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1

Descoperireaa lui Isus Hristos,
pe care* I-a dat-o Dumnezeu, ca
să le arate robilor Săi ce** trebuie
să aibă loc în curând; şi a făcut-o†
cunoscutb, trimiţând-o prin înge2 rul Său robului Său Ioan, care* a
3 *Lc. 11.28.
dat mărturie despre Cuvântul lui
Cap. 22.7.
Dumnezeu şi despre mărturia lui
**Rom.13.11
Iac. 5.8.
Isus Hristos, toate** lucrurile pe
1 Pet. 4.7.
Cap. 22.10. 3 care le-a văzut. Ferice* de cine
citeşte şi de cei care aud cuvintele
Proclamarea
profeţiei şi păzesc cele scrise în ea,
gloriei
Domnului
pentru
că timpul** este aproape.
Isus Hristos
Ioan, către cele şapte adunări
4
4 *Ex. 3.14.
care sunt în Asia: Har vouă şi pace
**Ioan 1.1.
†Zah. 3.9;
de la Cel* care este şi care era**
4.10.
şi care vine şi† de la cele şapte
5 *Ioan 8.14.
Duhuri care sunt înaintea tronului
1 Tim. 6.13.
**1Cor.15.20 5 Său şi de la Isus Hristos, MartoCol. 1.18.
rul* credincios, Întâiul** născut
†Ef. 1.20.
din morţic şi Mai-Marele† împăCap. 17.14.
††Ioan13.34;
raţilor pământului. A Aceluia care
15.9.
ne
iubeşte†† şi ne-a spălatd*† de
Gal. 2.20.
*†Ev. 9.14.
păcatele noastre în sângele Său
1 Ioan 1.7.
6
şi
ne-a făcut* o împărăţie, preoţi
6 *1 Pet. 2.5,9
Cap. 5.10;
pentru Dumnezeul şi Tatăl Său: a
20.6.
Lui** fie gloria şi puterea în vecii
**1Tim. 6.16
Ev. 13.21.
vecilor! Amin.
1 Pet. 4.11;
7
Iată, El vine* cu norii şi ori5.11.
ce ochi Îl va vedea şi cei** care
7 *Dan. 7.13.
Mt. 24.30;
L-au străpuns; şi toate seminţiile
26.64.
pământului se vor jeli din cauza
Fap. 1.11.
**Zah.12.10.
Lui! Da, amin.
Ioan 19.37.
8
„Eu* sunt Alfa şi Omegae“,
8 *Is. 41.4;
44.6; 48.12.
spune Domnul Dumnezeu, Cel
Cap. 2.8;
care** este şi care era şi care vine,
21.6; 22.13.
**Cap. 4.8;
Cel Atotputernic.
11.17; 16.5.
9
Eu, Ioan, fratele vostru şi
Viziunea
împreună-părtaş* la necazul şif
lui Ioan în
Patmos
împărăţia** şi răbdarea îng Isush,
9 *Filip. 1.7;
eram în insula numită Patmos,
4.14.
pentru
Cuvântul lui Dumnezeu şi
**Rom. 8.17
1 *Ioan 3.32;
8.26; 12.49.
**Cap. 4.1.
†Cap. 22.16.
2 *1 Cor. 1.6.
Cap. 6.9;
12.17.
**1 Ioan 1.1

10 pentru mărturia lui Isusi. Eram în 10 *Fap. 10.10

Duh* în ziua** Domnului şi am
auzit înapoia mea un glas† puter11 nic ca de trâmbiţă, spunând: „jCe
vezi, scrie într-o carte şi trimite
celor şapte adunărik: la Efes, şi la
Smirna, şi la Pergam, şi la Tiatira, şi la Sardes, şi la Filadelfia şi
la Laodiceea“.
12
Şi m-am întors să văd glasul
care îmi vorbea; şi, întorcându-mă, am văzut* şapte sfeşnice de
13 aur şi*, în mijlocul celor şaptel
sfeşnice, pe Cineva asemenea
unui Fium** al Omului, îmbrăcat†
cu o mantie care-I ajungea până
la picioare şi încins†† la piept cu
14 un brâu de aur: capul şi părul* Lui
erau albe ca lâna albă, ca zăpada; şi ochii** Lui, ca o flacără de
15 foc; şi picioarele* Lui, ca arama
strălucitoare, ca arzând într-un
cuptor; şi glasul** Lui, ca un vuiet
16 de ape multe; şi în* mâna dreaptă
avea şapte stele; şi din** gura Lui
ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri; şi† înfăţişarea Lui era ca soarele care străluceşte în puterea lui.
17
Şi, când L-am văzut*, am căzut
la picioarele Lui ca mort; şi El
Şi-a pus** mâna dreaptă peste
mine, spunând: „Nu te teme! Eu†
sunt Cel dintâi, şi Cel din urmă,
18 şi Cel* viu; şi am fost mort şi iată,
sunt viu** în vecii vecilor; şi am†
cheile morţii şi ale Locuinţei
19 morţilorn. Scrie deci ce ai văzut şi
cele* ce sunt şi ceea ce** va fi
20 după acestea. Taina celor şapte
stele pe care le-ai văzut în mâna
Mea dreaptă şi celeo şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sunt

2 Tim. 2.12.

a Gr. „apokalipsis“; sau „Revelaţia“ b Prin semne c Unele ms. „dintre cei
morţi“ d Unele ms. „ne-a eliberat“ e Unele ms ad. „Începutul şi Sfârşitul“
f Unele ms. ad. „la“ g Unele ms. „lui“ h Unele ms. „Hristos Isus“; alte ms.
„Hristos“ i Unele ms. ad. „Hristos“ j Unele ms. ad. „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel
k Unele ms. „adunărilor care sunt în Asia“
dintâi şi Cel din urmă; şi“
l Unele ms. omit „celor şapte“ m Sau „Fiului“ n Gr. „hades“ o Sau „a celor“
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2 Cor. 12.2.
Cap. 4.2;
17.3; 21.10.
**Ioan 20.26
Fap. 20.7.
1 Cor. 16.2.
†Cap. 4.1;
10.8.

12 *Ex. 25.37.
Zah. 4.2.

13 *Cap. 2.1.
**Ezec. 1.26
Dan. 7.13;
10.16.
Cap. 14.14.
†Dan. 10.5.
††Cap. 15.6.
14 *Dan. 7.9.
**Dan. 10.6.
Cap. 2.18;
19.12.
15 *Ezec. 1.7.
**Ezec. 43.2
Cap. 14.2;
19.6.
16 *Cap. 2.1;
3.1.
**Is. 49.2.
Ef. 6.17.
Ev. 4.12.
Cap.2.12,16;
19.15,21.
†Fap. 26.13.
Cap. 10.1.
17 *Ezec. 1.28.
**Dan. 8.18;
10.10.
†Vers. 8.
18 *Rom. 6.9.
**Cap. 4.9.
†Ps. 68.20.
Cap. 20.1.
19 *Cap. 2.1.
**Cap. 4.1.

APOCALIPSA
îngeria* ai celor şapte adunări şi
cele** şapte sfeşnice sunt şapte
adunări.
Îngerului
Îngerului adunării din Efes
adunării 2
scrie-i: «Acestea le spune Cel*
din Efes
care ţine cele şapte stele în mâna
1 *Cap. 1.16;
Lui dreaptăb, Cel care umblă** în
1.20.
mijlocul celor şapte sfeşnice de
**Cap. 1.13.
aur:
2
Ştiu* lucrările tale şi osteneala
2 *Ps. 1.6.
c
ta şi răbdarea ta şi că nu-i poţi
Vers.9,13,19
Cap.3.1,8,15
suporta pe cei răi; şi i-ai pus** la
**1 Ioan 4.1
încercare pe cei care† îşi zic ei
†2Cor. 11.13
2 Pet. 2.1.
înşişi apostoli şi nu sunt, şi i-ai
3 găsit mincinoşi; şi ai răbdare şi ai
3 *Gal. 6.9.
Ev. 12.3,5.
suferit pentru Numele Meu şi
4 n-ai* obosit; dar am împotriva ta
că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.
Aminteşte-ţi
deci de unde ai căzut
5
5 *Mt. 21.41;
21.43.
şi pocăieşte-te şi fă lucrările dintâi;
dar, dacă nu, ·voi veni* la tined
şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui,
dacă
nu te pocăieşti. Dar ai aceas6
6 *Vers. 15.
ta, că urăşti faptele nicolaiţilor*,
pe care şi Eu le urăsc».
7 *Mt. 11.15;
Cine* are urechie să audă ceea
7
13.9,43.
Cap. 3.6,13;
ce Duhul spune adunărilor: «Învin3.22; 13.9.
gătorului îi voi da să** mănânce
**Cap. 22.2;
22.14.
din†
pomul vieţii, care este în
†Gen. 2.9.
paradisul lui Dumnezeuf».
Îngerului
8
Şi îngerului adunării din
adunării din
Smirna
scrie-i: «Acestea le spune
Smirna
Cel* dintâi şi Cel din urmă, care
8 *Cap. 1.8;
a fost mort şi a înviatg:
1.17,18.
9 *Lc. 12.21.
Ştiuh necazul tău şi sărăcia ta
9
1 Tim. 6.18.
– dar eşti bogat* – şi hula celor**
Iac. 2.5.
**Rom. 2.17;
care îşi zic că sunt iudei şi nu
2.28,29; 9.6.
sunt, ci† sunt o sinagogă a lui
†Cap. 3.9.
10 *Mt. 10.22. 10 Satan. Nu te teme deloc* de ce
**Mt. 24.13.
vei suferi. Iată, diavolul va arun†Iac. 1.12.
ca dintre voi în închisoare, ca să
Cap. 3.11.
fiţi încercaţi; şi veţi avea necaz
zece zile. Fii** credincios până
la moarte şi-ţi voi da cununa†
vieţii».
11
Cine are urechi să audă ceea ce
Duhul spune adunărilor: «Învingătorul nu va fi nicidecum vătămat
20 *Mal. 2.7.
**Zah. 4.2.
Mt. 5.15.
Filip. 2.15.

a Mesageri, trimişi

2:22

11 *Cap. 20.14;
de a doua moarte*».
21.8.
12
Şi îngerului adunării din Per- Îngerului
gam scrie-i: «Acestea le spune adunării
Cel* care are sabia ascuţită cu din Pergam
12 *Cap. 1.16.
două tăişuri:
h
13
Ştiu unde* locuieşti: unde 13 *Vers. 9.
este tronul lui Satan; şi ţii cu tărie
Numele Meu şi n-ai tăgăduit credinţa Mea, chiarc în zilele în care
era Antipa, martorul Meu credincios, care a fost ucis printre voi,
14 unde locuieşte Satan. Dar am câ- 14 *Num.24.14;
25.1; 31.16.
teva lucruri împotriva ta: că ai a2 Pet. 2.15.
Iuda 11.
colo pe unii care ţin învăţătura
**Fap. 15.29
lui Balaam*, care l-a învăţat pe Ba1 Cor.8.9,10;
10.19,20.
lac să arunce o cursăi înaintea
†1 Cor. 6.13.
fiilor lui Israel, ca să** mănânce
cele jertfite idolilor şi† să curveas15 că. Aşa şi tu ai pe unii care ţin
învăţătura nicolaiţilor în acelaşi
16 fel. Pocăieşte-te deci; iar dacă nu, 16 *Is. 11.4.
2 Tes. 2.8.
vin la tine curândj şi* voi lupta
Cap. 1.16;
împotriva lor cu sabia gurii Mele».
19.15,21.
17
Cine are urechi să audă ceea 17 *Cap. 3.12;
19.12.
ce Duhul spune adunărilor: «Învingătorului îi voi da din mana cea
ascunsă şi-i voi da o piatrăk albă
şi pe piatrăk, un nume* nou scris,
pe care nimeni nu-l ştie, decât cel
care-l primeşte».
18
Şi îngerului adunării din Tia- Îngerului
tira scrie-i: «Acestea le spune Fiul adunării
din Tiatira
lui Dumnezeu, care* are ochii Săi
ca o flacără de foc şi picioarele 18 *Cap. 1.14;
1.15.
Sale ca arama strălucitoare:
19
Ştiu lucrările tale şi dragostea
şi credinţa şi slujirea şi răbdarea ta
şi lucrările tale din urmă, că
sunt mai multe decât cele dintâi.
20 Dar am împotriva ta că o îngădui 20 *1Împ.16.31;
pe femeial Izabela*, care îşi zice
21.25.
2 Împ. 9.7.
profetesă, şi îi învaţă şi îi rătăceşte
**Ex. 34.15.
pe robii Mei, ca să** curvească
Fap. 15.20.
şi să mănânce cele jertfite idoli21 lor. Şi i-am dat* timp să se po- 21 *Rom. 2.4.
Cap. 9.20.
căiască şi nu vrea să se pocăiasm
22 că de curvia ei ! Iată, o arunc în
pat, şi pe cei care comit adulter cu

b Lit. „în dreapta Lui“

c Unele ms. omit d Unele ms. ad. „repede“ e Lit. „ureche“
f
(aici şi în cap. 2.11,17,29; 3.6,13,22; 13.9) Unele ms. „paradisul Dumnezeului Meu“ g Sau „este viu“
h Unele ms. ad. „lucrările tale şi“ i Sau „piatră de poticnire“ j Lit. „repede“ k Lit. „piatră mică“ l Unele
ms. „pe soţia ta“ m Unele ms. „i-am dat timp să se pocăiască de curvia ei, şi nu s-a pocăit“
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APOCALIPSA 2:23
23 *1 Sam. 16.7.
1 Cr. 28.9;
29.17.
2 Cr. 6.30.
Ps. 7.9.
Ier. 11.20;
17.10; 20.12.
Ioan 2.24,25.
Fap. 1.24.
Rom. 8.27.
**Ps. 62.12.
Mt. 16.27.
Rom. 2.6;
14.12.
2 Cor. 5.10.
Gal. 6.5.
Cap. 20.12.
24 *Fap. 15.28.
25 *Cap. 3.11.
26 *Ioan 6.29.
1 Ioan 3.23.
**Mt. 19.28.
Lc. 22.29,30.
1 Cor. 6.3.
Cap. 3.21;
20.4.
27 *Ps. 2.8,9;
49.14.
Dan. 7.22.
Cap. 12.5;
19.15.
28 *2 Pet. 1.19.
Cap. 22.16.

