
Studiul 13 

O femeie care stârneşte pasiuni 
 

 
Fie că dorim lucrul acesta, fie că nu-l dorim, toți suntem implicați în marele 

conflict milenial dintre Hristos și urmașii Lui și diavol și urmașii lui și fiecare dintre noi 

trebuie să decidă sub care steag se înrolează. În limbaj simbolic, Apocalipsa ne 

descoperă care sunt forțele angajate în luptă de o parte sau de alta a baricadei. Așa cum 

vom vedea în capitolele viitoare, diavolul are de partea sa puterile pământești și religiile 

false pe care el le folosește pentru a lupta împotriva adevărului. De asemenea, 

Dumnezeu are pe acest pământ biserica Sa, chemată să fie păstrătoarea adevărului Său 

mântuitor. Isus ne spune că adevărul ne va face liberi (Ioan 8:32), iar diavolul urăște 

biserica lui Dumnezeu pentru că știe că prin adevărul încredințat acesteia noi putem să 

ne punem la adăpost de minciunile și teoriile lui distrugătoare de suflete.  

Adevărul salvator pentru acest timp  

1. În zilele lui Noe, câte feluri de salvare au avut oamenii la dispoziție? Gen. 7:1  

A fost numai ___________.  

NOTĂ: Biblia recunoaște doar o singură credință mântuitoare (Ef. 4:5). De 

asemenea, timpul apropiat revenirii lui Isus este asemănat cu zilele din vremea lui 

Noe (Luca 17:26). Din acest motiv trebuie să ne așteptăm la o singură „corabie a 

salvării” pentru a scăpa de distrugerea care va veni în aceste ultime zile.  

2. Ce se va întâmpla cu creștinii sinceri din diferitele biserici false? Ioan 10:16 ,27  

 […] oile _________ glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le ________  

________________ ______  staul. 

NOTĂ: Aici Isus este descris ca fiind Păstorul Cel Bun și poporul Său ca fiind oi. 

Apocalipsa spune în mod clar că poporul lui Dumnezeu se află în Babilon, dar că 

El îl va chema afară de acolo înainte de căderea ultimelor plăgi (Apocalipsa 18:4).  

Biserica lui Dumnezeu simbolizată  
3. Cum este simbolizat Sionul (biserica Sa) în profeție? Ier. 6:2; 2Cor. 11:2  

Este asemănată cu o ______________ .  

NOTĂ: Traducerea Fidela pentru Ieremia 6:2 sună astfel: „Am asemănat pe fiica 

Sionului cu o femeie frumoasă şi delicată”. Biblia simbolizează biserica lui 

Dumnezeu printr-o femeie curată.  

Apocalipsa 12:1-6, 13-17  
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4. Cum este prezentată femeia din Apocalipsa 12:1?  

În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în  ______________, cu 

_______________ sub picioare şi cu o cunună de douăsprezece 

_______________ stele pe cap.  

NOTĂ: Această femeie este o personificare a bisericii lui Dumnezeu din toate 

timpurile. Soarele în care este ea învăluită reprezintă neprihănirea lui Isus (Mal. 

4:2). Luna de sub picioarele ei este astrul care reflectă lumina soarelui. Prin urmare, 

luna are de-a face cu mărturia credincioasă a solilor care au reflectat lumina 

Evangheliei în întunericul acestei lumi (Ps. 89:37). Iar cununa de 12 stele îi 

reprezintă pe patriarhii celor 12 seminții ale lui Israel (Gen. 37:9-11) și pe cei 12 

apostoli ai Mielului (Matei 19:28), care au stat la temelia formării bisericii 

Vechiului Testament și respectiv a Noului Testament.  

5. Ce eveniment special este descris în cadrul acestei profeții? Apoc. 12:2-5  

Un ____________ este născut bisericii. Copilul este apoi răpit la 

____________ de domnie al lui Dumnezeu.  

NOTĂ: Isus Hristos este copilul care a fost predestinat să stăpâniească peste toate 

națiunile și care S-a înălțat la cer (Psalm 2:7-9; Apoc. 19:15).  

Balaurul roșu  
6. Cine este balaurul roșu și de unde vine ? Apoc. 12:3-4 ,7-9  

El este «________________»; El a fost aruncat din __________ . 

7. Pe cine a încercat Satana să omoare? Apoc. 12:3-4  

Răspuns: pe ________________.  

NOTĂ: Balaurul îl reprezintă în primul rând pe Satana și în al doilea rând 

reprezintă guvernul roman păgân, care era agentul său pe pământ. Știm că Irod, 

reprezentantul Romei păgâne, a încercat sa-L omoare pe Isus la naștere. 

Biserica lui Dumnezeu persecutată  
8. Cum s-a răzbunat balaurul pe biserica lui Dumnezeu? Apoc. 12:13  

El a început să ______________ femeia […] 
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9. Cat de mult avea să dureze această persecuție? Apoc. 12:6, 14 

_____________ de zile - o perioada de 1260 de ani.  

NOTĂ: Această perioadă este echivalentul a 1260 de ani, conform regulii că o zi 

profetică echivalează în istorie cu un an literal (Ezechiel 4:6), după cum am mai 

amintit. Este cuprinsă aici înreaga perioadă a Evului Mediu. 

