
Studiul 1 

Descoperirea 
 
 

Apostolul Ioan, când a primit mesajul cărţii Apocalipsa, se afla în împrejurări 

foarte descurajatoare. Exilat fiind ca rob în insula Patmos (Apoc. 1:9), sufletul său era 

totodată apăsat gândindu-se la starea bisericii pentru care el a trudit şi a jertfit atât de 

mult. În timp ce era persecutată - cu sălbăticie uneori - de autorităţile vremii, un pericol 

şi mai mare ameninţa viitorul ei din cauza ereziilor şi fraţilor mincinoşi care se 

infiltraseră în biserică şi păreau să câştige tot mai multă influenţă. Astfel, solia 

Apocalipsei a venit la Ioan ca un mesaj plin de speranţă şi încredere, vorbind despre 

triumful final al bisericii şi al adevărului lui Dumnezeu. Cu atât mai mult pentru noi, 

care trăim nişte vremuri atât de tulburi, mesajul Apocalipsei vine ca o lumină menită să 

ne dea direcţie şi să ne inspire speranţă.    

 
1. Care sunt cei cinci paşi în transmiterea Apocalipsei? Apoc. 1:1-5  

a. Dumnezeu a dat-o lui ……………………… ………….........................  

b. Isus a dat-o unui ..................................................................... 

c. Îngerul a dat-o lui ..................................................................... 

d. Ioan a scris-o într-o .................................................................. 

e. Ioan a trimis-o către ................................................................ 

2. În ce stare se afla Ioan când i-a fost dată solia? Apoc. 1:10  

În ziua Domnului eram _____ __________________ […]. 

NOTĂ: Apostolul Pavel aminteşte în 2Corinteni 12:2-3 două posibile stări în care 

se poate găsi profetul atunci când Dumnezeu îi face o descoperire: fie „în trup”, fie 

„fără trup” – adică în Duhul. Ioan ne spune că, atunci când i-a fost comunicat 

mesajul Apocalipsei, el se afla în Duhul (vezi şi Apoc. 4:2; 21:10). Ce înseamnă 

aceasta vom vedea imediat. 

3. În ce mod vorbeşte Dumnezeu profeţilor? Num. 12:6  

Când va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o 

_________________ sau îi voi vorbi într-un ________________.  

Apocalipsa 1:1-3, 9-11  
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NOTĂ: Apocalipsa este de fapt relatarea unei viziuni (sau vedenii - vezi 

Apoc. 9:17) pe care profetul a primit-o în ziua Domnului. Când Ioan spune că era 

în Duhul sau a fost răpit în Duhul, el ne relatează felul în care el a primit şi a fost 

purtat în viziune.  

4. Ce a fost instruit Ioan să facă cu mesajul pe care l-a primit? Apoc. 1:11  

Ce vezi, _______________ într-o carte, şi trimete-o celor şapte Biserici […]. 

NOTĂ: După cum nu a fost ideea profetului să primească viziunea, nici relatarea 

acesteia în scris nu a fost făcută din proprie iniţiativă. El a fost instruit în mod 

foarte clar ce trebuia să scrie (Apoc. 1:11 ,19; 2:1 ,8 ,12 etc.; 21:5) şi ce nu trebuia 

să scrie (Apoc. 10:4).  

5. A fost vreodată comunicarea de către profet a mesajului o operă pur 
omenească? 2Pet. 1:21  

Căci ________ proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au 

vorbit de la Dumnezeu, ___________________ de Duhul Sfânt. 

NOTĂ: Profetul a depins de Dumnezeu atât pentru primirea, cât şi pentru 

transmiterea soliei. El nu a fost altceva decât canalul prin care Duhul Sfânt a 

comunicat mesajul ceresc. 

Autoritatea profeţiilor Bibliei 

6. Este profeţia biblică demnă de încredere? 2Pet. 1:19 

Şi avem cuvântul ____________________ făcut şi mai ____________ […]. 

NOTĂ: Profeţia biblică este mai demnă de crezut decât nişte martori oculari.  

