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Rezumatul Studiului 3 - Isus şi cartea Apocalipsa 
 
A  STRUCTURA APOCALIPSEI 
 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. 
— Istorie: Daniel 1-6; Apocalipsa 1-11. 
— Punte: Apocalipsa 12. 
— Escatologie: Daniel 7-12; Apocalipsa 13-22. 

B  APOCALIPSA ŞI SANCTUARUL 
 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. 

C  ISUS ŞI APOCALIPSA 
 IMAGINILE LUI ISUS 

— Prin imagini, Apocalipsa ne arată întreaga lucrare de răscumpărare a lui Isus: 
(1) Jertfa Sa. Mielul înjunghiat (5:6). 
(2) Învierea Sa. Are cheile Morţii şi ale Locuinţei Morţilor (1:18). 
(3) Înălţarea Sa. Un copil răpit pentru Dumnezeu (12:5). 
(4) Victoria Sa. Leul seminţiei lui Iuda (5:5). 
(5) A Doua Sa Venire. Aşezat pe un nor cu o secure în mână (14:14-16). 

 ALFA ŞI OMEGA 
— În primul capitol din Apocalipsa, Isus face o revelaţie deplină despre Sine însuşi: 

(1) Isus ne-a răscumpărat pentru marea Sa iubire (v. 5). 
(2) Isus ne-a dat biruinţa (v. 6). 
(3) Isus „vine pe nori” (v. 7). 
(4) Isus este Dumnezeu (v. 8). 
(5) Isus a învins moartea (v. 18) 
(6) Isus se îngrijeşte de noi (v. 12, 13, 20). 


