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Viziunea tronului. 
Apocalipsa 4:1-3, 5,
9-11.

Cei 24 de bătrâni. 
Apocalipsa 4:4.

Cele 4 făpturi vii. 
Apocalipsa 4:6-8

Cartea pecetluită. 
Apocalipsa 5:1-4.

Vrednicia Mielului.
Apocalipsa 5:5-14.

În Apocalipsa întâlnim patru serii de 
şapte: 7 biserici, 7 sigilii, 7 trompete 
şi 7 plăgi.

Capitolele 4 şi 5 sunt o introducere 
pentru a doua serie, cele 7 sigilii.

Problemele cele mai importante 
sunt: Ce conţine cartea sigilată încât 
e aşa de importantă deschiderea ei? 
De ce este Mielul singurul vrednic să 
o deschidă?



„Din tron ieşeau fulgere, sunete şi tunete. 
Înaintea tronului ardeau şapte torţe de 
foc – care sunt cele şapte duhuri ale lui 
Dumnezeu” (Apocalipsa 4:5)

Lui Ioan i s-a arătat o viziune cu tronul lui Dumnezeu, 
similară cu cea avută de Moise (Exod 24:9-10), Isaia 
(Is. 6:1-4) şi Ezechiel (Ez. 1:22, 26-28).

Curcubeul care înconjoară tronul ne aminteşte de 
promisiunile şi protecţia lui Dumnezeu (Gen. 9:9-17). 
Putem, aşadar, să ne apropiem cu încredere de 
tronul harului (Evrei 4:16).

Tatăl primeşte o triplă 
laudă şi este 
considerat demn 
pentru puterea Sa 
creatoare (v. 11).

Prin această viziune, se recunoaşte 
puterea Tatălui de a guverna 
universul pe care l-a creat.



Nu sunt bătrâni din cauza vârstei, ci a slujbei. Aşadar, reprezintă un colectiv. 
Haine albe: Dreptatea. Coroane de aur: Loialitate sau victorie.

Ar putea fi dintre 
cei care au înviat 
împreună cu Isus 
şi sunt acum în 

cer, 
reprezentând 
umanitatea 

(Matei 27:52-53)

Ar putea reprezenta 
poporul lui 

Dumnezeu în 
vechiul şi noul 

legământ: cei 12
patriarhi şi cei 12 

apostoli 
(Matei 19:28)

Ar putea fi 
reprezentanţi ai altor 
lumi create care nu au 

căzut în păcat şi 
acţionează conform cu 

cele 24 ordine 
preoţeşti înaintea lui 
Dumnezeu. (Ap. 5:8)

„De jur împrejurul tronului erau douăzeci şi patru de tronuri, iar 
pe aceste tronuri şedeau douăzeci şi patru de bătrâni îmbrăcaţi 
în haine albe şi având pe cap coroane de aur.” (Ap 4:4)



Leul:
Animal
sălbatic

Viţel: 
Animal 
domestic

Omul: 
Umanitatea

Vultur: 

Pasăre.

Dar nu sunt oameni, deoarece sunt numiţi clar ca fiind heruvimi (Ezechiel 10:2)

Reprezintă îngerii care lucrează activ în favoarea umanităţii (Matei 18:10)

Sunt strâns legate de pământ, atât prin 
numărul lor, cât şi prin aspect.



CARTEA PECETLUITĂ
„Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe 
scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru şi pe 
dinafară, pecetluită cu şapte peceţi.” (Apocalipsa 5:1)

Biblia ne spune că Dumnezeu înregistrează în cărţi 
istoria omenirii (Ex. 32:33; Ps. 40:7-9; 56:8; 69:28; 
139:16; Dan. 7:10; 12: 1; Fil. 4:3; Ap. 3:5).

Însă lui Ioan avea să i se arate „ce are să se 
întâmple după aceste lucruri” (4:1), adică, 
viitorul. Aceste cunoştinţe sunt pecetluite 
(acoperite, ascunse) pentru toţi, cu 
excepţia Aceluia care este demn să îi fie 
descoperite. Doar Isus poate deschide 
cartea deoarece El este Leul (a învins) şi 
Mielul (a murit pentru a ne salva).

Conţinutul cărţii are de-a face, aşadar, cu istoria mântuirii 
noastre. Conţine „istoria providenţei lui Dumnezeu, 
istoria profetică a naţiunilor şi a bisericii” (E.G.W., 
Manuscript Releases, vol. 9, pag. 7).



„În acest fel, conducătorii 

iudei au ales [să Îl omoare pe 

Isus]. Hotărârea lor a fost 

înregistrată în cartea pe care 

apostolul Ioan a văzut-o în 

mâna Aceluia care stătea pe 

tron, carte pe care nici un om 

n-o poate deschide. În ziua 

când Leul din seminţia lui Iuda 

va deschide cartea, această 

hotărâre va apare înaintea lor, 

în toată grozăvia ei.”

E.G.W. (Parabolele Domnului Hristos, pag. 292)



„Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să 
iei cartea şi să-i rupi peceţile, căci ai fost înjunghiat şi 
ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, 
oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice 
norod şi de orice neam.” (Apocalipsa 5:9)

Vrednicia Mielului (Isus) se bazează pe sacrificiul Său. 
Datorită acestui sacrificiu, i s-a dat autoritatea şi 
suveranitatea (Matei 28:18; Efeseni 1:20-22).

Imensul cor ceresc s-a unit într-o sublimă cântare de laudă 
proclamând vrednicia lui Isus:

1. Puterea.

2. Bogăţia.

3. Înţelepciunea.

4. Tăria.

5. Onoarea.

6. Gloria.

7. Lauda.

Prin victoria Sa pe cruce, Isus a recuperat ceea ce Adam a pierdut în Eden. El ne 
reprezintă acum înaintea Tatălui şi mijloceşte pentru noi (Evrei 7:25).



«Noi nu vom putea pricepe niciodată cât

a costat răscumpărarea noastră, până nu

vom sta în faţa tronului lui Dumnezeu,

împreună cu Răscumpărătorul nostru.

Când slava locuinţelor veşnice va străluci

înaintea ochilor noştri extaziaţi, ne vom

aminti că Isus a părăsit toate acestea

pentru noi şi nu numai că S-a exilat din

curţile cereşti, dar a riscat să fie înfrânt şi

să fie pierdut pentru veşnicie. Atunci ne

vom depune coroanele la picioarele Sale

şi vom cânta: „Vrednic este Mielul, care a

fost junghiat, să primească puterea,

bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea,

slava şi lauda.” (Apocalipsa 5:12.)»

E.G.W. (Hristos, Lumina Lumii, pag. 131)


