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Introducere

Ultima carte a Bibliei, de obicei numită „Apocalipsa”, (engl. 
„Revelation” adică „Descoperire”) după numele său grec 

„Ἀποκάλυψις”, însemnând „o descoperire, o revelaţie”, a fost 
descrisă a fi „o panoramă a slavei lui Hristos.” În evanghelii avem 
raportul umilirii Sale, a înjosirii Sale, a trudei şi suferinţelor Sale, 
a răbdării Sale, a batjocoririi şi biciuirii Sale de către cei care ar 
fi trebuit să îi ofere reverenţă şi, în cele din urmă, a morţii Sale 
pe ruşinoasa cruce — o moarte socotită, în acel secol drept, cea 
mai înjositoare pe care o puteau aplica oamenii. În Apocalipsa 
avem evanghelia întronării Sale în slavă, asocierea Sa cu Tatăl 
pe scaunul domniei universale, providenţa Sa, controlând între 
naţiunile pământului, şi revenirea Sa, nu ca un străin fără locuinţă, 
ci în putere şi mare slavă, pentru a-i pedepsi pe vrăjmaşii Săi şi a-i 
răsplăti pe urmaşii Săi. O voce a strigat în pustie: ,Priviţi Mielul lui 
Dumnezeu’; o voce va proclama în curând din cer: ,Priviţi Leul din 
seminţia lui Iuda!’ 

Scene de o slavă neîntrecută sunt dezvăluite în faţa noastră 
în această carte. Apeluri de putere neobişnuită coboară de pe 
paginile sale asupra celor ce nu manifestă căinţă, în ameninţări 
despre judecată, care nu au paralelă în vreo altă porţiune din 
cartea lui Dumnezeu. Mângâiere, pe care nicio limbă nu o poate 
descrie, este dată urmaşilor umili ai lui Hristos în această lume 
de jos, în imagini glorioase despre Cel în care a fost pus ajutor 
pentru ei — Cel care are cheia lui David, care îi ţine pe slujitorii 
Săi în mână Sa dreaptă, care, deşi a fost cândva mort, este acum 
viu pentru veac şi veci de veci, şi ne asigură că El este deţinătorul 
triumfător al cheilor morţii şi mormântului, şi care a dat fiecărui 
biruitor promisiunea multiplă că va umbla cu El în alb, că va avea 
o coroană a vieţii, că se va împărtăşi din fructul pomului vieţii, 
care creşte în mijlocul paradisului lui Dumnezeu, şi va fi înălţat să 
stea cu El pe chiar tronul său glorios. Nicio altă carte nu ne poartă 
dintr-odată, şi atât de irezistibil, într-o altă sferă. În faţa noastră 
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Capitolul 1

Viziunea introductivă

Cartea Apocalipsei începe cu anunţarea titlului ei şi cu o 
binecuvântare asupra celor care vor da ascultare sârguincioasă 

afirmaţiilor ei profetice, după cum urmează:

Versetele 1-3. Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o 
Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se 
întâmple în curând; şi El a trimis şi a făcut-o cunoscut prin 
îngerul Său servului Său Ioan: Care a mărturisit despre 
cuvântul lui Dumnezeu, şi despre mărturia lui Isus Hristos, 
şi despre toate lucrurile le care el le-a văzut. Ferice de (engl. 
Binecuvântat este) cine citeşte, şi de cei care ascultă cuvintele 
acestei prorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea: căci vremea este 
aproape.

Titlul. Traducătorii versiunilor noatre uzuale ale Bibliei au dat 
cărţii acesteia titlul „Apocalipsa Sfântului Ioan cel Divin” (engleză). 
Prin aceasta ei contrazic chiar primele cuvinte ale cărţii însăşi, care 
declară că aceasta este „Descoperirea lui Isus Hristos”. Isus Hristos 
este Descoperitorul, nu Ioan. Ioan este doar scriitorul angajat 
de Hristos pentru a scrie această descoperire pentru beneficiul 
bisericii Sale. Nu există nicio îndoială că Ioan cel menţionat aici este 
persoana care avea acel nume, care a fost iubit şi foarte favorizat 
între cei doisprezece apostoli. El a fost evanghelist, apostol, 
scriitorul evangheliei şi epistolelor care poartă numele său. (Vezi 
Clarke, Barnes, Kitto, Pond şi alţii). La titlurile sale anterioare, el 
adaugă acum acela de profet; pentru că Apocalipsa este o profeţie. 
Însă conţinutul acestei cărţi îşi are originea într-o sursă şi mai înaltă. 
Nu este doar Descoperirea lui Isus Hristos, ci este Descoperirea pe 
care Dumnezeu i-a dat-o. Ea vine, deci, mai întâi, de la marele Izvor 
a toată înţelepciunea şi adevărul, Dumnezeu, Tatăl; prin El a fost 
comunicată lui Isus Hristos, Fiul; şi Hristos a trimis şi a făcut-o 
cunoscut prin îngerul Său servului Său Ioan. 
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Capitolul 2