ea, în necaz mare, dacă nu se
23 pocăiesc de faptele eia, şi pe copiii ei îi voi ucide cu moarte;
şi toate adunările vor cunoaşte
că Eu* sunt Cel care cercetează
rărunchii şi inimile; şi vă voi
da** fiecăruia după faptele lui.
24 Dar vouă vă spun, bcelorlalţi care
sunteţi în Tiatira, câţi nu aveţi
învăţătura aceasta, care n-aţi cunoscut «adâncimile lui Satan»,
cum spun ei: Nu* pun peste voi
25 altă greutate. Dar, ceea ce* aveţi,
ţineţi cu tărie, până voi veni.
26 Şi celui care învinge şi celui care
păzeşte până la sfârşit lucrările*
Mele, lui îi voi da** autoritate
27 peste naţiuni; şi le* va păstori
cu un toiag de fier, cum sunt
zdrobite vasele de lut, după cum
am primit şi Eu de la Tatăl
28 Meu; şi-i voi da steaua* de dimineaţă».
29
Cine are urechi să audă ceea
ce Duhul spune adunărilor.
Îngerului 3
Şi îngerului adunării din Saradunării
des
scrie-i: «Acestea le spune Cel*
din Sardes
care are cele şapte Duhuri ale lui
1 *Cap.1.4,16;
Dumnezeu şi cele şapte stele:
4.5; 5.6.
Ştiu lucrările tale – că ai
**Ef. 2.1,5.
1 Tim. 5.6.
numele că trăieşti, şi** eşti mort.
2 Fii veghetor şi întăreşte cele care
rămân, care sunt aproape să
moară, pentru că nu am găsit
lucrările tale desăvârşite înaintea
3 *1 Tim. 6.20.
3
Dumnezeului Meu. Aminteşte-ţi*
2 Tim. 1.13.
Vers. 11.
deci cum ai primit şi ai auzit şi
**Vers. 19.
păstrează şi pocăieşte-te!** Deci,
†Mt. 24.42;
24.43; 25.13.
dacă† nu vei veghea, voi veni ca
Mc. 13.33.
un hoţc şi nicidecum nu vei ştid
Lc. 12.39,40.
1 Tes. 5.2,6. 4 în ce ceas voi veni asupra ta. Dar ai
2 Pet. 3.10.
în Sardes câteva* nume care
Cap. 16.15.
nu şi-au întinat veşmintele**; şi
4 *Fap. 1.15.
**Iuda 23.
vor
umbla cu Mine în† haine al†Cap. 4.4;
be, pentru că sunt vrednici.
6.11; 7.9,13.
Învingătorul va fi* îmbrăcat
5
5 *Cap. 19.8.
în veşminte albe şi nicidecum

nu-i voi şterge** numele din 5 **Ex. 32.32.
Ps. 69.28.
cartea† vieţii şi voi†† mărturisi
†Filip. 4.3.
Cap. 13.8;
numele lui înaintea Tatălui Meu
17.8; 20.12;
şi înaintea îngerilor Săi».
21.27.
††Mt. 10.32.
6
Cine are urechi să audă ceea
Lc. 12.8.
ce Duhul spune adunărilor.
7
Şi îngerului adunării din Fi- Îngerului
din
ladelfia scrie-i: «Acestea le spu- adunării
Filadelfia
ne Cel* Sfânt, Cel** Adevărat,
3.14.
care are cheia† lui David, care†† 7 *Fap.
**1Ioan 5.20
deschide şi nimeni nu va închide,
Vers. 14.
Cap. 19.11.
şi care închide*† şi nimeni nu va
†Is. 22.22.
e
deschide :
Lc. 1.32.
Cap. 1.18.
8
Ştiu lucrările tale: iată, am pusf
††Mt. 16.19.
înaintea ta o uşă* deschisă, pe care
*†Iov 12.14.
nimeni nu poate s-o închidă, pentru 8 *1Cor. 16.9.
2 Cor. 2.12.
că ai puţină putere şi ai păzit
Cuvântul Meu şi nu ai tăgăduit
9 Numele Meu. Iată, îţi dau din 9 *Cap. 2.9.
**Is. 49.23;
sinagoga* lui Satan pe cei care
60.14.
g
spun că sunt iudei şi nu sunt, ci
mint; iată, îi** voi face să vină şi
să se închine înaintea picioarelor
tale şi vor cunoaşte că Eu te-am
10 iubit. Pentru că ai păzit cuvântul 10 *2 Pet. 2.9.
răbdării Mele, te* voi păzi şi Eu
**Lc. 2.1.
†Is. 24.17.
de ceasul încercării, care va veni
peste tot** pământul locuit, ca să-i
încerce pe cei† care locuiesc pe
11 pământ. hEu vin* curândi: ţine cu 11 *Filip. 4.5.
Cap. 1.3;
tărie ceea ce ai, ca nimeni să nu-ţi
22.7,12,20.
ia cununa**.
**Cap. 2.10.
12
Pe învingător îl voi face un 12 *1 Împ. 7.21.
Gal. 2.9.
stâlp* în templulj Dumnezeului
**Cap.2.17;
14.1; 22.4.
Meu şi nu va mai ieşi afară
†Gal. 4.26.
nicidecum; şi voi scrie** pe el
Ev. 12.22.
Cap.21.2,10.
Numele Dumnezeului Meu şi
††Cap. 22.4.
numele cetăţii Dumnezeului Meu,
noul† Ierusalim, care coboară din
cer, de la Dumnezeul Meu, şi††
Numele Meu cel nou».
13
Cine are urechi să audă ceea
ce Duhul spune adunărilor.
Şi îngerului adunării din Îngerului
14
Laodiceea scrie-i: «Acestea* le adunării
din
spune Cel care este Amin, Laodiceea
Martorul** credincios şi adevărat,

a Unele ms. „de faptele lor“
ta“ d Unele ms. „nu ştii“

b Unele ms. ad. „şi“ c Unele ms. ad. „asupra
e Sau „nu deschide“; un singur ms. are toate
verbele din acest verset la prezent f Lit. „am dat“ g Unele ms. „îşi zic“
h Unele ms. ad. „Iată“ i Lit. „repede“
j Gr. „naos“, templul propriu-zis

(valabil în toate locurile din Cartea Apocalipsa)

1284

14 *Is. 65.16.
**Cap. 1.5;
19.11; 22.6.

APOCALIPSA
14 †Col. 1.15.

Începutul† creaţiei lui Dumnezeu:
albe; şi† pe capetele lor erau
15
Ştiu lucrările tale, că nu eşti 5 cununi de aur. Şi din tron ieşeau
nici rece, nici în clocot; aş vrea să
fulgere* şi glasuri şi tunetef; şi
16 fi fost rece sau în clocot. Astfel,
iată şapte făclii de foc, arzând**
pentru că eşti căldicel – şi nici
înaintea tronului, care sunt cele†
rece, nici în clocot – te voi vărsa
şapte Duhuri ale lui Dumnezeu;
17 *Osea 12.8. 17 din gura Mea. Pentru că spui: Sunt 6 şi înaintea tronului era ca o mare*
1 Cor. 4.8.
bogat* şi m-am îmbogăţit şi n-am
de sticlă, asemenea cristalului; şi
nevoie de nimic! şi nu ştii că tu
în** mijlocul tronului şi în jurul
eşti cel nenorocit şi de plâns şi sătronului, patru făpturi vii, pline†
18 rac şi orb şi gol; te sfătuiesc să*
de ochi pe dinainte şi pe dinapoi;
18 *Is. 55.1.
Mt. 13.44;
cumperi
de
la
Mine
aur
curăţit
7
şi cea* dintâi făptură vie, aseme25.9.
prin foc, ca să fii bogat, şi haine**
nea unui leu; şi cea de-a doua făp**2 Cor. 5.3
Cap. 7.13;
albe,
ca
să
fii
îmbrăcat
şi
să
nu
tură vie, asemenea unui viţel; şi
16.15; 19.8.
se arate ruşinea goliciunii tale, şi
cea de-a treia făptură vie, având
alifie pentru ochi, să-ţi ungi ochii,
faţa cag de om; şi cea de-a patra
făptură vie, asemenea unui vultur
19 *Iov 5.17. 19 ca să vezi. Eu îi mustru* şi îi disPr. 3.11,12.
ciplinez pe toţi câţi îi iubesc; fii 8 zburând. Şi cele patru făpturi vii,
Ev. 12.5,6.
plin
de râvnă deci şi pocăieşte-te!
fiecare din ele având câte şase*
Iac. 1.12.
20 *Cânt. 5.2. 20 Iată, Eu stau* la uşă şi bat; dacă**
aripi, erau pline de ochi de jur**Lc. 12.37.
împrejur şi pe dinăuntru; şi zi şi
va auzi cineva glasul Meu şi va
†Ioan 14.23
noapte nu ·încetau spunând:
deschide uşa, voi† intra la el şi
„Sfânt**, Sfânt, Sfânt este Domvoi cinaa cu el, şi el cu Mine.
21 *Mt. 19.28. 21
Învingătorului îi* voi da să
nul† Dumnezeu, Cel Atotputernic,
Lc. 22.30.
şadă cu Mine pe tronul Meu,
care†† era şi care este şi care vine!“
1 Cor. 6.2.
după cum şi Eu am învins şi 9 Şi, când făpturile vii dădeauh
2 Tim. 2.12.
Cap.2.26,27.
M-am aşezat cu Tatăl Meu pe
glorie şi onoare şi mulţumire Celui
tronul Său».
care şedea pe tron, care* este viu
22
Cine are urechi să audă ceea 10 în vecii vecilor, cei* douăzeci şi
ce Duhul spune adunărilor“.
patru de bătrâni se prosternauh înaDupă acestea am văzut: şi iată
Tronul lui 4
intea Celui care şedea pe tron şi se
Dumnezeu
o uşă deschisă în cer, şi glasul*
închinauh Celui care este viu în vecii
dintâi, ca de trâmbiţă, pe care l-am
vecilor şi** aruncauh înaintea tro1 *Cap. 1.10.
auzit vorbind cu mine, spunând: 11 nului cununile lor, spunând: „Vred**Cap.11.12
†Cap. 1.19;
„Suie-te** aici şi-ţi† voi arăta
nic* eşti, Doamne şi Dumnezeul
22.6.
cele ce trebuie să aibă loc după
nostru, să primeşti gloria şi onoarea
acestea“.
şi puterea, pentru că** Tu eşti Acela
2 *Cap. 1.10;
b
Îndată am* fost în Duh; şi
care ai creat toate şi datorită voii
17.3; 21.10. 2
**Is. 6.1.
iată, un tron** era aşezat în cer
Tale ele eraui şi au fost create!“
Ier. 17.12.
3 şi pe tron şedea Cineva. Şi Cel 5
Şi am văzut înj mâna dreaptă
Ezec. 1.26;
care şedea era asemenea unei
a Celui care şedea pe tron o car10.1.
Dan. 7.9.
c şi de sardiu la
pietre
de
iaspis
tek*, scrisă pe dinăuntru şi pe din
3 *Ezec. 1.28.
înfăţişare; şi de jur-împrejurul
afară, pecetluită** cu şapte peceţi.
tronului era un curcubeu*, ase- 2 Şi am văzut un înger puternic,
menea smaraldului la vedere.
vestind cu glas tare: „Cine este
4 *Cap. 11.16. 4 Şi de jur-împrejurul* tronului,
vrednic să deschidă cartea şi să-i
**Cap.3.4,5;
douăzeci
şi
patru
de
tronuri,
şi
pe
3
rupă
peceţile?“ Şi nimeni în cer*,
6.11; 7.9,13;
d
7.14; 19.14.
tronuri şedeau douăzeci şi patru
nici pe pământ, nici sub pământ nu
de bătrânie îmbrăcaţi** în haine
putea să deschidă cartea, nici să se

5:3
4 †Vers. 10.
5 *Cap. 8.5;
16.18.
**Ex. 37.23.
2 Cr. 4.20.
Ezec. 1.13.
Zah. 4.2.
†Cap. 1.4;
3.1; 5.6.
6 *Ex. 38.8.
Cap. 15.2.
**Ezec. 1.5.
†Vers. 8.

7 *Num. 2.2
Ezec. 1.10;
10.14.

8 *Is. 6.2.
**Is. 6.3.
†Cap. 1.8.
††Cap. 1.4.

9 *Cap. 1.18;
15.7.
10 *Cap. 5.8,14
**Vers. 4.

11 *Cap. 5.12.
**Gen. 1.1.
Fap. 17.24.
Ef. 3.9.
Col. 1.17.
Cap. 10.6.

Cartea şi
Mielul
înjunghiat
1 *Ezec.2.9,10
**Is. 29.11.
Dan. 12.4.

3 *Vers. 13.

a Unele ms. „voi şi intra la el, voi şi cina“

b Unele ms. ad. „Şi“ c Jasp d Unele ms. ad. „cei“ e Unele ms.
„douăzeci şi patru de tronuri, şi bătrâni şedeau“ f Unele ms. „tunete şi glasuri“ g Unele ms. omit h În original
verbul este la timpul viitor i Unele ms. „sunt“ j Lit. „pe“ k Carte mică, sul (în întreg capitolul)
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în ea. Şi eu plângeam mult,
este în cer şi pe pământ şi sub 13 **Cap. 6.16;
7.10.
pentru că nimeni nu fusese găsit
pământ şi pe mare şi pe toate cele
†1 Cr. 29.11.
Rom. 9.5;
vrednic să deschidăa cartea, nici
din ele le-am auzit spunând: „A
16.27.
b. Şi unul din bă5
să
se
uite
în
ea
Celui**
care
şade
pe
tron
şi
a
5 *Gen. 49.9;
1 Tim. 6.16.
49.10.
1 Pet. 4.11;
trâni ·mi-a spus: „Nu plânge!
Mielului fie binecuvântarea şi
Ev. 7.14.
5.11.
Iată, Leul* care este din seminţia
onoarea şi gloria† şi puterea, în
**Is. 11.1,10.
Cap. 1.6.
Rom. 15.12.
lui Iuda, Rădăcina** lui David, 14 vecii vecilor!“ Şi* cele patru făp- 14 *Cap. 19.4
Cap. 22.16.
a învins ca să deschidă cartea
turi vii spuneau: „Amin!“; şi bă†Vers. 1.
Cap. 6.1.
şic† cele şapte peceţi ale ei“.
trânii s-au prosternat şi s-au înd în mijlocul tro6
Şi
am
văzut
chinato“.
6 *Is. 53.7.
nului şi al celor patru făpturi vii 6
Şi am* văzut când a deschis Deschiderea
Ioan 1.29,36.
1 Pet. 1.19.
şi
în
mijlocul
bătrânilor,
un
Mielul
una din cele şapte peceţip primelor
Cap. 13.8.
şase peceţi
e
Miel * stând ca înjunghiat, având
şi am auzit pe una** din cele patru
Vers. 9,12.
**Zah. 3.9;
5.5-7.
şapte coarne şi şapte** ochi, care
făpturi vii spunând cu glas ca de 1 *Cap.
4.10.
**Cap. 4.7.
q
sunt cele† şapte Duhuri ale lui 2 tunet: „Vino !“ Şi am văzut: şi 2 *Zah. 6.3.
†Cap. 4.5.
Cap. 9.17.
Dumnezeu trimise pe tot pămâniată un cal* alb şi cel** care şe**Ps. 45.4,5.
f
7 tul: şi a venit şi a luat cartea din
dea pe el, avea un arc; şi i† s-a
7 *Cap. 4.2.
†Zah. 6.11.
Cap. 14.14.
mâna dreaptă a Celui* care şedeag
datr o cunună şi a ieşitr învingător
8 *Cap. 5.8,14.
şi ca să învingă.
**Cap. 14.2; 8 pe tron. Şi, când a luat cartea, cele
15.2.
patru făpturi vii şi cei* douăzeci şi 3
Şi, când a deschis pecetea a
†Ps. 141.2.
patru de bătrâni s-au prosternat
doua, am auzit pe a doua făptură
Cap. 8.3,4.
9 *Ps. 40.3.
înaintea Mielului, avândh fiecare o 4 vie spunând: „Vino!“ Şi* a ieşitr 4 *Zah. 6.2.
Cap. 14.3.
harfăi** şi potire de aur pline cu
un altul, un cal roşus, şi celui care
**Cap. 4.11.
Vers. 12.
tămâie, care† sunt rugăciunile
şedea pe el i s-a dat să ia pacea de
†Fap. 20.28.
9 sfinţilor. Şi ei ·cântau* o cântare
pe pământ şi ca să se înjunghie unii
Rom. 3.24.
nouă, spunând: „Vrednic** eşti să
pe alţii; şi i s-a dat o sabie mare.
1 Cor. 6.20;
7.23. Ef. 1.7.
iei
cartea
şi
să-i
deschizi
peceţi5
Şi, când a deschis pecetea a
Col. 1.14.
treia, am auzit pe a treia făptură
le, pentru că ai fost înjunghiat şi
Ev. 9.12.
j† răscumpăratk pentru Dumne1 Pet.1.18,19.
vie
spunând: „Vino!“ Şi am văzut:
ai
2 Pet. 2.1.
zeu,
prin
sângele
Tău,
din††
orice
şi
iată
un cal negru şi cel care şe1 Ioan 1.7.
Cap. 14.4.
seminţie şi limbă şi popor şi nadea pe el avea o balanţă în mâna
††Dan. 4.1;
10 ţiune şi i-aij* făcut împăraţil şi 6 sa. Şi am auzit ceva ca un glas în 6 *Cap. 9.4.
6.25.
Cap. 7.9;
mijlocul celor patru făpturi vii,
preoţi pentru Dumnezeul nostrum,
11.9; 14.6.
n împărăţi pe pământ!“
şi
vor
spunând:
„O măsură de grâu, un
10 *Ex. 19.6.
1 Pet. 2.5,9. 11
Şi am văzut: şi am auzit glas de
dinar; şi trei măsuri de orz, un diCap. 1.6;
îngeri
mulţi
de
jur
împrejurul*
nar; şi nu vătăma untdelemnul*
20.6; 22.5.
11 *Cap. 4.4,6.
tronului şi al făpturilor vii şi al
şi vinul!“
**Ps. 68.17.
Şi, când a deschis pecetea a
bătrânilor; şi numărul lor era 7
Dan. 7.10.
Ev. 12.22.
zeci de mii** de zeci de mii şi
patra, am auzit pe cea de-a patra
făptură viet spunând: „Vino!“
12 mii de mii, spunând cu glas tare:
„Vrednic este Mielul cel înjun- 8 Şi am văzut: şi iată un cal* 8 *Zah. 6.3.
ghiat să primească puterea şi
gălbuiu; şi numele celui care şebogăţii şi înţelepciune şi tărie
dea pe el era Moarteav; şi Locuşi onoare şi glorie şi binecuvâninţa morţilorw urmax cu el; şi i
13 *Filip. 2.10.
13 tare!“ Şi pe orice* făptură care
s-a daty autoritate peste a patra
Vers. 3.
4 uite

