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„Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe 
scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am 
biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul 

Lui de domnie.”
(Apocalipsa 3:21)
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Cartea Apocalipsa poate fi înţeleasă corect numai atunci când este comparată cu 
Vechiul Testament.

În acest fel, simbolurile prezentate în ea capătă un sens deplin. 



„Ferice de cine citeşte, şi de cei 
ce ascultă cuvintele acestei 
proorocii, şi păzesc lucrurile 
scrise în ea! Căci vremea este 

aproape!” (Apocalipsa 1:3)

Cartea lui Daniel se încheie cu o binecuvântare: „Ferice de 
cine va aştepta…” (Daniel 12:12). Cartea Apocalipsa, ca şi 
cum ar fi o extensie a lui Daniel, îşi deschide paginile cu o 
altă binecuvântare (Apocalipsa 1:3). 

Ambele cărţi se împart în două secţiuni 
principale: istorie şi escatologie 
(evenimentele ultimelor zile). Apocalipsa 
adaugă încă un capitol ce poate reprezenta o 
punte între cele două secţiuni. 

Apocalipsa cuprinde aspecte de la rebeliunea 
lui Lucifer (12:4), până la triumful final al lui 
Hristos şi al celor răscumpăraţi (21-22).
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„După aceste lucruri, m-am uitat, şi iată că o uşă era deschisă în cer. 
Glasul cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbiţe, şi care vorbea 
cu mine, mi-a zis: „Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ce are să se întâmple după 

aceste lucruri!”” (Apocalipsa 4:1)
Curtea exterioară a sanctuarului pământesc 
simboliza evenimentele ce au loc pe 
Pământ (Ap. 11:2), în timp ce locul Sfânt şi 
cel Preasfânt simbolizau evenimentele ce 
au loc în Sanctuarul ceresc. 

După ce prezintă istoria bisericii, lui Ioan i 
se permite să intre în Sanctuarul Ceresc 
printr-o „uşă deschisă în cer”.

Pe parcursul întregii cărţi i s-au arătat 
realităţi cereşti simbolizate prin elemente 
ale Sanctuarului. 



Artarul pentru 
arderile de tot.

6:9; 11:2

Ligheanul de aramă. 
7:14; 11:2

Masa cu pâinile.
15:5-7

Sfeşnicul. 4:5 Altarul tămâierii.
8:3; 9:13; 11:1; 14:17 Chivotul. 11:19



„Şi unul din bătrâni mi-a zis: „Nu plânge: Iată că Leul din seminţia lui 
Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea, şi cele şapte 

peceţi ale ei.”” (Apocalipsa 5:5)

Prin imagini, Apocalipsa ne arată întreaga 
lucrare de răscumpărare a lui Isus:

Jertfa Sa. Mielul înjunghiat 
(5:6).

Învierea Sa. Are cheile Morţii 
şi ale Locuinţei Morţilor 
(1:18).

Înălţarea Sa. Un copil răpit 
pentru Dumnezeu (12:5).

Victoria Sa. Leul seminţiei lui 
Iuda (5:5).

A Doua Sa Venire. Aşezat pe 
un nor cu o secure în mână 
(14:14-16).

Isus este „martorul credincios, cel întâi 
născut din morţi” (1:5), „Împăratul 
împăraţilor şi Domnul domnilor”(19:16). 
Noi biruim pentru că El a biruit (12:11), şi 
vom trăi pentru totdeauna cu El (22:3-4).



„„Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul“, zice Domnul 
Dumnezeu, Cel ce este,Cel ce era şi Cel ce vine,Cel Atotputernic.”

(Apocalipsa 1:8)

 Isus ne-a răscumpărat pentru marea Sa iubire (v. 5). 
„...care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele 
noastre cu sângele Său”.

 Isus ne-a dat biruinţa (v. 6). „a făcut din noi o 
împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu”.

 Isus „vine pe nori” (v. 7).

 Isus este Dumnezeu (v. 8). Este începutul şi sfârşitul, 
cel ce este şi a fost („EU SUNT CEL CE SUNT”, Exod 
3:15), cel Atotputernic, Geneza 17:1).

 Isus a învins moartea (v. 18) „Am fost mort, şi iată 
că sunt viu în vecii vecilor.”.

 Isus se îngrijeşte de noi (v. 12, 13, 20). El se plimbă 
prin mijlocul bisericilor şi are în mâna Sa „îngerii” 
fiecăreia dintre ele.

În primul capitol din Apocalipsa, isus face o revelaţie 
deplină despre Sine însuşi:



„Pentru că nu pot explica însemnătatea fiecărui simbol
din Apocalipsa, nimeni să nu cugete că este inutil să
cerceteze această carte în străduinţa de a cunoaşte
înţelesul adevărului cuprins în ea. Cel care i-a descoperit
aceste taine lui Ioan va da cercetătorului sârguincios după
adevăr o pregustare a lucrurilor cereşti. Cei a căror inimă
este deschisă pentru primirea adevărului vor fi făcuţi în
stare să înţeleagă învăţăturile ei şi li se va acorda
binecuvântarea făgăduită acelora care „ascultă cuvintele
acestei proorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea”.

În Apocalipsa, se întâlnesc şi se sfârşesc toate cărţile
Bibliei. Aici este completarea cărţii lui Daniel. Una este o
profeţie; cealaltă o descoperire.”

E.G.W. (Faptele apostolilor, pag. 584-585)
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