
APOCALISA PENTRU SECOLUL XXI
CAPITOLUL 1:4-8

Salut, doxologie si motto



APOCALIPSA 1:4-8

4 Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia: har și
pace vouă de la Cel Care este, Care era și Care vine, de 
la cele șapte duhuri care se află înaintea tronului Său 5 

și de la Isus Cristos, Martorul credincios, Întâiul născut
dintre cei morți și Conducătorul regilor pământului! A 
Celui Care ne iubește, Care ne-a eliberat din păcatele
noastre prin sângele Lui 6 și ne-a făcut o Împărăție, 
preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și
puterea în vecii vecilor! Amin. (cont.)



APOCALIPSA 1:4-8 

7 Iată, El vine cu norii și orice ochi Îl va vedea, chiar și
cei care L-au străpuns. Toate semințiile pământului se 
vor jeli din cauza Lui. Da! Amin! 8 „Eu sunt Alfa și
Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel Care este, Care 
era și Care vine, Cel Atotputernic!” (Apocalipsa 1:4-8, 
NTR)



STRUCTURA

Salut (4, 5a)

Doxologie (5b, 6)

Motto (v. 7, 8)



SALUT (4, 5A) 

•Ne aminteste de saluturile din epistole
•Expeditorul si destinatarii
•Sapte biserici: plenitudine / intregime – reprezinta
intreaga Biserica
•Urari de har si pace (combinatie salut grecesc si
evreiesc)



SALUT (4, 5A) - CONTINUARE

•Din partea Sfintei Treimi

•Tatal: Cel Care este, Care era și Care vine
•De ce in aceasta ordine?

• Cele sapte Duhuri: Duhul Sfant
•Mentionate si in viziunea Salii Tronului din cap. 4 si 5

•Isus Cristos
•De ce ultimul in formula? (caracterul Cristocentric)

•Cele trei titluri



SEMNIFICATIA NUMERELOR

Sapte biserici & sapte duhuri (v. 4)

Numerele au caracter simbolic in Apocalipsa
De exemplu, trei, patru, sapte, doisprezece si multiplele
lor folosite frecvent in viziunile lui Ioan

Sapte reprezinta plenitudinea (apare de peste 50 de ori)

Sapte scrisori, sigilii, trambite, vase ale maniei, tunete

Desi nu sunt numerotate: sapte binecuvantari / fericiri
Unii cercetatori: sapte sectiuni ale Apocalipsei



DOXOLOGIE (5B, 6)

 Isus Cristos e glorificat pentru lucrarea de rascumpare

 Important pentru credinciosii din toate timpurile:
El ne iubeste
Ne-a eliberat din pacatele noastre prin jertfa Lui
Ne-a facut o Imparatie
Ne-a facut preoti pentru Dumnezeu

Ce important pentru biserica din secolul I, dar si XXI!



MOTTO (V. 7, 8)

Semnificatia expresiei “a veni cu norii”  
Reactia lui Caiafa (Mat. 26: 63-66)
Daniel 7:13-14

Tranzitie la Zaharia 12:10

7 Iată, El vine cu norii și orice ochi Îl va vedea, chiar și
cei care L-au străpuns. Toate semințiile pământului se 
vor jeli din cauza Lui. Da! Amin!



MOTTO (V. 7, 8)

Alfa si Omega

Cel Care este, Care era și Care vine, Cel Atotputernic!


12 „Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca 
să răsplătesc fiecăruia după fapta lui. 13 Eu sunt Alfa și
Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și
Sfârșitul. (Ap. 22:12-13, NTR)



INTERACTIUNE SI APLICATIE

Dumnezeu e Stapanul istoriei si azi
Cum ne raportam noi la aceasta realitate?

 Intrebari si remarci

Urmatorul studiu
Viziunea Cristosului glorificat (1:9-20) 
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