a Unele ms. ad. „şi să citească“ b Lit. „la ea“ c Unele ms. ad. „să rupă“ d Unele ms. ad. „şi iată“ e Lit.
„Mieluşel“, diminutiv folosit în toată Cartea Apocalipsa f Unele ms. omit g Sau „care şade“ h Se
referă numai la bătrâni i Unele ms. „harfe“ j Unele ms. „ne-ai“ k Lit. „cumpărat“ l Unele ms. „o
împărăţie“ m Unele ms. omit „pentru Dumnezeul nostru“ n Unele ms. „vom“ o Unele ms. ad. „Celui care
este viu în vecii vecilor“ p Unele ms. „una dintre peceţi“ q Unele ms. „Vino şi vezi“ (valabil în întreg
capitolul) r Timpul nu este precizat s Roşu aprins t Unele ms. „glasul celei de-a patra făpturi vii“
u Paloarea morţii v Unele ms. „Moarte“ w Gr. „hades“ x Unele ms. „urmează“ y Unele ms. „li s-a dat“
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parte a pământului, ca să** omoa- 2 vreuna copac. Şi am văzut un alt
re cu sabie şi cu foamete şi cu
înger, urcând de la răsăritul soamoarte şi† prin fiarele pământurelui, având pecetea Dumnezeului
lui.
celui viu; şi a strigat cu glas tare
9 *Cap. 8.3;
Şi, când a deschis pecetea a
celor patru îngeri, cărora li se
9
9.13; 14.18.
cincea,
am
văzut
sub
altar*
sufledăduse să vatăme pământul şi
**Cap. 20.4.
†Cap. 1.9.
tele** celor înjunghiaţi pentru† 3 marea, spunând: „Nu* vătămaţi pă- 3 *Cap. 6.6;
††2 Tim.1.8.
9.4.
Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru
mântul, nici marea, nici copacii,
Cap. 12.17;
**Ezec. 9.4.
19.10.
Cap. 14.1;
10 mărturia†† pe care au dat-o; şi
până îi vom pecetlui** pe robii
22.4.
strigau
cu
glas
tare,
spunând:
Dumnezeului
nostru
pe
frunţile
10 *Zah. 1.12.
„Până* când, o, Stăpâne, sfânt** 4 lor“. Şi* am auzit numărul celor 4 *Cap. 9.16.
**Cap. 3.7.
†Cap. 11.18;
**Cap. 14.1.
şi adevărat, nu† judeci şi nu răzpecetluiţi: o** sută patruzeci şi
19.2.
buni sângele nostru asupra celor
patru de mii, pecetluiţi din fiecare
11 care locuiesc pe pământ?“ Şi 5 seminţie a fiilor lui Israel: din
11 *Cap. 3.4,5;
fiecăruiaa i s-a dat o hainăb* albăc;
seminţia lui Iuda, douăsprezece
7.9,14.
**Ev. 11.40.
mii pecetluiţi; din seminţia lui
şi li s-a spus să** se mai odihneasCap. 14.13.
că puţin timpd, până se va împlini
Ruben, douăsprezece miii; din
şi numărul celor împreună-robi
seminţia lui Gad, douăsprezece
cu ei şi al fraţilor lor, cei care ur- 6 mii; din seminţia lui Aşer, douămau să fie ucişi ca şi ei.
sprezece mii; din seminţia lui
Şi am văzut când a deschis
Neftali, douăsprezece mii; din
12 *Cap. 16.18. 12
**Ioel 2.10;
pecetea a şasea: şie* s-a făcut cuseminţia lui Manase, douăsprezece
2.31; 3.15.
7
tremur
mare
şi
soarele**
s-a
fămii; din seminţia lui Simeon,
Mt. 24.29.
Fap. 2.20.
cut negru ca un sac de păr şi ludouăsprezece mii; din seminţia
na s-a făcut toată ca sângele
lui Levi, douăsprezece mii; din
seminţia lui Isahar, douăsprezece
13 *Cap. 8.10; 13 şi* stelele cerului au căzut pe
9.1.
pământ, cum îşi aruncă un smo- 8 mii; din seminţia lui Zabulon,
chin scuturat de un vânt puternic
douăsprezece mii; din seminţia
14 *Ps. 102.26. 14 smochinele sale târziif. Şi cerul*
lui Iosif, douăsprezece mii; din
Is. 34.4.
g făcută
s-a
îndepărtat
ca
o
carte
seminţia lui Beniamin, douăspreEv. 1.12.
**Ier. 3.23;
zece mii pecetluiţi.
sul şi toţi** munţii şi insulele
4.24.
După acestea am văzut: şi iată Mulţimea în
Cap. 16.20. 15 s-au mutat din locurile lor. Şi 9
15 *Is. 2.19.
o mulţime mare*, pe care nimeni haine albe
împăraţii pământului şi cei mari
nu putea să o numere, din** orice 9 *Rom.11.25.
şi comandanţii şi cei bogaţi şi
a
**Cap. 5.9.
cei puternici şi orice rob şi orice
naţiune şi seminţii şi popoare şi
†Cap.3.5,18;
om liber s-au* ascuns în peşteri şi
limbi, stând înaintea tronului şi
4.4; 6.11.
16 *Osea 10.8. 16 în stâncile munţilor; şi* ·spuneau
Vers. 14.
înaintea Mielului, îmbrăcaţi† în
Lc. 23.30.
b
munţilor şi stâncilor: „Cădeţi
haine albe, şi cu ramuri de palmiCap. 9.6.
peste noi şi ascundeţi-ne de faţa 10 er în mâinile lor. Şi ·strigau cu 10 *Ps. 3.8.
Is. 43.11.
Celui care şade pe tron şi de mânia
glas tare, spunând: „Mântuirea*
17 *Is. 13.6.
Ier. 3.23.
este a Dumnezeului nostru, care**
Ţef. 1.14. 17 Mielului; pentru că* a venit ziua
Osea 13.14.
Cap. 16.14.
Cap. 19.1.
11
cea
mare
a
mâniei
Lui,
şi**
cine
şade
pe
tron,
şi
a
Mielului!“
Şi
**Ps. 76.7.
**Cap. 5.13.
poate sta în picioare?“
toţi îngerii stăteau în jurul tronului
Cei pecetluiţi 7
Şia, după aceasta, am văzut
şi al bătrânilor şi al celor patru
h
pentru
patru îngeri stând la cele patru
făpturi vii; şi s-au prosternat înaDumnezeu
colţuri ale pământului, ţinând*
intea tronului şi s-au închinat lui
cele
patru
vânturi
ale
pământului,
12
Dumnezeu, spunând: „Amin! Bi1 *Dan. 7.2.
**Cap. 9.4.
.
ca nici un vânt să** nu sufle pe
necuvântarea şi gloria şi înţeleppământ, nici pe mare, nici peste
ciunea şi mulţumirea şi onoarea şi
8 **Ezec.14.21
†Lev. 26.22.

a Unele ms. omit b Mantie lungă c Unele ms. „li s-au dat haine albe“ d Unele ms. omit „puţin timp“
e Unele ms. ad. „iată“ f Unele ms. „ca un smochin scuturat de un vânt puternic aruncându-şi smochinele sale
târzii“ g Carte mică, sul h Lit. „pe“ i Unele ms. ad. „pecetluiţi“ (valabil şi la toate celelalte seminţii)
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puterea şi tăria fie a Dumnezeului
nostru, în vecii vecilor! Amina“.
13
Şi unul dintre bătrâni a răspuns, zicându-mi: „Aceştia, care
sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine
14
sunt şi de unde au venit?“ Şi i-am
14 *Cap. 6.9;
17.6.
spus: „Domnul meu, tu ştii“. Şi
**Is. 1.18.
mi-a spus: „Aceştia* sunt cei care
Zah. 3.3-5.
Ev. 9.14.
vin din necazul cel mare şi ei şi-au
1 Ioan 1.7.
spălat** hainele şi le-au albit în
Cap. 1.5.
15 sângele Mielului. Pentru aceasta
15 *Is. 4.5,6.
Cap. 21.3.
sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în
templul Său; şi Acela care şade pe
tron Îşi va întinde* cortul peste
16 *Is. 49.10. 16 ei. Nu* vor mai flămânzi, nici nu
**Ps. 121.6.
vor mai înseta, nici** nu-i va dogori soareleb, nici vreo arşiţă;
17 pentru că Mielul, care este în mij17 *Ps. 23.1;
36.8.
locul tronului, îi va păstori* şi-i
Ioan 10.11;
va ducec la izvoarele apelor vieţii
10.14.
**Is. 25.8.
şi** Dumnezeu va şterge orice
Cap. 21.4.
lacrimă din ochii lor“.
Deschiderea 8
Şi, când a deschis* pecetea a
peceţii a
şaptea, s-a făcut tăcere în cer cam
şaptea.
Primele patru 2 o jumătate de oră. Şi* i-am văzut
trâmbiţe
pe cei şapte îngeri care stau
înaintea lui Dumnezeu şi** li
1 *Cap. 6.1.
2 *Mt. 18.10.
3 s-au dat şapte trâmbiţe. Şi un alt
Lc. 1.19.
înger a venit şi a stat lângă altar,
**2 Cr. 29.27
29.28.
având o tămâietoare de aur; şi i
3 *Cap. 5.8.
s-a dat tămâie multă, ca să o dead
**Ex. 30.1.
Cap. 6.9.
rugăciunilor* tuturor sfinţilor, pe
altarul** cel de aur care era înain4 tea tronului. Şi fumul* tămâiei s-a
4 *Ps. 148.2.
suit cu rugăciunile sfinţilor, din
Lc. 1.10.
mâna îngerului, înaintea lui Dum5 *Cap. 16.18. 5 nezeu. Şi îngerul a luat tămâie**2 Sam.22.8
toarea şi a umplut-o din focul al1 Împ. 19.11.
tarului; şi a aruncat pee pământ; şi
Fap. 4.31.
s-au* făcut glasuri şi tunete şi
fulgeref şi un cutremur**.
6
Şi cei şapte îngeri, care aveau
cele şapte trâmbiţe, s-au pregătit
să sune din trâmbiţe.
Şi cel dintâi g a sunat din
7
7 *Ezec. 38.22.
trâmbiţă: şi* s-a făcut grindină şi
**Cap. 16.2.
foc amestecat cu sânge şi au fost
aruncateh pee** pământ; şi a treia

parte a pământului a fost arsă; şi 7 †Ezec. 14.13
Cap. 9.4.
a treia parte din copaci† a fost
arsă, şi toată iarba verde a fost
arsă.
8
Şi al doilea înger a sunat din 8 *Ier. 51.25.
Amos 7.4.
trâmbiţă: şi* ca un munte mare
**Cap. 16.3.
†Ezec. 14.19
aprins de foc a fost aruncat în**
mare; şi a treia parte din mare
9 a† devenit sânge; şi a murit a
treia parte din făpturile care erau în
mare, care aveau viaţă; şi a treia
parte din corăbii a fost nimicită.
10
Şi al treilea înger a sunat din 10 *Is. 14.12.
Cap. 9.1.
trâmbiţă: şi* a căzut din cer o
**Cap. 16.4.
stea mare, arzând ca o făclie; şi**
a căzut peste a treia parte din
râuri şi peste izvoarele apelor.
11 Şi numele stelei* estei Pelin; şi** 11 *Rut 1.20.
**Ex. 15.23.
a treia parte din ape a devenit
Ier. 9.15;
23.15.
pelin şi mulţi dintre oameni au murit din cauza apelor, pentru că se
făcuseră amare.
12
Şi al* patrulea înger a sunat 12 *Is. 13.10.
Amos 8.9.
din trâmbiţă: şi a fost lovită a treia
parte din soare şi a treia parte din
lună şi a treia parte din stele, ca
să fie întunecată a treia parte din
ele şi ziua să nu-şi arate a treia parte din ea şi noaptea tot aşa.
13
Şi am văzut: şi am* auzit un 13 *Cap. 14.6;
19.17.
vulturj zburând în mijlocul ceru**Cap. 9.12;
lui, spunând cu glas tare: „Vai**,
11.14.
vai, vai de cei care locuiesc pe
pământ, din cauza celorlalte glasuri de trâmbiţă ale celor trei îngeri care urmează să sune din
trâmbiţă!“
a
9 Şi al cincilea înger a sunat din Trâmbiţa
cincea.
trâmbiţă: şi* am văzut o stea Primul vai
căzută din cer pee pământ; şi i s-a 1 *Lc. 10.18.
dat cheia fântânii** Adâncului.
**Lc. 8.31.
Vers. 11.
2 Şi a deschisk fântâna Adâncului;
Cap. 17.8;
şi s-a* ridicat fum din fântână, ca
20.1.
fumul unui cuptor mare; şi soare- 2 *Ioel 2.2,10.
le şi văzduhul s-au întunecat de
3 fumul fântânii. Şi din fum au ieşit
3 *Ex. 10.4.
lăcuste* pee pământ; şi li s-a
Jud. 7.12.
**Vers. 10.
dat putere, cum au putere** scor4 pionii pământului; şi li s-a spus

a Unele ms. omit
b Lit. „nici nu va mai cădea soarele peste ei“ c Unele ms. „îi păstoreşte şi îi duce“
d Adauge e Lit. „spre“ f Unele ms. „tunete şi glasuri şi fulgere“; alte ms. „tunete şi fulgere şi glasuri“
g Unele ms. ad. „înger“ h Sau „a fost aruncat“ i Lit. „se numeşte“ j Unele ms. „un înger“ k Steaua a deschis
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4 *Cap. 6.6;
7.3.
**Ex. 12.23.
Ezec. 9.4.

