STUDIUL

3

14-20 aprilie

Isus şi cartea Apocalipsa
Sabat după-amiază
Completează și memorează: „Celui ce va _________ îi voi
da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi
Eu am ________ şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de
domnie.” (Apocalipsa 3:21)
Chiar şi la o citire rapidă a Noului Testament, putem remarca o
realitate fundamentală: Noul Testament este legat în mod direct de
Vechiul Testament. Evangheliile şi epistolele fie fac referire la evenimente din Vechiul Testament, fie citează direct sau indirect din
el. De asemenea, Isus, când a vorbit despre El şi despre lucrarea
Sa, a subliniat că trebuiau să se împlinească Scripturile (vezi Matei
26:54,56; Marcu 14:49; Ioan 13:18; 17:12).
Lucrul acesta este valabil şi cu privire la cartea Apocalipsa. Nu o
putem înţelege dacă nu cunoaştem Vechiul Testament, în special
cartea lui Daniel. De aceea le studiem de obicei împreună.
Un aspect deloc de neglijat este acela că referinţele la Vechiul
Testament din cartea Apocalipsa, luate împreună cu restul cărţii,
ni-L descoperă pe Isus. Tema ei principală este Isus, cine este El, ce
a făcut El pentru poporul Său şi ce va face El pentru noi în timpul
sfârşitului. De aceea, dacă vom respecta tema ei, orice discuţie despre evenimentele din zilele finale Îl va avea în prim-plan pe El. În
studiul de săptămâna aceasta, vom vedea cum ni-L prezintă cartea
Apocalipsa.
21 aprilie – Ziua Libertății religioase (colectă)
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Duminică, 15 aprilie

Structura cărţii Apocalipsa

Unul dintre punctele comune ale cărţilor Daniel şi Apocalipsa
este organizarea în două mari părţi: cea istorică şi cea escatologică
(despre evenimentele din timpul sfârşitului). Relaţia dintre aceste
două părţi este foarte strânsă în ambele scrieri. Evenimentele istorice pot fi considerate nişte proiecții, la scară redusă, ale evenimentelor globale din zilele finale. Când studiem evenimentele din istoria
Vechiului Testament, ne putem face o idee despre ce se va întâmpla
în zilele noastre şi mai departe. Principiul acesta se regăseşte totuşi
şi în afara cărţilor Daniel şi Apocalipsa.
1. Ce exemplu dat de Pavel ilustrează principiul discutat mai sus?
1 Corinteni 10:1-11_____________________________________________

______________________________________________________________

După cum aminteam în studiul anterior, unele relatări din Daniel
(Daniel 3:6,15,27; 6:6-9,21,22) prezintă evenimente dintr-o anumită perioadă şi dintr-o anumită zonă a lumii care reflectă, până la un
punct, evenimentele din timpul sfârşitului descrise în Apocalipsa.
Când studiem aceste relatări, reuşim să ne formăm o idee despre
încercările cu care se va confrunta poporul lui Dumnezeu la sfârşit,
la scară mai mare. Dar poate că ideea cea mai importantă este asigurarea eliberării din tot ce avem de îndurat pe pământul acesta.
Dintre multele promisiuni pe care ni le dă cartea Apocalipsa, cea
mai semnificativă este cea a biruinţei celor credincioşi.
Cu mici excepţii, partea istorică din Apocalipsa este formată din
capitolele 1–11, iar partea despre timpul sfârşitului, din capitolele
13–22.
2. Unde ar trebui plasată în timp Apocalipsa 12:1-17 (în trecut sau în
viitor) şi de ce?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

40

Instructori_2_2018.indd 40

STUDIUL 3

05/02/2018 15:27:23

Capitolul acesta aparţine ambelor părţi. De ce? Pentru că prezintă conflicte trecute – expulzarea din cer a lui Satana (Apocalipsa
12:7-9), atacarea de către Satana a Pruncului Isus (Apocalipsa 12:4)
şi persecutarea bisericii în secolele următoare ale istoriei creştine
(Apocalipsa 12:14-16) – şi apoi atacul desfăşurat de Satana împotriva rămăşiţei din timpul sfârşitului (Apocalipsa 12:17).
Se spune că lecţia pe care ne-o dă istoria este aceea că nu ne
însuşim niciodată lecţiile ei. Oamenii repetă greşelile înaintaşilor
lor. Ce putem face pentru a evita aceste greşeli?
Luni, 16 aprilie

