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Anexa A

Structura Apocalipsei 

 

Apocalipsa este asemănătoare în structură cu cartea profetului Daniel, structură care în primă instanţă 

este cât se poate de simplă. Ambele cărți sunt împărțite în două secțiuni paralele şi anume: 

Daniel: 

 capitolele 1-6: istoria vieţii lui Daniel şi a tovarăşilor lui ca exilaţi în Babilon din perspectiva 

luptelor şi biruinţelor personale; 

 capitolele 7-12: istoria vieţii lui Daniel din perspectiva revelaţiilor profetice pe care el le 

primeşte în mod progresiv. 

Apocalipsa: 

 capitolele 1-11: istoria răscumpărării din perspectiva lucrării de mijlocire ca Mare Preot a 

Domnului Hristos; 

 capitolele 12-22: istoria răscumpărării din perspectiva marii controverse dintre Hristos şi 

îngerii Lui şi Satana şi îngerii lui. 

 

 

Caracterul necondiționat al cărții Apocalipsa 

Nu doar că Apocalipsa are o structură paralelă, dar, așa cum vom vedea, aceste două secțiuni ale 

cărții reprezintă de fapt aceeași profeție prezentată de două ori, sub simboluri diferite și din două 

perspective diferite. Aceasta denotă caracterul necondiţionat al profeţiei, după cum ne este explicat în 

interpretarea pe care profetul Iosif o dă visului pe care împăratul Egiptului l-a avut: 

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.  

A fost oare acesta un principiu al interpretării descoperit de profet atunci pe loc? Dacă studiem viaţa lui 

Iosif mai îndeaproape aflăm că atunci când avea numai 17 ani, el a avut două vise consecutive, având 

în esenţă acelaşi mesaj: că el, deși aproape cel mai tânăr, avea să devină cel mai important membru 

al familiei tatălui său (Gen. 37:5-10). Aceasta i-a înfuriat pe fraţii lui într-atât de mult încât au hotărât 

să-l omoare pe făuritorul de visuri (Gen. 37:19). Și împreună cu el trebuia desigur să moară visurile 

profetice: să-l omorâm şi …  vom vedea ce se va alege de visurile lui (Gen 37:20).  

Dar profeţia este mai sigură şi mai tare (2Pet. 1:19) decât orice plan omenesc. Tocmai complotul care 

ar fi trebuit să zădărnicească împlinirea visurilor a declanşat o serie de împrejurări care au ajutat la 

împlinirea acestora. Ajuns în Egipt din pricina urii fraţilor săi, Iosif este pus în situaţia de a tâlcui visul 

pe care împăratul Egiptului l-a visat de două ori. Aceasta a dus la schimbarea statutului său din 

prizonier şi rob la cea mai înaltă poziţie din toată împărăţia lui Faraon. Mai apoi, la 21 de ani distanţă 

de visurile pe care Iosif le avusese în adolescenţă, cei 11 fraţi ai lui vin şi se pleacă înaintea sa. Era al 

doilea an de foamete prezis de visul lui Faraon, iar fraţii lui, constrânşi de această foamete, vin pentru 

a doua oară şi se înfăţişează înaintea lui Iosif precum nişte supuşi.   
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 În visul lui Faraon avem numărul 7 care se repetă în două perioade de timp diferite: şapte ani 

de prosperitate şi apoi şapte ani de foamete. Aceşti ani au fost prefiguraţi în două visuri consecutive 

prin simboluri diferite: şapte vaci grase urmate de şapte vaci slabe şi şapte spice frumoase şi pline 

urmate de şapte spice slabe şi arse.  