Cele şapte biserici

După ce, în primul capitol, a schiţat subiectul printr-o referire 
generală la cele şapte biserici, reprezentate prin cele şapte 

candele, şi la slujbaşii bisericilor, reprezentaţi prin cele şapte stele, 
Ioan reia acum fiecare biserică, pe rând, şi scrie mesajul desemnat 
pentru ea, adresând epistola în fiecare caz îngerului, sau pastorilor, 
bisericii.

Versetele 1-7.  Îngerului bisericii din Efes scrie-i: „Iată ce zice 
Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă 
prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: ‘Ştiu faptele tale, 
osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi să suferi pe cei răi; 
că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt, 
şi i-ai găsit mincinoşi. Şi ai suferit, şi ai avut răbdare, şi ai 
muncit de dragul Numelui Meu, şi nu ai căzut de oboseală.
Cu toate acestea am ceva împotriva ta, pentru că ţi-ai părăsit 
dragostea dintâi. Aminteşte-ţi de unde ai căzut, şi pocăieşte-
te, şi fă faptele dintâi; sau altfel voi veni la tine în grabă, şi voi 
îndepărta sfeşnicul din locul său, dacă nu te pocăieşti. Însă tu 
ai aceasta, că urăşti faptele Nicolaiţilor, pe care şi Eu le urăsc. 
Cel care are ureche, să asculte ce spune bisericilor Duhul: 
Celui care biruieşte îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care 
este în mijlocul paradisului lui Dumnezeu.” (engl.)

Biserica din Efes. Unele motive pentru care cele şapte 
biserici, sau mai bine spus soliile către ele, ar trebui privite ca 
profetice, avându-şi aplicaţia la şapte perioade distincte, care 
cuprind era creştină, au fost prezentate în remarcile referitoare la 
capitolul 1:4. Se poate adăuga aici că acest punct de vedere nu este 
nou, nici local. Benson îl citează pe episcopul Newton ca spunând: 
„Mulţi susţin, şi printre aceştia şi astfel de oameni erudiţi ca More 
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Capitolul 4

O nouă viziune - 
Sanctuarul ceresc 

Versetul 1. După aceasta am privit, şi, iată, o uşă a fost deschisă 
în cer; şi prima voce pe care am auzit-o era, cum părea, ca o 
trompetă, vorbind cu mine; care spunea: „Vino aici, şi îţi voi 
arăta lucruri care trebuie să se întâmple după aceea”. (engl.
KJV).

În primele trei capitole, Ioan prezintă viziunea pe care a avut-o 
despre Fiul omului, cuprinzând o descriere a persoanei Sale 

maiestuoase, şi o înregistrare a cuvintelor care, cu o voce ca 
sunetul multor ape, El a fost auzit rostindu-le. O scenă nouă şi o 
nouă viziune se deschid acum în faţa noastră; şi expresia „după 
aceasta” nu denotă că ceea ce este înregistrat în capitolul 4 şi mai 
departe urma să aibă loc după împlinirea fiecărui lucru înregistrat 
în capitolele precedente, ci doar că după ce văzuse şi auzise el ceea 
ce este raportat acolo, el a avut o nouă viziune, pe care o introduce 
acum.

O uşă a fost deschisă în ceruri. Să remarcăm ceea ce 
spune Ioan: „O uşă a fost deschisă în ceruri,” nu înspre ceruri. Nu 
a fost o deschidere a cerului însuşi în faţa minţii lui Ioan, ca în 
cazul lui Ştefan (Fapte 7:56); ci un loc, sau o încăpere, în ceruri 
a fost deschisă în faţa lui, şi lui i s-a permis să privească ceea ce 
se întâmpla înăuntru. Că această încăpere pe care a văzut-o Ioan 
deschisă era sanctuarul ceresc se va vedea în mod clar din alte 
părţi ale cărţii.

Lucruri care trebuie să fie după aceasta. Comparaţi 
aceasta cu capitolul 1:1. Marele scop al Apocalipsei pare a fi 
prezentarea evenimentelor finale, cu scopul de a informa, înălţa 
şi mângâia biserica.
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Capitolul 5

Sanctuarul ceresc 
- continuare - 

Versetul 1. Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe 
scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru şi pe din afară, 
pecetluită cu şapte peceţi.

