
Studiul 2 

Cel care ne-a iubit  
 

 
Pentru a arăta şi mai clar că el este doar mesagerul şi nu autorul cărţii, Ioan, 

scriitorul Apocalipsei, transmite un salut din partea Dumnezeirii, un salut care cuprinde 

în esenţă întreaga Evanghelie. „Har şi pace” (Apoc. 1:4) putem primi doar prin 

cunoaşterea Singurului care ne poate oferi aceste daruri (2Pet. 1:2). 

 
1. Cine este de fapt Autorul Apocalipsei? Apoc. 1:8 

«Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârșitul», zice _____________ 

______________, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic. 

2. Prin Cine S-a făcut Dumnezeu cunoscut omenirii? Apoc. 1:5 

 ________ _______________, martorul credincios, cel întâi născut din 

morţi, Domnul împăraţilor pământului. 

NOTĂ: Apocalipsa nu ne descoperă doar evenimente viitoare. Primele patru 

cuvinte ale cărţii fac clar că aceasta este Descoperirea lui Isus Hristos. Isus şi 

planurile Lui uimitoare şi pline de iubire pentru noi sunt descoperite în această 

carte.  

3. Cine Altcineva este Co-Autor în planul mântuirii? Apoc. 1:4 

Har şi pace […] din partea celor________ __________, care stau înaintea 

scaunului Său de domnie. 

NOTĂ: Efeseni 4:4 ne spune că, la fel cum există doar un trup (biserica – vezi Col. 

1:24), există și un singur Duh. Totuși, Apocalipsa vorbește despre șapte biserici, 

care sunt de fapt o reprezentare a istoriei trupului lui Hristos până la finalul istoriei. 

În mod corespunzător, prin faptul că Duhul lui Dumnezeu ne este prezentat în felul 

acesta în ultima carte a Bibliei, vedem împlinirea asigurării Mântuitorului că El va 

fi cu ucenicii Săi până la sfârșit (vezi Mat. 28:20). 

Personajul principal al Apocalipsei  
4. Câte nume sau titluri are Isus?  

Isus este numit în cel puţin 37 de feluri diferite în Apocalipsa. De fapt, aceste nume 

sau titluri sunt folosite în ultima carte a Bibliei de peste 250 de ori. Care 

sunt câteva dintre acestea? 

Apocalipsa 1:4-8  
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a. Apoc. 1:1 _______________   

b. Apoc. 1:5 _______________ 

_________________  

c. Apoc. 2:18 ___________ lui 

_________________  

d. Apoc. 5:8 ,12 _________________          

e.  Apoc. 19:13 _____________ lui 

_______________________              

f. Apoc. 22:13 _____________ 

și_____________

5. Sub ce nume a fost Isus prezentat de premergătorul Său? Ioan 1:29 

«Iată ___________lui_________________, care ridică păcatul lumii!» 

NOTĂ: Isus este numit „Miel” de 28 de ori în Apocalipsa. În timpurile Vechiului 

Testament, mieii erau sacrificaţi zilnic la templu dimineaţa şi seara, independent de 

faptul că cineva îşi mărturisea sau nu păcatul. Aceşti miei Îl reprezentau pe Isus, 

Mielul lui Dumnezeu, care a luat iniţiativa murind în locul nostru pe cruce, pentru 

ca astfel noi să primim o a doua şansă (Rom. 5:6 ,8). 

6. Ce nume cu totul deosebit mai are Isus? Apoc. 19:12 

[…] purta un ___________ scris, pe care _________ _____ _______, decât 

numai El singur. 

NOTĂ: Putem înţelege o astfel de afirmaţie doar în lumina faptului că în Biblie un 

nume avea foarte mult de-a face cu experienţa şi caracterul celui care îl purta. Când 

Hristos se adresează celor 7 biserici în capitolele 2 şi 3 ale Apocalipsei (vezi Apoc. 

2:1 ,8 ,12 ,18; 3:1 ,7 ,14), El se prezintă de fiecare dată cu un alt nume. Se poate 

observa că acel nume este de fiecare dată relevant pentru experienţa acelei biserici 

căreia îi vorbeşte; este un nume prin care El se identifică cel mai bine cu cei cărora 

se adresează. Hristos are însă şi un nume pe care nimeni altul nu-L ştie decât El 

singur, pentru că a trecut printr-o experienţă prin care nimeni n-a trecut vreodată şi 

nici nu va trece.  

7. Ce experienţă a lui Isus îl face unic? Evrei 2:9  

[…] pe Isus, Îl vedem «încununat cu slavă şi cu cinste», din pricina morţii, 

pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să __________ 

______________ pentru ________. 

NOTĂ: Mintea noastră nu poate cuprinde chinul sufletesc al Mântuitorului atunci 

când, luând povara păcatelor întregii lumi asupra Sa, S-a rugat Tatălui ceresc: 

«Tată, dacă este cu putinţă depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum 

voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.» (Mat. 26:39). Pentru că nu era o altă cale prin care 

omul să poată fi salvat, El S-a supus voinţei Tatălui, acceptând să ia paharul şi să 

guste ororile morţii veşnice în locul nostru, al tuturor. 

