
APOCALISA PENTRU SECOLUL XXI
CAPITOLUL 1:1-3

DELEGAREA PROFETICA



APOCALIPSA 1:1-3

1 Descoperirea lui Isus Cristos, pe care I-a dat-o 
Dumnezeu, ca să le arate robilor Lui ce trebuie să se 
întâmple în curând. Le-a făcut-o cunoscută
trimițându-Și îngerul la robul Său Ioan, 2 care a 
mărturisit tot ce a văzut cu privire la Cuvântul lui
Dumnezeu și la mărturia lui Isus Cristos. 3 Fericit este
cel ce citește și fericiți sunt cei ce aud cuvintele
acestei profeții și păzesc lucrurile scrise în ea, căci
vremea este aproape! (Apocalipsa 1:1-3, NTR)



APOCALIPSA 1
STRUCTURA CAPITOLULUI

Delegarea profetica (v.1-3)

Salut si doxologie (v.4-8)

Viziunea Cristosului glorificat (v.9-20)



DELEGAREA PROFETICA (V.1-3)

1. Descoperire

2. Simbolism

3. Iminenta

4. Binecuvantare



DESCOPERIRE

Primul cuvant e “apokalupsis”

E o descoperire, o dezvaluire, o revelare nu o acoperire!

Poate fi inteleasa!



DESCOPERIRE
LANTUL DESCOPERIRII DIVINE

Dumnezeu => Cristos => Ingerul => Ioan => robii lui
Dumnezeu
1 Descoperirea lui Isus Cristos, pe care I-a dat-o 
Dumnezeu, ca să le arate robilor Lui ce trebuie să se 
întâmple în curând. Le-a făcut-o cunoscută
trimițându-Și îngerul la robul Său Ioan



SIMBOLISM

Cuvantul tradus “sa le arate” e “semaion” in traducerea
Greaca a VT si poate fi tradus “a comunica” sau “a comunica
prin simboluri”.  De ce e relevant?

Termenul e folosit in Daniel si Apocalipsa 1:1

Faptul ca Apoc. 1:1 e o aluzie la Daniel 2:28-29, 45 confirma 
ca intelesul e a “comunica prin simboluri”

Cercetatori biblici conservatori sunt de aceasta parere. (d. ex. 
Greg Beale, Dennis Johnson, Alan Bandy, Brian Tabb)





SEMAION
VERSIUNE NTR,VDCL

1 Descoperirea lui Isus Cristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca 
să le arate robilor Lui ce trebuie să se întâmple în curând. Le-a 
făcut-o cunoscută trimițându-Și îngerul la robul Său Ioan (NTR)

1Descoperirea lui Isus Hristos, pe care i‐a dat‐o Dumnezeu, ca 
să arate robilor săi cele ce trebuie să se întâmple în curând: și
a trimis și le‐a însemnat prin îngerul său lui Ioan, robul său… 
(Traducerea Literala Cornilescu 1931)



IMINENTA
CE PERIOADA DE TIMP?

“…să le arate robilor ce trebuie să se întâmple în
curând… vremea este aproape!” 

Problematic pentru viitoristi

Ce inseamna “in curand” si “aproape”?

Mesajul Apocalipsei – transmis intr-un anumit context 

 Indiferent ce insemna aceste cuvinte, nu putem nega
relevanta intregii carti pentru bisericile din secolul I



CUM S-A INTERPREAT “IN CURAND” SI
“VREMEA E APROAPE”?

Cristos “a venit” intr-un sens in anul 70 d.Cr.
“in curand” inseamna brusc, dintr-o data, pe neasteptate
Certitudinea evenimentelor descrise
Din punct de vedere profetic, sfarsitul e intotdeauna
iminent (gata sa se intample)
Formula din 2 Pet. 3:8 “pentru Domnul, o zi este ca o mie
de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.”
Toate aceste optiuni si alte interpretari de acest fel sunt
nesatisfacatoare



CUM SA INTELEGEM “IN CURAND” SI
“VREMEA E APROAPE”?

 Intrebarea preliminara:  

Despre ce vorbeste acest verset?  Care este cadrul de 
referinta Vechi Testamental?  

Exegetul Greg Beale remarca: Radacina acestui verset 
este in Daniel 2:28-30, 45-47

Asemanarea intre Apoc. 1:1 si Dan. 2:28-30, 45-47
“Descoperire”, “aratare”, “in curand” apar in ambele
texte



CUM SA INTELGEM “IN CURAND” SI “VREMEA E 
APROAPE”? (DANIEL 2:28-30)

Dar este un Dumnezeu în ceruri Care dezvăluie misterele și El i-
a făcut cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla
în zilele de pe urmă. Iată visul și viziunile pe care le-ai avut în
mintea ta în timp ce erai în patul tău. Ție, împărate, pe când
erai în patul tău, ți-au venit gânduri cu privire la ce se va
întâmpla în viitor și Cel Ce descoperă misterele ți-a făcut
cunoscut ce va fi. Cât despre mine, misterul acesta mi-a fost
descoperit, nu pentru că aș avea mai multă înțelepciune decât
toți cei vii, ci pentru ca împăratului să i se dezvăluie
interpretarea visului și să înțeleagă gândurile inimii sale.



CUM SA INTELGEM “IN CURAND” SI “VREMEA E 
APROAPE”? (DANIEL 2:45-47)

Aceasta înseamnă piatra care ai văzut că a fost desprinsă din 
munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, 
bronzul, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel Mare a făcut deci
cunoscut împăratului ce va fi în viitor. Visul este adevărat, iar
interpretarea lui este demnă de încredere. Atunci împăratul
Nebucadnețar s-a aruncat cu fața la pământ și i-a adus omagii
lui Daniel. El a poruncit să i se ofere un dar de mâncare și
miresme. Împăratul i-a zis lui Daniel: – Cu adevărat Dumnezeul
vostru este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul împăraților și Cel Ce 
descoperă misterele, căci ai putut să descoperi misterul acesta!



CUM SA INTELGEM “IN CURAND” SI “VREMEA E 
APROAPE”?  

Schimbarea limbajului facuta de Ioan presupune faptul ca 
lucrurile care Daniel astepta sa se intample in zilele din 
urma: necazul cel mare, infrangerea diavolului, si
instaurarea Imparatiei, Ioan astepta sa aiba loc in timpul
propriei sale generatii si chiar incepusera sa se desfasoare

Asadar “in curand” si “vremea e aproape” se refera la 
inceputul implinirii profetiei lui Daniel cu privire la Imparatia
lui Dumnezeu si continuarea desfasurarii planului Imparatiei

Zilele din urma au debutat in secolul I 



BINECUVANTARE

V.3 promite binecuvantare celui care citeste, aude si
pazeste

Citire cu voce tare

Circulara si access limitat

Nu toti stiau sa citeasca

Binecuvantarea depinde de cele trei lucruri



REZUMAT 1:1-3

Cum putem exprima intr-o fraza continutul
versetelor 1-3?

 Ioan a primit descoperirea prin delegare profetica
ca sa marturiseasca despre ea prin simboluri in 
legatura cu iminenta implinirii profetiilor VT si NT,
rezultand in binecuvantarea credinciosilor.

Descoperire, simbolism, iminenta, binecuvantare



INTERACTIUNE SI APLICATIE

 Intrebari si remarci

Citirea cartii Apocalipsa

Promisiunea binecuvantarii


