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Teme şi aplicaţii de exegeza textelor 
apocaliptice 

 

 

Faceţi exegeza următoarelor texte, încercând să 

răspundeţi întrebării fundamentale a exegezei: ce anume 

a vrut să spună autorul destinatarului său primar (ideea 

exegetică)? 

 

1. Apocalipsa 12 (1-6, 7-12, 13-17). Comentaţi divizarea 

propusă. Explicaţi principalele simboluri prezente în 

text (femeia, copilul, balaurul, îngerii, bătălia, pustia, 

râul, etc.). Decideţi asupra ideii generale a viziunii. 

Ce spune autorul în cele trei porţiuni delimitate logic? 

Care este mesajul său în tot capitolul? Ce fel de 

viziune asupra istoriei se poate extrage de aici? 

Încercaţi să găsiţi ideea exegetică pe cele trei porţiuni 

şi, apoi, pe tot capitolul. Cum şi ce aţi predica de aici 

unei audienţe contemporane? 
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Aplicaţie exegetică 1: Apocalipsa 12 

 

 

Împărţirea text Apocalipsa 12 (1-6, 7-12, 13-17).  

 

Împărţirea propusă are în vedere trei secvenţe narative 

diferite cu două localizări sau trei, geografice şi 

temporale, de asemenea diferite.  

 

12.1-6 priveşte la o acţiune – semn care are loc pe 

pământ, un conflict între femeia glorioasă din cer şi 

copilul mesianic pe care îl naşte, şi balaurul „mare şi 

roşu” (deşi prima imagine se află în cer),  

 

12.7-12 priveşte la un război în ceruri, între îngeri, 

încheiat cu victoria îngerilor buni şi prelungit cu o 

avertizare severă despre faptul că urmează o confruntare 

radicală pe pământ, iar  

 

12.13-18 reia tema conflictului de pe pământ între 

balaur, femeie şi urmaşii Seminţei ei.  

 

Prima şi ultima secţiune descriu secvenţe de istorie 

pământească, acoperind o perioadă care începe, în mare, 

la creaţie, şi merge până la începutul necazurilor din 

timpul lui Antihrist (capitolul 13 vorbeşte despre fiara 

balaur din mare, Antihristul, şi fiara – miel-taur-leu de 

pe uscat, profetul mincinos). Secţiunea mediană prezintă 

un conflict ceresc, iar localizarea temporală nu este clară, 

este un eveniment din afara istoriei terestre, posibil 

început în zona creaţiei şi continuat până înainte de a 

doua venire a lui Isus care aduce încheierea istoriei 

prezente şi transformarea universului într-un univers 

nou (cer nou şi pământ nou). 
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Explicarea simbolurilor din text  

 

SEMNUL FEMEII DIN CER:  

Femeia din cer, din Apocalipsa 12 este un simbol cu mai 

multe înţelesuri şi cu o anumită dinamică de tranziţie (îşi 

schimbă înţelesurile pe parcursul capitolului). Ea 

simbolizează iniţial omenirea mântuită, în destinul ei 

glorios, arătat în contextul imaginilor creaţiei (învăluită 

în soare, cu luna la picioare, încununată cu 12 stele, 

aşezată în cer). În acest context femeia pare să fie 

omenirea credincioasă, cea din care se naşte Mesia, 

conform promisiunii din Geneza (Sămânţa femeii), adică  

omenirea credincioasă din care, printr-o reprezentantă 

feminină anume, se naşte Hristos.  

Femeia ca imagine a omenirii credincioase este o 

imagine întâlnită şi înalte părţi din Biblie: de exemplu, 

Israelul este numit Fecioara Sionului, Biserica este 

numită Mireasa lui Hristos. Omenirea credincioasă este 

trupul lui Hristos, iar Hristos este capul, şi împreună 

sunt Omul creat după chipul lui Dumnezeu. 

Legătura cu soarele, luna şi stelele implică vieţuirea în 

Universul creat şi adaptat pentru oameni şi îngeri, în 

care întunericul şi lumina au devenit fenomene adaptate, 

sub formă de noapte cu stele şi, respectiv, zi luminoasă, 

cu soare. Prezenţa lunii la picioare are şi conotaţii legate 

de fertilitate. Cele douăsprezece stele pot fi o referinţă la 

Israel sau Biserică (12 seminţii, 12 apostoli), dar prin 

prezenţa stelelor, ca atare, sunt şi o referinţă la îngeri, 

posibil la faptul că îngerii sunt chemaţi să-l slujească pe 

Dumnezeu, slujindu-i pe oameni. 

