
Studiul 12 

Un Ilie al zilelor noastre 
 
 

La fel cum Apocalipsa 7 este un interludiu (sau, altfel spus, o paranteză) între 

pecetea a 6-a şi a 7-a, Apocalipsa 10:1-11:13 este un interludiu între trâmbița a 6-a și a 

7-a. Citim în versetele precedente: 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 ajung la o astfel de împietrire față de 

Dumnezeu și Cuvântul Său încât, în ciuda tuturor nenorocirilor, ei vor refuza să se 

pocăiască. Aceasta descrie perioada când timpul de probă pentru omenire se va fi 

încheiat. 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 ca ei au avut ocazia ci, la un moment dat în 

istorie, în urma unei nenorociri de intensitate mai mică decât aceea a celui de-al doilea 

vai (a 6-a trâmbiță), cei rămași se întorc la Dumnezeu, dându-I slavă. Prin aceasta 

vedem că nu întâmplător timpul de har a fost prelungit pentru omenire până la acest vai 

al doilea. Interludiul, luat în ansamblu, descrie o lucrare de tip Ilie - o lucrare de 

chemare la pocăință (vezi Anexa C).  

Cei doi martori ai lui Dumnezeu  
1. Ce declarație solemnă face Ființa cerească descrisă în cap. 10? Apoc. 10:6-7  

[…] nu va mai fi ______ _____________, ci […] se va sfârşi taina lui 

Dumnezeu, după ___________ ______ vestită de El robilor Săi, prorocilor. 

NOTĂ: Originalul grecesc spune aici că nu va mai fi „cronos” (nu va mai fi timp). 

Evanghelia este vestea bună, numită în Noul Testament și taina lui Dumnezeu. 

Astfel, textul învață că acest timp în care Evanghelia cheamă pe păcătoși să se 

întoarcă la Dumnezeu se va sfârși la un moment dat. În continuare vom vedea 

chemarea cerului în trei faze distincte ale ei, înainte ca perioada de har pentru 

omenire să se fi încheiat. 

2. Cât reprezintă cele trei vremuri și jumătate? Apoc. 11:2-3  

______________ luni sau ______________ de zile.  

NOTĂ: 42 de luni sau 1260 de zile (42x30=1260) înseamnă trei ani și jumătate, 

adică trei vremuri și jumătate. În profeție această perioadă este echivalentul a 1260 

Apocalipsa 10:1-11:13  
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de ani literali (Ez. 4:6). Vom vedea că această perioadă de timp se întinde între anii 

538 și 1798 d.Hr.  

3. Cine sunt cei doi care au stat ca martori ai lui Dumnezeu? Apoc. 11:3-4  

Aceștia sunt cei doi _______________ și cele două _______________ […]. 

NOTĂ: Măslinul este o reprezentare simbolică a poporului lui Dumnezeu (Ier. 

11:16; Rom. 11:17-24). Sfeșnicul, la fel, reprezintă biserica (Apoc. 1:20). În strânsă 

legătură cu sfeșnicul se află candela, care este Biblia, Cuvântul scris (Ps. 119:105 

,130). Pentru a-și împlini menirea de a lumina, adevărul Bibliei, primit în inimile 

ucenicilor credincioși, trebuie să strălucească în lume (Mat. 5:14-15). În acest fel, 

Biblia a stat ca mărturie cu privire la Domnul Hristos și caracterul Său de-a lungul 

veacurilor (Ioan 5:39; Luca 24:27).  

Cele două biserici (sfeșnice) ale Apocalipsei care acoperă această perioadă de 1260 

de ani sunt Tiatira (perioada apostaziei) și Sardes (perioada chemării la reformă). 

Acest timp este reprezentat prin tipologia lucrării lui Ilie când, asemenea puterii pe 

care o au și cei doi martori (v.6), el a închis cerul, ca să nu cadă ploaie (Iac. 5:17). 

În toată această perioadă de secetă în Israel domnea Izabela, împărăteasă care și-a 

exercitat influența nelegiuită pentru a conduce poporul ales la idolatrie (Apoc. 

2:20). Înainte să se sfârșească această perioadă de secetă, Ilie, care până atunci 

stătuse ascuns, a ieșit în față denunțând idolatria și chemând poporul lui Dumnezeu 

la reformă. Și în istoria creștinismului a existat o astfel de chemare la reformă 

înainte de 1798 d.Hr., anul cu care s-au sfârșit cei 1260 de ani preziși în profeție.  

4. Ce părea să fi pus capăt lucrării celor doi martori ? Apoc. 11:7  

[…]  fiara, care se ridică din Adânc, va face război cu ei, îi va birui şi-i va 

____________________ . 

NOTĂ: Fiara din adânc este Satana (Apoc.20:1-3). Totuși, în profeție fiara este 

simbolul pentru o împărăție pământească (Dan 7:17 , 23). Așadar, diavolul a lucrat 

cu succes printr-o putere politico-militară pentru a ataca biserica lui Dumnezeu. 

5. Care este soarta celor care urăsc adevărul Sfintelor Scripturi? Apoc. 11:5-6  

[…] un _______, care ________________ pe vrăjmașii lor; 

NOTĂ: Îngerul adâncului, Satana, va fi în final nimicit de un foc mistuitor (Ez. 

28:18). Oamenii care îl urmează în lupta acestuia împotriva Bibliei și a celor 

credincioși acesteia vor avea și ei ca sfârșit o distrugere prin foc (Apoc.20:9). Iar 

faptul că din gura martorilor iese acest foc mistuitor semnifică faptul că bisericile 
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simbolizate prin intermediul acestora au avut deținut Cuvântul autentic al lui 

Dumnezeu în perioada respectivă (vezi Ier. 5:14). 

