
 

 

Studiul 8 

În fața sentinței 
 

 

 

În studiul anterior am văzut că, începând cu anul 1844, marele adevăr al judecății 

cerești este o realitate prezentă. Capitolele 4 și 5, partea introductivă a celor șapte peceți 

ale Apocalipsei, prezintă așezarea curții cerești pentru judecata de cercetare. Am văzut, 

de asemenea, că o consecință importantă a judecății este primirea împărăției de către Cel 

care a devenit prin întruparea Sa Capul familiei omenești – Domnul Isus Hristos. Acum, 

studiind deschiderea primelor patru peceți, abordăm o problemă care ar trebui să ne 

preocupe pe toți: Cum mă afectează pe mine, la nivel personal, realitatea judecății? Cum 

pot eu să fiu pregătit în așa fel încât judecata să însemne și pentru mine vestea bună că 

domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor cari sunt pretutindeni sub ceruri, se vor 

da poporului sfinţilor Celui Prea Înalt (Dan. 7:27)? 
 

 

1. Cine este Judecătorul nostru? Psalm 50:6; Ioan 5:22 
 

                       este Cel ce judecă. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată 
 

   a dat-o Fiului, […] 
 
 

NOTĂ: Am văzut în capitolul 5 din Apocalipsa că Tatăl, Cel ce șade pe scaunul de 

domnie, înmânează cartea sigilată Mielului. Deşi Dumnezeu prezidează judecata 

(1Pet. 1:17), El a oferit rolul conducător Fiului Său (Fapte 17:30-31; 2Tim. 4:1). 
 

2. Ce atitudine au Tatăl şi Fiul faţă de noi? Ioan 16:27;  1Timotei 2:3-4 
 

a. Căci ___________  însuşi vă ______________ […]. 

 

b. […] Mântuitorul nostru, care voieşte ca   oamenii să fie 
 

   […]. 
 

3. Care este standardul lui Dumnezeu la judecată? Iacov 2:10-12 
 

[…] au sa fie   după        a slobozeniei. 
 

 

NOTĂ: În Scriptură, nu în mod întâmplător, judecata este pusă în legătură 

directă cu chemarea de a asculta de porunci (Ecl. 12:13-14). Cele Zece Porunci 

sunt standardul lui Dumnezeu la judecată. Acest fapt este cât se poate de logic, 

pentru că Legea Lui este standardul moral care face diferența între bine și rău 

(Mat. 19:17-19). Călcarea cu bună știință a Legii lui Dumnezeu înseamnă păcat 

(1Ioan 3:4; Rom. 7:7; Iac. 4:17 ). 
 

4. Au fost vreodată abrogate Cele Zece Porunci? Luca 16:17 
 

Este mai lesne să treacă      și    , decât 
 

   o singură     de slovă din Lege. 

Apocalipsa 6:1-8  
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NOTĂ: În versetul imediat următor citim că Isus face referire la o prevedere cu 

caracter moral din Legea lui Dumnezeu. Cu toate că legea scrisă de Moise 

cuprindea și rânduieli ceremoniale care prefigurau lucrarea Domnului Hristos în 

favoarea omului căzut, contextul cuvintelor lui Isus din Luca 16 indică faptul că El 

se referă aici în mod special la perceptele morale ale legii. Acestea sunt sumarizate 

în Cele Zece Porunci care au fost scrise de degetul lui Dumnezeu pe table de 

piatră. 
 

5. De ce este călcarea Legii o problemă atât de serioasă? 1 Ioan 3:4; Rom. 6:23 
 

Deoarece călcarea Legii lui Dumnezeu este   și plata 
 

păcatului este   . 
 

 

NOTĂ: Călcarea de către noi a Legii lui Dumnezeu L-a costat pe Fiul Său moartea 

pe cruce în locul nostru. Dacă Legea putea fi schimbată ca să vină în întâmpinarea 

omului căzut, Hristos nu ar mai fi trebuit să moară. 
 

6. Ce face ca gravitatea călcării Legii să fie mai mare? Luca 12:47-48 
 

Robul acela, care   voia stăpânului său, […] şi n-a lucrat după 

voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. […] Cui i s-a ______ mult, i se va cere 

mult; şi cui i s-a             mult, i se va cere mai mult. 

 
NOTĂ: Gravitatea vinei este direct proporțională cu privilegiile și cunoștința celui 

greșit (Ioan 3:19; Luca10:10-14; 11:29-32). Inima Mântuitorului este mișcată de 

compasiune față de cei aflați în întunericul ignoranței dar strigă către Dumnezeu 

pentru lumină. Creatorul nostru nu ţine seama de vremurile de neştiinţă (vezi Fapte 

17:30). Însă cei care au avut privilegii deosebite și au abuzat de aceste privilegii, cu 

siguranță nu vor rămâne nepedepsiți. 
 

7. Ce reprezintă în profeţie caii şi călăreţii ? 
 

a. Zaharia 1:8-10: Aceştia sunt    pe care i-a    

  să      ! 

 

b. Zaharia 6:2-5: Aceştia sunt cele patru      ale    care 

    din locul în care         înaintea               

întregului   . 

NOTĂ: Cei patru călăreţi sunt o parte din cele şapte sigilii (peceţi) din Apocalipsa 6 

și 8. Acestea sunt evenimente și circumstanțe pe care trebuie să le întâmpine copiii 

lui Dumnezeu până la a doua venire a lui Isus, circumstanțe prin care caracterul lor 

este pus la probă. Din moment ce ocaziile și privilegiile pe care le-a avut fiecare 
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cântăresc în balanța judecății cerești, este de așteptat ca împrejurările în care a trăit 

cineva să fie luate în considerare în pronunțarea sentinței. 
 