Imagini ale lui Isus

3. Citeşte textele de mai jos care conţin diverse nume ale lui Isus şi
unele descrieri ale Lui şi ale faptelor Sale trecute, prezente sau viitoare. Ce ne descoperă ele despre Isus?
Apocalipsa 1:5_________________________________________________
______________________________________________________________

Apocalipsa 1:18________________________________________________
______________________________________________________________

Apocalipsa 5:8,9________________________________________________
______________________________________________________________

Apocalipsa 19:11-15____________________________________________
______________________________________________________________

Apocalipsa 21:6________________________________________________
______________________________________________________________

Acestea sunt doar câteva texte din Apocalipsa care ni-L descriu
pe Isus în diferitele Sale roluri şi funcţii. El este Mielul, o referire
la prima Sa venire, când S-a dat ca jertfă pentru păcatele noastre:
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„Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi
sunteţi, fără aluat, căci Hristos, Paştele nostru, a fost jertfit” (1 Corinteni 5:7). De asemenea, El este Acela care a „fost mort” şi care
este „viu în vecii vecilor” (Apocalipsa 1:18), o referire la moartea şi
învierea Sa. „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi
să învieze a treia zi dintre cei morţi” (Luca 24:46). Iar în Apocalipsa
19:11-15 este înfăţişat în rolul de la a doua Sa venire, când Se va
întoarce cu putere, slavă şi judecată. „Căci Fiul omului are să vină în
slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, şi atunci va răsplăti fiecăruia după
faptele lui” (Matei 16:27).
Cum ne putem forma obiceiul de a aşeza viaţa, moartea, învierea şi revenirea lui Isus în centrul existenţei noastre şi la baza
deciziilor morale pe care le luăm?
Marţi, 17 aprilie

Motivul sanctuarului în Apocalipsa

Pe lângă organizarea pe două părţi majore, Apocalipsa mai este
construită şi în jurul temei sanctuarului evreiesc. Motivul sanctuarului se regăseşte în ambele părţi.
Când intra cineva în sanctuarul de pe pământ, ajungea mai întâi în curte, la altarul pentru arderile-de-tot, unde erau înjunghiate
animalele. După moartea animalului, un simbol al jertfei Domnului
Hristos, preotul intra în prima încăpere a sanctuarului, unde îndeplinea o slujbă care ilustra lucrarea îndeplinită de Isus în sanctuarul
ceresc după înălţarea Sa. Prezenţa Sa în mijlocul sfeşnicelor reprezintă această lucrare a Sa (Apocalipsa 1:13).
4. Ce reprezintă uşa deschisă? Unde are loc această scenă?
Apocalipsa 4:1,2________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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După înălţarea Sa la cer, Hristos a fost primit în Locul Sfânt din
templul ceresc prin această uşă deschisă. Când apare pentru prima
oară în cartea Apocalipsa, El stă în mijlocul sfeşnicelor din prima
încăpere din sanctuarul ceresc (vezi Apocalipsa 1:10-18).
5. Ce semnifică faptul că, în momentul în care templul din cer a fost
deschis, Ioan putea vedea chivotul legământului, care, în sanctuarul pământesc, se afla în a doua încăpere?
Apocalipsa 11:19 _______________________________________________
______________________________________________________________

Leviticul 16:12-14_______________________________________________
______________________________________________________________

Imaginea chivotului legământului din sanctuarul ceresc este o
referire indiscutabilă la Locul Preasfânt, a doua încăpere. În cartea
Apocalipsa, găsim nu numai slujirea lui Isus în ambele etape, simbolizate prin slujbele diferite care se aduceau în cele două încăperi
ale sanctuarului pământesc, ci şi adevărul esenţial şi încurajator că
evenimentele din cer se împletesc cu cele de pe pământ. În ciuda
încercărilor din trecut şi din timpul sfârşitului descrise în cartea Apocalipsa, putem avea asigurarea că „tot cerul este angajat în lucrarea
de pregătire a unui popor care să stea în picioare în ziua Domnului.
Legătura dintre cer şi pământ pare foarte strânsă.” (Ellen G. White,
My Life Today, p. 307)
Miercuri, 18 aprilie

Hristos în Apocalipsa (1)