să* nu vatăme iarba pământului,
nici vreo verdeaţă, nici vreun
copac, ci** numai pe oamenii care
nu au pecetea lui Dumnezeu pe
5 frunţile lora: şi li s-a dat să nu-i
5 *Vers. 10.
ucidă, ci* să fie chinuiţi cinci luni;
Cap. 18.7.
şi chinul lor este asemenea chinului de scorpion, când îl înţea6 *Iov 3.21.
6 pă pe un om. Şi, în zilele acelea,
Ier. 8.3.
oamenii vor căuta* moartea şi
Cap. 6.16.
nicidecum n-o vor găsi; şi vor
dori să moară şi moartea va
7 fugib de ei. Şi înfăţişareac lăcus7 *Ioel 2.4.
**Naum 3.17
telor era asemenea* unor cai
†Dan. 7.8.
pregătiţi pentru război; şi pe**
capetele lor erau ca nişte cununi
asemenea aurului şi feţele† lor erau
8 ca feţele de oameni; şi aveau păr,
8 *Ioel 1.6.
ca părul femeilor, şi dinţii* lor erau
9 ca de lei, şi aveau* platoşe ca
9 *Ioel 2.5-7.
platoşele de fier, şi vuietul aripilor lor era ca vuietul carelor şi
a multor cai, alergând la război;
10 şi ·aveau cozi, asemenea scorpionilor, şi ace; şi puterea lor era în
cozile lor, ca să-i vatăme pe oameni
11 cinci luni. Au un împărat* peste ele,
11 *Ef. 2.2.
pe îngerul Adâncului: numele său
în evreieşte este Abadond şi în
greceşte are numele Apoliond.
12
Întâiul* vai a trecut. Iată, mai
12 *Cap. 8.13.
vin două vaiuri după acestea.
Trâmbiţa a 13
Şi al şaselea înger a sunat din
şasea. Al
trâmbiţă:
şi am auzit un glas din
doilea vai
cele patru coarne alee altarului de
aur care este înaintea lui Dumne14 *Cap. 16.12. 14 zeu, spunând celui de-al şaselea
înger care avea trâmbiţa: „Dezleagă-i pe cei patru îngeri care sunt le15 gaţi la* râul cel mare Eufrat!“ Şi
cei patru îngeri, care erau pregătiţi
pentru ceasul şi ziua şi luna şi anul
acela, au fost dezlegaţi, ca să
omoare a treia parte din oameni;
16 *Ps. 68.17. 16 şi numărul oştirilor* de călăreţi**
Dan. 7.10.
era de douăzeci de mii de ori câte
**Ezec.38.4.
zece mii. Am† auzit numărul lor.
†Cap. 7.4.
17
Şi astfel am văzut caii în viziune şi pe cei care şedeau pe
ei: aveau platoşe de foc şi de hiaa Unele ms. omit b Unele ms. „fuge“
f Lit. „timp“ g Sau „desăvârşită“
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cint şi de pucioasă; şi capetele* 17 *1 Cr. 12.8.
Is. 5.28,29.
cailor erau ca nişte capete de lei,
şi din gurile lor ·ieşeau foc şi fum
18 şi pucioasă. Prin aceste trei plăgi
au fost ucişi a treia parte din oameni, de focul şi de fumul şi de
pucioasa care ·ieşeau din gurile
19 lor. Pentru că puterea cailor ·era 19 *Is. 9.15.
în gura lor şi în cozile* lor, deoarece cozile lor erau asemenea şerpilor, având capete, şi cu ele vă20 tămau. Şi restul oamenilor, care nu 20 *Deut. 31.29
au fost ucişi prin aceste plăgi,
**Lev. 17.7.
Deut. 32.17.
nu* s-au pocăit de faptele mâiPs. 106.37.
nilor lor, ca să nu se închine de1 Cor. 10.20.
†Ps. 115.4;
monilor** şi idolilor† de aur, şi de
135.15.
argint, şi de aramă, şi de piatră,
Dan. 5.23.
şi de lemn, care nu pot nici să
vadă, nici să audă, nici să umble.
21 Şi nu s-au pocăit de crimele lor, nici 21 *Cap. 22.15.
de vrăjitoriile* lor, nici de curvia
lor, nici de hoţiile lor.
10 Şi am văzut un alt înger puter- Un alt înger
nic, coborând din cer, îmbrăcat cu
1.28.
un nor şi curcubeul* era pe capul 1 *Ezec.
**Mt. 17.2.
lui şi faţa** lui era ca soarele şi
Cap. 1.16.
†Cap. 1.15.
picioarele† lui ca nişte stâlpi de
2 foc; şi avea în mâna lui o carte
2 *Mt. 28.18.
mică deschisă. Şi el şi-a pus piciorul* drept pe mare, şi pe cel stâng
3 *Cap. 8.5.
3 pe pământ; şi a strigat cu glas tare,
cum răcneşte un leu; şi, când a
strigat, cele şapte* tunete au vorbit
4 cu glasurile lor. Şi, când au vorbit
4 *Dan. 8.26;
12.4,9.
cele şapte tunete, eram gata să
scriu; şi am auzit un glas din cer,
spunând: „Pecetluieşte* ce au vorbit
cele şapte tunete şi nu le scrie!“
5
Şi îngerul pe care l-am văzut 5 *Ex. 6.8.
Dan. 12.7.
stând pe mare şi pe pământ şi-a*
ridicat mâna dreaptă spre cer
6 şi a jurat pe Cel care este viu în 6 *Neem. 9.6.
vecii vecilor, care* a creat cerul
Cap. 4.11;
14.7.
şi cele din el, şi pământul şi cele
**Dan. 12.7.
de pe el, şi marea şi cele din ea,
Cap. 16.17.
7 că nu va mai fi amânaref**; ci, în*
7 *Cap. 11.15.
zilele glasului celui de-al şaptelea
înger, când va suna din trâmbiţă, va
fi împlinităg şi taina lui Dumnezeu,
după cum a făcut El cunoscut

c Lit. „asemănările“

d Distrugere

e Unele ms. „din coarnele“
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9 *Ier. 15.16.
Ezec. 2.8;
3.1-3.

10 *Ezec. 2.10.

Cei doi
martori
1 *Ezec. 40.3.
Zah. 2.1.
Cap. 21.15.
**Num.23.18
2 *Ezec. 40.17;
40.20.
**Ps. 79.1.
Lc. 21.24.
†Dan. 8.10.
††Cap. 13.5.
3 *Cap. 20.4.
**Cap. 19.10
†Cap. 12.6.
4 *Ps. 52.8.
Ier. 11.16.
Zah. 4.3;
4.11,14.
5 *2 Împ. 1.10;
1.12.
Ier. 1.10;
5.14.
Ezec. 43.8.
Osea 6.5.
**Num.16.29
6 *1 Împ. 17.1.
Iac. 5.16,17.
**Ex. 7.19.

7 *Lc. 13.32.
**Cap. 13.1;
13.11; 17.8.
†Cap. 9.2.
††Dan. 7.21.
Zah. 14.2.

10:8

Evanghelia robilor Săi, profeţii.
8
Şi glasul pe care l-am auzit din
cer din nou mi-a vorbit şi a spusa:
„Mergi, ia carteab care este deschisă în mâna îngerului care stă
9 pe mare şi pe pământ!“ Şi am
mers la înger, spunându-i să-mi
dea carteac. Şi ·mi-a spus: „Ia-o*
şi mănânc-o pe toată! şi îţi va
amărî pântecele, dar în gura ta va
10 fi dulce ca mierea“. Şi am luat
cartea din mâna îngerului şi am
mâncat-o pe toată; şi în gura mea a
fost dulce ca mierea; şi, când am
mâncat-o, mi s-a amărât* pânte11 cele. Şi el mi-a spusd: „Trebuie
să profeţeşti din nou despre popoare şi naţiuni şi limbi şi mulţi
împăraţi“.
11 Şi mi s-a dat o trestie* asemenea unui toiag, spunând: „Ridică-te** şi măsoară templul lui
Dumnezeu şi altarul şi pe cei
2 care se închină în el. Şi curtea*
care este în afara templului las-o
deoparte şi n-o măsura; pentru
că** a fost dată naţiunilor, şi vor
călca† în picioare sfânta cetate
3 patruzeci†† şi două de luni. Şi voi
da celor doi martori* ai Mei şi vor
profeţi** o† mie două sute şaizeci
4 de zile, îmbrăcaţi în sac“. Aceştia
sunt cei doi* măslini şi cele două
sfeşnice care stau înaintea Dom5 nului pământului; şi, dacă vrea
cineva să-i vatăme, iese foc* din
gura lor şi îi mistuie pe vrăjmaşii
lor. Şi, dacă** vrea cineva să-i
vatăme, trebuie să fie ucis în ace6 laşi fel. Aceştia au* putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în
zilele profeţiei lor; şi au** putere
peste ape să le schimbe în sânge
şi să lovească pământul cu orice
7 plagă, ori de câte ori vor. Şi, când
îşi vor sfârşi* mărturia, fiara** care
se ridică din† Adânc va†† face
război cu ei şi-i va învinge şi-i

ucide; şi trupurile lor moar- 8 *Cap. 14.8;
17.1,5; 18.10
vor fi pe strada cetăţii* celei
**Ev. 13.12.
Cap. 18.24.
mari, care, spiritual, se numeşte Sodoma şi Egipt, unde** a fost
9 răstignit şi Domnul lor. Şi* unii din 9 *Cap. 17.15.
**Ps. 79.2,3.
popoare şi seminţii şi limbi
şi naţiuni ·vor vedea trupurile lor
moartee trei zile şi jumătate şi**
nu ·vor îngădui ca trupurile lor
moarte să fie puse în mormânt.
10 Şi* cei care locuiesc pe pământ 10 *Cap. 12.12;
13.8.
se vor bucura de ei şi vor fif plini
**Est. 9.19;
de veselie; şi îşi vor trimite da9.22.
†Cap. 16.10.
ruri** unii altora, pentru că† aceştia, cei doi profeţi, îi chinuiau pe
11 cei care locuiesc pe pământ. Şi, 11 *Ezec. 37.5;
37.9,10,14.
după cele trei zile şi jumătate,
duhg* de viaţă de la Dumnezeu a
intrat în ei şi au stat în picioare;
şi o mare teamă i-a cuprinsh pe
12 cei care-i priveau. Şi am auziti un 12 *Is. 14.13.
Cap. 12.5.
glas puternic din cer, spunân**Is. 60.8.
du-le: „Suiţi-vă aici!“; şi* s-au suit
Fap. 1.9.
†2 Împ. 2.1;
spre cer în nor** şi† vrăjmaşii lor
13 i-au privit. Şi, în ceasul acela, s-a* 13 2.5,7.
*Cap. 6.12.
făcut un mare cutremur şi a** ze**Cap. 16.19
†Ios. 7.19.
cea parte din cetate a căzut şi şapte
Cap. 14.7;
mii de oameni j au fost ucişi
15.4.
în cutremur. Şi cei rămaşi s-au
umplut de frică şi au† dat glorie
Dumnezeului cerului.
14
Al doilea* vai a trecut; iată, al 14 *Cap. 8.13;
9.12.
treilea vai vine curândk.
15
Şi al şaptelea înger* a sunat Trâmbiţa a
şaptea
din trâmbiţă; şi** au fost glasuri
puternice în cer, spunând: „Împă- 15 *Is. 27.13.
Cap. 10.7.
răţia† lumii a ajunsl a Domnului
**Cap.16.17;
nostru şi a Hristosului Său şi††
19.6.
†Cap. 12.10.
El va împărăţi în vecii vecilor“.
††Dan. 2.44;
16 Şi cei* douăzeci şi patru de bă7.14,18,27.
trâni, care stau înaintea lui Dum- 16 *Cap. 4.4;
5.8; 19.4.
nezeu pe tronurile lor, s-au prosternat şi s-au închinat lui Dum17 nezeu, spunând: „Îţi mulţumim,
17 *Cap. 1.4,8;
Doamne, Dumnezeule Atotpu4.8; 16.5.
**Cap. 19.6.
ternic, care* eşti şi care erai, că
ai luat puterea Ta cea mare
şi** ai început să împărăţeşti.
8 va

tee

a Lit. „vorbind din nou cu mine şi spunând“ b Lit. „carte mică“ (valabil şi în următoarele două versete)
c Unele ms. „spunându-i: «Dă-mi cartea!»“ d Lit. „îmi spune“; unele ms. „ei spun“; alte ms. „mi s-a spus“
e Unele ms. „trupul lor mort“ f Unele ms. „se bucură de ei şi sunt“ g Sau „suflare“ h Lit. „a căzut peste“
i Unele ms. „au auzit“ j Lit. „şapte mii de nume de oameni“ k Lit. „repede“ l Lit. „a început să fie“
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18 *Vers. 2,9. 18 Şi naţiunile* s-au mâniat; şi a
**Dan. 7.9;
venit** mânia Ta şi timpul să fie 10
7.10.
Cap. 6.10.
judecaţi cei morţi şi să dai răs†Cap. 19.5.
plata robilor Tăi, profeţii, şi
††Cap.13.10;
18.6.
sfinţi-lor şi celor care se tem de

Numele Tău, celor mici† şi celor
mari, şi să-i†† distrugi pe cei care
distrug pământul!“
19 *Cap. 15.5,8 19
Şi s-a* deschis templul lui
**Cap. 8.5;
Dumnezeu
în cer şi s-a văzut chi16.18.
†Cap. 16.21.
votul legământului Săua în templul Său; şi au fost** fulgere şi
glasuri şi tunete şi un cutremur
şi† grindină mare.
Femeia şi
Şi un semn mare s-a văzut în
balaurul 12
cer: o femeie îmbrăcată în soare
şi având luna sub picioarele ei şi
pe capul ei o coroană cu douăspre2
zece stele; şi, fiind însărcinată, stri2 *Is. 66.7.
Gal. 4.19.
gab în durere şi în chin* ca să nască.
3
Şi un alt semn s-a văzut în cer:
3 *Cap. 17.3.
**Cap. 17.9;
şi iată, un balaur* mare, roşu,
17.10.
având şapte** capete şi zece coar†Cap. 13.1.
ne şi† pe capetele lui şapte coroa4 ne; şi coada* lui ·trăgea a treia
4 *Cap. 9.10;
9.19.
parte din stelele** cerului şi† le
**Cap.17.18
·arunca
pe pământ. Şi balaurul stă†Dan. 8.10.
tea înaintea†† femeii care urma să
††Vers. 2.
*†Ex. 1.16.
nască, pentru ca*†, atunci când va
5
naşte, să-i devoreze copilul. Şi a
5 *Ps. 2.9.
Cap. 2.27;
născut un fiu de parte bărbătească;
19.15.
El* va păstori toate naţiunile cu
un toiag de fier; şi copilul ei a fost
răpit la Dumnezeu şi la tronul
6 Său. Şi femeia* a fugit în pustiu,
6 *Vers. 4.
acolo unde ·avea un loc pregătit de
**Cap. 11.3.
Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo
o** mie două sute şaizeci de zile.
7 *Dan. 10.13; 7
Şi a fost un război în cer: Mi10.21; 12.1.
hail*
şi îngerii lui luptau** împo**Vers. 3.
Cap. 20.2.
triva balaurului. Şi balaurul a lup8 tat, şi îngerii lui; şi el n-a fost mai
tarec; şi locul lor nu s-a mai găsit în
9 cer. Şi a fost aruncat* balaurul cel
9 *Lc. 10.18.
mare, şarpele cel vechi, acela care
Ioan 12.31.
Cap. 9.1.
se
numeşte Diavol şi Satand, acela
**Gen. 3.1,4
care** înşală tot pământul locuit –
Cap. 20.3.
a fost aruncat pe pământ şi îngerii