8. De unde vor aduna îngerii la înviere pe cei răscumpărați ? Marcu 13:27 
 

Atunci va trimite pe îngerii Săi şi va aduna pe cei aleşi din cele                 

   , de la marginea pământului 

până la marginea cerului . 
 
 

NOTĂ: Cele patru vânturi sunt o referire la cele patru puncte cardinale, numite și 

cele patru colțuri ale pământului. Promisiunea făcută lui Avram și repetată apoi 

urmașului său Iacov a fost că sămânța lui avea să se întindă înspre nord, sud, est 

și vest (Gen. 13:14; 28:14). Cei aleși pe care îngerii îi adună la înviere sunt de 

fapt moștenitorii credinței mântuitoare a lui Avram. În contextul învierii ei sunt 

descriși ca o mare mulțime (Apoc. 7:9; 19:1). Fiecare dintre ei va intra pe una 

dintre porțile cetății sfinte care au scrise numele celor 12 seminții ale lui Israel. 

 
9. Cum e descris călăreţul de pe calul alb ? Apoc. 6:2 

 

El […] a pornit    ca să     . 
 
 

NOTĂ: Ce simbol potrivit pentru proclamarea Evangheliei în puterea Duhului 

Sfânt! ALBUL simbolizează curăţia principiilor Evangheliei (Ps. 51:7; Is. 1:18). 
 

8. În ce fel Evanghelia pune caracterul la probă? Ioan 3:19-20 
 

Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii 

au iubit mai mult întunerecul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 

Căci oricine face răul,     lumina, şi nu      la 

lumină, ca să nu i se vădească faptele. 
 

 

9. Ce a făcut călăreţul de pe calul cel roşu ? Apoc. 6:4 
 

[…] el a primit puterea ca sa ia      de pe   , pentru ca 

oamenii să se ______________ unii pe  ________ […]. 

 
NOTĂ: Calul ROŞU, de sub cel de-al doilea sigiliu, reprezintă persecuţia 

sângeroasă care s-a abătut asupra poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu foloseşte 

culoarea roşie ca să descrie războiul, junghierea şi vărsarea de sânge (Ezechiel 

32:6 ,11; Ieremia 46:10; Naum 2:3). 
 

10. De ce este folosit simbolul unui cal negru la cel de-al treilea sigiliu? 
 

a. Fapte 26:18 De la       la   . 
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b. Ioan 12:35  ______________ ca unii care aveţi _______________că să 

nu vă cuprindă    . 

NOTĂ: Întunericul spiritual sau întunecimea reprezintă păcatul, apostazia şi 

eroarea - acestea fiind opuse luminii Evangheliei. Acest cal NEGRU reprezintă un 

timp când superstițiile, practicile şi învăţăturile păgâne erau predominante. 

Imaginea alimentelor cântărite în timpul unei foamete teribile reprezintă o lipsă 

acută a Cuvântului lui Dumnezeu (Amos 8:11-12). Dar, deși Cuvântul a fost rar în 

astfel de vremuri, mijloacele mântuirii au stat totuși la dispoziția acelora care au 

dorit să beneficieze de jertfa Mântuitorului: untdelemnul, reprezentând Duhul 

Sfânt, și vinul, reprezentând sângele ispășitor al Domnului Hristos, au fost oferite 

în dar oricărui suflet flămând și însetat după neprihănire. 
 

11. Ce nenorociri aduc călărețul și calul galben? Apoc.6:8 
 

Li s-a dat putere […] să ucidă cu    , cu    , cu 
 

  şi cu   
 

  . 
 
 

NOTĂ: Sabia, foametea, epidemiile și animalele sălbatice reprezintă pedepsele care 

urmau să vină asupra poporului ales ca urmare a călcării legământului (Lev. 26:22 
,25; Ez. 14:21). Calul galben cu călăreţul lui – MOARTEA –  urmat de mormânt 
(„Hades” in limba greacă), simbolizează împrejurările acelor vremuri teribile când, 

ca urmare a lepădării Legii lui Dumnezeu de către biserică și adoptării practicilor 

închinării păgâne (taina fărădelegii - 2Tes. 2:7), blestemele neascultării aveau să se 

abată asupra acesteia după cum a fost prezis. 
 

12. Pentru că trebuie să stau in faţa judecăţii, pot eu sa am asigurarea mântuirii 
chiar acum? Daniel 7:22; Apoc. 3:5 

 

Nu-i vei şterge nicidecum   din cartea    […]. 
 
 

NOTĂ: Păcatele, chiar iertate, rămân în cărţile cereşti până la judecată, aşa încât 

nimeni să nu-L poată acuza pe Dumnezeu că le-ar fi acoperit. Dumnezeu însă 

promite să pronunţe o sentinţă favorabilă pentru toţi aceia care-L iubesc cu 

adevărat şi-L urmează. El spune că vei fi biruitor şi vei fi achitat la judecată 

(Rom. 3:4). 
 

13. Care sunt condițiile în baza cărora, la judecată, păcatele vor fi şterse din 
cărţile cereşti? Fapte 3:19-20 

 

     dar, şi   la Dumnezeu, pentru ca să vi se 

şteargă păcatele […]. 

 
NOTĂ: Pentru cel care cu pocăință s-a întors de la păcatele sale la ascultarea de 

Dumnezeu și de poruncile Sale vestea bună a judecății este că Domnul Hristos îi va 

șterge păcatele din cărțile din ceruri, pentru a nu mai fi pomenite niciodată (Is. 
43:25; Evr. 10:16-17). 
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