Repetarea se regăsește și în cazul Apocalipsei însă, cel puțin în cazul celor 7 sfeșnice și a celor 7 

peceți, este o repetare similară raportului creațiunii din Geneza. La fel cum cele 7 zile ale creațiunii din 

primul capitol al Bibliei sunt reluate în următorul capitol al Genezei, și secțiunile amintite ale 

Apocalipsei sunt reluate în partea a doua a cărții, doar că de data aceasta nu mai avem de a face cu o 

succesiune de 7 ce urmează în ordine cronologică. Iată o prezentare sub formă de tabel a celor două 

secţiuni principale ale cărţii: 

Apocalipsa 1-11 - slujirea lui 

Hristos ca Mare Preot în ceruri 

Apocalipsa 12-22 – războiul marii controverse dintre 

Hristos şi Satana   

prolog – Apoc. 1:1-8  

7 sfeşnice – Apoc. 1:9-3:22 Balaurul cu 7 capete se războieşte cu femeia – Apoc. 12↓↓↓ 

 o rămăşiţă 

7 peceţi – Apoc. 4-6      Fiara cu 7 capete se războieşte cu  rămăşiţa– Apoc. 13     ↓↓ 

144000 

sigilarea celor 144000 – Apoc. 7 Interludiu 144000 & solia care pune sigiliul - Apoc. 14:1-13 

pecetea a 7-a – Apoc. 8:1 sărbătoarea strângerii roadelor - Apoc. 14:14-20 

7 trâmbiţe – Apoc. 8:2-9:21       7 plăgi – Apoc. 15-16                                                    

Ilie - Apoc. 10:1-11:14 Interludiu Izabela (Babilonul cel mare) - Apoc. 17-18             

 a 7-a trâmbiţă – Apoc. 11:15-19 Hristos domneşte ca Rege al Regilor – Apoc. 19:1-22:5 

         epilog – Apoc. 22:6-21 

În prima secţiune avem 1) 7 sfeşnice urmate de 2) 7 peceţi şi 3) 7 trâmbiţe, fiecare din acestea fiind 

introduse de o descriere a slujbei de Mare Preot a Domnului Hristos şi a lucrării care are loc în 

favoarea noastră în sfântul Sanctuar din ceruri. Înainte de pecetea a şaptea şi înainte de trâmbiţa a 

şaptea avem câte un interludiu (un fel de „paranteză” în care se răspunde unor întrebări important a fi 

lămurite înainte de deznodământul acelei părţi de profeţie). Secţiunea a doua descoperă aceleaşi 

evenimente descrise în prima secţiune, doar că de data aceasta din perspectiva marii lupte, a 

conflictului început în ceruri între forţele binelui şi cele ale răului.  

 

1) Două perspective asupra bisericii (sfeşnicele şi femeia).  

Primul glas pe care apostolul Ioan îl aude în viziune este cel al lui Hristos. Prima Persoană pe care el 

o vede este de asemenea Domnul Hristos. El apare în mijlocul a şapte sfeşnice. Iar taina acestora 

este dezlegată de Însuşi Domnul prin cuvintele: cele şapte sfeşnice, sunt şapte Biserici (Apoc. 1:20) 

La începutul celei de-a doua secţiuni a Apocalipsei Hristos apare din nou, de data aceasta nu ca Mare 

Preot în mijlocul a şapte sfeşnice, ci ca împlinire a făgăduinţei făcute la început în grădina Edenului 

(Gen. 3:15). El este Sămânţa femeii care va zdrobi capul şarpelui, adică al lui Satana (conform 

Apoc. 12:9). Putem şti însă ce reprezintă femeia? Cu siguranţă! Tot Biblia are răspunsul la această 

întrebare. În numeroase rânduri biserica, adică poporul lui Dumnezeu de pe pământ, este simbolizată 
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printr-o femeie. Apostolul Pavel se adresează bisericii, exprimându-şi dorinţa de a o înfăţişa înaintea 

lui Hristos ca pe o fecioară curată (2Cor. 11:2). Tot el explică faptul că unirea dintre un bărbat şi o 

femeie prin legământul căsătoriei trebuie să reprezinte în mod corect unirea dintre Hristos şi biserica 

Sa (Ef. 5:21-33).  

Prin urmare, ceea ce în prima parte este simbolizat prin cele şapte biserici, în secţiunea paralelă apare 

sub simbolul unei femei curate: aceeaşi entitate, prezentată printr-un un simbol diferit, şi dintr-o 

perspectivă diferită – aceea a marii controverse. Privită prin prisma lucrării de mijlocire a Domnului 

Hristos biserica primeşte de la Marele Preot untdelemnul Duhului Sfânt pentru a lumina. Pe de altă 

parte, din perspectiva marii lupte, biserica (femeia) este prezentată în conflict cu balaurul (Satana). 

