
APOCALIPSA PENTRU SECOLUL XXI
CAPITOLUL 5:1-14

Mielul vrednic sa deschida sulul



1 În mâna dreaptă a Celui Ce ședea pe tron am văzut un sul

scris pe ambele părți și sigilat cu șapte sigilii. 2 Și am văzut

un înger puternic proclamând cu glas tare: „Cine este

vrednic să deschidă sulul și să-i desfacă sigiliile?” 3 Dar 

nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ n-a putut să

deschidă sulul, nici să se uite în el. 4 Și am plâns mult, pentru

că nu s-a găsit nimeni vrednic să deschidă sulul, nici să se 

uite în el. 



5 Dar unul dintre bătrâni mi-a zis: „Nu plânge! Iată că Leul

din seminția lui Iuda, Rădăcina lui David, a învins ca să

deschidă sulul și cele șapte sigilii ale lui!” 6 Și am văzut un 

Miel, Care părea înjunghiat, stând în picioare în mijlocul

tronului și al celor patru ființe vii și în mijlocul bătrânilor. 

Avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri

ale lui Dumnezeu, trimise pe întreg pământul. 7 El a venit și a 

luat sulul din mâna dreaptă a Celui Ce ședea pe tron.



8 Când a luat El sulul, cele patru ființe vii și cei douăzeci și

patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Lui. Fiecare

avea câte o kithara și vase de aur pline cu tămâie – care sunt 

rugăciunile sfinților – 9 și cântau o cântare nouă: „Tu ești

vrednic să iei sulul și să-i deschizi sigiliile, pentru că ai fost

înjunghiat și prin sângele Tău ai răscumpărat, pentru

Dumnezeu, oameni din orice seminție, limbă, popor și neam
10 și i-ai făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru; 

și ei vor domni pe pământ!”



11 M-am uitat și am auzit glasul multor îngeri care erau

împrejurul tronului, al ființelor vii și al bătrânilor. Numărul

lor era de zece mii de ori zece mii și de o mie de ori o mie. 12 

Ei spuneau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, Care a fost

înjunghiat, să primească putere, bogăție, înțelepciune, tărie, 

cinste, slavă și laudă1”



13 Apoi, pe orice făptură care este în cer, pe pământ, sub 

pământ, pe mare, adică orice se află în aceste locuri, am 

auzit-o zicând: „A Celui Ce stă pe tron și a Mielului să fie 

lauda, cinstea, slava și puterea, în vecii vecilor!” 14 Și cele

patru ființe vii au zis: „Amin!”, iar bătrânii s-au aruncat la 

pământ și s-au închinat. (Ap. 5:1-14, NTR)



In capitolul cinci Dumnezeu si Mielul
sunt glorificati pentru ca au inceput sa
isi exercite suveranitatea asupra creatiei
prin moartea si invierea lui Cristos, lucru
care rezulta in inaugurarea, dar si in 
consumarea finala a judecatii si a 
rascumpararii.



STRUCTURACAPITOLULUI

I. Sulul sigilat si Mielul Biruitor (v.1-7)

II. Inchinare universala (v.8-14)
1. Cele patru fiinte vii si cei douazeci si patru de 
batrani (8-10)
2. Multimea ingerilor (11-12)
3. Intreaga creatie (13-14) 



I. SULUL SIGILAT SI MIELUL BIRUITOR (V.1-7)

1 În mâna dreaptă a Celui Ce ședea pe tron am văzut un sul

scris pe ambele părți și sigilat cu șapte sigilii. 2 Și am văzut

un înger puternic proclamând cu glas tare: „Cine este

vrednic să deschidă sulul și să-i desfacă sigiliile?” 3 Dar 

nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ n-a putut să

deschidă sulul, nici să se uite în el. 4 Și am plâns mult, 

pentru că nu s-a găsit nimeni vrednic să deschidă sulul, 

nici să se uite în el.



7 După aceea, în timpul viziunilor mele de noapte, m-am 

uitat și iată că era o a patra fiară, înfricoșătoare, 

înspăimântătoare și nespus de puternică. Avea două rânduri

mari de dinți de fier, devora, sfărâma și călca resturile în

picioare; era diferită de toate fiarele de dinaintea ei și avea

zece coarne. 8 Mă uitam cu atenție la coarne și iată că a

apărut între ele un alt corn, mai mic, iar trei dintre primele

coarne au fost dezrădăcinate dinaintea lui. Acest corn avea

niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. 