10. Cum a supraviețuit biserica acestei lungi perioade de persecuție? Apoc. 12:6  

Și femeia a fugit în pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie 

______________ acolo o mie două sute şaizeci de zile.  

NOTĂ: Dumnezeu nu a avut în vedere doar supraviețuirea bisericii adevărate prin 

retragerea „în pustie” acesteia. Scopul specific amintit aici este că ea a fost dusă 

acolo ca să fie hrănită (vezi și v. 14). Cuvintele rostite de Isus după ocazia 

înmulţirii pâinilor lămuresc despre ce hrană este vorba aici. După ce a vorbit despre 

carnea Sa ca fiind adevărata mâncare (Ioan 6:55), El spus astfel: carnea nu 

foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă (v. 63). La 

fel în Apocalipsa, hrana ce i-a fost oferită bisericii din pustie este tocmai aceea care 

i-a fost refuzată de aşezământul ecleziastic oficial al acelor vremuri. Este vorba de 

cuvintele dătătoare de viață ale textului autentic al Scripturii. 

11. Ce strategie pentru distrugerea bisericii a adoptat diavolul? Apoc. 12:15  

Atunci şarpele a aruncat din ____________ gură apă, ca un râu, după 

femeie, ca s-o ia  ______________ .  

NOTĂ: Biblia aseamănă cuvintele pe care gura le rosteşte cu apa (vezi Prov. 18:4 

sau Iac. 3:10-11). Atunci când profeţia cărţii Apocalipsa foloseşte simbolul apei 

care iese din gura şarpelui, avem de-a face cu o contrafacere a cuvintelor care ies 

din gura lui Dumnezeu. Observăm că scopul acestei contrafaceri este ca femeia pe 

care şarpele o urmăreşte să fie luată de acest râu. Să nu uităm că Mântuitorul Şi-a 

zidit biserica pe stânca de neclintit a Cuvântului Său. De aceea, pentru ea nu există 

o ameninţare mai de temut decât pierderea acestui Cuvânt sacru. 

12. Cum a supraviețuit biserica acestui atac? Apoc. 12:15  

Dar __________________ a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis  

______________ şi a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul din gură.  
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NOTĂ: Spre deosebire de femeia virtuoasă descrisă în capitolul 12, în Apocalipsa 

17 vom întâlni descrierea unei femeie desfrânate, care reprezintă de fapt o 

contrafacere a adevăratei biserici. Este vorba despre biserica ce a domnit cu o mână 

de fier din cetatea Romei pe toată perioada Evului Mediu. În viziune, apostolul 

Ioan a văzut că această femeie şade pe multe ape (Apoc. 17:1). Astfel, în timp ce 

pământul a venit în ajutorul femeii virtuoase, femeia desfrânată portretizată aici își 

găseşte suportul în aceste multe ape, adică naţiunile (v. 15) pe care ea le-a îmbătat 

cu vinul pervertirii Cuvântului. Prin contrast, Psalmul 12:6 ne spune că pământul 

este matrialul din care este făcut cuptorul în care cuvintele Domnului sunt 

purificate. 

Încă de la creaţiune pământul a apărut în contrast cu apele mării şi ca o separare de 

aceste ape. Mişcarea de separare faţă de Roma (desfrțnata ce șade pe ape multe) a 

rămas cunoscută în istorie drept Reformaţiunea Protestantă. Această mişcare a 

înghiţit potopul contrafacerilor papale, punând la dispoziţia omului de rând 

adevăratul Cuvânt sacru.  

Rămășița ultimelor zile 
13. Împotriva cui se îndreaptă atacul vrăjmașului la finalul istoriei? Apoc. 12:17  

Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu ________________ 

___________________ ei, […]. 

NOTĂ: Biserica de la final intră în starea laodiceeană (Apoc. 3:14-22). La fel a fost 

la finalul perioadei de probă a Israelului ca popor ales, când apostolii și ucenicii 

care L-au urmat pe Isus au fost ținta specială a atacurilor vrăjmașului. Nu de puține 

ori el s-a folosit chiar de conducătorii acestui popor pentru acest scop. 

14. Numește două semne de identificare a rămășiței finale. Apoc. 12:17; 19:10  

a. […] păzesc ____________ lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos.   

b. Mărturia lui ___________ este _____________ proorociei. 

NOTĂ: Profeția indică în mai multe rânduri că puterile întunericului vor birui pe 

poporul sfinților (vezi Apoc. 13:7; Dan. 7:21; 8:24). Va rămâne totuși o rămășiță 

credincioasă, identificată prin două carecteristici speciale: păzirea poruncilor și 

mărturia lui Isus, care este duhul profeției. Desigur, păzirea poruncilor include și pe 

cea de-a patra poruncă din Decalog, care prevede închinarea în ziua a șaptea a 

săptămânii (Exod 20:8-11). De asemenea, rămășița ultimelor zile va avea darul 

autentic al profeției.  
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