 

2) Două perspective asupra rămăşiţei (peceţile şi fiarele). 

Femeia aflată în conflict cu balaurul pare a ieşi din scenă destul de brusc: Şi balaurul, mâniat pe 

femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin 

mărturia lui Isus Hristos (Apoc. 12:17). Pentru o vreme şi balaurul se pare că trece în plan secund, 

dar aceasta nu înseamnă că aici s-a încheiat conflictul. El continuă războiul cu rămăşiţa seminţei 

femeii şi, pentru aceasta, se foloseşte de puterile pământeşti a căror descriere o găsim în capitolul 

următor. Vedem cum aceste fiare vor aduce asupra tuturor o teribilă încercare a credinţei. În acest 

conflict rămăşiţa se găseşte între două perspective: una pământească – activitatea fiarelor (a puterilor 

pământeşti) din Apoc. 13 – şi una cerească – lucrarea din Sfântul Sanctuar descrisă în Apoc. 4-6. Dar 

despre ce este vorba în aceste trei capitole?  

Pentru a înțelege viziunea tronului din introducerea la cele 7 peceţi din Apocalipsa îl vom „chema în 

ajutor” din nou pe profetul Daniel. Putem vedea că aceasta este o viziune paralelă cu viziunea 

judecăţii din Daniel 7:9-14: 

 

                          PARALELA ÎNTRE DANIEL 7 ȘI APOCALIPSA 4 ȘI 5_____________ 

 

Daniel 7:9-14                             Apoc. 4;5 

niște scaune de domnie (v. 9)        cei 24 de bătrâni ... (Apoc. 4:4)  

un Îmbătrânit de zile (v. 9)                         Cel ce şade ... (v. 2) 

a şezut jos (v. 9)                         un scaun de domnie (v. 2) 

descrierea Celui Îmbătrânit … (v. 9)                         descrierea Celui ce șade … (v. 3) 

descrierea scaunului Său de domnie (v. 9)      descrierea scaunului de domnie (v. 5) 

mii de mii de slujitori și de zece mii … (v. 10)           mulţi îngeri (Apoc. 5:11) 

Fiul omului se înfățișează înaintea tronului (v. 13)   Mielul înjunghiat … (v. 6-7) 

se deschid cărţile (v. 10)              carte – va fi desigilată (v. 5, 9) 

se ţine judecata (v. 10)     

Fiul omului primeşte Împărăţia (v. 13)                      vrednic să primească ... (v. 12-14)    

                             

În timp ce viziunea tronului din Apocalipsa este mai bogată în detalii, Daniel menţionează evenimentul 

pe nume: judecata. Şi, în timp ce judecata se desfăşoară în ceruri, vedem cum puterea denumită 

„cornul cel mic” este activă pe pământ. Daniel este aproape distras de la scena judecăţii de activitatea 

cornului mic. Această legătură dintre judecată şi cornul cel mic poate fi înţeleasă mai bine în lumina 
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cuvintelor: Apoi va veni judecata, şi i se va lua stăpânirea, care va fi prăbuşită şi nimicită pentru 

totdeauna (Dan. 7:26). Pentru ca Fiul omului să-Și ia în primire împărăția, puterea blasfematoare a 

cornului mic trebuie să fie distrusă. Iar pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie să aibă loc o 

judecată. Daniel arată clar că Fiul omului primește Împărăția în urma judecății. 

Apare cumva și în Apocalipsa această putere a „cornului mic” care este activă în timpul judecăţii? Cu 

siguranţă! În Apocalipsa 13 o regăsim descrisă ca o fiară cu 7 capete. Aceasta acţionează în alianţă 

cu a doua fiară din Apocalipsa 13 alături de care va lupta împotriva rămăşiţei până la încheierea 

judecăţii care are loc în ceruri, înainte de revenirea lui Hristos.  