6. Care a fost reacția după ce au fost uciși acești doi martori? Apoc. 11:8-9 

Şi trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii celei mari, care, în înţeles 

duhovnicesc, se cheamă _______________ şi _______________ […]. 

NOTĂ: Cetatea este un simbol pentru religie, fie că este vorba de Ierusalim – 

religia adevărată, Babilon – religia contrafăcută, sau religia despre care vorbesc 

aceste versete. Finalul perioadei de 1260 de ani este marcat de Revoluția franceză, 

care a instituit în locul tiraniei Romei papale o nouă „religie”, una cu totul imorală 

(Sodoma - vezi Gen. 19) și ateistă, negându-L pe față pe adevăratul Dumnezeu 

(Egipt – vezi Ex. 5:2) și negând totodată autenticitatea cuvintelor Sale (Ex. 5:2, 

vezi traducerea BTF). Franța acelei vremi a cunoscut o astfel de perioadă în care 

Biblia a fost arsă și batjocorită, într-un efort de a desființa creștinismul. 

7. Ce s-a întâmplat după ce martorii au înviat ? Apoc. 11:11-12  

[…] s-au ridicat în __________ […]. Și s-au suit într-un nor spre _______ . 

NOTĂ: Picioarele au de-a face cu propovăduirea Evangheliei (Rom. 10:15; Ef. 

6:15; Mat 10:14). Prin înființarea societăților misionare, în perioada care a urmat 

imediat revoluției franceze, Evanghelia a fost dusă până în cele mai îndepărtate 

ținuturi păgâne. Mai mult, Cuvântul Sfânt a fost mult înălțat. Societatea Bibilică 

Britanică a fost organizată în 1804, iar în 1816 Societatea Biblică Americană, 

Biblia devenind disponibilă pentru omul de rând și răspândită pretutindeni.  

8. Unde a lovit cutremurul care a urmat învierii martorilor? Apoc. 11:13  

[…] s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a _____________ a 

__________ parte din cetate. ______________ mii au fost ______________ 

în cutremurul aceasta […]. 

NOTĂ: Numărul de șapte mii este o aluzie la oștirea lui Ahab (1Regi 20:15), cel 

care a înălțat-o pe Izabela la rang de împărăteasă. Izabela, după cum am văzut, este 

simbolul religiei false care a dominat Europa evului mediu (Apoc. 2:20). La fel 

cum Ahab a avut un rol cheie în înălțarea Izabelei, regatul Franței a fost cheia 

pentru înălțarea episcopului de Roma la poziția dominantă din perioada aceea. 

Cetatea menționată aici este religia papei, care era susținută de zece puteri 

monarhice importante ale Europei (Apoc.13:1; 17:12 pp). Una dintre aceste puteri a 

fost monarhia Franței, care a fost abolită în timpul revoluției franceze și ale cărei 

vechi structuri feudale au fost desființate mai apoi definitiv. Napoleon a întemeiat, 
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în schimb, propria aristocrație cu titluri nobiliare și un nou ordin cavaleresc – 

Legiunea de onoare. El reprezintă „cutremurul” care a lovit cetatea Romei în anul 

1798, când și-a trimis armata și l-a luat captiv pe papă, declarând Roma republică. 

Poporul lui Dumnezeu proclamă judecata  

9. Ce chemare face din nou același glas din cer? Apoc. 10:8 (vezi și Apoc. 11:12) 

«Du-te de ia cărticica ______________ din mâna îngerului […]!» 

NOTĂ: Daniel a fost instruit să sigileze cartea sa profetică până la timpul 

sfârșitului (Dan. 12:4). Vremea sfârșitului (Dan. 12:4-9) se referă la sfârșitul celor 

1260 de ani de supremație papală.  

10. Cum descrie profeția experiența „asimilării” cărții deschise? Apoc. 10:9-10  

«[…] ea îţi va _______ pântecele, dar în gura ta va fi ________ ca mierea.» 

NOTĂ: După 1798 profețiile din cartea lui Daniel au fost deschise înțelegerii unor 

oameni care au ajuns la concluzia că timpul profetic de 2300 de ani din Daniel 8:14 

era aproape de încheiere. Ei au calculat corect data, însă au socotit că anul 1844 se 

referea judecata milenială din Apocalipsa 20 și nu la judecata de dinaintea 

Revenirii, în care se stabilește numărul și numele celor răscumpărați. Atunci când 

timpul așteptat a trecut, iar revenirea lui Isus nu a avut loc, dezamăgirea lor a fost 

amară. „Cărticica” a fost dulce în gură (mesajul), dar amară în stomac (experiența), 

tot așa cum a fost și dezamăgirea că Isus nu a venit în anul 1844. 

11. Ce adevăr avea să lămurească dezamăgirea? Apoc. 11:1  

«Scoală-te şi ______________ Templul lui Dumnezeu […].» 

NOTĂ: Cuvântul „a măsura” (μετρἐω) are semnificaţia simbolică de a judeca 

potrivit unei reguli sau unui standard (Mat. 7:1-2). Astfel, curățirea Sanctuarului 

(templului) din Daniel 8:14 se referă la începutul judecății de cercetare în 

Sanctuarul din ceruri în 1844, și nicidecum la a doua venire a Mântuitorului.  

12. Ce avea de făcut Biserica după dezamăgire? Apoc. 10:11  

«Trebuie să prooroceşti _______ _______ […].» 

NOTĂ: Solia cu privire la judecată se găsește în Apoc.14:7. Aceasta este urmată de 

a doua și apoi de a treia solie îngerească din Apocalipsa 14, cea de-a treia fiind și 

ultima solie de har pentru omenire; ea trebuie predicată înainte ca Domnul Hristos 

să revină (Apoc.14:14). 
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