lui au fost aruncaţi împreună cu el.
Şi am auzit un glas puternic în 10 *Cap.11.15;
19.1.
cer, spunând: „Acum* a venit
**Iov 1.9;
mântuirea şi puterea şi Împărăţia
2.5.
Zah. 3.1.
Dumnezeului nostru şi autoritatea Hristosului Său; pentru că a
fost aruncat afară acuzatorul
fraţilor noştri, cel care-i** acuzae
înaintea Dumnezeului nostru zi
11 şi noapte; şi* ei l-au învins dato- 11 *Rom. 8.33;
rită sângelui Mielului şi datori8.34,37;
16.20.
tă cuvântului mărturiei lor şi** nu
**Lc. 14.26.
şi-au iubit viaţa, până la moarte.
12 De aceea bucuraţi-vă*, ceruri, şi
12 *Ps. 96.11.
voi, care locuiţif în ele! Vai** de
Is. 49.13.
Cap. 18.20.
voi, pământ şi mareg, pentru că dia**Cap. 8.13;
volul a coborât la voi, cuprins de mâ11.10.
†Cap. 10.6.
nie mare, ştiind† că are puţin timp“.
13
Şi, când a văzut balaurul că a 13 *Vers. 5.
fost aruncat pe pământ, a persecutat-o pe* femeia care născuse
copilul de parte bărbătească.
14 *Ex. 19.4.
14 Şi* i-au fost date femeii celea două
**Vers. 6.
†Cap. 17.3.
aripi ale vulturului celui mare,
††Dan. 7.25;
ca** să zboare în† pustiu, la locul
12.7.
h
ei, acolo unde trebuia să fie hrănită un†† timp şi timpuri şi jumătate de timp, departe de faţa şar15 pelui. Şi şarpele a aruncat* apă ca
15 *Is. 59.19.
un torent din gura lui, după femeie,
ca să o facă să fie luată de torent.
16 Şi pământul a ajutat femeia şi pământul şi-a deschis gura şi a înghiţit
torentul pe care-l aruncase balaurul
17 din gura lui. Şi balaurul s-a mâniat 17 *Gen. 3.15.
Cap. 11.7;
pe femeie şi a mers* să facă război
13.7.
**Cap.14.12
împotriva rămăşiţei seminţei ei, a
†1 Cor. 2.1.
celor care** păzesc poruncile lui
1 Ioan 5.10.
Cap. 1.2,9;
Dumnezeu şi au mărturia† lui Isus.
6.9; 20.4.
18
Şi am stati pe nisipul mării.
care
(13) Şi am văzut ridicându-se din Fiara
mare o fiară* având** zece coar- se ridică
din mare
ne şi şapte capetej; şi pe coarne,
7.2,7.
zece diademe, şi pe capete, numek 1 *Dan.
**Cap. 12.3;
2 de hulă. Şi fiara* pe care am vă17.3,9,12.
zut-o era asemenea unui leopardl, 2 *Dan. 7.6.
**Dan. 7.5.
şi picioarele** ei, ca ale unui
†Dan. 7.4.
urs, şi gura† ei, ca gura unui leu;

a Unele ms. omit b Unele ms. „strigă“ c Unele ms. „n-au fost mai tari“ d Lit. articulat; „Acuzatorul
şi Adversarul“ e Unele ms. „acuză“ f Lit. „care aveţi cortul“ g Unele ms. „vai de locuitorii pământului
şi ai mării“ h Lit. „este“ i Unele ms. „a stat“, se referă la balaur j Unele ms. „şapte capete şi zece
coarne“ k Unele ms. „un nume“ l Lit. „unei femele de leopard“
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2 ††Cap. 12.3.
*†Cap. 16.10

şi balaurul i-a dat puterea†† lui
şi tronul*† lui şi autoritate mare;
3 *Vers. 12,14. 3 şi a unul din capetele ei era ca
**Cap. 17.8.
înjunghiat* de moarte şi rana ei
de moarteb fusese vindecată: şi
tot** pământul se minuna dec fia4 *Cap. 18.18. 4 ră. Şi s-au închinat balaurului,
pentru că i-a dat fiarei autoritatea;
şi s-au închinat fiarei, spunând:
„Cine* este asemenea fiarei şi
cine poate lupta împotriva ei?“
5
Şi i s-a dat o gură*, care vorbea
5 *Dan. 7.8;
lucruri mari şi huled; şi i s-a dat
8.25; 11.36.
**Cap. 11.2;
autoritate să lucreze patruzeci**
12.6.
6 şi două de luni. Şi şi-a deschis
6 *Ioan 1.14.
Col. 2.9.
gura pentru huled împotriva lui
Dumnezeu, ca să hulească Numele
Lui şi cortul* Lui şie pe cei care lo7 cuiescf în cer. Şi i s-a dat să* lupte
7 *Dan. 7.21.
Cap. 11.7;
împotriva sfinţilor şi să-i învingă;
12.17.
şi i s-a dat autoritate peste** orice
**Cap.11.18;
17.15.
seminţie şi popor şi limbă şi naţiune;
şi i se vor închina toţi aceia care
8
8 *Ex. 32.32.
Dan. 12.1.
locuiesc pe pământ, al căror nume
Filip. 4.3.
nu a fost scrisg* de la** întemeieCap. 3.5;
rea lumii în cartea vieţii Mielu20.12,15;
21.27.
lui
celui înjunghiat. Dacă are ci9
**Cap. 17.8.
10 neva urechi, să audă! Dacă cine10 *Is. 33.1.
va* duce în robie, în robie va mer**Gen. 9.6.
ge. Dacă cineva** ucide cu sabia,
Mt. 26.52.
†Cap. 14.12.
cu sabia trebuie să fie ucis. Aici†
este răbdarea şi credinţa sfinţilor.
Fiara care 11
Şi am văzut o altă fiară ridise ridică
cându-se*
din pământ; şi avea
din pământ
două coarne asemenea unui miel
şi vorbea ca un balaur. Şi ea e12
11 *Cap. 11.7.
xercită toată autoritatea primei
fiare în faţa ei; şi face ca pământul şi cei care locuiesc pe el să
se închine primei fiare, a cărei
rană de moarte fusese vindecată.
13 *Deut.13.1-3 13 Şi face* semne mari, încât** face
Mt. 24.24.
să se coboare chiar foc din cer
2 Tes. 2.9.
Cap. 16.14.
pe pământ, înaintea oamenilor.
**1Împ.18.38
2 Împ. 1.10; 14 Şi îi înşală* pe cei care locuiesc pe
1.12.
pământ din cauza semnelor care i
14 *Cap. 12.9;
s-a
dat să le facă înaintea fiarei,
19.20.
2 Tes. 2.10.
spunându-le celor care locuiesc pe
pământ să-i facă un chip fiarei,

care are rana de sabie şi** a rămas 14 **2 Împ.20.7
15 în viaţă. Şi i s-a dat să dea suflare 15 *Cap. 16.2;
19.20; 20.4.
chipului fiarei, încât chipul fiarei
să şi vorbească şi* să facă să fie
ucişi toţi cei care nu se vor închina
16 chipului fiarei. Şi face ca tutu- 16 *Cap. 14.9.
ror, celor mici şi celor mari, şi
celor bogaţi şi celor săraci, şi
celor liberi şi celor robi, să* li se
dea un semn pe mâna lor dreaptă
17 sau pe fruntea lor; şi ca nimeni să 17 *Cap. 14.11.
**Cap. 15.2.
nu poată cumpăra sau vinde, dacă
nu are semnul, numele* fiarei sau
18 numărul** numelui ei. Aici* este
18 *Cap. 17.9.
înţelepciunea. Cine are pricepere
**Cap. 21.17
să socotească numărul fiarei,
pentru că** este număr de om;
şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.
Mielul şi cei
14 Şi am văzut: şi iată Mielul* răscumpăraţi
stând pe muntele Sion şi cu el o**
sută patruzeci şi patru de mii 1 *Cap. 5.6.
**Cap. 7.4.
având Numele Său şih Numele
†Cap. 7.3;
13.16.
Tatălui Său scris pe† frunţile lor.
2 Şi am auzit un glas din cer ca* un 2 *Cap. 1.15;
glas de ape multe şi ca un glas de
19.6.
**Cap. 5.8.
tunet mare. Şi glasul pe care l-am
†Cap. 5.9;
auzit era ca al cântăreţilor cu
15.3.
harfa** care cântă† la harfele lor;
3 şi cântaui o cântare nouă înaintea
tronului şi înaintea celor patru
făpturi vii şi a bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea,
decât cei o sută patruzeci şi patru
de mii, cei răscumpăraţij de pe
4 pământ. Aceştia sunt cei care nu 4 *2 Cor. 11.2.
**Cap. 3.4;
s-au întinat cu femei, pentru că*
7.15,17;
sunt feciori; aceştia sunt cei
17.14.
†Cap. 5.9.
care** urmează Mielul oriunde ar
††Iac. 1.18.
merge El. Aceştia au fost† răscumpăraţi j dintre oameni, ca
cel†† dintâi rod pentru Dumne- 5 *Ps. 32.2.
5 zeu şi pentru Miel: şi* în gura lor
Ţef. 3.13.
**Ef. 5.26.
nu s-a găsit minciună, pentru
Iuda 24.
k
că ** sunt fără vină.
Şi am văzut un alt e înger Judecăţile lui
6
Dumnezeu
zburând* în mijlocul cerului,
având o Evanghelie** eternă de 6 *Cap. 8.13.
**Ef. 3.3-11.
vestit celor care locuiesc pe păTit 1.2.

a Unele ms. ad. „am văzut“ b Unele ms. „rana morţii ei“ c Lit. „după“ d Unele ms. „hulă“ e Unele
ms. omit f Sau „au cort“ g Unele ms. „ale căror nume nu sunt scrise“ h Unele ms. omit „Numele Său
şi“ i Lit. „cântă“; unele ms. ad. „ca“ j Lit. „cumpăraţi“ k Unele ms. omit „pentru că“
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6 †Cap. 13.7.

mânt şi oricărei† naţiuni şi seşi limbi şi popor, spunând
cu glas tare: „Temeţi-vă* de Dumnezeu şi daţi-I glorie, pentru că a
venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă** Celui care a făcut cerul şi pământul şi marea şi izvoarele apelor!“
8 *Is. 21.9. Ier. 8
Şi un alt înger, al doilea, a
51.8. Cap.
urmat,
spunând: „A căzut*, a că18.2. **Ier.
zut Babilonul** cel mare, carea a
51.7. Cap.
11.8; 16.19;
făcut ca toate naţiunile să bea din
17.2,5;
vinul mâniei curviei lui!“
18.3,10,18;
19.2.
9
Şi un alt înger, al treilea, le-a
9 *Cap. 13.
urmat, spunând cu glas tare:
14-16.
„Dacă se închină cineva* fiarei şi
chipului
ei şi primeşte un semn pe
10 *Ps. 75.8.
Is. 51.17.
10 fruntea sa sau pe mâna sa, va bea*
Ier. 25.15.
şi el din vinul mâniei lui Dum**Cap. 18.6.
†Cap. 16.19.
nezeu, care este pregătit** nea††Cap.20.10
mestecat în† paharul mâniei Lui,
*†Cap.19.20
şi va fi chinuit†† în foc*† şi pucioasă înaintea sfinţilor îngerib
11 *Is. 34.10.
Cap. 19.3. 11 şi înaintea Mielului. Şi fumul*
chinului lor se înalţă în vecii vecilor; şi nu vor avea nicidecum odihnă, nici zi, nici noapte, cei care se
închină fiarei şi chipului ei şi cine
12 *Cap. 13.10. 12 primeşte semnul numelui ei. Aici*
**Cap.12.17
este răbdarea sfinţilor care**
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi
credinţa înc Isus.
13 *Ecl. 4.1,2. 13
Şi am auzit un glas din cer
Cap. 20.6.
spunând:
„Scrie: Ferice* de morţii
**1Cor.15.18
1 Tes. 4.16.
care** mor în Domnul de acum
†2 Tes. 1.7.
încolo!“ „Da“, spune Duhul, „ca să†
Ev. 4.9,10.
Cap. 6.11.
se odihnească de ostenelile lor,
pentru că lucrările lor îi urmează!“
Secerişul şi 14
Şi am văzut: şi iată un nor alb,
culesul viei
şi
pe
nor stând Unul asemenea*
14 *Ezec. 1.26.
Fiului Omului, având** pe capul
Dan. 7.13.
Cap. 1.13.
Său o cunună de aur şi în mâna
**Cap. 6.2.
15 *Cap. 16.17. 15 Sa o seceră ascuţită. Şi un alt în**Ioel 3.13.
ger a ieşit* din templu, strigând
Mt. 13.39.
cu glas tare Celui care ·stătea pe
†Ier. 51.33.
Cap. 13.12.
nor: „Trimite secera** Ta şi seceră, pentru că a venitd ceasul† secerişuluie, pentru că s-a uscatf sece16 rişul pământului“. Şi Cel care ·stă7 *Cap. 1.18;
15.4.
**Neem. 9.6
Ps. 33.6;
124.8;
146.5,6.
Fap. 14.15;
17.24.

7 minţii

tea pe nor Şi-a pus secera pe pământ, şi pământul a fost secerat.
17
Şi un alt înger a ieşit din templul care este în cer, având şi el
18 o seceră ascuţită. Şi un alt înger
a ieşit din altar, având* autoritate
asupra focului, şi a strigat cu glas
tare celui care avea secera ascuţită, spunând: „Trimite secera ta
cea ascuţită şi culege ciorchinii
din via pământului, pentru că
19 strugurii ei sunt copţi“. Şi îngerul şi-a pus secera pe pământ şi
a cules via pământului şi a aruncat ciorchinii în teascul* cel mare
20 al mâniei lui Dumnezeu; şi teascul* a fost călcat afară** din cetate şi din teasc a ieşit sânge
până† la zăbalele cailor, pe o mie
şase sute de stadiig.
am văzut* în cer un alt
15semnŞimare
şi minunat: şapte** îngeri, având şapte plăgi, cele din
urmă; pentru că† în ele este împlinităh mânia lui Dumnezeu.
2
Şi am văzut ca o mare* de
sticlă amestecată** cu foc, şi† pe
învingătorii fiarei şi ai chipului
ei şi ai numărului numelui ei
stând pe marea de sticlă, având††
3 harfe ale lui Dumnezeu. Şi ·cântau
cântarea* lui Moise, robul lui
Dumnezeu, şi cântarea Mielului,
spunând: „Mari** şi minunate
sunt lucrările Tale, Doamne, Dumnezeule Atotputernic! Drepte† şi
adevărate sunt căile Tale, Îm4 părate al naţiunilori! Cine* nu se
va teme, Doamne, şi nu va glorifica Numele Tău? pentru că
numai Tu eşti sfânt; pentru că
toate** naţiunile vor veni şi se
vor închina înaintea Ta; pentru
că faptelej Tale drepte au fost
arătate!“
5
Şi după acestea am văzut: şik
s-a deschis templul* cortului măr6 turiei în cer; şi cei şapte îngeri,
având cele şapte plăgi, au ieşit

15:6

18 *Cap. 16.8.

19 *Cap. 19.15.

20 *Is. 63.3.
Plân. 1.15.
**Ev. 13.12.
Cap. 11.8.
†Cap. 19.14.

Cele şapte
plăgi
1 *Cap. 12.1,3
**Cap. 16.1;
21.9.
†Cap. 14.10.
2 *Cap. 4.6;
21.18.
**Mt. 3.11.
†Cap. 13.
15-17.
††Cap. 5.8;
14.2.
3 *Ex. 15.1.
Deut. 31.30.
Cap. 14.3.
**Deut. 32.4
Ps. 111.2;
139.14.
†Ps. 145.17.
Osea 14.9.
Cap. 16.7.
4 *Ex. 15.
14-16.
Ier. 10.7.
**Is. 66.23.