http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Apocalipsa+1.1
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Apocalipsa+1.5
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Apocalipsa+2.18
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Apocalipsa+5.8-9
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Apocalipsa+19.13-16
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Apocalipsa+19.13-16
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Apocalips+1.5
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Apocalips+1.5
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Apocalips+1.5


Isus ne primeşte  
8. Ce a făcut Isus pentru noi? Apoc. 1:5  

A Lui, care ne _______________, care ne-a _______________________ de 

______________________ noastre cu sângele Său […]. 

NOTĂ: În vechime, diferitele necurăţii ceremoniale necesitau spălarea celor care 

erau atinşi de ele. Pe toată perioada necurăţiei lui, celui în cauză nu îi era îngăduit 

să meargă la templu, să se înfăţişeze înaintea lui Dumnezeu sau să se atingă de 

vreun lucru considerat sfânt. De necurăţia păcatului, însă, Singurul care ne poate 

spăla este Domnul Hristos. Nu trebuie să aşteptăm să devenim curaţi ca să mergem 

înaintea Sa. Isus ne invită să mergem la El aşa cum suntem, deoarece El singur are 

remediul pentru păcat.  

9. Cât de mult dorește Isus să ne curățească? Mat. 8:3  

Isus a întins mâna, S-a atins de el, şi a zis: «Da, ____________, fii 

curăţit!» _______________ a fost curăţită lepra lui.  

NOTĂ: Dintre toate necurăţiile care existau în vechime, cea mai îngrozitoare era 

lepra. Fiind un simbol al păcatului, cel atins de această boală era privit de cei din 

jur ca blestemat. Isus, nu doar că nu S-a ferit de prezența leprosului, ci a și răspuns 

fără ezitate la cererea acestui nenorocit. Abia i-a ajuns cererea pe buze că leprosul a 

și fost curățit de boala sa. Cel care a rostit hotărârea de curățire este Acela la glasul 

Căruia au fost create cerurile, pământul și tot ceea ce există (Ps. 33:9). Același glas 

dorește astăzi să aducă curățirea de păcat în dreptul meu și al tău. 

10. Cum pot eu să primesc iertare şi curăţire de păcat? 1Ioan 1:9  

Răspuns: ______________ ____________ .  

NOTĂ: Mărturisirea include întoarcerea de la păcate (Proverbe 28:13).  

11. Cum putem noi să ştim că Isus ne acceptă? 1Ioan 1:9; Tit 1:2  

Pentru că El a promis şi nu poate să _____________ .  

NOTĂ: Noi suntem mântuiţi prin harul lui Dumnezeu, prin credinţă (Efeseni 2:8 

,9). Credinţa înseamnă că eu Îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt și accept mântuirea Sa 

pentru că Isus mi-a promis-o, şi nu pentru că simt sau văd ceva deosebit.  

12. Ce altă denumire poartă această experienţă? Tit 3:5 (vezi şi Ioan 3:3-7)  

El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru 

îndurarea Lui, prin spălarea _____________din_______ prin înnoirea 

făcută de Duhul Sfânt […]. 
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NOTĂ: La convertire, o persoană este curăţită de păcat şi o ia de la început ca şi un 

copil nou născut. De acum, după convertire, voi dori cu adevărat să am pe Domnul 

în viaţa mea; voi dori ca Duhul Său cel Sfânt să mă conducă (Rom. 8:9 ,14).  

13. Cum locuieşte Isus în viaţa mea? Ioan 14:17  

Prin ________________ ______________ .  

14. Când Isus locuieşte în viaţa mea ce voi face? Filip. 2:13  

Dumnezeu […] vă dă, după plăcerea Lui, şi _________, şi _____________. 

NOTĂ: Isus îmi dă o inimă binevoitoare şi puterea de a face voia Sa. Gânduri noi, 

motivaţii şi intenţii noi, dar şi puterea de a face ceea ce este drept, toate acestea îmi 

sunt oferite. 

15. Pot să mă bizui de acum înainte pe mine însumi în umblarea mea creştină? 
Filipeni 1:6 (vezi şi Iuda 24:25 )  

Sunt încredinţat că Acela care a ________________ în voi această bună 

lucrare, o va ________________ până în ziua lui Isus Hristos. 

NOTĂ: Pot să fiu plin de nădejde tocmai pentru că mântuirea mea se bazează de la 

început până la sfârşit pe capacitatea Lui şi nu pe a mea.  

16. Ce dorinţă animă sufletul celui născut din nou? Apoc. 1:7  

Iată că ____ _________ pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea […]. 

NOTĂ: Ce dorinţă ar putea fi mai puternică, mai motivatoare decât aceea de a 

vedea pe Cel care ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult? 

17. Se va bucura toată lumea să-L vadă venind pe norii cerului? Apoc. 1:7  

Şi toate seminţiile pământului se vor____________ din pricina Lui! 

NOTĂ: Pentru cei care au dispreţuit harul minunat al lui Hristos aceasta va fi o zi 

de regrete amarnice.  

18. Cum Îl facem noi pe Isus Domn al vieţii noastre? Matei 7:21  

Făcând ________ ______________ .  

NOTĂ: Isus ne oferă puterea, minunile, iubirea, iertarea şi harul pentru mântuirea 

noastră. Tot ceea ce am nevoie, El îmi dă fără plată. Eu trebuie să aleg. 
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