
Studiul 6 

Ușa deschisă în cer 
 

 
 Scrisorile către cele șapte biserici ale Apocalipsei se încheie cu imaginea tristă a 

lui Isus care stă la ușă și așteaptă să fie primit (Apoc. 3:20). În capitolul care urmează, 

apostolul Ioan este purtat în viziune în viitor și îi este arătată o altă ușă, de data aceasta 

însă o ușă deschisă în cer (Apoc. 4:1). Ce contrast uimitor între indiferența omenească 

față de Hristos și realitățile cerești, comparativ cu interesul cerului față de ceea ce se 

întâmplă pe pământ! Începând cu capitolul 4 din Apocalipsa ne este prezentată o 

lucrare cu totul specială care se desfășoară în cer și care vizează fiecare suflet omenesc.  

 

1. Ce se întâmplă după ce ușa e deschisă în sanctuarul ceresc? Apoc. 4:2  

Şi iată că în cer era _______ un ___________ de_____________, şi pe 

scaunul acesta de domnie şedea Cineva. 

NOTĂ: Daniel ne spune că scaunul de domnie al lui Dumnezeu este mobil 

(Dan. 7:9). Verbul „era pus” din acest verset din Apocalipsa vorbește de așezarea 

scaunului de domnie în Sfânta Sfintelor în vederea lucrării speciale care urmează 

deschiderii ușii dinspre Sfânta (prima încăpere a Sanctuarului) spre Sfânta Sfintelor 

(cea de-a doua încăpere).  

2. Cine se află în jurul scaunului de domnie? Apoc. 4:4  

Împrejurul scaunului de domnie stăteau douăzeci şi patru de 

____________ de _____________; şi pe aceste scaune de domnie stăteau 

douăzeci şi patru de ______________[…]. 

NOTĂ: Observăm că pe lângă scaunul de domnie al lui Dumnezeu în jurul acestuia 

se află alte scaune de domnie (vezi din nou Dan. 7:9). Pe ele stau douăzeci și patru 

de bătrâni, după numărul cetelor preoțești care în vremea vechiului templu de la 

Ierusalim împlineau slujba de peste an, fiecare la rândul ei (1Cron. 24:3-19). Cei 

douăzeci și patru de bătrâni au de asemenea atribuții preoțești (vezi Apoc. 5:8-10). 

3. Cui a mai promis Isus dreptul de a sta pe un scaun de domnie? Apoc. 3:21  

Apocalipsa 4; 5  
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Celui ce va  ___________, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de 

domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul 

Lui de domnie. 

NOTĂ: Cei douăzeci și patru de bătrâni au pe cap, ca semn al biruinței, cununi de 

aur (Apoc. 4:4) și stau pe scaune de domnie. Dar Martorul credincios spune că, la 

un moment dat, fiecărui suflet omenesc care s-a întors la Dumnezeu și care prin 

harul Său a biruit păcatul, îi va fi dat privilegiul de a ședea pe scaunul de domnie.  

4. Ce însemnătate are această făgăduință? Apoc.20:4 (vezi și Ps. 9:4, 7-8) 

Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat 

__________________. 

NOTĂ: De obicei cuvântul „tron” sau „scaun de domnie” ne duce cu gândul la un 

rege sau împărat. Acest lucru este pe cât de uimitor pe atât de adevărat în dreptul 

biruitorilor (Apoc. 20:6). Mai mult, după cum în vechime împăraţii aveau şi rol de 

judecător, cei care primesc împărăția vor primi și dreptul de a judeca (1Cor. 6:2-3). 

În multe cazuri din Noul Testament cuvântul „scaun de domnie” este asociat cu 

judecata: Mat. 19:28; Mat. 25:31-46; Luca 22:30; Apoc. 20:4,11-15. 

5. Cu ce scop se înfățișează Mielul înaintea scaunului de judecată al Tatălui? 

Apoc. 5:5-9  

«Nu plânge: Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a 

biruit ca să  _____________ cartea, şi cele şapte  ______________ ale ei.» 

NOTĂ: Cartea aceasta are de-a face cu răscumpărarea neamului omenesc (v. 9), de 

aceea este atât de importantă. În tot universul creat de Dumnezeu, nimeni în afară 

de Hristos, care este Dumnezeu din veșnicii și care prin întrupare a devenit om, 

murind în locul nostru, nimeni altcineva, nu ar fi putut să ne răscumpere (v. 2-4). 

