tot ceea ce se intampla incepand cu capitolul 4 va avea loc 
in viitor



CUM INTELGEM CAP 6-22? (AZI 6-16)

Recapitulare

Paralelism progresiv



Revenirea
lui Cristos

Cele sapte sigilii

Cele sapte trambite

Cele sapte vase ale maniei

Intensificare

Intensificare

Intensificare

PARALELISMUL PROGRESIV AL 
APOCALIPSEI



STRUCTURA CAPITOLELOR 6-16

1. Cele sapte sigilii (6:1-17)
2. Interludiu (7:1-17)
3. Cele sapte sigilii (8:1)
4. Cele sapte trambite (8:2-9:21)
5. Interludiu (10:1-11:14)
6. Cele sapte trambite (11:15-19)
7. Interludiu (12:1-14:20)
8. Cele sapte vase ale maniei (15:1-16:21)



7 Când Mielul a deschis al patrulea sigiliu, am auzit

glasul celei de-a patra ființe vii zicând: „Vino!” 8 M-

am uitat și iată că a ieșit un cal verde pal, iar numele

celui ce-l călărea era Moartea. Împreună cu el, 

urmându-l, era Locuința Morților. Le-a fost dată

autoritate peste a patra parte a pământului, ca să

omoare cu sabia, cu foametea, cu molima și prin

fiarele sălbatice de pe pământ. (Ap. 6:7-8, NTR)

• O patrime



6 Cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe erau pregătiți să sune. 7 Primul a 

sunat din trâmbiță. Și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost

aruncate pe pământ. A treia parte a pământului a fost arsă, a treia parte a 

copacilor a fost arsă și toată iarba verde a fost arsă. 8 Al doilea înger a sunat din 

trâmbiță. Și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare. A treia

parte din mare s-a transformat în sânge, 9 a treia parte din făpturile care erau în

mare și care aveau viață au murit și a treia parte din corăbii au fost distruse. 10 Al 

treilea înger a sunat din trâmbiță. Și din cer a căzut o stea mare, aprinsă ca o 

torță. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele de apă. 11 Numele stelei

era: „Pelin”. A treia parte din ape s-au transformat în pelin și mulți oameni au 

murit din cauza apelor, pentru că fuseseră făcute amare. 12 Al patrulea înger a 

sunat din trâmbiță. Și au fost lovite a treia parte din soare, a treia parte din lună și

a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată și astfel a 

treia parte din zi și din noapte să nu mai aibă lumină. (Ap. 8:6-12, NTR)



2 Primul s-a dus și și-a vărsat vasul pe pământ. Și peste oamenii

care aveau semnul fiarei și se închinaseră chipului ei a venit o 

rană urâtă și dureroasă. 3 Al doilea și-a vărsat vasul în mare și

ea s-a făcut ca sângele unui mort. Și orice suflare de viață care 

era în mare a pierit. 4 Al treilea și-a vărsat vasul în râuri și în

izvoarele apelor. Și ele s-au transformat în sânge. 8 Al patrulea

și-a vărsat vasul peste soare. Și soarelui i s-a dat să-i

pârjolească pe oameni cu foc. (Ap. 16:2-4,8 NTR)

Nu o patrime, sau o tremie, ci intreaga planteta, apoi cosmosul



12 Apoi am văzut când Mielul a deschis al șaselea sigiliu; și a fost un mare 

cutremur. Soarele a devenit negru, ca pânza de sac făcută din păr, luna

întreagă a devenit ca sângele, 13 iar stelele cerului au căzut pe pământ, așa

cum un smochin își aruncă smochinele târzii când este scuturat de un vânt

puternic. 14 Cerul a fost strâns ca un sul ce este înfășurat, iar fiecare munte și

insulă au fost mișcate din locurile lor. 15 Regii pământului, oamenii de seamă, 

comandanții, cei bogați, cei puternici, orice sclav și orice om liber s-au 

ascuns în peșteri și printre stâncile munților. 16 Ei ziceau munților și

stâncilor: „Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața Celui Ce stă pe tron și de 

mânia Mielului, 17 pentru că a venit ziua cea mare a mâniei Lor și cine poate

sta în picioare?!” (Ap. 6:12-17, NTR) 1 Când Mielul a deschis al șaptelea

sigiliu, în cer s-a făcut liniște timp de aproape jumătate de oră. (Ap. 8:1, 

NTR)



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. (Ap. 11:15-19, NTR)



17 Al șaptelea și-a vărsat vasul în văzduh. Și din Templu, de la tron, a 

ieșit un glas puternic, zicând: „S-a terminat!” 18 Au avut loc fulgere, 

sunete și tunete și a fost un mare cutremur, așa de tare, cum, de când

este omul pe pământ, n-a mai fost un cutremur așa de mare. 19 Cetatea

cea mare s-a rupt în trei părți, iar cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și

marele Babilon a fost amintit înaintea lui Dumnezeu pentru a i se da 

paharul de vin al furiei mâniei Lui. 20 Orice insulă a fugit, iar munții n-

au mai fost găsiți. 21 Din cer a căzut peste oameni o grindină mare, cu 

boabe care cântăreau aproape un talant. Din cauza urgiei cu grindină, 

oamenii L-au blasfemiat pe Dumnezeu, pentru că fusese o urgie foarte

grea. (Ap. 16:17-21, NTR)



INTERACTIUNE SI APLICATIE

Suntem surprinsi atunci cand apar necazuri si calamitati in 
lume? Cunoscand si crezand Scriptura evitam aceste suprize.

Ne ingrijoram vazand evenimente curente?  Domnul Isus spune
sa nu ne ingrijoram – sunt doar inceputul durerilor.

Avem asteptari nerealiste sau evazioniste in ce priveste
suferinta?  

Dumnezeu e prezentat doar ca un Dumnezeu al dragostei. Ce ne 
spun aceste urgii despre caracterul si planul divin?



INTERACTIUNE SI APLICATIE

 Intrebari si remarci

Urmatorul studiu: 13 martie
Capitolul 6