A doua determinare a semnului femeii este aceea de 

comunitate mesianică, posibil Israelul, din care se naşte 

Hristos. De asemenea, poate fi vorba despre Biserică, dar 

această determinare apare mai ales în ultima parte a 

capitolului, unde este vorba despre femeie şi rămăşiţa 

sau urmaşii Seminţei ei (adică ai lui Isus), care ţin 

credinţa în Isus. 
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A treia determinare a semnului femeii poate fi istoric 

mai precisă, adică poate fi o referire la Maria, dar în 

contextul Fecioarei generice, profeţite din Eden, ca mamă 

a Seminţei, adică a lui Mesia.  

 

 

Ideea generală a viziunilor din Apocalipsa 12  

 

Ce spune autorul în cele trei porţiuni delimitate logic?  

 

Care este mesajul său în tot capitolul?  

 

Ce fel de viziune asupra istoriei se poate extrage de aici?  

 

Încercaţi să găsiţi ideea exegetică pe cele trei porţiuni şi, 

apoi, pe tot capitolul.  

 

Cum şi ce aţi predica de aici unei audienţe 

contemporane? 
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Analiza textului pe porțiuni 

A. DOUA SEMNE MARI : FEMEIA ȘI BALAURUL (1-6) 

Text UBS4 

1 Καὶ ρημεῖξν μέγα ὤφοη ἐν ςῷ ξὐπανῷ, γσνὴ 
πεπιβεβλημένη ςὸν ἥλιξν, καὶ ἡ ρελήνη ὑπξκάςτ ςῶν 
πξδῶν αὐςῆς καὶ ἐπὶ ςῆς κεφαλῆς αὐςῆς ρςέφανξς ἀρςέπτν 

δώδεκα, 2 * καὶ ἐν γαρςπὶ ἔγξσρα, καὶ κπάζει ὠδίνξσρα καὶ 

βαρανιζξμένη ςεκεῖν.a 3 * καὶ ὤφοη ἄλλξ ρημεῖξν ἐν ςῷ 

ξὐπανῷ, καὶ ἰδξὺ δπάκτν μέγας πσππὸς ἔγτν κεφαλὰς 
ἑπςὰ καὶ κέπαςα δέκα καὶ ἐπὶ ςὰς κεφαλὰς αὐςξῦ ἑπςὰ 

διαδήμαςα, 4 * καὶ ἡ ξὐπὰ αὐςξῦ ρύπει ςὸ ςπίςξν ςῶν 

ἀρςέπτν ςξῦ ξὐπανξῦ καὶ ἔβαλεν αὐςξὺς εἰς ςὴν γῆν.b καὶ 

ὁ δπάκτν ἕρςηκεν ἐνώπιξν ςῆς γσναικὸς ςῆς μελλξύρης 

ςεκεῖν, ἵνα ὅςαν ςέκῃ ςὸ ςέκνξν αὐςῆς καςαφάγῃ. 5 * καὶ 
ἔςεκεν σἱὸν ἄπρεν, ὃς μέλλει πξιμαίνειν πάνςα ςὰ ἔονη ἐν 
ῥάβδῳ ριδηπᾷ. καὶ ἡππάροη ςὸ ςέκνξν αὐςῆς ππὸς ςὸν οεὸν 
καὶ ππὸς ςὸν οπόνξν αὐςξῦ. 6 * καὶ ἡ γσνὴ ἔφσγεν εἰς ςὴν 

ἔπημξν, ὅπξσ ἔγει ἐκεῖ ςόπξν ἡςξιμαρμένξν ἀπὸ ςξῦ οεξῦ, 
ἵνα ἐκεῖ ςπέφτριν αὐςὴν ἡμέπας γιλίας διακξρίας 
ἑυήκξνςα.c 

Text Byzantin 
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12.2 κπάζει … ςεκεῖν Is 66.7; Mic 4.10 

a12.2 P: TEV Seg FC 

*3 δπάκτν … δέκα Dn 7.7 

*4 ρύπει … γῆν Dn 8.10 

b4 P: Seg 

*5 ἔςεκεν σἱόν Is 7.14; 66.7 μέλλει … ριδηπᾷ Ps 2.9; Re 
19.15 

*6 ἡμέπας … ἑυήκξνςα Re 11.2; 13.5 

c6 NO P: TOB // SP: WH // S: NJB 

 

Traducere 

1 Şi s-a arătat în cer un semn mare, o femeie îmbrăcată 

cu soarele, având luna sub picioarele ei, iar pe capul ei 

purtând o cunună de douăsprezece stele. 2 Ea era 

însărcinată şi striga în durerile naşterii, chinuindu–se să 

nască.  

