
APOCALISA PENTRU SECOLUL XXI
CAPITOLUL 1:9-20

Viziunea Cristosului glorificat



STRUCTURA

Contextul revelatiei (9-11)

Teofania (12-16)

 Interpretarea (17-20)



CONTEXTUL REVELATIEI (9-11)

9 Eu, Ioan, fratele vostru și părtaș împreună cu voi la 
necaz, la Împărăție și la răbdarea în Isus, mă aflam pe 
insula Patmos, din cauza Cuvântului lui Dumnezeu și a 
mărturiei lui Isus. 10 În ziua Domnului eram în Duhul și
am auzit în spatele meu un glas puternic ca o trâmbiță, 
11 zicând: „Scrie pe un sul ceea ce vezi și trimite-l celor
șapte biserici: în Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, 
Filadelfia și Laodicea!” (Ap. 1:9-11, NTR)



CONTEXTUL REVELATIEI (9-11)

Situatia lui Ioan (9)
Exilat datorita Cuvantului lui Dumnezeu si a marturiei lui
Isus

Relatia dintre necaz, Imparatie si rabdarea in Isus
Exercitarea domniei in Imparatie incepe si continua 
numai in timp ce induram necazurile cu credinciosie



CONTEXTUL REVELATIEI (9-11)

Felul cum a primit Ioan delegarea profetica (10,11)
Asemanator cu profetii VT 
Ezechiel (in Duhul), Moise (trambita) 
Ce sugereaza aceasta delegare?

Cele sapte biserici



TEOFANIA (12-16)

12 M-am întors să văd ce glas vorbea cu mine. Și când m-am întors, 
am văzut șapte sfeșnice de aur, 13 iar în mijlocul sfeșnicelor, pe 
„Cineva asemenea unui fiu al omului”. Era îmbrăcat într-o mantie
care-I ajungea până la picioare și era încins la piept cu un brâu de 
aur. 14 Capul și părul Lui erau albe ca lâna albă sau ca zăpada, ochii
Lui erau ca flacăra focului, 15 picioarele Lui erau asemenea
bronzului încins, ars ca în cuptor, iar glasul Îi era asemenea
vuietului unor ape mari. 16 În mâna dreaptă avea șapte stele, și din 
gură Îi ieșea o sabie ascuțită, cu două tăișuri. Fața Lui era ca 
soarele atunci când strălucește în toată puterea lui. (Ap. 1:12-16)



TEOFANIA (12-16)

Teofanie
Aparitie, revelatie, viziune a lui Dumnezeu
Manifestare vizibila a Dumnezeului invizbil

Cristos este prezentat ca:
Preot
 Imparat
Judecator



TEOFANIA (12-16)

Sapte sfesnice de aur
Reprezinta cele sapte biserici (v.20)

Aluzie la Zaharia 4:2-6 in care apare un sfesnic de aur cu sapte
candele

 In Zaharia cele sapte candele reprezinta puterea Duhului
pentru reconstuirea templului

 In Apoc. templul zielor din urma fusese deja inaugurat: Biserica

Schimbarea de la un sfesnic la sapte: adevaratul Israel 
incorporeaza toate natiunile



SFESNICUL DE AUR

Exod 25:31-40
Facut dintr-o singura bucata 
de aur
Avea sapte candele



TEOFANIA (12-16)

Cristos e Imparat si Preot (v.13b-15)

Cristos e Judecator (v.16)



INTERPRETAREA (17-20)

17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui, ca mort. El Și-a 
pus peste mine mâna dreaptă și mi-a zis: „Nu te teme! Eu sunt 
Cel dintâi și Cel de pe urmă 18 și Cel Ce trăiește! Am fost mort, 
dar iată că sunt viu în vecii vecilor! Eu am cheile morții și ale 
Locuinței Morților! 19 Așadar, scrie ce ai văzut, ce este acum și
ce urmează să se întâmple după acestea! 20 Cât despre taina
celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna Mea dreaptă și a 
celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele sunt îngerii celor
șapte biserici, iar cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici.
(Ap. 1:17-20, NTR)



INTERPRETAREA (17-20)

Fiind Dumnezeu adevarat, Fiul incurajaza biserica (v.17)

Asigurare pt credinciosi: indiferent de suferintele si 
incercarile prezente, daca persevereaza vor trai si domni cu 
El in vecii vecilor. (v. 18)

 Ioan mandatat sa scrie despre lucrurile de atunci si cele din 
viitor (v.19)

Cristos dezlega taina sfesnicelor si a stelelor (v.20)



INTERACTIUNE SI APLICATIE

 Intrebari si remarci

Aplicatie
 Iudeii nu concepeau ca suferinta si necazul sunt legate de Imparatie.  
Ce se intampla cand intelegem gresit Crestinismul si modul in care 
trebuie sa biruim, concentrandu-ne asupra sanatatii si asupra
lucrurilor materiale fara referinta la crucea lui Cristos si chemarea de 
a-L imita pe El? 

Prezenta lui Cristos in mijlocul bisericii: Cum poate sa coexiste mesajul
judecatii cu cel al mangaierii si in biserica contemporana? 

Urmatorul studiu: 14 Noiembrie (3 saptamani!)