5 *Num. 1.50.
Cap. 11.19.

a Unele ms. „pentru că“

b Unele ms. „îngerilor sfinţi“; alte ms. „înaintea îngerilor“ c Lit. „lui“ d Unele
e
ms. ad. „pentru Tine“
Unele ms. „să seceri“ f Mai mult decât copt g Aproximativ 300 km h S-a
i
sfârşit Unele ms. „al veacurilor“; alte ms. „al sfinţilor“ j Sau „judecăţile“ k Unele ms. ad. „iată“
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15:7

din templua îmbrăcaţi* în in curat, strălucitor şi încinşi peste
7 piepturi cu brâie de aur. Şi* una
din cele patru făpturi vii le-a dat
celor şapte îngeri şapte potire de
aur pline cu mânia lui Dumnezeu,
care** este viu în vecii vecilor.
8 Şi templul* s-a umplut de fum,
8 *Ex. 40.34.
1 Împ. 8.10.
din** gloria lui Dumnezeu şi din
2 Cr. 5.14.
puterea Lui, şi nimeni nu putea inIs. 6.4.
tra în templu, până când cele şap**2 Tes. 1.9.
te plăgi ale celor şapte îngeri au
fost împlinite.
Cele şapte 16 Şi am auzit un glas puternic,
potire
din templu, spunând celor şapte
îngeri: „Mergeţi şi vărsaţi peb pă1 *Cap. 14.10;
mânt cele şapte potire ale mâ15.7.
niei* lui Dumnezeu!“
Şi cel dintâi s-a dus şi şi-a
2
2 *Cap. 8.7.
**Ex. 9.9-11.
vărsat potirul pe* pământ; şi o
†Cap. 13.16;
rană** rea şi chinuitoare a venit
13.17.
††Cap. 13.14
peste oamenii care† aveau semnul
fiarei şi peste cei care†† se închinau chipului ei.
Şi al doileac şi-a vărsat potirul
3
3 *Cap. 8.8.
pesteb* mare; şi a devenit** sânge,
**Ex.7.17,20
†Cap. 8.9.
ca de mort; şi în mare a murit†
orice suflare de viaţăd.
Şi al treileac şi-a vărsat potirul
4
4 *Cap. 8.10.
pesteb* râuri şi pesteb izvoarele
5 apelor; şi au devenit sânge. Şi
5 *Cap. 15.3.
l-am auzit pe îngerul apelor spu**Cap. 1.4,8;
4.8; 11.17.
nând: „Drept* eşti Tu,e care** eşti
şi care erai, Cel Sfântf, pentru că ai
6 judecat astfel; pentru că au văr6 *Mt.23.34,35
sat* sângele sfinţilor** şi al proCap. 13.15.
**Cap.11.18;
feţilor, şi Tu le-ai dat să bea
18.20.
7 sânge: vrednici sunt“. Şi am auzit
†Is. 49.26.
7 *Cap. 15.3.
altarul spunând: „Da, Doamne*,
**Cap.13.10;
Dumnezeule Atotputernic, adevă14.10; 19.2.
rate** şi drepte sunt judecăţile
Tale!“
Şi al patruleac şi-a vărsat po8
8 *Cap. 8.12.
**Cap. 9.17;
tirul pe* soare; şi** i s-a dat
9.18; 14.18.
să dogorească oamenii cu foc.
9 *Vers. 11,21. 9 Şi oamenii au fost dogoriţi cu
arşiţă mare şi au hulit* Numele
lui Dumnezeu care are autoritateg
6 *Ex. 28.6,8.
Ezec. 44.17;
44.18.
Cap. 1.13.
7 *Cap. 4.6.
**1 Tes. 1.9.
Cap. 4.9;
10.6.

peste plăgile acestea şi** nu
s-au pocăit, ca să-I† dea glorie.
Şi al cincileac şi-a vărsat po10
tirul pe* tronul fiarei; şi** împărăţia ei s-a întunecat; şi îşi muş11 cau† limbile de durere; şi Îl huleau pe Dumnezeul cerului din
cauza durerilor lor şi din cauza
rănilor* lor şi nu s-au pocăit de
faptele lor.
12
Şi al şaseleac şi-a vărsat potirul pe* râul cel mare, Eufrat; şi**
apa lui a secat, ca† să poată fi
pregătită calea împăraţilor de la
13 răsăritul soarelui. Şi am văzut
ieşind din gura balaurului* şi din
gura fiarei şi din gura falsului**
profet trei duhuri necurate†, ca
14 nişte broaşte; pentru că* sunt
duhuri de demoni, care** fac semne, care merg la împăraţii întregului† pământ locuit, ca să-i adune pentru războiul†† acelei zile
marih a Dumnezeului Celui Atot15 puternic. („Iată*, Eu vin ca un hoţ.
Ferice de cine veghează şi îşi
păzeşte hainele, ca** să nu umble
gol şi să i se vadă ruşinea!“)
16 Şi* i-a adunat lab locul numit în
evreieşte Armaghedoni.
Şi al şapteleac şi-a vărsat po17
tirul pesteb văzduh; şi a ieşit un
glas puternic din templul ceruluij,
de la tron, spunând: „S-a* sfâr18 şitk!“ Şi au fost* fulgere şi glasuri
şi tunetel; şi a avut loc** un cutremur mare, cum† nu a mai fost de
când sunt oamenii pe pământ, un a19 semenea cutremur atât de mare. Şi
cetatea* cea mare a fost împărţită
în trei părţi; şi cetăţile naţiunilor
au căzut şi Babilonul cel mare a
fost amintit** înaintea lui Dumnezeu, ca să-i† dea paharul vinu20 lui furiei mâniei Sale. Şi orice*
insulă a fugit şi munţii nu s-au
21 mai găsit; şi grindină* mare cât
un talant cădea din cer peste

9 **Dan. 5.22;
5.23.
Cap. 9.20.
†Cap. 11.13;
14.7.
10 *Cap. 13.2.
**Cap. 9.2.
†Cap. 11.10.
11 *Vers. 2.

12 *Cap. 9.14.
**Ier. 50.38;
51.36.
†Is. 41.2,25.
13 *Cap.12.3,9
**1 Ioan 4.
1-3.
†Cap. 19.20;
20.10.
14 *1 Tim. 4.1.
Iac. 3.15.
**2 Tes. 2.9.
Cap. 13.13;
13.14; 19.20.
†Lc. 2.1.
††Cap.17.14;
19.19; 20.8.
15 *Mt. 24.43.
1 Tes. 5.2.
2 Pet. 3.10.
Cap. 3.3.
**2 Cor. 5.3.
Cap. 3.4,18.
16 *Cap. 19.19.
17 *Cap. 21.6.

18 *Cap. 4.5;
8.5; 11.19.
**Cap. 11.13
†Dan. 12.1.
19 *Cap. 14.8;
17.18.
**Cap. 18.5.
†Is. 51.17,22
Ier. 25.15,16
Cap. 14.10.

20 *Cap. 6.14.
21 *Cap. 11.19.

a Unele ms. omit „din templu“ b Lit. „spre“ c Unele ms. ad. „înger“ d Unele ms. „şi a murit orice suflare
de viaţă, cele din mare“ e Unele ms. ad. „Doamne“ f Unele ms. „care eşti şi care erai sfânt“ g Unele ms.
„autoritatea“ h Unele ms. „zilei celei mari“ i Sau „Harmaghedon“ j Unele ms. omit „cerului“; alte ms.
„din templul lui Dumnezeu“ k Lit. „S-a făcut“ l Unele ms. „glasuri şi tunete şi fulgere“
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21 **Ex. 9.
23-25.

oameni; şi oamenii L-au hulit pe
Dumnezeu din cauza plăgii**
grindinii, pentru că plaga ei ·era
foarte mare.
Babilonul 17 Şi unul* din cei şapte îngeri,
care aveau cele şapte potire, a
1 *Cap. 21.9.
**Cap.16.19;
venit şi a vorbit cu mine, spu18.16,17,19.
nânda: „Vino aici; îţi voi arăta**
†Naum 3.4.
Cap. 19.2.
sentinţa curvei† celei mari, care††
††Ier. 51.13.
2
şade pe apele cele multeb, cu* care
Vers. 15.
au curvit împăraţii pământului;
2 *Cap. 18.3.
**Ier. 51.7.
şi cei care locuiesc pe pământ
Cap. 14.8.
au fost îmbătaţi** de vinul cur3 *Cap.12.6,14 3 viei ei!“ Şi m-a dus în duh în**Cap. 12.3.
tr-un* pustiu; şi am văzut o feme†Cap. 13.1.
††Vers. 9.
ie stând pe o fiară** stacojiec,
*†Vers. 12.
plină de nume† de hulă, având††
4 şapte capete şi zece*† coarne. Şi
4 *Cap.18.12;
femeia era îmbrăcată* cu pur18.16.
**Dan.11.38
pură şi stacojiu, şi împodobi†Ier. 51.7.
tă** cu aur şid pietre preţioase
Cap. 18.6.
††Cap. 14.8.
şi perle, având† în mâna ei un pahar de aur, plin†† de urâciuni şi
5 *2 Tes. 2.7. 5 de necurăţiile curviei eie; şi pe
**Cap. 11.8;
fruntea ei avea scris un nume:
14.8; 16.10;
„Taină*, Babilonul cel** mare,
18.2,10,21.
†Cap. 18.9;
mama†
curvelor şi a urâciunilor
19.2.
6 *Cap. 18.24. 6 pământului“. Şi am văzut* femeia
**Cap.13.15;
îmbătată de** sângele sfinţilor şi
16.6.
de
sângele martorilor† lui Isus.
†Cap.6.9,10;
12.11.
Şi, văzând-o, m-am minunat cu
7 mare uimire. Şi îngerul mi-a spus:
„Pentru ce te-ai minunat? Eu îţi
voi spune taina femeii şi a fiarei
care o poartă, care are cele
şapte capete şi cele zece coarne.
8 Fiara pe care ai văzut-o era şi nu
8 *Cap. 11.7;
este şi urmează* să se ridice din
13.1.
**Cap.13.10
Adânc şi să** meargăf la pieire;
Vers. 11.
şi cei care locuiesc pe pământ,
†Cap. 13.8.
ale† căror nume nu sunt scriseg
††Cap. 13.3.
de la întemeierea lumii în cartea
vieţii, se vor minuna†† văzând fiara că era, dar nu este, şi va venih.
9 *Cap. 13.18. 9 Aici* este mintea care are înţe**Cap. 13.1.
lepciune: cele** şapte capete sunt
şapte munţi, pe care şade femeiai.

a Unele ms. „spunându-mi“

18:3

10 Şi

sunt şapte împăraţi: cinci au
căzut, unul este, celălalt nu a venit încă; iar când va veni, trebuie
11 să rămână puţin. Şi fiara care era
şi nu este, ea, de asemenea, este
un al optulea şi este dintre cei şap12 te şi merge la pieire. Şi cele* zece 12 *Dan. 7.20.
Zah. 1.18;
coarne, pe care le-ai văzut, sunt
1.19,21.
zece împăraţi, care n-au primit
încă împărăţie, ci primesc autoritate, ca împăraţi, un ceas împreună
13 cu fiara. Aceştia sunt într-un gând
şi îi dau puterea şi autoritatea lor
14 fiarei. Aceştia* vor lupta îm- 14 *Cap. 16.14;
19.19.
potriva Mielului şi Mielul îi va
**Deut.10.17
1 Tim. 6.15.
învinge; pentru că** El este Domn
Cap. 19.16.
al domnilor şi Împărat al împăra†Ier. 50.44;
50.45.
ţilor şi† cei care sunt cu El sunt
Cap. 14.4.
chemaţi şi aleşi şi credincioşi“.
15
Şi ·mi-a spus: „Apele* pe care
8.7.
le-ai văzut, unde şade curva, 15 *Is.
**Cap. 13.7.
sunt** popoare şi mulţimi şi na16 ţiuni şi limbi. Şi cele zece coarne, 16 *Ier. 50.41;
50.42.
pe care le-ai văzut, şi fiara, aceştia
Cap. 16.12.
o vor urî* pe curvă şi o vor face
**Ezec. 16.
pustie şi goală** şi carnea ei o vor
37-44.
Cap. 18.16.
mâncaj şi pe ea o vor arde† în foc;
†Cap. 18.8.
17 pentru că* Dumnezeu a pus în
Tes. 2.11.
inimilek lor să împlinească gân- 17 *2
**Cap. 10.7.
dul Său şi să împlinească unul şi
acelaşi gândl şi să dea împărăţia
lor fiarei, până** se vor împlini
18 cuvintele lui Dumnezeu. Şi femeia
18 *Cap. 16.19.
pe care ai văzut-o este cetatea*
**Cap. 12.1.
cea mare, care** are împărăţia peste împăraţii pământului“.
Căderea
18 După* acestea am văzut un Babilonului
alt înger coborând din cer, având
mare autoritate; şi** pământul 1 *Cap. 17.1.
43.2
2 a fost luminat de gloria lui. Şi a 2 **Ezec.
*Is. 13.19;
strigat cu glas tare, spunând: „A
21.9.
Ier. 51.8.
căzut*, a căzut Babilonul cel
**Is. 13.21;
mare! şi a devenit** locuinţă a
34.14.
Ier. 50.39;
demonilor şi închisoare† a ori51.37.
cărui duh necurat şi închisoare
†Is. 14.23;
34.11.
a oricărei păsări necurate şi
Mc. 5.2.
m
3 urâte ; pentru că toate naţiunile

b Unele ms. „pe ape multe“

c Roşu aprins d Unele ms. omit e Unele ms.
ad. „şi ale pământului“; alte ms. „necurăţiile curviei pământului“ f Unele ms. „merge“ g Unele ms. „al
căror nume nu este scris“ h Sau „va fi prezentă“ i Lit. „şapte munţi, unde femeia şade pe ei“ j Lit.
„cărnurile ei le vor mânca“ k Lit. „a dat inimilor“ l Unele ms. omit „şi să împlinească unul şi acelaşi gând“
m Vrednică de a fi urâtă
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3 *Cap. 14.8;
17.2.
**Vers.11,15
Is. 47.15.

4 *Is. 48.20;
52.11.
Ier. 50.8;
51.6,45.
2 Cor. 6.17.
5 *Gen. 18.20;
18.21.
Ier. 51.9.
Iona 1.2.
**Cap. 16.19
6 *Ps. 137.8.
Ier. 50.15,19;
51.24,49.
2 Tim. 4.14.
Cap. 13.10.
**Cap. 16.19
†Cap. 14.10.
7 *Ezec. 28.2.
**Is. 47.7,8.
Ţef. 2.15.

8 *Is. 47.9.
Vers. 10.
**Cap. 17.16
†Ier. 50.34.
Cap. 11.17.
9 *Ezec. 26.16;
26.17.
Cap. 17.2.
**Ier. 50.46.
Vers. 18.
†Cap. 19.3.
10 *Vers. 17,19.

11 *Ezec. 27.
27-36.

12 *Cap. 17.4.