 
3 Şi s-a mai arătat şi un alt semn în cer: iată, un Balaur 

mare şi roşu, cu şapte capete şi zece coarne, iar pe 

capetele lui, şapte diademe. 4 Coada lui mătura o treime 

din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Şi Balaurul 

a stat înaintea femeii care urma să nască, pentru ca, 

atunci când va naşte, să îi înghită copilul.  

 
5 Şi ea a născut un fiu care avea să păstorească toate 

neamurile cu un toiag de fier. Şi copilul ei a fost răpit şi 

dus la Dumnezeu, la tronul său. 6 Iar femeia a fugit în 

pustiu, unde avea un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie 

hrănită acolo timp de o mie două sute şaizeci de zile.  
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Discutați variantele de text: 

 

δώδεθα, 2 θαὶ ἐλ γαζηξὶ ἔρνπζα·] WH NM, δώδεθα, 2 θαὶ ἐλ 

γαζηξὶ ἔρνπζα,] NA, δώδεθα. 2 θαὶ ἐλ γαζηξὶ ἔρνπζα,] ο NR 

Riv Dio δώδεθα. 2 θαὶ ἐλ γαζηξὶ ἔρνπζα] CEI ND TILC Nv 

 

θαὶ θξάδεη] p47 A WH, θξάδεη] al  א ο, ἔθξαδελ] (C) Byz, 

ἔθξαμελ] pc 

 

κέγαο ππξξόο] A pc ο WH, κέγαο ππξὸο] pc, ππξξόο κέγαο] p47 

p115  א pc, ππξὸο κέγαο] Byz 

 

ἑπηὰ δηαδήκαηα] Byz WH δηαδήκαηα ἑπηὰ] ο 

 

πἱόλ,] WH Nv NM πἱόλ] ο NA NR CEI ND Riv Dio 

 

ἄξζελ] A C WH ἄξξελα] p47  א P 046 051 1006 1611 1841 

1854 2053 2329 2351 Byz ο 

 

πξὸο ηὸλ ζξόλνλ] Byz WH NR CEI Riv Dio TILC Nv, ηὸλ 

ζξόλνλ] ο ND NM 

 

ἐθεῖ] Byz WH omit] ο 

 

ἀπὸ] p47  א A C al ο WH,  ὑπὸ] Byz 

 

ηξέθωζηλ] ( א) A (C) pm ο WH  ἐθηξέθωζηλ] Byz 

 

Identificați expresiile cheie: 

 

Semn mare; alt semn; explicaţia femeii; explicaţia 

Balaurului; stelele; explicaţia fiului născut şi răpit la cer; 

1260 zile (cf. „şi o vreme, două vremi, o jumătate de 

vreme”). 

 

Prezentați contextul 
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o pauză, după cele şapte peceţi şi patru trâmbiţe. Cele 

şapte semne. 

 

Idee exegetică 

Planul glorios al mântuirii omenirii, profeţit chiar din 

Geneza, se împlineşte prin naşterea lui Mesia din 

omenirea credincioasă, din fecioară, pentru că Domnul îl 

păzeşte pe Hristos și venirea lui şi ocroteşte Biserica de 

atacurile şi planurile Diavolului cel puternic. 

 

Puncte de predică: 

Să ai încredere în mântuirea adusă de Dumnezeu, pentru 

că ştii că: 

- Domnul îşi ţine promisiunile date în Geneza. 

Sămânţa femeii, bărbatul Hristos, a venit cu 

adevărat și este destinat victoriei totale. Prin El şi 

cu El, omenirea are o semnificaţie glorioasă, 

cosmică, eternă. 

