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Descoperirea lui Isus Hristos lui Ioan (Apocalipsa 1:9-18).

Unde: În Patmos (1:9).

Când: În ziua Domnului (1:10).

Cum: Ca mare preot (1:12-18).

Scrisorile către cele şapte biserici (Apocalipsa 1:11,19-20;2:1-7).

Pauze de interpretare (1:11, 19-20).

Mesajul către biserica din Efes (2:1-7).

Apocalipsa începe cu o scrisoare deschisă către 
cele şapte biserici din Asia mică (actuala 
Turcie). Ordinea în care apar bisericile, 
corespunde cu direcţia pe care un poştaş ar 
urma-o pentru a le livra. 

Această scrisoare îi este dictată lui Ioan direct 
de Isus Hristos însuşi. Fiecare detaliu, de la 
modul în care a fost prezentat mesajul – până la 
adresarea specifică fiecărei biserici, avea o 
semnificaţie specială. Chiar şi azi, după aproape 
2000 de ani, are o semnificaţie specială pentru 
fiecare dintre noi.

Patmos Efes

Smirna

Pergam

Tiatira

Sardis
Filadelfia

Laodicea

MAREA
EGEE



CE ERA PE PATMOS?

• Pe mica insulă stearpă şi stâncoasă Patmos 
(16x10 km), romanii au stabilit acolo o colonie 
corecţională pentru deţinuţii politici.

DE CE SE AFLA IOAN ACOLO?

• Fiind deja bătrân, a fost acuzat de erezie 
deoarece l-a predicat pe Isus Hristos. Din acest 
motiv, a fost exilat acolo de împăratul 
Domiţian (între anii 81 şi 96 d.Hr.).

CE A FĂCUT ISUS PENTRU IOAN?

• La fel cum a fost cu tinerii în cuptorul cu foc şi 
s-a prezentat înaintea lui Ştefan în ziua 
martirajului său, Isus s-a prezentat înaintea lui 
Ioan cu cuvinte de speranţă şi încurajare în 
încercările lui. 

Când suferim încercări deoarece suntem martori credincioşi ai lui Isus, 
putem avea siguranţa că El este cu noi. Niciodată nu ne va abandona.



„În ziua Domnului eram în Duhul şi am auzit în spatele 
meu un glas puternic ca o trâmbiţă” (Apocalipsa 1:10)

Cum să interpretăm “ziua Domnului”?

Duminica

• Această expresie 
aplicată la 
duminică (cum se 
face în ziua de azi) 
s-a folosit pentru 
prima dată la 
finalul secolului al 
II-lea. În timpul lui 
Ioan nu s-a folosit 
niciodată expresia 
aceasta pentru a 
indica ziua de 
duminică. 

La A Doua Venire

• Aceasta implică 
faptul că Ioan avea 
deja o viziune a 
Celei de-a Doua 
Veniri când a avut 
această nouă 
descoperire (Is. 
13:6; 2P. 3:10). Nu 
există în text nimic 
care să susţină 
această opţiune. 

Sabatul

• În Vechiul 
Testament, 
Dumnezeu
(Domnul) îl 
numeşte „al Meu”, 
adică, Sabatul este 
ziua Sa (Ex. 31:13; 
Is. 58:13). Isus 
însuşi s-a numit pe 
sine însuşi „Domn 
al Sabatului” (Mat. 
12:8; Marcu 2:28). 
Asta înseamnă că 
Ioan a primit 
viziunea în Sabat, 
ziua Domnului. 



Cum i s-a arătat Isus lui Ioan?

Apocalipsa 1:13-16

Mantie lungă

Brâu de aur

Păr alb

Ochii ca flacăra

Picioare de bronz

Voce grozavă

O sabie în gură

Faţa ca soarele

Daniel 10:5-6

Haină de in

Brâu de aur

---

Ochii - torţe de foc

Picioare de bronz

Glasul ca vuietul

---
Faţa strălucitoare 
ca fulgerul

Personajul îmbrăcat în in, văzut atât de Ioan cât şi de 
Daniel, este Isus Hristos, în slujba de Mare Preot.