 

a) Interludiu: cei 144000 

Dacă în capitolul 7 cei 144000 apar ca răspuns la întrebarea celor nelegiuiți: „… căci a venit ziua cea 

mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?” (Apoc. 6:17), în capitolul 14 ei sunt răspunsul la 

întrebarea pământului întreg care se mira după fiară: „Cine se poate asemăna cu fiara, şi cine se 

poate lupta cu ea?” (Apoc. 13:3, 4). Ei sunt biruitorii fiarei (Apoc. 15:2) și tot ei vor sta în picioare în 

ziua cea mare a mâniei Mielului. Mânia lui Dumnezeu nu se manifestă în prezent, tocmai datorită 

faptului că Domnul Hristos încă mijlocește ca Mare Preot în Sanctuarul ceresc. În această poziție El 

stă între mânia îndreptățită a lui  Dumnezeu împotriva păcatului și omul păcătos. Pentru ca poporul lui 

Dumnezeu să poată rezista în timpul de probă care va veni atunci când Hristos își va încheia lucrarea 

de mijlocire, o lucrare specială de îndepărtare a păcatului trebuie să aibă loc în rândurile lui. Ei vor 

putea sta în picioare doar ca biruitori asupra păcatului, având acele caracteristici speciale amintite în 

dreptul celor 144000 în capitolul 14 din Apocalipsa. 

Pecetluirea descrisă în Apoc. 7:2, 4-8 este tocmai lucrarea care îi face în stare să poată sta în 

picioare în ziua mâniei, pecetluire efectuată de un înger,care se suia dinspre răsăritul soarelui (v. 2). În 

Biblie „îngerul” reprezintă pe cineva care are un mesaj de transmis din partea lui Dumnezeu. Acesta 

poate fi o ființă de origine cerească (ca de exemplu heruvimul, serafimul sau chiar Domnul Hristos în 

anumite situații), dar poate fi la fel de bine un agent sau o agenție omenească. În consecință, ceea ce 

pune pecetea pe frunte este un mesaj, o solie, mai precis solia celor trei îngeri din Apoc. 14. Cel de-al 

treilea înger avertizează cu privire la primirea semnului fiarei. Ținând cont că la sfârșit vor fi doar două 

clase de oameni: cei care au pecetea lui Dumnezeu și cei care au semnul fiarei, singura cale de a 

evita semnul fiarei este primirea peceții lui Dumnezeu. Prin urmare, pecetea se primește doar în urma 

acceptării soliei pe care îngerul al treilea din Apocalipsa 14 o proclamă în strânsă legătură cu soliile 

primilor doi îngeri.     

 

i) Pecetea a 7-a: sărbătoarea secerişului 

Deschiderea celei de-a şaptea peceți reprezintă încununarea lucrării de răscumpărare a Domnului 

Hristos, lucrare adusă la bun sfârșit atunci când cei răscumpăraţi celebrează anti-tipica sărbătoare a 

corturilor, denumită și sărbătoarea strângerii roadelor (Ex. 23:16; 34:22). În conformitate cu principiul 

de interpretare profetică „o zi profetică = un an literal” (Num. 14:34; Ez. 4:6), perioada de aproape o 

jumătate de ceas (Apoc. 8:1) a celei de-a șaptea peceți reprezintă şapte zile literale, după cum se 

poate observa mai jos: 

 1 zi profetică = 1 an literal (360 zile în calendarul ebraic) 

 1 oră profetică = 360/24 zile = 15 zile literale 
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 1 / 2 oră profetică = 15 / 2 = 7,5 zile literale 

 aproape o 1/2 de oră profetică = 7 zile literale 

În vremurile Vechiului Testament, poporului evreu îi era rânduit o dată pe an să țină sărbătoarea 

corturilor. Timp de șapte zile ei locuiau în corturi, ocazie cu care comemorau călăuzirea lui Dumnezeu 

și purtarea Sa de grijă în timpul călătoriei lor ca popor prin pustie înspre țara promisă – Canaanul. 

Aceasta totodată prefigura călăuzirea poporului lui Dumnezeu din toate timpurile, peregrin pe acest 

pământ, spre patria cerească pe care Dumnezeu a promis-o ca moștenire celor credincioși (Evr. 11:9-

10, 13-16). Sărbătoarea corturilor mai era numită și sărbătoarea strângerii roadelor (Lev. 23:40-42), 

fiind ocazia de mulțumire pentru binecuvântările de peste an.  