- Grija lui Dumnezeu s-a arătat în păzirea lui Isus de 

orice rău, în timpul lucrării sale pământeşti, până 

la cruce, înviere şi înălţare, şi aceeaşi grijă o arată 

Dumnezeu şi faţă de destinul Bisericii, pe care o 

ocroteşte aşa încât nu poate fi nimicită. 

- Balaurul care îl reprezintă pe Satana în poziţie 

regală, încearcă să domine istoria, dar toate 

aşteptările sale nu vor fi încununate de succes, 

fiind sortite eşecului. 
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B. RĂZBOIUL DIN CERURI (7-12) 
 

Text UBS4 

7 * Καὶ ἐγένεςξ πόλεμξς ἐν ςῷ ξὐπανῷ, ὁ Μιγαὴλ καὶ ξἱ 
ἄγγελξι αὐςξῦ ςξῦ πξλεμῆραι μεςὰ ςξῦ δπάκξνςξς. καὶ ὁ 
δπάκτν ἐπξλέμηρεν καὶ ξἱ ἄγγελξι αὐςξῦ, 8 καὶ ξὐκ 
ἴργσρεν ξὐδὲ ςόπξς εὑπέοη αὐςῶν ἔςι ἐν ςῷ 
ξὐπανῷ. 9 * καὶ ἐβλήοη ὁ δπάκτν ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ 

ἀπγαῖξς, ὁ καλξύμενξς Διάβξλξς καὶ ὁ Σαςανᾶς, ὁ πλανῶν 
ςὴν ξἰκξσμένην ὅλην, ἐβλήοη εἰς ςὴν γῆν, καὶ ξἱ ἄγγελξι 
αὐςξῦ μες᾽ αὐςξῦ ἐβλήοηραν.d 10 * καὶ ἤκξσρα φτνὴν 

μεγάλην ἐν ςῷ ξὐπανῷ λέγξσραν, 
Ἄπςι ἐγένεςξ ἡ ρτςηπία καὶ ἡ δύναμις 
καὶ ἡ βαριλεία ςξῦ οεξῦ ἡμῶν 
καὶ ἡ ἐυξσρία ςξῦ Χπιρςξῦ αὐςξῦ, 
ὅςι ἐβλήοη ὁ καςήγτπ ςῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, 
ὁ καςηγξπῶν αὐςξὺς ἐνώπιξν ςξῦ οεξῦ ἡμῶν 
ἡμέπας καὶ νσκςός. 
11 καὶ αὐςξὶ ἐνίκηραν αὐςὸν διὰ ςὸ αἷμα ςξῦ 
ἀπνίξσ καὶ διὰ ςὸν λόγξν ςῆς μαπςσπίας αὐςῶν 
καὶ ξὐκ ἠγάπηραν ςὴν ψσγὴν αὐςῶν ἄγπι 
οανάςξσ. 
12 διὰ ςξῦςξ εὐφπαίνεροε, [ξἱ] ξὐπανξὶ 
καὶ ξἱ ἐν αὐςξῖς ρκηνξῦνςες. 
ξὐαὶ ςὴν γῆν καὶ ςὴν οάλαρραν, 
ὅςι καςέβη ὁ διάβξλξς ππὸς ὑμᾶς 
ἔγτν οσμὸν μέγαν, 
εἰδὼς ὅςι ὀλίγξν καιπὸν ἔγει.e 

Text Byzantin 
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7 Μιγαὴλ Dn 10.13, 21; 12.1; Jd 9 

*9 ὁ δπάκτν … Σαςανᾶς Re 20.2 ἐβλήοη … γῆν Is 14.12; 

Lk 10.18; Jn 12.31 

dP: TEV Seg FC NIV VP REB NRSV 

*10 ὁ καςήγτπ … νσκςός Job 1.9-11; Zch 3.1 

e12 NO P: TR WH TOB 

 

Traducere 

7 Şi a început război în cer. Mihail şi îngerii lui s-au 

luptat cu Balaurul, iar Balaurul împreună cu îngerii lui a 

luptat şi el, 8 însă a fost înfrânt şi nu li s-a mai dat voie 

să stea nicăieri în cera. 9 Şi a fost aruncat Balaurul cel 

mare, Şarpele din vechime, cel numit Diavolul şi Satana, 

cel care înşeală lumea întreagă, a fost aruncat pe 

pământ, iar îngerii lui au fost aruncaţi împreună cu el. 