Ioan l-a văzut pe Isus umblând între şapte 
candelabre, care simbolizau cele şapte 
biserici (1:20).

Fiecare mesaj către biserici include 
expresia „ştiu faptele tale” (2:2, 9, 13, 19; 
3:1, 8, 15). Isus este totdeauna cu poporul 
Său şi Îl cunoaşte. Ne cunoaşte, 
deasemenea, pe fiecare în particular. 

Deşi este mare şi maiestuos, nu trebuie să 
ne fie teamă să stăm în prezenţa Sa. 

„Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui, ca mort. El Şi-a 
pus peste mine mâna dreaptă şi mi-a zis: „Nu te teme! Eu sunt 

Cel dintâi şi Cel de pe urmă” (Apocalipsa 1:17)

El este cel care a murit şi a înviat. Are cheile 
morţii. Dacă chiar morţii sunt sub grija Sa, cu 
cât mai mult cei vii?



IMEDIAT

(ISTORIC)

Un mesaj special al lui Isus 
pentru fiecare dintre bisericile 
care se adunau în şapte oraşe 
diferite din Asia Mică. 

VIITOR

(PROFETIC)
Un mesaj pentru fiecare epocă 
a istoriei bisericii din timpurile 
lui Ioan şi până în zilele noastre

UNIVERSAL
Un mesaj pentru fiecare 
biserică şi fiecare credincios, în 
orice moment al istoriei. 

„zicând: „Scrie pe un sul ceea ce vezi şi 
trimite-l celor şapte biserici: în Efes, Smirna, 
Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi 
Laodicea!”” (Apocalipsa 1:11)

Semnificaţia mesajelor date celor şapte 
biserici din Asia se aplică pe trei nivele 
diferite şi complementare (1:19):



„Îngerului bisericii din Efes scrie-i: «Acestea sunt cuvintele pe 
care le spune Cel Ce ţine cele şapte stele în mâna Sa dreaptă şi 
umblă printre cele şapte sfeşnice de aur:” (Apocalipsa 2:1)

Efesul era un oraş foarte important din 
Asia care a fost păstorit de Ioan însuşi. În 
el abunda imoralitatea şi magia (Fapte 
19:19).

În acest mediu turbulent, biserica s-a 
menţinut fermă, dar, aşa cum i s-a 
întâmplat vechiului Israel, a uitat de 
dragostea sa dintâi (Ieremia 2:2).

Această biserică reprezintă fidel biserica 
creştină din primului secol (aprox. din 31 
până în 100 d.Hr.).

Pentru a-i menţine virtuţile şi a-i evita 
greşelile, noi trebuie să evităm sfatul inspirat: 
(1) să ne amintim de dragostea dintâi; (2) să 
ne pocăim; (3) să lucrăm corect. 



„[Isus] umblă în mijlocul bisericii Sale pe toată
lungimea şi lăţimea pământului. El o cercetează cu
mult interes pentru a vedea dacă se află în acea
stare spirituală care poate face să propăşească
împărăţia Lui. Hristos este de faţă în fiecare adunare
a bisericii Sale. El cunoaşte pe fiecare persoană care
e în legătură cu lucrarea Sa. Îi cunoaşte pe aceia a
căror inimă El o umple cu uleiul sfânt, pentru ca ei
să-l poată da şi altora. Aceia care duc mai departe, în
mod credincios, lucrarea lui Hristos în lumea noastră,
reprezentând în cuvânt şi faptă caracterul lui
Dumnezeu, îndeplinind scopul lui Dumnezeu pentru
ei, sunt foarte scumpi înaintea Lui. Hristos are
plăcere de ei, ca un om care are plăcere de o grădină
îngrijită şi de parfumul florilor pe care le-a sădit.”

E.G.W. (Mărturii pentru biserică, vol. 6, pag. 418)
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