Toate elementele cărţii Apocalipsa, de la structură până la conţinut, au un singur scop: să-L descopere pe Isus Hristos.
De aceea se începe cu cuvintele: „Descoperirea lui Isus Hristos”
(Apocalypsis Iesou Christou). Expresia aceasta este interpretată
în două moduri principale: (1) „descoperirea de la Isus Hristos” şi
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(2) „descoperirea despre Isus Hristos” (Apocalipsa 1:2). Menţiunea
că este o „descoperire” înlătură ideea că Apocalipsa ar fi o carte
încifrată. Altminteri, de ce ar mai fi inclus Domnul cartea aceasta în
Biblie, dacă n-ar fi dorit să fie înţeleasă de cititorii ei?
6. Ce ne învaţă despre Isus pasajul din Apocalipsa 1:1-8?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

În Apocalipsa, Hristos este prezentat sub titlurile „Domnul împăraţilor pământului” (Apocalipsa 1:5), iar spre sfârşitul cărţii, „Împăratul împăraţilor” (Apocalipsa 19:16). Ele ne dau asigurarea că
Domnul şi Mântuitorul nostru este la cârma evenimentelor, în ciuda
haosului şi confuziei de pe pământ.
În Apocalipsa 1:5, găsim o referire clară la Hristos ca Răscumpărător. Declaraţia că El „ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele
Său” indică spre moartea Sa ispăşitoare pe cruce. El nu numai că ne
socoteşte neprihăniţi, ci ne şi sfinţeşte (1 Corinteni 6:11). În textele
de acest tip găsim asigurarea mântuirii, a faptului că El ne spală de
păcate, nu noi.
7. Ce ne învaţă despre Isus Apocalipsa 1:7?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

În miezul credinţei creştine se află făgăduinţa revenirii lui Hristos
pe nori. Evenimentul acesta va fi literal, va fi vizibil pentru toţi oamenii, va pune punct suferinţei, haosului şi degradării o dată pentru
totdeauna şi va aduce împlinirea făgăduinţelor veşniciei.
Ce ne învaţă despre Isus Apocalipsa 1:8? Ce imagini ale Isus ne
inspiră curaj şi speranţă în încercările prin care trecem acum?
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Joi, 19 aprilie

Hristos în Apocalipsa (2)

8. Ce declară Isus despre Sine în Apocalipsa 1:11,17,18?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

În aceste versete, Isus este înfăţişat stând în picioare între şapte
sfeşnice de aur. Ioan a fost atât de copleşit de descoperirea Sa în
acest rol, încât a căzut la picioarele Lui ca mort. Dar Isus, Domnul
oricărei mângâieri, i-a spus să nu se teamă şi a declarat că El este
Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Alfa şi Omega – referiri la existenţa Sa
eternă ca Dumnezeu. După aceea, i-a amintit despre moartea şi învierea Sa şi despre speranţa pe care o aduce învierea. Şi a declarat
că El ţine „cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor”, repetând, practic, ce i-a spus Martei după moartea fratelui ei: „Eu sunt Învierea şi
Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine
trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”
(Ioan 11:25,26).
În ambele situaţii, Isus ne îndreaptă gândul către speranţa învierii, marele apogeu al credinţei creştine. Fără această speranţă, ce
rost ar mai avea toate celelalte aşteptări ale noastre?
9. Ce alte învăţături despre Isus găsim în Apocalipsa 22:7,12,13?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

„Hristos Isus este Afla şi Omega, Geneza din Vechiul Testament
şi Apocalipsa din Noul Testament. Ambele se întâlnesc în Hristos.
Adam şi Dumnezeu sunt împăcaţi prin ascultarea celui de-al doilea
Adam, care a împlinit lucrarea de biruire a ispitelor lui Satana şi de
răscumpărare a eşecului şi a căderii ruşinoase a lui Adam.” (Comentariile lui Ellen G. White, CBAZŞ, vol. 6, pp. 1092–1093)
Da, Isus este începutul şi sfârşitul. El ne-a creat la început şi, la
sfârşit, la venirea Sa, El ne va da trupuri noi.
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De la primul şi până la ultimul ei verset, pe măsură ce ne prezintă evenimentele istorice, dar mai ales evenimentele din timpul
sfârşitului, cartea Apocalipsa rămâne permanent Descoperirea lui
Isus Hristos. De aceea, studiul nostru despre evenimentele finale
trebuie să Îl aibă în centru pe Isus Hristos.
Ce putem face zilnic pentru a-L păstra pe Isus în centrul vieţii
noastre?
Vineri, 20 aprilie