 

 10 Şi am auzit un glas puternic în cer zicând: „Acum a 

 

____________ 

 a12.8 Lit.: nu s-a mai găsit loc pentru ei în cer 
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venit mântuirea şi puterea şi Împărăţia Dumnezeului 

nostru şi puterea Hristosului său, pentru că a fost 

aruncat acuzatorul fraţilor noştri, cel ce îi acuză înaintea 

Dumnezeului nostru zi şi noapte. 11 Însă ei l-au învins 

prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor şi nu 

şi-au iubit viaţa, până la moarte. 12 De aceea, bucuraţi-

vă, voi, ceruri şi cei ce locuiţi în ele! Însă vai pământului 

şi mării, pentru că a coborât diavolul la voi cu mânie 

mare, văzând că mai are puţin timp!”  

 

Discutați variantele de text 

 

ηνῦ πνιεκῆζαη] A C pc WH, πνιεκῆζαη] p47  א Byz, 

ἐπνιέκεζαλ] ο 

 

κεηὰ] Byz WH Riv Dio Nv, θαηὰ] ο NR CEI ND NM 

 

ἐπνιέκεζελ] ο WH, ἐπνιέκεζε] Byz 

 

ἴζρπζελ] A Byz WH NM, ἴζρπζαλ] p47 C pm ο NR CEI ND 

Riv Dio TILC Nv, ἴζρπζαλ πξὸο αὐηὸλ]  א 

 

νὐδὲ] Byz WH, νὔηε] ο 

 

εὑξέζε αὐηῶλ] A C al ο WH, αὐηῶλ εὑξέζε] p47 al, εὑξέζε 

αὐηῷ] Byz, εὑξέζε]  א 

 

ὁ Σαηαλᾶο] ο WH, Σαηαλᾶο] Byz 

 

ἐλ ηῷ νὐξαλῷ ιέγνπζαλ] Byz WH, ιέγνπζαλ ἐλ ηῷ νὐξαλῷ] ο 

 

ἐβιήζε] p47  א A C Byz WH, θαηεβιήζε] al ο 

 

θαηήγωξ] A WH, θαηήγνξνο] p47  א C P 046 Byz ο 

 

αὐηνὺο] WH, αὐηῶλ] Byz ο 
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νἱ νὐξαλνὶ] A 051 206 1006 1611 1851 2073 2344 2351 

Byzpt ο (NA [νἱ]), νὐξαλνὶ]  א C P 1854 2053 2329 Byzpt 

Byz2005 WH 

 

ηὴλ γῆλ θαὶ ηὴλ ζάιαζζαλ] ( א) C al WH NR CEI Riv Dio 

TILC Nv NM, ηῇ γῇ θαὶ ηῇ ζαιάζζῃ] Byz, ηνῖο θαηνηθνῦζηλ 

ηὴλ γῆλ θαὶ ηὴλ ζάιαζζαλ] pc ο ND, ηὴλ ἀγάπελ θαὶ ηὴλ 

ζάιαζζαλ] A 

 

ὑκᾶο,] WH Dio NM, ὑκᾶο·] Nv, ὑκᾶο] ο NA NR CEI ND Riv 

TILC 

 

Identificați expresiile cheie:  

război în ceruri; balaurul şi îngerii lui; Mihail şi îngerii 

lui; Împărăţia lui Dumnezeu şi a Hristosului său; 

acuzatorul fraţilor; l-au învins prin sângele mielului şi 

prin cuvântul mărturiei lor; aruncat pe pământ – a 

coborât la voi; puţin timp; mânie mare; 

 

 

Prezentați contextul 

 

 

Idee exegetică 

 

Drama mântuirii omenirii pe pământ este dublată de un 

război spiritual în ceruri între îngeri şi Satana, încheiat 

prin victoria îngerilor, şi se încheie jos prin victoria 

credincioșilor, care îl biruiesc prin jertfa lui Isus, prin 

mărturie şi perseverenţă, după care mai rămâne o mare 

prigonire și necaz pentru pământeni. 

 

 



Exegeza NT                                                                                                     15 

 

 

Puncte de predică: 

Vei fi mai încurajat să trăieşti o viaţă creştină 

victorioasă, perseverentă, dacă vei înțelege adevărul 

biblic despre războiul spiritual al mântuirii: 

- Drama mântuirii omenirii, pe pământ, este dublată 

şi de o confruntare cerească, între îngeri, în care 

Satana este înfrânt. 