Apoc. 14:14-20 folosește acest simbol al strângerii roadelor în legătură cu revenirea Domnului 

Hristos. Cei nelegiuiți sunt aruncați în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu (v. 19), iar cei drepți 

sunt adunați ca roade ale lucrării răscumpărătoare a Mântuitorului. Ei vor fi răpiți în văzduh și 

împreună cu îngerii sfinți vor ține sărbătoarea în timp ce călătoresc spre locașurile cerești. Apoc. 8:1 

ne spune că în timpul acesta în cer este o tăcere timp de șapte zile. Aceasta se întâmplă pentru că 

cerul este golit de îngeri. Ei Îl însoțesc pe Hristos atunci când El revine (2Tes. 1:7) și apoi se unesc cu 

cei răscumpărați de pe pământ (Mat 24:31) pentru a participa la uimitoarea sărbătoare. 

 

3) Două perspective asupra celor 144000 (trâmbiţele şi plăgile). 

La fel cum din conflictul balaurului cu femeia rămâne o rămăşiţă, din conflictul fiarelor cu rămăşiţa 

rămân cei 144000 care sunt descrişi drept biruitorii fiarei, ai icoanei ei, şi ai numărului numelui ei 

(Apoc. 15:2). Cei 144000 sunt  ultima generaţie de credincioşi care trăiesc pe pământ şi ei va trebui 

să treacă prin judecăţile care vor veni asupra pământului, atât prin cele şapte trâmbiţe, cât şi prin cele 

şapte plăgi. Se poate observa în mod clar paralelismul dintre trâmbițe și plăgi: 

                                               Trâmbițe                    Plăgi______ 

7 îngeri apar în scenă             Apoc. 8:2                   Apoc. 15:1 

privire în templu                    Apoc. 8.3-5                Apoc. 15:2-8 

din nou cei 7 îngeri                Apoc. 8:6                   Apoc. 16:1 

1. pământ                               Apoc. 8:7          Apoc. 16:2 

2. mare                                   Apoc. 8:8-9      Apoc. 16:3 

3. râuri și izvoarele apelor     Apoc. 8:10-11         Apoc. 16:4-7 

4. soare                                   Apoc. 8:12                 Apoc. 16:8-9 

5. întuneric                             Apoc. 9:1-11              Apoc. 16:10-11 

6. Eufrat                               Apoc. 9:13-21            Apoc. 16:12 

interludiu                                Apoc. 10:1-11:14       Apoc. 16:13-16 

7. tronul                              Apoc. 11:15-19          Apoc. 16:17-21 

Găsim că, distinct de cele 7 plăgi, cele 7 trâmbiţe aduc judecata asupra celei de-a treia părți din 

elementele care sunt lovite în cele şapte plăgi. Cele şapte plăgi sunt mânia lui Dumnezeu turnată 

neamestecată cu milă în timp ce în cazul celor 7 trâmbiţe harul lui Dumnezeu încă mijloceşte pentru 

păcătoşi (Apoc. 8:3-4) până când îngerul mediator aruncă cădelniţa pe pământ (v. 5). Până atunci 

judecăţile lui Dumnezeu vin pe pământ amestecate cu milă. Acesta este motivul pentru care 

distrugerea este parţială („a treia parte” – vezi v. 7, 8, 9,10,12).  
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b) Interludiu: Ilie şi Izabela 

Trâmbița a șasea se încheie prin cuvintele: Ceilalți oameni, cari n-au fost ucişi de aceste urgii, nu s-au 

pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor şi idolilor de aur, de argint, de aramă, de 

piatră şi de lemn, cari nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Şi nu s-au pocăit de uciderile 

lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtişagurile lor. (Apoc. 9:20-21). Prin aceasta se 

afirmă că oamenii au ajuns la o astfel de împietrire față de Dumnezeu și Cuvântul Său încât, în ciuda 

tuturor urgiilor, ei refuză să se pocăiască. Interludiul care urmează răspunde unei întrebări care e 

potrivit sa fie ridicată în acest moment: au avut ei ocazia să se pocăiască? Înainte de a trece la ultima 

trâmbiță, ni se oferă un răspuns clar. Apocalipsa 11:13 spune: În clipa aceea s-a făcut un mare 