Un gând de încheiere

„În Apocalipsa, sunt zugrăvite lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.
Însuși numele dat paginilor ei inspirate – «Apocalipsa (Descoperirea)» – contrazice declaraţia că ar fi o carte sigilată. O descoperire
este ceva ce este dat pe faţă. Domnul Isus Însuși i-a dezvăluit servului Său tainele cuprinse în această carte și planul Său este ca ele să
fie deschise cercetării tuturor. Adevărurile ei sunt adresate acelora
care trăiesc în ultimele zile ale istoriei pământului, precum și celor
din zilele lui Ioan. Unele dintre scenele descrise în această profeţie
sunt în trecut, altele au loc acum; unele ne aduc în atenţie încheierea marii lupte dintre puterile întunericului și Prinţul cerului, iar
altele descoperă triumful și bucuria celui răscumpărat pe pământul
înnoit.” (Ellen G. White, Faptele apostolilor, ed. 2014, p. 430)
Textele din introducerea şi din finalul cărţii Apocalipsa pe care
le-am studiat săptămâna aceasta ne arată că subiectul ei principal este Domnul Isus. Ea ne ajută să-L cunoaştem mai bine chiar şi
prin referirile la evenimentele istorice din Vechiul Testament. Alte
descrieri ale Sale vei găsi în Apocalipsa 3:14; 5:5,6; 7:14; 19:11-16.
Când punem cap la cap toate aceste texte, obţinem o imagine impresionantă a lui Isus şi ne dăm seama cât de important ar trebui să
fie El pentru urmaşii Săi!
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BIBLIA ȘI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND
Biblia: Ioan 3–9

1. Despre cine scrie Ioan că mărturisește ce a văzut și auzit, și
totuși nimeni nu primește mărturia lui?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. De ce se spune că Isus nu voia să stea în Iudeea?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Cine a(u) afirmat că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Ce motivație avea la bază hotărârea iudeilor de a exclude pe
cineva din sinagogă?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Istoria mântuirii, cap. 8