- În cadrul războiului de pe pâmânt cei credincioşi 

ies victorioşi prin trei realizări: 

o Bazaţi pe jertfa lui Isus 

o Bazaţi pe mărturia lor bună 

o Bazaţi pe perseverenţă în credinţă, până la 

moarte. 

- Ultima parte a istoriei va fi extrem de zbuciumată 

din cauza căderii Diavolului pe pământ, dar 

victoria celor credincioşi este asigurată prin Isus. 
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C. URMĂRIREA NIMICIRII (13-18) 

Text UBS4 

13 Καὶ ὅςε εἶδεν ὁ δπάκτν ὅςι ἐβλήοη εἰς ςὴν γῆν, ἐδίτυεν 

ςὴν γσναῖκα ἥςις ἔςεκεν ςὸν ἄπρενα. 14 * καὶ ἐδόοηραν ςῇ 

γσναικὶ αἱ δύξ πςέπσγες ςξῦ ἀεςξῦ ςξῦ μεγάλξσ, ἵνα 
πέςηςαι εἰς ςὴν ἔπημξν εἰς ςὸν ςόπξν αὐςῆς, ὅπξσ ςπέφεςαι 
ἐκεῖ καιπὸν καὶ καιπξὺς καὶ ἥμιρσ καιπξῦ ἀπὸ ππξρώπξσ 
ςξῦ ὄφετς. 15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ ςξῦ ρςόμαςξς αὐςξῦ 
ὀπίρτ ςῆς γσναικὸς ὕδτπ ὡς πξςαμόν, ἵνα αὐςὴν 
πξςαμξφόπηςξν πξιήρῃ. 16 καὶ ἐβξήοηρεν ἡ γῆ ςῇ γσναικὶ 
καὶ ἤνξιυεν ἡ γῆ ςὸ ρςόμα αὐςῆς καὶ καςέπιεν ςὸν πξςαμὸν 

ὃν ἔβαλεν ὁ δπάκτν ἐκ ςξῦ ρςόμαςξς αὐςξῦ. 17 * καὶ 
ὠπγίροη ὁ δπάκτν ἐπὶ ςῇ γσναικὶ καὶ ἀπῆλοεν πξιῆραι 
πόλεμξν μεςὰ ςῶν λξιπῶν ςξῦ ρπέπμαςξς αὐςῆς ςῶν 
ςηπξύνςτν ςὰς ἐνςξλὰς ςξῦ οεξῦ καὶ ἐγόνςτν ςὴν 

μαπςσπίαν Ἰηρξῦ.f 18 καὶ ἐρςάοη1 ἐπὶ ςὴν ἄμμξν ςῆς 

οαλάρρης.g 

Text Byzantin 

  Κα
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14 καιπὸν … καιπξῦ Dn 7.25; 12.7 

*17 πξιῆραι … Ἰηρξῦ Dn 7.7, 21; Re 11.7; 13.7 

f17 P: TR AD NA NRSV // S: NJB 

118 {B} καὶ ἐστάθη P47 א A C D 205 209 1854 2344 2351 

itar, gig vg syrh arm eth Origendub; Victorinus-Pettau Beatus 

// καὶ ἐστάθην 051 1006 1611 1841 2053 2329 Byz [P 046] 
vgmss syrph copsa, bo Andrew 

g18 NO P: TR AD NJB NRSV // P: WH NA M RSV REB 

 
 
 
 
 
 

Traducere 

13 Şi când a văzut Balaurul că a fost aruncat pe pământ, 

a prigonit-o pe femeia care născuse copilul de parte 

bărbătească. 14 Şi i s-au dat femeii cele două aripi ale 

vulturului cel mare ca să zboare în pustiu la locul ei, 

unde avea să fie hrănită o vreme şi vremuri şi jumătate 

de vreme, ferită de faţa Şarpelui.  

 
15 Şi din gura lui Şarpele a aruncat după femeie apă ca 

un râu, ca să o ia râul. 16 Dar pământul a ajutat-o pe 

femeie şi şi-a deschis gura şi a înghiţit râul pe care 

Balaurul îl aruncase din gură. 17 Şi Balaurul s-a mâniat 

pe femeie şi a plecat să se lupte cu restul urmaşilor ei, cei 

care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui 

Isus. 18 Şi Balaurul a stat pe nisipul mării.  