18:4

au băut* din vinul furieia curviei
ei şi împăraţii pământului au
curvit cu ea şi negustorii** pământului s-au îmbogăţit prin puterea luxului ei“.
4
Şi am auzit un alt glas din
cer, spunând: „Ieşiţib* din ea, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi
păcatelor ei şi să nu primiţi
5 din plăgile ei, pentru că* păcatele
ei au ajunsc până la cer şi Dumnezeu** Şi-a amintit de nedrep6 tăţile ei. Răsplătiţi-o* cum v-a
răsplătit d şi ea; şi întoarceţi-i
dublue, potrivit faptelor ei. Amestecaţi-i** dublu în paharul în care
7 a amestecat† ea. Pe cât* s-a glorificat şi a trăit în lux, pe atât
daţi-i chin şi întristare! Pentru
că zice în inima ei: „Şed ca împărăteasă** şi nu sunt văduvă
şi nu voi vedea nicidecum în8 tristare“, de aceea, într-o* singură
zi vor veni plăgile ei, moarte şi
întristare şi foamete şi va fi
arsă** în foc, pentru că† Domnul
Dumnezeu, care o judecă, este
9 puternic. Şi împăraţii* pământului,
care au curvit şi au trăit în lux
cu ea, vor plânge** şi se vor jeli
pentru ea, când vor vedea† fumul
10 arderii ei, stând departe, de teama chinului ei, spunând: „Vai,
vai, cetatea cea mare, Babilonul,
cetatea cea tare! pentru că într-un*
singur ceas ţi-a venit judecata!“
11 Şi negustorii* pământului ·vor
plânge şi ·se vor întrista pentru
ea, pentru că nimeni nu le va mai
12 cumpăra marfaf: marfă* de aur, şi
argint, şi pietre preţioase, şi perle, şi in subţire, şi purpură, şi mătase, şi stacojiu, şi orice lemn
aromatg, şi orice obiect din fildeş,
şi orice obiect din cel mai preţios
lemn, şi din aramă, şi din fier, şi
13 din marmură, şi scorţişoară, şi
plante aromate, şi tămâie, şi mir,

şi tămâie din Liban, şi vin, şi
untdelemn, şi făină fină, şi grâu,
şi vite, şi oi, şi cai, şi care,
şi trupuri şi suflete* omeneşti.
14 Şi fructele dorite de sufletul
tău s-au depărtat de la tine.
Şi toate cele alese şi strălucite
au pierith de la tine şi nu le vori
15 mai găsi nicidecum. Negustorii
acestor lucruri, care s-au îmbogăţit prin ea, vor sta departe,
de teama chinului ei, plângând
16 şi întristându-se şi j spunând:
„Vai, vai, cetatea cea mare, cea
îmbrăcată cu in subţire şi purpură şi stacojiu, şi împodobită
cu aur şi pietre preţioase şi per17 le! pentru că într-un singur ceas
a fost pustiită o bogăţie aşa de
mare. Şi* orice cârmaci, şi oricine călătoreşte pe mare spre vreun
loc, şi marinarii, şi toţi cei care
lucrează pe mare stăteau departe
18 şi, văzând fumul arderii ei, strigau* spunând: «Care** cetate este
19 asemenea cetăţii celei mari?» Şi
îşi aruncau* ţărână pe capete şi
strigau, plângând şi întristându-se, spunând: «Vai, vai, cetatea
cea mare, în care s-au îmbogăţit,
prin risipak ei, toţi cei care aveau
corăbii pe mare! pentru că într-un
singur ceas a fost pustiită!»
20
Bucură-te de ea, cerule*, şi
voi, sfinţilor şi apostolilor şi profeţilor! pentru că** Dumnezeu a judecat cauzal voastră împotriva ei.
21
Şi un înger puternic a ridicat
o piatră, ca o piatră mare de
moară, şi a aruncat-o în mare,
spunând: „Cu* o astfel de violenţă
va fi aruncat Babilonul, cetatea
cea mare, şi nicidecum nu** se va
22 mai găsi; şi* glas de cântăreţi
din harfă şi de muzicanţi şi de cântăreţi din flaut şi de cântăreţi din
trâmbiţă nicidecum nu se va mai
auzi în tine şi nici un lucrător,

13 *Ezec. 27.13

17 *Is. 23.14.
Ezec. 27.29.

18 *Ezec.27.30;
27.31.
**Cap. 13.4.
19 *Ios. 7.6.
1 Sam. 4.12.
Iov 2.12.

Bucuria
cerului
20 *Is. 44.23;
49.13.
Ier. 51.48.
**Lc. 11.49;
11.50.
Cap. 19.2.
21 *Ier. 51.64.
**Cap. 12.8;
16.20.

22 *Is. 24.8.
Ier. 7.34;
16.9; 25.10.
Ezec. 26.13.

a Unele ms. omit „vinul“; alte ms. „din furia vinului“ b Sau „Ieşi“ c Lit. „s-au îngrămădit“ d Unele ms.
„a răsplătit“ e Lit. „îndoiţi-i îndoit“; unele ms. „îndoiţi îndoit“ f Marfă adusă pe apă g Lemn de tuia
h Unele ms. „s-au depărtat“ i Unele ms. „nu le vei“ j Unele ms. omit
k Belşugul l Lit. „a judecat

judecata“
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de nici o meserie, nicidecum nu
se va mai găsi în tine şi sunet de
piatră de moară nicidecum nu
23 *Ier. 33.11. 23 se va mai auzi în tine şi lumină
**Is. 23.8.
de lampă nicidecum nu va mai
†2 Împ. 9.22
străluci în tine; şi glas de mire*
Naum 3.4.
Cap. 17.2,5.
şi de mireasă nicidecum nu se va
mai auzi în tine; pentru că negustorii** tăi erau cei mari ai pământului, pentru că† prin vrăjitoria ta au fost înşelate toate
24
naţiunile.
Şi în* ea s-a găsit sân24 *Cap. 17.6.
gele profeţilor şi al sfinţilor şi
**Ier. 51.49.
al tuturor celor** înjunghiaţi pe
pământ“.
Nunta
După acestea am auzit* în
Mielului 19
cer ca un glas puternic de mulţime
1 *Cap. 11.15.
mare, spunând: „Aleluia! Mân**Cap. 4.11;
tuirea** şi gloriaa şi puterea sunt
7.10,12;
12.10.
2 ale bDumnezeului nostru! pentru
2 *Cap. 15.3;
că adevărate* şi drepte sunt
16.7.
**Deut.32.43
judecăţile Lui; pentru că a judeCap. 6.10;
cat-o
pe curva cea mare, care a
18.20.
stricat pământul cu curvia ei, şi
a răzbunat** sângele robilor Săi
3 din mâna ei“. Şi a doua oară au
3 *Is. 34.10.
Cap. 14.11;
spus: „Aleluia! Şi fumul* ei se ri18.9,18.
4 *Cap. 4.4,6; 4 dică în vecii vecilor!“ Şi cei*
4.10; 5.14.
douăzeci şi patru de bătrâni şi
**1Cr. 16.36
cele
patru făpturi vii s-au prosterNeem. 5.13;
8.6.
nat şi s-au închinat lui Dumnezeu,
care şade pe tron, spunând:
5 „Amin**! Aleluia!“ Şi un glas a ie5 *Ps. 134.1;
şit dinc tron, spunând: „Lăudaţi*
135.1.
**Cap.11.18;
pe Dumnezeul nostru, toţi robii
20.12.
Lui, şid cei care vă temeţi de El,
mici** şi marie!“
Şi* am auzit ca un glas de
6 *Ezec. 1.24; 6
43.2.
mulţime mare şi ca un glas de ape
Cap. 14.2.
multe şi ca un glas de tunete
**Cap.11.15;
puternice, spunând: „Aleluia!
11.17;12.10;
21.22.
Pentru că Domnul** Dumnezeul
nostru, Cel Atotputernic, a început
7 *Mt. 22.2;
25.10.
7 să împărăţească. Să ne bucurăm
2 Cor. 11.2.
şi să ne veselim şi să-I dăm glorie,
Ef. 5.32.
Cap. 21.2,9.
pentru că* nunta Mielului a venit
8 *Ps.45.13,14
8
şi
soţia Lui s-a pregătit. Şi i s-a
Ezec. 16.10.
Cap. 3.18.
dat* să se îmbrace în in subţire,

strălucitor şid curatf“, pentru că 8 **Ps. 132.9.
inul** subţire sunt faptele drep9 teg ale sfinţilor. Şi ·mi-a spus: 9 *Mt. 22.2,3.
Lc.14.15,16.
„Scrie: Ferice* de cei chemaţi la
**Cap. 21.5;
22.6.
cina nunţii Mielului!“ Şi ·mi-a
spus: „Acestea** sunt cuvintele a10 devărate ale lui Dumnezeu!“ Şi am 10 *Cap. 22.8.
**Fap.10.26;
căzut* la picioarele lui, ca să
14.14,15.
Cap. 22.9.
mă închin lui. Şi ·mi-a spus: „Vezi,
†1 Ioan 5.10.
nu** face aceasta! Eu sunt îmCap. 12.17.
preună-rob cu tine şi cu fraţii tăi,
care au† mărturia lui Isus. Lui
Dumnezeu să I te închini! Pentru
că mărturia lui Isus este duhul
profeţiei“.
Şi* am văzut cerul deschis: şi Învingerea
11
şi a
iată un cal** alb şi Cel care şedea fiarei
falsului
d
pe el este numit Credincios† şi
profet
Adevărat; şi El judecă†† şi Se 11 *Cap. 15.5.
**Cap. 6.2.
12 luptă cu dreptate. Şi ochii* Lui
†Cap. 3.14.
h
sunt o flacără de foc şi pe ca††Is. 11.4.
pul** Lui sunt multe coroane, a- 12 *Cap. 1.14;
2.18.
vând† un nume scrisi, pe care nu-l
**Cap. 6.2.
†Cap. 2.17.
13 ştie nimeni, decât El; şi este îm16.
j
brăcat* cu o haină înmuiată în sân- 13 Vers.
*Is. 63.2,3.
k
ge; şi numele Lui este : „Cuvân**Ioan 1.1.
Ioan 5.7.
14 tul** lui Dumnezeu“. Şi oştirile din 14 1*Mt.
28.3.
cer Îl urmau pe cai albi, îmbrăcate*
Cap. 4.4; 7.9
15 în in subţire, alb şi curat. Şi din*
15 *Is. 11.4.
gura Lui ·ieşea o sabie ascuţită cu
2 Tes. 2.8.
Cap. 1.16.
două tăişuril, ca să lovească naVers. 21.
ţiunile cu ea; şi El le va păstori**
**Ps. 2.9.
Cap. 2.27;
cu un toiag de fier; şi† El ·va căl12.5.
ca teascul vinului furiei mâniei
†Is. 63.3.
Cap. 14.19;
lui Dumnezeu Cel Atotputernic.
14.20.
m
16 Şi are un nume scris pe haina şi 16 *Dan. 2.47.
1 Tim. 6.15.
pe coapsa Lui: „Împărat* al împăCap. 17.14.
raţilor şi Domn al domnilor“.
Şi am văzut unn înger care stă- 17 *Ezec. 39.17
17
tea în soare; şi a strigat cu glas
tare, spunând tuturor păsărilor
care zboară în mijlocul cerului:
„Veniţi*, adunaţi-vă la marea cină
18 a lui Dumnezeu, ca* să mâncaţi
18 *Ezec.39.18;
carnea împăraţilor şi carnea co39.20.
mandanţilor şi carnea oamenilor
puternici şi carnea cailor şi a celor care stau pe ei şi carnea tutu-

a Unele ms. ad. „şi onoarea“ b Unele ms. ad. „Domnului“ c Unele ms. „de la“ d Unele ms. omit
e Unele ms. „şi cei mici şi cei mari“ f Unele ms. „curat şi strălucitor“ g Lit. „dreptăţile“ h Unele ms. ad.
„ca“ i Unele ms. „scrise nume şi un nume scris“ j Sau „stropită cu“ k Lit. „se cheamă“ l Unele ms.
omit „cu două tăişuri“ m Unele ms. „numele“ n Lit. „un singur“
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ror, şi liberi şi robi, şi mici şi mari!“
Şi* am văzut fiara şi pe îm19 *Cap. 16.16; 19
17.13,14.
păraţii pământului şi oştirile lor
adunate să lupte împotriva Celui
care ·şedea pe cal şi împotriva oş20
tirii Lui. Şi* fiara a fost prinsă, şi
20 *Cap. 16.13;
16.14.
falsul profet care era cu ea, care
**Cap.13.12;
făcuse înaintea ei semnele prin
13.15.
†Dan. 7.11.
care îi înşelase pe cei care au priCap. 20.10.
mit semnul fiarei şi pe cei care**
††Cap.14.10;
s-au închinat chipului ei. Cei† doi
21.8.
au fost aruncaţi de vii în iazul de
21 *Cap. 17.16. 21 foc care†† arde cu pucioasă; şi ceilalţi au fost ucişi cu sabia Celui care
·şedea pe cal, sabie care ·ieşea din
gura Lui; şi toate păsările s-au*
săturat din carnea lor.
Împărăţia 20 Şi am văzut un înger, cobode o mie de
rând din cer, având* cheia Adânani
cului şi un lanţ mare în mâna lui.
1 *Cap. 1.18;
2 Şi l-a apucat pe balaur*, şarpele cel
9.1.
2 *2 Pet. 2.2,4.
vechi, care este Diavol şi Satana, şi
Iuda 6.
l-a legat pentru o mie de ani,
Cap. 12.9.
3 *Dan. 6.17.
3 şi l-a aruncat în Adânc, şi a închisb
**Cap.16.14;
şi a pecetluit* deasupra lui, ca**
16.16.
să nu mai amăgească naţiunile,
Vers. 8,10.
până când se vor împlini cei o mie
de ani; cdupă acestea trebuie să fie
dezlegat pentru puţin timp.
Şi am văzut tronuri*, şi ei şe4
4 *Dan. 7.9;
7.22,27.
deau pe ele şi li s-a dat să facă
Mt. 19.28.
judecată**; şi am văzut sufleLc. 22.30.
**1Cor. 6.2,3
tele† celor decapitaţi pentru măr†Cap. 6.9.
turia lui Isus şi pentru Cuvântul
††Cap. 13.12
*†Cap.13.15;
lui Dumnezeu; şi aceia†† care nu
13.16.
se închinaseră fiarei, nici chipu†*Rom. 8.17.
2 Tim. 2.12.
lui*† ei şi nu primiseră semnul
Cap. 5.10.
pe fruntea şi pe mâna lor; şi ei au
înviat şi au împărăţit†* cu Hristosd
5 o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au
înviat până când nu s-au împlinit
cei o mie de ani. Aceasta este cea
6 dintâi înviere. Fericit şi sfânt este
6 *Cap. 2.11;
21.8.
cel care are parte de cea dintâi
**Is. 61.6.
înviere: asupra lor, a doua moarte*
1 Pet. 2.9.
Cap. 1.6;
nu are puteree; ci vor fi preoţi**
5.10.
ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos
şi vor împărăţi cu Eld o mie de
ani.