9 M-am uitat până când niște tronuri au fost așezate și un 

Îmbătrânit de Zile a luat loc. Haina Lui era albă ca zăpada, 

iar părul capului Său era ca lâna curată. Tronul Lui era 

flăcări de foc, iar roțile tronului erau un foc aprins. 10 Un 

râu de foc curgea ieșind dinaintea Lui. Mii de mii Îi slujeau

și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ținut

judecata și niște cărți au fost deschise. 11 Am continuat să mă

uit din cauza răsunetului cuvintelor trufașe pe care cornul

acela le rostea. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și

trupul ei a fost distrus și aruncat în foc, ca să fie ars. 12 

Celorlalte fiare li s-a luat stăpânirea, dar li s-a îngăduit o 

prelungire a vieții până la o vreme și un timp anume. 



13 M-am uitat în timpul viziunilor mele de noapte și iată, cu 

norii cerului venea Cineva Care era ca un fiu al omului. El 

S-a apropiat de Cel Îmbătrânit de Zile și a fost adus înaintea

Acestuia. 14 Lui I s-a dat stăpânirea, onoarea și Împărăția, 

ca să-I slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de 

orice limbă! Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică și care 

nu va trece, iar Împărăția Lui nu va fi distrusă! (Da. 7:7-14, 

NTR)



SULUL SIGILAT SI MIELUL BIRUITOR (V.1-7)

1 În mâna dreaptă a Celui Ce ședea pe tron am văzut un 
sul scris pe ambele părți și sigilat cu șapte sigilii. 2 Și am 
văzut un înger puternic proclamând cu glas tare: „Cine 
este vrednic să deschidă sulul și să-i desfacă sigiliile?” 3 

Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ n-a 
putut să deschidă sulul, nici să se uite în el. 4 Și am plâns
mult, pentru că nu s-a găsit nimeni vrednic să deschidă
sulul, nici să se uite în el. 



SULUL SIGILAT SI MIELUL BIRUITOR (V.1-7)

5 Dar unul dintre bătrâni mi-a zis: „Nu plânge! Iată că
Leul din seminția lui Iuda, Rădăcina lui David, a învins ca 
să deschidă sulul și cele șapte sigilii ale lui!” 6 Și am văzut
un Miel, Care părea înjunghiat, stând în picioare în
mijlocul tronului și al celor patru ființe vii și în mijlocul
bătrânilor. Avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele
șapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe întreg pământul. 
7 El a venit și a luat sulul din mâna dreaptă a Celui Ce 
ședea pe tron.



INCHINARE UNIVERSALA (V.8-14)
CELE PATRU FIINTE VII SI CEI DOUAZECI SI PATRU DE BATRANI (8-10)

8 Când a luat El sulul, cele patru ființe vii și cei douăzeci și
patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Lui. 
Fiecare avea câte o kithara și vase de aur pline cu tămâie –
care sunt rugăciunile sfinților – 9 și cântau o cântare nouă: 
„Tu ești vrednic să iei sulul și să-i deschizi sigiliile, pentru
că ai fost înjunghiat și prin sângele Tău ai răscumpărat, 
pentru Dumnezeu, oameni din orice seminție, limbă, popor
și neam 10 și i-ai făcut o împărăție și preoți pentru
Dumnezeul nostru; și ei vor domni pe pământ!”



INCHINARE UNIVERSALA (V.8-14)
MULTIMEA INGERILOR (11-12)

11 M-am uitat și am auzit glasul multor îngeri care erau

împrejurul tronului, al ființelor vii și al bătrânilor. Numărul

lor era de zece mii de ori zece mii și de o mie de ori o mie. 
12 Ei spuneau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, Care a 

fost înjunghiat, să primească putere, bogăție, înțelepciune, 

tărie, cinste, slavă și laudă!”



INCHINARE UNIVERSALA (V.8-14)
INTREAGA CREATIE (13-14) 

13 Apoi, pe orice făptură care este în cer, pe pământ, sub 
pământ, pe mare, adică orice se află în aceste locuri, am 
auzit-o zicând: „A Celui Ce stă pe tron și a Mielului să fie 
lauda, cinstea, slava și puterea, în vecii vecilor!” 14 Și cele
patru ființe vii au zis: „Amin!”, iar bătrânii s-au aruncat la 
pământ și s-au închinat.



INTERACTIINE SI APLICATIE

Suveranitatea lui Dumneze in istorie
Dumnezeu isi demostreaza suveranitatea peste imparatiile
lumii si isi cheama slujitorii sa Il asculte pe El chiar si atunci
cand ii poate costa viata. (Daniel, bisericile din Apocalipsa, noi)

Slava lui Dumneze si inchinarea colectiva
Care e tinta inchinarii colective? De ce degenereaza adeseori
inchinare din bierici in asa-zise “experiente” si in divertisment

Caracterul devotional al capitolelor 4 si 5



INTERACTIUNE SI APLICATIE

 Intrebari si remarci

Urmatorul studiu: 27 februarie
Capitolul 6


