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Apocalipsa – lumina din miezul nopţii 

 

Introducere 

 

Apocalipsa - cartea descoperirilor 

Cuvântul grecesc „ἀποκάλυψις” (apokalupsis) înseamnă „revelaţie”. Așadar, cartea Apocalipsei este 

o descoperire – o carte deschisă. Ea se adresează în mod special timpurilor noastre - ultimelor zile ale 

istoriei acestui pământ (Apoc. 22:10-12). O binecuvântare cu totul deosebită este rostită asupra 

tuturor celor care o studiază potrivit sfatului dat de Ioan chiar în introducerea cărţii (Apoc.1:3). Deci, 

merită să începem!  

 

Înţelegerea Apocalipsei  

Verbul grecesc tradus în Apoc. 1:1 prin „a face cunoscut” este îndeaproape înrudit cu acela tradus 

prin cuvântul „semn” în Apoc. 12:1 ,3. Prin urmare, „a face cunoscut” înseamnă a comunica prin 

imagini, semne sau simboluri. Dumnezeu a găsit cu cale să transmită adevărurile profunde ale 

profeţiilor Apocalipsei în limbaj simbolic. Aceasta înseamnă că depindem de Cel de sus şi de ajutorul 

pe care El ni-l oferă prin Duhul Sfânt (Ioan 16:13) pentru a putea înţelege mesajul cărţii. Este 

important de ştiut că Acela care ne-a dat profeţia ne dă şi interpretarea acesteia (Dan 2:27-28 ,36). 

Prin urmare, cheia pentru înţelegerea simbolurilor Apocalipsei trebuie să o găsim pe paginile Sfintelor 

Scripturi şi nu în diferitele explicaţii omeneşti. De asemenea, ne bizuim pe făgăduinţa Mântuitorului că 

oricine vrea … să facă voia Lui [a Tatălui ceresc], va ajunge să cunoască […] (Ioan 7:17).  

Aici intervine o întrebare importantă: suntem noi gata să ne lăsăm transformaţi potrivit cu lumina pe 

care cartea Apocalipsei ne-o descoperă? Pentru cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc 

lucrurile scrise în ea (Apoc. 1:3) făgăduinţa e sigură. Nu trebuie să te temi, însă, de schimbare. La fel 

cum nu eşti lăsat fără ajutor în înţelegerea profeţiei, nici în privinţa aceasta nu vei fi lăsat fără ajutor. 

Eu am găsit pe paginile Apocalipsei un Mântuitor puternic şi de atunci viaţa mea nu mai este aceeaşi. 

El este Personajul central al cărţii şi doreşte să fie cu tine la fiecare pas. Nu trebuie să te temi de viitor. 

Cel care cunoaşte sfârşitul de la început nu doreşte ca tu să fii luat prin surprindere de necazurile care 

vor veni curând peste lumea aceasta. El are o cale de scăpare şi doreşte ca tu să treci biruitor prin ele. 

 

Caracterul necondiţionat al împlinirii Apocalipsei  

Există profeții biblice care a căror împlinire este dependentă de felul în care cei cărora le sunt adresate 

iau sau nu seama la avertizările primite. Acest principiu al împlinirii condiţionate a profeţiei este 

enunţat de Biblie prin profetul Ieremia (Ier. 18:7-10) şi ilustrat prin exemplul profetului Iona care a 

prezis nimicirea cetăţii Ninive în 40 de zile. Locuitorii cetăţii, însă, auzind solia, şi-au umilit inimile 

înaintea lui Dumnezeu, s-au întors de la căile lor rele şi, ca urmare, cetatea a fost cruţată pentru mulţi 

ani de atunci înainte. Alt exemplu ar fi binecuvântările promise poporului Israel din vechime, 

binecuvântări condiţionate de ascultarea de către popor a legilor lui Dumnezeu. În mare parte aceste 

binecuvântări au rămas neîmplinite tocmai din cauza neîmplinirii condiţiilor.  

http://www.intercer.net/bible_search.php?pasaj=Apocalipsa+22.10-12
http://www.intercer.net/bible_search.php?pasaj=Apocalipsa+1.3
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Nu acesta este cazul profeţiilor din cartea Apocalipsei. Acestea, împreună cu cele mai multe profeţii 

din cartea lui Daniel, ocupă un loc distins între multele profeţii ale Bibliei. Pentru a înţelege prin ce sunt 

deosebite aceste două cărţi, vom apela la principiul enunţat de un important interpret al profeţiei – el 

însuşi fiind unul din profeţii din vechime: 

Geneza 41:32
 
Cât priveşte faptul că Faraon a visat visul de două ori, înseamnă că lucrul este 

hotărât din partea lui Dumnezeu, şi că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire.  