Un nou capitol se deschide aici, însă nu o nouă scenă. Aceeaşi 
viziune este încă în faţa minţii apostolului. Prin cuvintele „Cel 

ce şade pe tron”, este evident că se face referire la Tatăl, întrucât 
Fiul este introdus mai apoi ca „Mielul, aşa cum fusese junghiat”. 
Cartea pe care Ioan a văzut-o aici conţinea o descoperire a scenelor 
care urmau să aibă loc în istoria bisericii până la sfârşitul timpului. 
Faptul că ea era ţinută în mâna dreaptă a Celui care şedea pe tron 
poate semnifica faptul că doar lui Dumnezeu îi aparţine cunoşterea 
viitorului,  excepţie făcându-se în măsura în care El vede potrivit 
să îl descopere altora.

Cartea. Cărţile în uz la timpul când a fost dată Apocalipsa nu 
erau în forma cărţilor care se fac acum. Ele nu constau dintr-o serie 
de foi legate laolaltă, ci erau compuse din suluri de pergament sau 
alt material, mai lung sau mai scurt, unul sau mai multe, făcute 
sul. Referitor la acest punct Wesley observă:

„Cărţile obişnuite ale anticilor nu erau ca ale noastre, ci erau 
volume, sau piese lungi de pergament, făcute sul pe un băţ lung, 
după cum rulăm noi adesea mătăsurile. Aşa era reprezentată 
aceasta, care era sigilată cu şapte peceţi. Nu ca şi când apostolul 
ar fi văzut toate sigiliile deodată; pentru că erau şapte volume 
învăluite unul în altul, fiecare fiind sigilat; aşa încât la deschiderea 
şi derularea primului, al doilea părea a fi sigilat până când a fost 
deschis; şi tot la fel până la al şaptelea.”

Despre acelaşi punct Scott remarcă: „Părea ca un sul constând 
din şapte pergamente, conform obiceiurilor acelor timpuri; şi deşi 
se presupunea că erau scrise pe interior, totuşi nu se putea citi 
până când sigiliile erau desfăcute. Apoi s-a descoperit că acela 
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Capitolul 6

Cele şapte peceţi (sigilii)
Versetele 1-2. Când a rupt Mielul cea dintâi din cele şapte 
peceţi, m-am uitat şi am auzit pe una din cele patru făpturi vii 
zicând cu un glas ca de tunet: „Vino şi vezi!” M-am uitat şi iată 
că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc; i s-a 
dat o cunună şi a pornit biruitor şi ca să biruie.

După ce a luat cartea, Mielul trece imediat la a-i deschide 
sigiliile (peceţile); şi atenţia apostolului este atrasă spre 

scenele care au loc sub fiecare sigiliu. Numărul şapte a fost deja 
remarcat ca denotând în Scriptură ceva complet şi perfecţiune. 
Cele şapte sigilii cuprind, de aceea, întreaga clasă de anumite 
evenimente, ajungând până la încheierea timpului de probă. Ca 
urmare, a spune, aşa cum fac unii, că sigiliile se referă la o serie 
de evenimente care ajung până, poate, în timpul lui Constantin, şi 
cele şapte trâmbiţe o altă serie de la acel moment în continuare, 
nu poate fi corect. Trâmbiţa se referă la o serie de evenimente 
care au loc în acelaşi timp cu evenimentele peceţilor, însă de un 
caracter cu totul diferit. O trâmbiţă este un simbol pentru război; 
ca urmare trâmbiţele se referă la mişcări politice însemnate care 
au loc între naţiuni în timpul erei evanghelice. Peceţile se referă la 
evenimente de un caracter religios, şi conţin istoria bisericii de la 
începutul erei creştine până la venirea lui Hristos.

Comentatorii au pus o întrebare cu privire la modul în care 
aceste scene au fost reprezentate în faţa apostolului. A fost doar o 
descriere scrisă a evenimentelor, care i-a fost citită pe măsură ce 
fiecare pecete succesivă era deschisă? Sau era o ilustrare în imagini 
a evenimentelor pe care le conţinea cartea, şi care era prezentată în 
faţa lui, pe măsură ce erau rupte peceţile? Sau a fost o reprezentare 
scenică, diferiţi actori venind şi îndeplinindu-şi rolurile? Barnes 
se decide în favoarea numirii lor ilustraţii pictoriale; pentru că 
el crede că doar o descriere scrisă nu ar răspunde la limbajul 
apostolului când prezintă ceea ce a văzut, şi doar o reprezentare 
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