cutremur de pământ, şi s-a prăbuşit a zecea parte din cetate. Şapte mii de oameni au fost ucişi în 

cutremurul acesta de pământ. Şi cei rămaşi, s-au îngrozit şi au dat slavă Dumnezeului cerului. Vedem 

nu numai că ei au avut ocazia ci, la un moment dat, în urma unei nenorociri de intensitate mai mică 

decât cea a celei de-a 6-a trâmbițe, cei rămași dau slavă Dumnezeului cerului. Prin aceasta harul a 

fost prelungit pentru omenire. Interludiul, luat în ansamblu, descrie o lucrare de tip Ilie - o lucrare de 

chemare la pocăință (pentru mai multe detalii vezi Anexa C). 

În timpul când Ilie a slujit ca profet, peste Israel domnea ca regină Izabela. Numele acestei femei 

nelegiuite precum și judecățile trimise asupra ei apar în Apoc. 2:20-23. Știm că, din punct de vedere 

istoric, Izabela a fost cea care s-a folosit de poziția ei și de influența pe care o avea asupra regelui 

pentru a impune religia falsă și pentru a lupta împotriva religiei adevărate. Ce reprezintă această 

femeie nelegiuită în Apocalipsa? Şi femeia, pe care ai văzut-o, este cetatea cea mare, care are 

stăpânire peste împăraţii pământului. (Apoc. 17:18). Dacă femeia curată, Ierusalimul spiritual 

(Evr. 12:22), reprezintă biserica adevărată, femeia coruptă sau Babilonul spiritual reprezintă religia 

falsă. În Apoc. 11:13 este distrusă a zecea parte din cetate, dar în Apoc. 17 și 18 distrugerea este 

totală. La fel cum, spre deosebire de ultimele șapte plăgi cele șapte trâmbițe sunt judecăți cu caracter 

parțial, interludiul la trâmbițe prezintă o distrugere parțială a cetății care este nimicită în interludiul la 

plăgi (Apoc. 17:16, 18). 

 

ii) Trâmbiţa a 7-a: Hristos e Domn al domnilor şi Rege al regilor 

Prima secţiune a Apocalipsei se încheie cu trâmbiţa a 7-a, care corespunde cu sfârşitul (împlinirea) 

tainei lui Dumnezeu (Apoc. 10:7). Pavel ne explică faptul că taina lui Dumnezeu reprezintă unirea 

dintre Hristos şi biserica Sa (vezi Ef. 5:31), lucru pe care îl vedem împlinindu-se în capitolul 19 din 

Apocalipsa – nunta Mielului. De fapt, există o temă comună a cântării glasurilor din cer atât în capitolul 

11, cât și în capitolul 19: «Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi 

El va împărăţi în vecii vecilor.» (Apoc. 11:15).  Apoc. 19:6-7 ne arată destul de clar că luarea în 

primire a Împărăției de către Hristos este ilustrată prin imaginea nunții. Cei care cântă cântarea de 

laudă cu ocazia acestui eveniment sunt descriși ca o gloată multă (Apoc. 19:1, 6) sau o mare gloată 

în Apoc. 7:9 (în originalul grecesc este exact aceeași expresie). Ei reprezintă mulțimea 

răscumpăraților din toate veacurile care sunt înviați la cea din urmă trâmbiță, cea de-a șaptea, atunci 

când Hristos revine (1Cor. 15:52). Glasul lor puternic este auzit venind din cer, pentru că ei au fost 

ridicați în văzduh ca să îl întâmpine acolo pe Răscumpărătorul lor (1Tes. 4:16-17). Domnul Hristos îi 

va lua pe toți aceștia în cetatea cerească, acolo unde El le-a pregătit locașuri (Ioan 14:2-3). 

Trâmbiţa a 7-a nu numai că face aluzie la nunta Mielului dar, în Apoc. 11:18 sunt amintite alte două 

evenimente care succed această nuntă: judecata celor morţi (vezi Apoc. 20:4, 11-15) şi răsplătirea 

proorocilor, sfinţilor şi tuturor celor ce se tem de Numele lui Dumnezeu (vezi Apoc. 21-22).  