6. Ce eveniment marchează deschiderea cărţilor în ceruri? Daniel 7:10  

S-a ţinut ______________ şi s-au deschis cărţile. 
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NOTĂ: Cu toate că Apocalipsa 4 și 5 nu menționează evenimentul pe nume, atât 

prezența unor scaune de domnie cât și deschiderea unor cărți în ceruri ne oferă 

indicii importante pentru a ne da seama despre ce este vorba. De fapt, aceste 

capitole ale cărții Apocalipsa sunt paralele cu viziunea din Daniel 7:9-14 (vezi 

Anexa A, punctul 2). Deschiderea ușii în sanctuarul din cer marchează practic 

pregătirea pentru momentul solemn al judecății. 

7. Cine se va înfăţişa la judecata din ceruri? 2Cor. 5:10; Rom. 14:10  

Răspuns: ________________________ .  

NOTĂ: Ce gând solemn să înțelegem că numele noastre vor fi chemate și viețile 

noastre revizuite în fața scaunului de judecată al unui Dumnezeu sfânt! 

8. Ce dovadă este luată în consideraţie la această judecată? Ecl. 12:13-14 

Căci Dumnezeu va aduce __________ faptă la judecată şi judecata aceasta 

se va face cu privire la tot ce este _________ fie _________, fie ______ . 

NOTĂ: Evidenţele sunt precise şi complete. Ele includ chiar gândurile şi motivele 

noastre (1Cor. 4:5). 

9. Cine sunt chemați ca martori cu privire la toate aceste fapte? Apoc. 5:11 

M-am uitat, şi împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în 

jurul bătrânilor am auzit glasul multor ____________. Numărul lor era de 

zece mii de ori zece mii şi mii de mii. 

10. Îngerii ţin evidența. Care carte este cea mai importantă? Apoc. 3:5 

__________ __________.  

NOTĂ: Când Îl acceptăm pe Isus ca Mântuitor din păcat, atunci numele noastre 

sunt înscrise în cartea vieţii (Luca 10:20; Evrei 12:23). Dacă numele noastre rămân 

în acea carte, atunci vom putea intra în cetatea lui Dumnezeu. (Apoc. 21:27).  

11. Cine este Avocatul sau Apărătorul celor drepţi? 1Ioan 2:1 
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Isus _______________, Cel _______________  

NOTĂ: Cel care Şi-a dat viața pentru noi este totodată Avocatul care reprezintă 

cazurile urmașilor Săi la judecată. El este plin de har şi credincios (Evrei 2:17-18). 

12. Cine prezintă cazul împotriva noastră? Zaharia 3:1-2  

Răspuns: _______________ .  

NOTĂ: Vechiul acuzator al fraţilor (Apoc. 12:10), cel care a lansat acuzaţiile 

împotriva lui Iov, este acelaşi duşman care ne acuză şi pe noi.  

13. Care va fi rezultatul judecății de investigare? Apoc. 5:10  

«Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor 

___________ pe ___________!» 

NOTĂ: Când Isus revine pe norii cerului El poartă titlul de Împăratul împăraţilor 

şi Domnul domnilor (Apoc. 19:16). Înainte de aceasta a avut loc judecata, unde s-

au cercetat dovezile, dovedindu-se că Hristos este Proprietarul de drept al 

pământului, atât prin creație cât și prin răscumpărare. Proprietatea care fusese 

înstrăinată prin uzurpare urmează să fie restituită Proprietarului de drept 

(Dan. 7:14) și supușilor Împărăției Sale (v. 18 ,22 ,26-27).  

14. Cine va confirma dreptatea sentinței? Apoc. 5:13  

Şi pe _________ făpturile, cari sunt în cer, pe pământ, supt pământ, pe 

mare, şi ______ ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: «A Celui ce 

şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi 

stăpânirea în vecii vecilor!»  

NOTĂ: Apostolul Pavel afirmă de asemenea că, în urma judecății, orice genunchi 

se va pleca înaintea lui Dumnezeu, dându-i slavă (Rom. 14:10-11). Până și diavolul 

– acuzatorul fraților – va recunoaște dreptatea căilor lui Dumnezeu și faptul că 

răzvrătirea sa a fost total nejustificată, doar Hristos fiind vrednic să guverneze 

această planetă și universul întreg. 
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