7. Am putea noi aduce îmbunătăţiri textului inspirat al profeţiei? Apoc. 22:18-19  

Noi nu trebuie să _______________ ________________ sau să 

_____________ _________________ din cuvintele acestei profeţii.   

NOTĂ: De vreme ce profetul a fost instruit în mod clar ce să scrie şi ce să nu scrie, 

iar noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu doar pentru ce stă scris 

(Apoc.1:3; Deut. 29:29), este numai normal ca Dumnezeu să vegheze cu gelozie 

asupra Cuvântului Său inspirat. 



8. Cât din scrierile Bibliei este inspirat? 2Timotei 3:16  

______________ Scriptura este _________________ de Dumnezeu […]. 

NOTĂ: Toata Biblia, atât Vechiul cât şi Noul Testament, este Cuvântul lui 

Dumnezeu.  

Interpretarea Apocalipsei 

9. Ce a fost Daniel instruit cu privire la cartea profetică pe care a scris-o?  
Dan. 12:4 (vezi şi Dan. 8:26; 12:9) 

Tu, însă, Daniele, _______ ___________ aceste cuvinte, şi 

________________ cartea, până la vremea sfârșitului […]. 

NOTĂ: Cartea lui Daniel privea spre nişte vremuri îndepărtate.  

10. Cum se deosebeşte aici Apocalipsa de cartea lui Daniel?  Apoc. 22:10 

Să ______ pecetluieşti cuvintele proorociei din cartea aceasta. Căci vremea 

este aproape.  

11. De ce unii spun că Apocalipsa nu poate fi înţeleasă? Isaia 29:10-14  

Este strategia celui rău să declare că Apocalipsa nu poate fi înţeleasă 

pentru că este o carte ___________ sau pentru că nu suntem _________. 

NOTĂ: Vrăjmaşul oamenilor nu doreşte ca oamenii să înţeleagă Apocalipsa 

deoarece aceasta dezvăluie metodele sale înşelătoare.  

12. De ce a vorbit Isus în parabole? Luca 8:10  

Măcar că __________ să nu __________ şi măcar că _______________ să 

nu _________________ . 

NOTĂ: Isus a îmbrăcat Apocalipsa în simboluri, aşa încât cei care caută adevărul 

cu sinceritate şi care doresc să fie conduşi de Duhul Sfânt să poată înţelege. 

Această carte demască pe duşmanii lui Dumnezeu şi planurile lor asemenea unui 
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mesaj codat care trebuie înțeles doar de destinatar și nu de vreun inamic ce ar putea 

să îl intercepteze.  

13. Unde putem găsi interpretarea corectă a profeției? Gen. 40:8  

Tălmăcirile sunt ale lui _________________ . 

NOTĂ: Textul din 2Petru 1:20-21 avertizează, de asemenea, împotriva interpretării 

omenești (vezi traducerea Fidela).  

14. Ce metodă folosea Isus pentru a explica profeţia? Luca 24:25-27 ,32  

El i-a ________________ în______________ _______________lucrurile 

privitoare la _______________________. 

NOTĂ: Isus le-a spus tot ceea ce scriitorii Bibliei au profetizat despre viaţa Lui. 

Atunci ei au ştiut ca El era Adevăratul Mesia. Tot aşa şi noi trebuie să lăsam Biblia 

să-şi explice profeţiile. Pe măsură ce studiem Apocalipsa în lumina a ceea ce alţi 

scriitori ai Bibliei spun despre acelaşi subiect, celelalte texte devin „chei de aur” 

care descuie „secretele” Apocalipsei. Adu-ţi aminte că opinia personală despre 

profeţia Bibliei nu contează. De fapt, noi suntem avertizaţi să nu învăţăm păreri 

personale.  

15. Putem noi să înţelegem simbolurile profetice din Biblie? Caută semnificaţia 
următoarelor trei simboluri:  

a. Fiara (Daniel 7:23) = ___________________  

b. Ape (Apoc. 17:15)   = ________________________  

c. Zi   (Ezechiel 4:6)     = ____________ 

16.Ce promisiune este făcută celor care ascultă?  

a. Apoc. 3:10 : Ei vor fi păziţi de ___________ ______________________.  

b. Apoc. 22:14 : Ei vor mânca din _________ ___________ şi vor intra pe 

_____________ în _______________ Sfântă a lui Dumnezeu.  
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