5. Ce lucru mișcător au făcut animalele expuse intemperiilor potopului?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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MATERIAL PENTRU INSTRUCTORI
Obiective
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să identifice scopul şi
structura cărţii Apocalipsa şi să remarce rolul central al lui Isus
în istoria mântuirii.
La nivelul sentimentelor: Să se apropie mai mult de Isus Hristos,
Cel care Se descoperă în Cuvântul Său, în istorie şi în viaţa personală a credinciosului.
La nivel practic: Să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, să păzească învăţăturile Sale şi să-şi înceapă şi să-şi încheie orice activitate cu
Dumnezeu.
SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Ideea principală a cărţii Apocalipsa
A. De ce se intitulează ultima carte a Bibliei Descoperirea lui Isus
Hristos?
B. Ce legătură există între cartea Apocalipsa şi cartea lui Daniel?
C. Ce putem învăţa din structura cărţii Apocalipsa?
II. Sentimente: Hristos în voi
A. De ce şi cum mă ajută Isus să mă apropii de Dumnezeu?
B. De ce ar trebui să existe armonie între religia mea şi viaţa mea
zilnică?
C. Cum mă ajută Descoperirea lui Isus Hristos să-L iubesc pe
Dumnezeu?
III. Practic: A asculta înseamnă a păzi
A. Care este dovada că ai înţeles Descoperirea lui Isus Hristos?
B. Cum îţi începi ziua şi cum ţi-o închei?
C. Ce priorităţi ai în activităţile pe care le desfăşori?
Rezumat: Apocalipsa este o carte foarte interesantă pentru că ne
descoperă tainele lui Dumnezeu; dar este mai mult decât atât, este o
carte practică şi relevantă pentru că ne priveşte personal şi pentru că
vorbeşte despre destinul lumii noastre.
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. MOTIVARE
Pasajul central: Apocalipsa 1:3.
Ideea de bază: Înţelegerea cărţii Apocalipsa nu depinde exclusiv de
capacitatea noastră de a dezlega simbolurile. Dar depinde de răspunsul
pe care îl vom da apelului lui Dumnezeu de a ne pocăi şi de a-I sluji Lui.
Iar intenţiile noastre bune de a fi evlavioşi şi de a fi pe placul Său trebuie modelate şi ghidate prin studiul serios şi atent al Cuvântului.
Încă din deschidere, Apocalipsa ne prezintă principiile pe care ar
trebui să le respectăm pentru a o înţelege. Ea ne îndeamnă să o citim,
să o ascultăm şi să „păzim” cele scrise în ea. Citirea este primul pas important. Adevărul nu se găseşte în noi; se găseşte într-un text inspirat
de Dumnezeu. El este numit „prorocie”, iar aceasta trebuie ascultată.
În ebraică, verbul „a asculta” are două sensuri; primul sens este „a
înţelege” (1 Împăraţi 3:9; Neemia 8:3; Apocalipsa 2:7), ceea ce înseamnă
că este necesar să ne punem mintea la contribuţie, să depunem efort
intelectual. Al doilea sens este „a îndeplini”, ceea ce implică dispoziţia
de a transpune cunoştinţele în fapte şi de a-I răspunde lui Dumnezeu.
Al treilea verb, „a păzi” ne reaminteşte că viaţa spirituală este un proces
continuu şi repetitiv: trebuie să păstrăm viu în minte şi în inimă tot ce am
citit şi am ascultat. De aceea este repetat acest principiu la finalul cărţii
(Apocalipsa 22:7).
Discuţie introductivă: Observă că primul verb, „a citi”, este la singular, iar celelalte două la plural, fapt ce ne transmite ideea că există
un singur cititor şi mai mulţi ascultători. Multitudinea ascultătorilor ne
sugerează că Apocalipsa ţine de închinare. De aceea, n-ar trebui s-o citim singuri. Discută cu participanţii ce principii şi adevăruri presupune
acest cadru de închinare colectivă.
De discutat
1. De ce este important să citim cartea Apocalipsa în compania căutătorilor adevărului cu o mentalitate asemănătoare cu a noastră?
2. Ce deprinderi şi ce emoţii presupune această citire în grup?
2. APROFUNDAREA STUDIULUI
Trei aspecte ar trebui să le trezească participanților dorinţa de a
înţelege Apocalipsa şi de a o aborda corect: (1) relaţia cărţii Apocalipsa
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cu Vechiul Testament şi, îndeosebi, cu cartea lui Daniel; (2) structura
generală a cărţii; (3) accentul pus pe persoana lui Isus Hristos.
Comentariu biblic
I. Cea mai ebraică scriere din Noul Testament
(Revedeţi împreună, în grupă, Apocalipsa 1:4 şi Exodul 3:14.)
Cartea Apocalipsa poate fi considerată scrierea noutestamentară
cea mai înrudită cu Vechiul Testament. Putem număra 2 000 de aluzii la
Vechiul Testament, dintre care 400 sunt referinţe explicite şi 90, citări
din Pentateuh şi din Profeţi. Este atât de bine ancorată în limba ebraică,
încât Ernest Renan, istoric, filosof şi scriitor, expert în limbile Orientului
Mijlociu, a afirmat că Apocalipsa „cu greu… poate fi înţeleasă… de necunoscătorii ebraicii” (Antichrist: Including the Period from the Arrival
of Paul in Rome to the End of the Jewish Revolution, 1897, p. 17). Ioan
îşi deschide mesajul către cele şapte biserici cu un salut care îşi are originea în Dumnezeul Vechiului Testament. Shalom provine din expresia
„Cel ce este”, Numele Dumnezeului care i Se descoperă lui Moise în
rugul aprins (Exodul 3:14).