Patriarhul Iosif (căci lui îi aparţin cuvintele acestea) ne arată că repetarea unei descoperiri profetice de 

la Dumnezeu (fie că este vorba de un vis sau de o viziune) semnifică faptul că acea profeţie se va 

împlini negreşit, indiferent care ar fi reacţia celui căruia ea este adresată. De exemplu, succesiunea de 

împărății reprezentate de mai multe ori și sub simboluri diferite în cartea lui Daniel! Acelaşi fel de 

repetare sub simboluri diferite şi oferind perspective diferite asupra aceloraşi evenimente se regăseşte 

însă şi în Apocalipsa. Vom observa acest lucru mai îndeaproape studiind structura Apocalipsei (vezi 

Anexa A).  

Concluzionând, Apocalipsa este o profeţie necondiţionată, evenimentele prezise acolo sunt hotărâte, 

se vor împlini negreşit, şi Dumnezeu se va grăbi să le aducă la îndeplinire. 

  

Despre aceste studii: 

Titlul acestei serii de studii este inspirat de cuvintele apostolul Petru: Şi avem cuvântul proorociei făcut 

şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, 

până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre (2Pet. 1:19). În 

vechime corăbiile sau caravanele care călătoreau noaptea se orientau după lumini aprinse în locuri 

înalte. Avem exemplul celebru al farului din Alexandria. Pentru corăbiile care doreau să ancoreze 

noaptea în acel port acesta era un ajutor de mare preţ. La fel astăzi nu putem concepe ca vreun avion 

să aterizeze noaptea într-un aeroport fără turn de control. Dar, fără lumina profeţiei, avem noi oare 

siguranţa că vom depăşi pericolele acestor vremuri din urmă ale istoriei pentru „a ancora” în „portul” 

unde Domnul Hristos S-a dus să ne pregătească locaşuri? (Ioan 14:1-3; Evr. 11:16) 

Trebuie să va spun că, indiferent ce v-ar promite politicienii, economiştii, oamenii de ştiinţă sau liderii 

religioşi, lumea aceasta se află într-un întuneric profund şi se îndreaptă spre dezastru. Dumnezeu a 

prevăzut o cale de scăpare şi nu trebuie să dispreţuim mijloacele pe care El, în marea Lui îndurare, le-

a pus la dispoziţie pentru salvarea noastră. Asigurarea este că cei răi vor face răul, şi niciunul din cei 

răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege (Dan. 12:10). Spune psalmistul: Descoperirea 

cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. (Ps. 119:130) 

Marile teme ale Bibliei se întâlnesc și își ating apogeul în cartea Apocalipsei. Un studiu al acestei cărți 

implică o cunoaștere temeinică a întregii Scripturi. Subiectele pe care Apocalipsa le prezintă apar într-

o succesiune logică. Acestea decurg una din alta, formând împreună un tot unitar. Iată titlurile studiilor 

care vă sunt propuse spre cercetare: 
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1. Descoperirea ................................................... Apoc. 1:1-3, 9-11 

2. Cel care ne-a iubit ........................................... Apoc. 1:4-8 

3. Pe urmele paşilor Săi ..................................... Apoc. 1:12-20 

4. Un Mesager străbate veacurile I .................... Apoc. 2:1-17 

5. Un Mesager străbate veacurile II ................... Apoc. 2:18-3:22 

6. Ușa deschisă în cer ........................................ Apoc. 4-5 

7. Ceasul judecăţii .............................................. Dan. 7-9 

8. În faţa sentinţei ............................................... Apoc. 6:1-8 

9. Răscumpărarea vechii moşteniri .................. Apoc. 6:9-17; 8:1 

10. Pecetea lui Dumnezeu .................................... Apoc. 7 

11. La hotarul milei ............................................... Apoc. 8:2-9:21; 11:14-19 

12. Un Ilie al zilelor noastre .................................. Apoc. 10:1-11:13 

13. O femeie care stârneşte pasiuni .................... Apoc. 12:1-6, 13-17 

14. Războiul din cer .............................................. Apoc. 12:7-12 

15. Antihristul ........................................................ Apoc. 13:1-10 

16. Semnul fiarei ................................................... Apoc. 13:11-18 

17. Cântecul biruitorilor ....................................... Apoc. 14:1-6; 15:1-4 

18. Ultima chemare ............................................... Apoc. 14:7-20 

19. Paharul mâniei lui Dumnezeu ........................ Apoc. 15:5-8; 16:1-21 

20. Vinul Babilonului ............................................ Apoc. 17:1-4; 18:1-8 

21. Pustiirea Babilonului ...................................... Apoc. 17:5-18; 18:9-19:4 

22. Ospățul nunții Mielului ................................... Apoc. 19:5-9, 11-21 

23. Mileniul ............................................................ Apoc. 20:1-9 

24. Iazul de foc ...................................................... Apoc. 20:10-15 

25. Acasă în sfârşit ............................................... Apoc. 21; 22:1-5 

26. Duhul profeţiei ................................................ Apoc. 19:10; 22:6-21 

 

 