Satan
Şi, când se vor împlini cei o
dezlegat
mie de ani, Satan va fi dezlegat*
8 din închisoarea lui şi va ieşi ca 7 *Vers. 3.
8 *Ezec. 38.2;
să amăgească naţiunile care sunt
39.1.
**Cap. 16.14
în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog* şi pe Magog, ca
să-i** adune pentru război pe cei
al căror număr este ca nisipul
9 mării. Şi* s-au suit pe întinderea 9 *Is. 8.8.
Ezec. 38.9;
pământului şi au încercuit tabăra
38.16.
sfinţilor şi cetatea cea iubită; şi
a coborât foc din cer de la Dum10 nezeuf şi i-a mistuit. Şi diavolul, 10 *Cap. 19.20.
**Cap.14.10;
care i-a amăgit, a fost aruncat în
14.11.
iazul de foc şi pucioasă, unde*
sunt şi fiara şi falsul profet; şi
vor fi chinuiţi** zi şi noapte, în
vecii vecilor.
11
Şi am văzut un mare tron alb, Judecata
şi pe Cel care şedea pe el, dinain- celor morţi
tea căruia pământul şi cerul au 11 *2 Pet. 3.7;
3.10,11.
fugit* şi** nu s-a mai găsit loc penCap. 21.1.
12 tru ele. Şi i-am văzut pe cei morţi,
**Dan. 2.35.
g
mari* şi mici , stând în picioare 12 *Cap. 19.5.
**Dan. 7.10.
înaintea tronului; şi au fost des†Ps. 69.28.
chise nişte cărţi**. Şi a fost desDan. 12.1.
Filip. 4.3.
chisă altă† carte, care este a vieţii.
Cap. 3.5;
Şi morţii au fost judecaţi după
13.8; 21.27.
††Ier. 17.10;
cele scrise în cărţi, potrivit††
32.19.
13 faptelor lor. Şi marea a dat înapoi
Mt. 16.27.
Rom. 2.6.
pe morţii care erau în ea; şi
Cap. 2.23;
h
Moartea* şi Locuinţa morţilor
22.12.
au dat pe morţii care erau în ele; 13 *Cap. 6.8.
şi au fost judecaţi fiecare potri14 vit faptelor lor. Şi Moartea* şi 14 *1Cor.15.26;
15.54,55.
Locuinţa morţilor au fost arunca**Cap. 21.8.
te în iazul de foc. Aceasta este a
15 doua moarte: iazul** de foc. Şi 15 *Cap. 19.20.
dacă cineva nu a fost găsit scris
în cartea vieţii, a fost aruncat* în
iazul de foc.
noi
21 Şi am văzut* un cer nou şi un Ceruri
pământ nou, pentru că cerul dintâi şi pământ
nou
şi pământul dintâi trecuseră; şi 1 *Is. 65.17;
marea nu mai ·era.
66.22.
2 Pet. 3.13.
2
Şi am văzut* cetatea sfântă,
2 *Is. 52.1.
noul Ierusalim, coborând din cer,
Gal. 4.26.
Ev. 11.10;
de la Dumnezeu, pregătită** ca o
12.22; 13.14.
mireasă împodobită pentru soţul
Cap. 3.12.
7

a Lit. articulat; „Acuzatorul şi Adversarul“
b Unele ms. „l-a închis“
c Unele ms. ad. „şi“ d Unele ms. ad. „cei“ e Lit. „autoritate“ f Unele ms.
omit „de la Dumnezeu“ g Unele ms. „mici şi mari“ h Gr. „hades“
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Şi am auzit din cera un glas
puternic, spunând: „Iată, cortul*
lui Dumnezeu este cu oamenii şi
El va locuib cu ei, şi ei vor fi poporul Săuc, şi Dumnezeu Însuşi
4 va fi cu ei, Dumnezeul lor. Şi* Eld
4 *Is. 25.8.
Cap. 7.17.
va şterge orice lacrimă din ochii lor;
**1Cor.15.26;
şi** moartee nu va mai fi, nici
15.54.
Cap. 20.14.
întristare†, nici strigăt, nici chin
†Is. 35.10;
nu va mai fi, pentru căf cele din61.3; 65.19.
5 *Cap. 4.2,9; 5 tâi au trecut“. Şi Cel* care ·şedea
5.1; 20.11.
pe tron a spus: „Iată**, Eu fac toate
**Is. 43.19.
noi“. Şi a spusg: „Scrie, pentru că
2 Cor. 5.17.
†Cap. 19.9.
aceste† cuvinte sunt sigureh şi
i
6 *Cap. 16.17. 6 adevărate “. Şi mi-a spus: „S-a*
j
**Cap. 1.8;
împlinit! Eu** sunt Alfa şi Ome22.13.
ga, Începutul şi Sfârşitul. Eu îi
†Is. 12.3;
55.1.
voi da† celui care însetează din
Ioan 4.10;
7
izvorul apei vieţii, fără plată. Cel
4.14; 7.37.
Cap. 22.17.
care învinge va moşteni acestea.
7 *Zah. 8.8.
Şi Eu* îi voi fi Dumnezeu şi el
Ev. 8.10.
8 *1 Cor. 6.9; 8 Îmi va fi fiu. Dar* cât despre fricoşi
6.10.
şi necredincioşi şi păcătoşik şi
Gal. 5.19-21
Ef. 5.5.
urâcioşi şi ucigaşi şi curvari şi
1 Tim. 1.9.
vrăjitori şi idolatri şi toţi minciEv. 12.14.
noşii, partea lor este în iazul**
Cap. 22.15.
**Cap.20.14;
care arde cu foc şi pucioasă, care
20.15.
este a doua moarte“.
9
Şi a venitl unul din cei* şapte
Noul
Ierusalim
îngeri, care avuseseră cele şapte
potire, pline cu cele din urmă
9 *Cap. 15.1;
şapte plăgi, şi a vorbit cu mine,
15.6,7.
**Cap. 19.7.
spunând: „Vino aici: îţi voi arăta
10
mireasa**, soţia Mielului!“ Şi
10 *Cap. 1.10;
17.3.
m-a dus, în* Duh, pe un munte
**Ezec. 48.
mare şi înalt. Şi mi-a arătat
cetatea** cea sfântă, Ierusalimul,
coborând din cer, de la Dumne11 *Vers. 23. 11 zeu, având* gloria lui Dumnezeu.
Cap. 22.5.
Străluciream ei era asemenea unei
pietre foarte preţioase, ca o piatră
12
de iaspisn cristalin; având un zid
12 *Ezec. 48.
mare şi înalt; având douăspre31-34.
zece* porţi şi la porţi doisprezece
îngeri şi nume înscrise, care sunt
ale celor douăsprezeceo seminţii
13 ale fiilor lui Israel. Spre răsărit:
3 *Lev. 26.11;
26.12.
Ezec. 43.7.
2 Cor. 6.16.
Cap. 7.15.

3 ei.

trei porţi; şi spre nord: trei porţi;
şi spre sud: trei porţi; şi spre apus,
14 trei porţi. Şi zidul cetăţii avea
douăsprezece temelii, şi pe ele*
erau douăsprezece nume ale celor
doisprezece apostoli ai Mielului.
15
Şi cel care vorbea cu mine
avea* o trestie de aur ca măsură,
ca să măsoare cetatea şi porţile
16 ei şi zidul ei. Şi cetatea este construită în formă de pătrat şi lungimea ei este cât lăţimea. Şi a
măsurat cetatea cu trestia: douăsprezece mii de stadii; lungimea
şi lăţimea şi înălţimea ei sunt egale.
17 Şi i-a măsurat zidul, o sută patruzeci şi patru de coţi, măsură a unui
om, care este a îngerului.
18
Şi structura zidului ei erap de
iaspisn; şi cetatea, de aur curat,
19 asemenea sticlei curate; qtemeliile* zidului cetăţii erau împodobite cu tot felul de pietre preţioaser: cea dintâi temelie, iaspisn;
a doua, safir; a treia, calcedon; a
20 patra, smarald; a cincea, sardonix:
a şasea, sardiu; a şaptea, crisolit;
a opta, beril; a noua, topaz; a zecea, crisopraz; a unsprezecea, hiacint; a douăsprezecea, ametist.
21 Şi cele douăsprezece porţi erau
douăsprezece perle. Fiecare poartă era dintr-o singură perlă. Şi
strada cetăţii* era de aur curat,
22 ca sticla transparentă. Şi nu* am
văzut templu în ea, pentru că
Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic şi Mielul sunt templul eis.
23 Şi cetatea* nu are nevoie de soare,
nici de lună, ca s-o luminezet;
pentru că a luminat-o gloria lui
Dumnezeu şi lumina ei este Mie24 lul. Şi naţiunile* vor umbla în lumina ei şi împăraţii pământului
25 îi vor aduce gloria lor. Şi porţile
ei nicidecum nu vor fi închise
ziua, pentru că noapte* nu va fi

14 *Mt. 16.18.
Gal. 2.9.
Ef. 2.20.
15 *Ezec. 40.3.
Zah. 2.1.
Cap. 11.1.

19 *Is. 54.11.

21 *Cap. 22.2.

22 *Ioan 4.23.

23 *Is. 24.23;
60.19,20.
Cap. 22.5.

24 *Is. 60.3,5;
60.11; 66.12.
25 *Is. 60.20.
Zah. 14.7.
Cap. 22.5.

a Unele ms. „din tron“ b A locui în cort c Unele ms. „popoarele Sale“ d Unele ms. „Dumnezeu“
e Unele ms. „moartea“ f Unele ms. omit „pentru că“ g Lit. „spune“; unele ms. „îmi spune“ h Vrednice
de crezut i Unele ms. „adevărate şi sigure“ j Unele ms. „Ele s-au împlinit!“ k Unele ms. omit „şi
păcătoşi“ l Unele ms. ad. „la mine“ m Sau „Luminătorul“ n Jasp o Unele ms. „sunt numele celor
douăsprezece“ p Unele ms. omit q Unele ms. ad. „şi“ r Lit. „orice piatră preţioasă“ s Lit. „Domnul
Dumnezeu Cel Atotputernic este templul ei, şi Mielul“ t Lit. „ca să strălucească pentru ea“
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APOCALIPSA 21:26
27 *Is. 35.8;
52.1; 60.21.
Ioel 3.17.
Cap.22.14,15
**Filip. 4.3.
Cap. 3.5;
13.8; 20.12.

26 acolo. Şi i se vor aduce gloria şi 10
Şi* ·mi-a spus: „Nu pecetlui 10 *Dan. 8.26;
12.4,9.
27 onoarea naţiunilor. Şi nimic* înticuvintele** profeţiei cărţii acesCap. 10.4.

nat nu va intra nicidecum în ea,
nici cine practică urâciune şi
minciună, ci numai cei scrişi în
cartea** vieţii Mielului.
22 Şi mi-a arătat un râua* de apă
1 *Ezec. 47.1.
a vieţii, strălucitor ca cristalul,
Zah. 14.8.
ieşind din tronul lui Dumnezeu şi
2
al Mielului. În* mijlocul străzii ei
2 *Ezec. 47.12
şi a râului, de o parte şi de alta,
Cap. 21.21.
**Gen. 2.9.
era pomul** vieţii, făcând douăCap. 2.7.
sprezece roade, dându-şi rodul în
†Cap. 21.24.
fiecare lună; şi frunzele pomului
sunt pentru† vindecarea naţiuni3 *Zah. 14.11.
**Ezec.48.35 3 lor. Şi nu* va mai fi nici un bles4 *Mt. 5.8.
tem, şi tronul** lui Dumnezeu şi
1 Cor. 13.12.
1 Ioan 3.2.
al Mielului va fi în ea; şi robii Lui
**Cap. 3.12;
4
Îi vor sluji şi* vor vedea faţa Lui
14.1.
5 *Cap. 21.23;
şi** Numele Lui va fi pe frunţile
21.25.
5 lor. Şi nu* va mai fi noapte, şi
**Ps. 36.9;
84.11.
nicib nevoie cde lampă şi de lu†Dan. 7.27.
mină de soared, pentru că DomRom. 5.17.
2 Tim. 2.12.
nul** Dumnezeu va lumina peste
Cap. 3.21.
eie şi† vor împărăţi în vecii vecilor.
Venirea
6
Şi mi-a spus: „Aceste* cuvinte
Domnului
sunt
sigure f şi adevărate“. Şi
Isus
Domnul Dumnezeul duhurilor pro6 *Cap. 19.9;
feţilorg a trimis** pe îngerul Său
21.5.
să arate robilor Săi cele care tre**Cap. 1.1.
7 buie să aibă loc în curândh. „Şi,
7 *Cap. 3.11.
iată*, Eu vin curândh! Ferice** de
**Cap. 1.3.
cine păzeşte cuvintele profeţiei
cărţii acesteia!“
8 *Cap. 19.10. 8
Şi eu, Ioan, sunt cel care am
auzit şi am văzuti acestea. Şi, când
am auzit şi am văzut, am căzut*
ca să mă închin la picioarele îngerului care îmi arăta acestea.
9 Şi ·mi-a spus: „Vezi, nu face aceasta!“, jeu sunt împreună-rob
cu tine şi cu fraţii tăi, profeţii,
şi cu cei care păzesc cuvintele
cărţii acesteia. Lui Dumnezeu închină-te“.

teia. Pentru căk timpul este aproa11 pe. Cine* este nedrept să continue nedreptatea; şi cine este întinatl
să se întineze în continuare; şi cine
este drept să practice în continuare
dreptatea; şi cine este sfânt să fie
12 sfinţit în continuare“. „Iată, Eu vin
curândh şi răsplata* Mea este cu
Mine, ca să** dau fiecăruia după
13 cum va fim fapta lui. Eu* sunt Alfa
şi Omega, Cel dintâi şi Cel din
urmă, Începutul şi Sfârşituln“.
14
Ferice* de cei care îşi spală
haineleo, ca să aibă drept la**
pomul vieţii şi† să intre pe porţi
15 în cetate! Afară* sunt câinii** şi
vrăjitorii şi curvarii şi ucigaşii
şi idolatrii şi oricine iubeşte şi
practică minciuna.
16
„Eu*, Isus, am trimis pe îngerul Meu, ca să vă mărturisească acestea în adunări. Eu** sunt Rădăcina şi Vlăstarul lui David, Steaua† strălucitoarep de dimineaţă“.
17 Şi Duhul şi Mireasa* spun: „Vino!“
Şi cine aude să spună: „Vino!“
Şi** cine însetează să vină; şiq
cine vrea să ia apa vieţii fără plată.
18
Eu mărturisesc oricui aude
cuvintele profeţiei cărţii acesteia:
dacă* adaugă cineva la acestea,
Dumnezeu îi va adăuga plăgile
19 scrise în această carte. Şi dacă
scoate cineva din cuvintele cărţii
profeţiei acesteia, Dumnezeu îi va
scoate partea de la pomul vieţii şi
din cetatea cea sfântă, cele scrise
în această carte.
20
Cel care mărturiseşte acestea
spune: „Da, Eu vin curândh!“
Amin! Vino*, Doamne Isuse!
21
Harul* Domnuluir Isus Hristoss fie cu toţit sfinţiiu! Aminv.

**Cap. 1.3.

11 *Ezec. 3.27.
Dan. 12.10.
2 Tim. 3.13.

12 *Is. 40.10;
62.11.
**Rom. 2.6;
14.12.
Cap. 20.12.
13 *Is. 41.4;
44.6; 48.12.
Cap. 1.8,11;
21.6.
14 *Dan. 12.12.
1 Ioan 3.24.
**Cap. 2.7.
†Cap. 21.27.
15 *1Cor.6.9,10
Gal. 5.19-21.
Col. 3.6.
Cap.9.20,21;
21.8.
**Filip. 3.2.
16 *Cap. 1.1.
**Zah. 6.12.
Cap. 5.5.
†Num. 24.17
2 Pet. 1.19.
Cap. 2.28.
17 *Cap. 21.2,9.
**Is. 55.1.
Ioan 7.37.
Cap. 21.6.
18 *Deut. 4.2;
12.32.
Pr. 30.6.

20 *2 Tim. 4.8.

21 *Rom.16.20;
16.24.
2 Tes. 3.18.

a Unele ms. ad. „curat“ b Unele ms. „nu vor avea“; alte ms. „nu au“ c Unele ms. ad. „de lumină“
d Unele ms. omit „de soare“ e Unele ms. „îi va lumina“ f Vrednice de crezut g Unele ms. „sfinţilor
profeţi“ h Lit. „repede“ i Unele ms. „am văzut şi am auzit“ j Unele ms. ad. „pentru că“ k Unele ms.
omit „Pentru că“ l Lit. „spurcat“ m Unele ms. „este“ n Unele ms. „Începutul şi Sfârşitul, Cel dintâi şi
Cel din urmă“ o Unele ms. „care împlinesc poruncile Lui“ p Unele ms ad. „şi“ q Unele ms. omit
r Unele ms. ad. „nostru“ s Unele ms. omit „Hristos“ t Unele ms. „cu voi“ u Unele ms. „cu voi toţi“
v Unele ms. omit „Amin“
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