 

Discutați variantele de text 

 

ἐδίωμελ... ἔηεθελ] ο WH ἐδίωμε... ἔηεθε] Byz 
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ἄξζελα] WH ἄξξελα] Byz ο 

 

αἱ] A C al WH NR CEI ND Riv Nv NM omit] p47  א Byz ο 

Dio TILC 

 

ὅπνπ ηξέθεηαη] p47  א A C al ο WH NR ND Riv Nv NM 

ὅπωο ηξέθεηαη] Byz CEI Dio 

 

ἐθ ηνῦ ζηόκαηνο αὐηνῦ ὀπίζω ηῆο γπλαηθὸο] Byz WH 

ὀπίζω ηῆο γπλαηθὸο ἐθ ηνῦ ζηόκαηνο αὐηνῦ] ο 

 

αὐηὴλ] Byz WH ηαύηελ] ο 

 

θαηέπηελ] ο WH θαηέπηε] Byz 

 

ἀπῆιζελ] ο WH ἀπῆιζε] Byz 

 

Ἰεζνῦ] Byz WH NR CEI Riv TILC Nv NM 

ηνῦ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ] ο ND Dio 

 

θαὶ ἐζηάζε] p47  א A C 205 209 1828 1854 2065 2344 2351 

2432 al itar itc itdem itdiv itgig ithaf itz vg syrh arm eth 

Origendub Victorinus-Pettau Tyconius Primasius Beatus 

Haymo WH NRtext CEI Rivtext TILC Nv NM 

θαὶ ἐζηάζελ] P 046 051 94 1006 1611 1841 1859 2020 

2042 2053 2073 2081 2138 2329 2814 Byz vgmss syrph 

copsa copbo Andrew Arethas ο NRmg ND Rivmg Dio 

 
TEXT: "Jesus. And he stood on the sand of the sea. ·And I saw" 

EVIDENCE: p
47

 S A C 1854 2344 lat vg syr(h) 

TRANSLATIONS: ASV RSV NASV NIV NEB TEV 

RANK: C 

NOTES: "Jesus. ·And I stood on the sand of the sea; and I saw" 

EVIDENCE: P 046 051 1 94 1006 1611 2053 Maj syr(ph) cop 

TRANSLATIONS: KJV ASVn RSVn NASVn NIVn NEBn 

TEVn 
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COMMENTS: The difference between the two readings is only 

that of one letter. The question is whether the dragon (text) or 

John (notes) was standing by the sea. Since the following phrase 

has "I saw," it is more likely that copyists changed "he" to "I" than 

vice versa. 

Vezi A Student's Guide to New Testament Textual 

Variants 
 

 

Identificați expresiile cheie 

 

cele două aripi ale vulturului cel mare; o vreme şi 

vremuri şi jumătate de vreme; ferită de faţa Şarpelui; 

apă ca un râu, ca să o ia râul; restul urmaşilor ei; cei care 

păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Isus; 

Balaurul a stat pe nisipul mării (?).  
 

Prezentați contextul 

 

 

Idee exegetică 

Indiferent de perioadele de încercare și prigoană prin 

care trebuie să treacă Biserică până la victoria finală, ea 

va continua să fie ocrotită până la sfârşit de Dumnezeu 

prin harul său, de atacurile distructive ale Satanei, fie 

prin intervenții directe, fie prin conducerea generală a 

istoriei, fie prin fenomele naturii, fie prin evenimentele 

sociale. 

 

Puncte de predică 

Creștinul poate trăi cu încredere în ajutorul esențial al 

lui Dumnezeu care nu va lăsa să fie nimică Biserica lui 

pentru că: 

http://bible.ovc.edu/tc/lay30rev.htm#rv12_17
http://bible.ovc.edu/tc/lay30rev.htm#rv12_17
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- Domnul o poartă pe aripile sale providenţiale, are 

grijă ca izbăvirea să vină la timp, ca istoria să 

meargă în direcţia dorită, ca Biserica să depăşească 

ca în zbor obstacolele ivite. 

- Domnul se implică punctual pentru păzirea 

Bisericii, prin minuni şi chiar prin fenomene 

naturale. 

- Domnul  face lucrul acesta şi pentru Biserică şi 

pentru Israel, pentru toţi urmaşii lui Isus, 

indiferent ce metode de exterminare încearcă 

Diavolul. 
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