Apocalipsa – Lecţia 8
Femeia, Pruncul şi Balaurul – sau de ce se înteţeşte lupta pentru cel
credincios?
Apocalipsa 12
“Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o
mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme”.

SCOPUL LECŢIEI
 Înţelegerea originii şi realităţii conflictului spiritual în care suntem prinşi fiecare
dintre noi şi a modului în care trebuie să ne raportăm la acest conflict
Scenele cu femeia şi balaurul din Apocalipsa 12 reprezintă bătălia care stă în
spatele istoriei şi care a fost generată de verdictul rostit de Dumnezeu în Grădina
Eden: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei.
Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul” (Gen. 3:15). Acest conflict
străbate istoria întreagă, atingându-şi apogeul în moartea şi învierea Seminţei
femeii, a Domnului Isus Hristos. Biruinţa lui Hristos pe cruce a declanşat războiul din
ceruri, în urma căruia Balaurul şi îngerii lui sunt aruncaţi pe pământ (vezi Luca 10 şi
Ioan 12). Atunci când femeia – la acea oră Israelul (vezi Rom. 9:4-5) – este luată din
calea balaurului, acesta se năpusteşte împotriva rămăşiţei seminţei ei, asupra
acelora „care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos” (12:17).
Astfel conflictul dintre balaur şi Israel se refocalizează pe Biserică şi este în
continuare ilustrat în capitolul 13. Din spatele istoriei, această bătălie descinde în
realitatea concretă de zi cu zi şi ne implică pe fiecare dintre noi. Tocmai lucrul acesta
îl va clarifica Ioan în capitolul care urmează şi tocmai lucrul acesta îl trăiau bisericile
Apocalipsei cărora le scrie Ioan cartea. Scopul balaurului, care este apoi urmărit prin
fiarele din capitolul 13, este să-i facă pe toţi locuitorii pământului să i se închine.
ÎNTREBĂRI
1. Care sunt tablourile zugrăvite în capitolul 12?
2. Detaliile prin care este zugrăvită imaginea femeii din tablou, o proiectează pe
un fundal cosmic? Despre cine să fie oare vorba?
3. Cine să fie balaurul (vezi 12:12:9) şi de ce era el interesat de pruncul femeii?
(vezi Gen. 3:15)
4. Cine poate fi „copilul de parte bărbătească” şi de ce pare să fie el punctul
focal al conflictului?
5. Cu ce evenimente din Scriptură pot fi asimilate cele descrise în versetul 5?
6. Ce concluzie puteţi trage din compararea textelor din Apocalipsa 12:7-12;
Ioan 12:27-32? Care sunt elementele comune între aceste texte şi prin ce se
deosebesc ele?

7. Care sunt personajele din versetul 11?
8. Cum ai explica Apoc. 12:11 în lumina textelor din Col. 2:14-15; Evrei 9:13-15
şi Apoc. 6:9?
9. Ce argumente pro sau contra ai putea aduce în faţa afirmaţiei conform căreia
textul din Apoc. 12:13-16 s-ar putea explica în lumina căderii Ierusalimului în
anul 70 şi a împrăştierii iudeilor în lume în anul 135, după înfrângerea
răscoalei lui Bar Kokhba şi a transformării Ierusalimului într-o cetate păgână?
10. Cum ai putea interpreta versetul 17?
11. Cum anume sunt ajutate bisericile prin conţinutul acestor capitole?
12. Există dovezi în text care să facă aceste imagini relevante şi pentru noi?

PROVOCARE
De foarte multe ori am auzit poate afirmaţiile făcute de Pavel în Efeseni: „Noi n-avem
de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor,
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care
sunt în locurile cereşti” (6:12), fără însă să ne întrebăm: De ce? Acum că, în
imaginea din Apocalipsa 12 am asistat la istoria de milenii a acestui conflict dintre
Şarpe şi sămânţa femeii şi am înţeles că forţa balaurului s-a focalizat în mod special
asupra Bisericii, vom lua aminte cu mai multă grabă la îndemnul lui Pavel de a lua
toată armura lui Dumnezeu pentru ca să putem ţine piept uneltirilor celui rău şi să
rămânem în picioare după ce vom fi biruit totul:
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Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa
neprihănirii, 15având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. 16Pe
deasupra tuturor acestora luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate
săgeţile arzătoare ale celui rău. 17Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care
este Cuvântul lui Dumnezeu. 18Faceţi în toată vremea prin Duhul, tot felul de
rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi
sfinţii.
Care din piesele armurii nu ţi se potrivesc? Dacă săgeţile celui rău ajung să te
învenineze, verifică cu care din piesele armurii simţi şi ştii că eşti mai neglijent?
Dumnezeu a lăsat la dispoziţia noastră resurse care să ne ajute să biruim această
luptă: rugăciunea, postul, Cuvântul lui Dumnezeu şi, nu în ultimul rând, relaţiile dintre
noi. Citind textul de mai sus, ne dăm seama că pentru spatele nostru nu există
armură. Suntem chemaţi să ne “păzim spatele”, făcând din relaţiile de familie şi de
prietenie dintre noi ocazii de veghere unii asupra altora, pentru a nu lăsa păcatul să
ne doboare.