Însă cartea cea mai prezentă este cartea Daniel. Primul cuvânt din
Apocalipsa, „descoperirea”, este un cuvânt-cheie în Daniel, regăsindu-se
şi aici în introducerea viziunilor profetice (Daniel 2:19,28,29,30,47;
10:1). Apocalipsa începe cum se încheie Daniel, cu o binecuvântare, de
parcă ar fi o continuare a acesteia. Daniel se încheie cu o binecuvântare pentru cei care aşteaptă „sfârşitul zilelor” (Daniel 12:12,13), iar Apocalipsa începe cu o binecuvântare cu acelaşi orizont, „căci vremea este
aproape” (Apocalipsa 1:3). Până şi modul în care se prezintă Ioan în
introducerea viziunii, „Eu, Ioan” (Apocalipsa 1:9) reflectă modul de exprimare al lui Daniel, „Eu, Daniel”, în viziunile lui (Daniel 7:15; 8:15,27;
9:2; 10:2,7; 12:5). Toate aceste detalii din versetele iniţiale ale cărţii
Apocalipsa ar trebui să ne convingă să o studiem în paralel cu Vechiul
Testament şi cu cartea lui Daniel.
De discutat: La ce greşeli ne expunem dacă citim şi studiem Noul
Testament fără a lua în considerare relaţia lui cu Vechiul Testament?
În ce domenii, de-a lungul timpului, creştinismul a încetat să ţină cont
de această relaţie? Cartea lui Daniel se pare că a fost bine cunoscută şi
apreciată printre primii creştini. Ce salut folosit de ei se leagă de descoperirile in cartea lui Daniel?
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II. Structură elocventă
(Revedeţi împreună, în grupă, Apocalipsa 11:19 – 14:5.)
Aidoma cărţii lui Daniel, cartea Apocalipsa este alcătuită din două
secţiuni şi plasează în centrul ei judecata lui Dumnezeu din timpul
sfârşitului şi de la venirea Fiului omului (Apocalipsa 14; compară cu
Daniel 7). Prima parte a cărţii Apocalipsa se ocupă cu evenimentele de
pe pământ din vremea lui Ioan şi până la revenirea lui Hristos, iar partea a doua, cu evenimentele din cer din momentul revenirii lui Hristos
şi până la coborârea Ierusalimului ceresc.
Pe lângă această organizare pe două părţi, structura cărţii Apocalipsa este legată şi de spaţiul şi de calendarul sanctuarului. Spaţiul
sanctuarului este sugerat de trecerea progresivă a viziunii de la jertfa
lui Hristos, care evocă altarul (Apocalipsa 1:5), la sfeşnic, care evocă
prima încăpere din sanctuar, Locul Sfânt (vers. 10-18), şi apoi la chivotul legământului, care evocă a doua încăpere din sanctuar, Locul
Preasfânt (Apocalipsa 11:19). Calendarul sanctuarului este sugerat de
aluziile la cele şapte sărbători evreieşti care punctează ritmul trecerii
progresive a viziunii de la Paşte (Apocalipsa 1:12-20) la Sărbătoarea
Corturilor (Apocalipsa 21:1-8). Mesajul cărţii Apocalipsa este atât de
bogat în semnificaţii şi atât de relevant tocmai datorită acestei structuri multiple.
De discutat: Ce lecţii putem desprinde din relaţia dintre sanctuar şi
diferitele părţi ale cărţii Apocalipsa? De ce este plasat evenimentul judecăţii lui Dumnezeu în centrul cărţilor Apocalipsa şi Daniel? (Compară
cu plasarea capitolului 16 din Leviticul în centrul Pentateuhului.)
III. Hristos în centru
(Revedeţi împreună, în grupă, Apocalipsa 1:5,18; 3:21.)
Isus este prezent peste tot în cartea Apocalipsa. El apare în introducere pentru a clarifica subiectul esenţial al cărţii, „Descoperirea lui Isus
Hristos” (Apocalipsa 1:1) şi pentru a stabili că ea vine „din partea lui
Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din morţi” (vers. 5). Şi
apare la finalul cărţii, în ultima binecuvântare (Apocalipsa 22:20), unde
Îl auzim din nou confirmându-Şi venirea şi unde ne este urată însoţirea
harului Său (vers. 20,21). În cuprinsul cărţii, se face referire la diferitele
aspecte ale lucrării Sale: rolul Său de Miel de Paşte, care aduce mântu-
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irea, învierea Sa, prezenţa Sa în mijlocul sfeşnicelor şi biruința Sa finală
ca un împărat pe un cal alb (Apocalipsa 19:11-16).
De discutat: De ce ocupă Isus Hristos locul central în cartea Apocalipsa? Care este simbolul cel mai important utilizat în cartea Apocalipsa
pentru a-L reprezenta pe Isus Hristos?
3. APLICAŢIA
Cartea Apocalipsa foloseşte des cuvântul „sânge” şi pare a-L înfăţişa
pe Dumnezeu ca fiind răzbunător. Cum putem împăca aceste imagini
crude cu ideea că Dumnezeu este bun şi iubitor? Luther a respins cartea Apocalipsa. Este posibil ca imaginile violente din carte să fi contribuit la această respingere.
Întrebări
Ce lecţii etice importante putem învăţa din cartea Apocalipsa? De
ce este important să ştim că Dumnezeu va judeca omenirea?
Ce impact ar trebui să aibă cartea Apocalipsa asupra modului în
care trăieşti?
4. ACTIVITATE
Cartea Apocalipsa a condus de multe ori la fanatism, poate pentru
că este citită separat de celelalte cărţi ale Bibliei. De ce nu este înţelept
să o citim separat? Ce alte cărţi biblice ar trebui să studiem în paralel
cu Apocalipsa?
Sugestii
1. Cere-le membrilor grupei să caute simbolurile folosite în cartea
Apocalipsa.
2. Discutați despre semnificaţia lor şi despre legătura lor cu simbolurile din Vechiul Testament.
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