Apocalipsa – Lecţia 2
Nu te teme, Eu sunt cel dintâi şi cel de pe urmă!
Apocalipsa 1:1-20
În vremuri grele, ca să păzeşti credinţa lui Isus, trebuie: 1) să-L cunoşti pe El şi
2) să fii convins că El este Calea, Adevărul şi Viaţa şi că nimeni nu vine la Tatăl,
decât prin El.
SCOPUL LECŢIEI
 Să înţelegem importanţa cunoaşterii lui Isus Hristos şi a drumului de la „informaţii”
la „convingeri”
 Să alegem să fim conlucrători cu Isus Hristos pentru ca tot mai mulţi oameni să-L
cunoască şi să trăiască pentru El
Veniţi să începem studiul nostru pornind de la două versete cheie:
• Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.
(Apoc. 14:12)
• Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe
Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. (Ioan 17:3)
Oare care este cauza fundamentală pentru care eşuăm în a „păzi credinţa” în situaţii în
care trebuie să alegem între compromis şi credincioşie faţă de Dumnezeu? În această lecţie
am vrea să explorăm un posibil răspuns: lipsa unei cunoaşteri reale şi continue a lui Isus
Hristos.
Cartea Apocalipsa este o carte profund hristologică – adică în ea ne este prezentată
persoana şi lucrarea lui Isus Hristos într-un mod deosebit. Chiar primele cuvinte din carte –
„descoperirea lui Isus Hristos” (1:1) – ar putea să însemne, fie [1] o descoperire despre Isus
Hristos, fie [2] o descoperire din partea lui Isus Hristos, fie [3] şi una şi alta.
Intrăm în a doua săptămână în care ne-am propus să citim cartea în întregime. Dacă nu ai
reuşit să faci acest lucru săptămâna trecută, începe acum! Nu e prea târziu. La această a
doua citire a cărţii, ne vom focaliza pe persoana Domnului Isus Hristos. De-a lungul cărţii,
ne vom întâlni cu Isus Hristos prezentat în mai multe ipostaze.
Isus Hristos este în centrul atenţie încă din introducerea cărţii. Aici Dumnezeu Tatăl este
numit „Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine”, iar Dumnezeu Duhul Sfânt este reprezentat
prin cele „şapte duhuri care stau înaintea scaunului Său de domnie”. În schimb, lui
Dumnezeu Fiul I se acordă un spaţiu mult mai amplu.
ÎNTREBĂRI
1. Adu-ţi aminte de lucrurile discutate în lecţia trecută – ce ni se spune în introducere
despre autorul şi destinatarii cărţii Apocalipa?
2. Cum sunt descrise persoanele Trinităţii?

3. Focalizează-te în mod special pe Fiul lui Dumnezeu. Care sunt elementele care
creionează portretul lui Hristos în acest capitol?
4. Expresia „Fiul omului” din Apocalipsa 1:13 deschide posibilitatea unei paralele cu textul
din Daniel 7-10. Citeşte aceste capitole, folosindu-te şi de următoarele întrebări:
• În cap. 7 vedem că Cel Prea Înalt a hotărât să dea „celui ca un fiu al omului” o
stăpânire veşnică peste întreg pământul. În acelaşi timp, vedem că şi „sfinţii Celui
Prea Înalt” vor primi „împărăţia şi vor stăpâni în veci de veci”. Oare putem trage
concluzia că doar cei care vor rămâne alipiţi de Cel Prea Înalt şi de acest „Fiu al
omului” vor birui şi vor moşteni împreună cu El Împărăţia? Cum se leagă acest lucru
de Apoc. 3:21?
• În Daniel, acest „fiu al omului” pare să fie administratorul intereselor cerului pe
pământ – cel care împlineşte voia Celui Prea înalt, duce la îndeplinire planurile Sale.
Citeşte şi Apoc. 5:9-10. Am putea spune că mandatul Fiului lui Dumnezeu este să
facă din „oameni de orice limbă şi din orice norod” o „împărăţie de preoţi pentru
Dumnezeu”?
5. Veniţi să revenim la punctul de la care am plecat - cunoaşterea lui Hristos este cheia în
a rămâne credincioşi lui Dumnezeu, în orice circumstanţe. Ce forme concrete ia în viaţa
ta această cunoaştere a lui Isus Hristos?
6. Ce implicaţii are pentru viaţa ta această afirmaţie:
Îl cunoști cu adevărat, doar dacă ai luat jugul Lui asupra ta și conlucrezi cu El la
așezarea Împărăţiei pe care o așteaptă Tatăl
PROVOCARE
Versetul 1 din carte ne descoperă un anume lanţ al comunicării între Dumnezeu şi oameni
„Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi
lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscută, trimiţând prin
îngerul Său la robul Său Ioan” (1:1)
Dumnezeu alege să se descopere prin Isus Hristos. Acest lucru a fost subliniat în multe din
învăţăturile lui Isus Hristos din Evanghelii. Spre exemplu, ne aducem aminte de discuţia cu
ucenicii din camera de sus:
6
Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin
Mine.
7
Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl
veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.” 8 „Doamne”, I-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, şi ne este
de ajuns.” 9Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine
M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”? 10Nu crezi
că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun
de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.
Suntem invitaţi fiecare dintre noi să intrăm şi să rămânem în procesul cunoaşterii lui
Dumnezeu prin Isus Hristos. Este un drum care ne va duce de la a avea informaţii despre…
la convingeri statornice care se vor manifesta în trăirea noastră zilnică. Dar acest drum nu e
o „bandă rulantă”… Trebuie să alegem să folosim timpul nostru pentru a citi, pentru a ne
ruga, pentru a ne întâlni cu alţi căutători de Dumnezeu… Doamne, nu lăsa ca timpul şi
energia noastră să fie risipită pe lucruri neimportante. Vrem să ne investim viaţa în
cunoaşterea şi mărturisirea lui Isus Hristos! Amin.

