
Studiul 9 

Răscumpărarea vechii moșteniri 
 
 

În vechime, actele de proprietate care atestau o răscumpărare erau pecetluite și 

păstrate pentru a servi drept dovezi atunci când punerea în posesie a celui în drept avea 

să intre in vigoare (vezi Ier. 32:10-14). Continuăm studiul peceților Apocalipsei cu 

deschiderea ultimelor trei sigilii. Acest studiu ne va conduce la încheierea lucrării de 

răscumpărare a neamului omenesc de către Domnul Hristos. El va veni în curând ca să-i 

revendice ca fiind ai Săi pe aceia pentru care a plătit un preț deplin la Golgota și care, 

prin credință, au acceptat acest dar nemărginit de mare. 

 

1. Ce a văzut și a auzit Ioan în timpul celui de-al cincilea sigiliu ? Apoc. 6:9-10  

a. A văzut sufletele celor ce fuseseră 

_____________ din pricina 

____________ lui Dumnezeu. 

b. Ei strigau cu glas tare cerând lui 

Dumnezeu să răzbune 

_______________ lor.

NOTĂ: Sângele celor martirizaţi strigă în mod simbolic către Dumnezeu ca și 

sângele lui Abel după ce a fost ucis de fratele său Cain (Geneza 4:10). Acelaşi spirit 

al persecuţiei este reînviat în timpul sigiliului al cincilea (vezi Apoc 17:6; 18:5, 24 

și compară cu Matei 23:32-35).  

2. Cât de mult se odihnesc ei înainte ca sa primească răsplata ? Apoc. 6:11  

[…] ____________ vreme, până se va împlini numărul tovarăşilor lor de 

slujbă și al fraţilor lor care aveau să fie _______________ ca și ei. 

NOTĂ: HAINELE ALBE indică biruinţa pentru aceşti martiri (Apoc.19:8; 3:5). La 

judecată ei sunt declarați curați înaintea universului și demni să locuiască în cer, în 

tovărășia îngerilor sfinți. Deşi biruinţa lor este câştigată, ei trebuie să se odihnească, 

sau să doarmă în mormânt, pentru puțină vreme, până când Isus se va întoarce și va 

da răsplata tuturor sfinţilor Lui – împreună, în acelaşi timp! (Evr. 11:39-40).  

3. Cum S-a referit Isus la moarte? Ioan 11:11-14  

«Lazăr, prietenul nostru _________________ . […]» 

NOTĂ: Moartea este numită „somn” de cel puţin 50 de ori in Biblie. Noi trebuie să 

o privim ca pe un somn adânc, fără vise, până când Isus va aduce deșteptarea în 

dimineaţa învierii. Omul este muritor, supus morții (Iov 4:17). Totuși, poporul lui 

Apocalipsa 6:9-17; 8:1  
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Dumnezeu are darul vieții veșnice acum prin Isus. Această viață începe cu naşterea 

din nou și va fi continuată în ceruri (1Ioan 5:12; Ioan 6:54).  

4. Când va primi nemurirea poporul lui Dumnezeu? 1Cor. 15:51-55  

La a doua ________________ a lui Isus.  

NOTĂ: Nemurirea înseamnă că trupul tău nu mai este supus morţii. Isus va da 

nemurirea poporului Său ca un dar, la a doua Sa venire.  

5. Care este mângâierea noastră atunci când cei iubiţi mor? 1Tes. 4:15-18  

Speranţa _____________:  ________________ dar […] cu aceste cuvinte. 

NOTĂ: Biblia nu prezintă o imagine a unui suflet nemuritor câştigând drumul său 

spre ceruri după moarte, nici nu ne prezintă moartea ca fiind o uşă deschisă spre 

cer. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna ne atrage atenţia spre a doua venire a lui 

Isus și spre învierea celor morţi ca timp al răsplătirii cereşti.  

6. De ce sunt numiţi „binecuvântaţi” morţii care au fost credincioşi? Apoc. 14:13  

« […] ei se vor ______________ de ________________ lor […].» 

NOTĂ: Aceasta nu înseamnă că ei vor duce eforturile lor în ceruri. Omul pur și 

simplu doarme în mormânt până la înviere (Ecleziastul 9:10).  

7. Ce se întâmplă cu sufletul la moarte? Psalm 104:29-30  

Sufletul nu se duce nicăieri. Pur și simplu el ________________ să existe.  

NOTĂ: La creaţiune două lucruri au fost combinate ca să formeze un suflet – trupul 

și suflarea de viață. La moarte acestea se separă. Este numai „suflarea de viață” sau 

„puterea lui Dumnezeu care menţine viața” și care se întoarce la Dumnezeu – nu 

sufletul (Fapte 17:28).  

8. Unde sunt cei morţi? Ioan 5:28-29; Iov 21:32  

Răspuns: _________________ .  

NOTĂ: Ei nu sunt în rai sau în iad, ci în mormintele lor. La Cincizecime, Petru a 

vorbit despre împăratul David ca fiind în mormânt și nicidecum la cer (Fapte 2:29 

,34). Este planul lui Dumnezeu pentru cei care mor să aştepte în mormintele lor 

până ce Isus se va reîntoarce pe pământ și îi va învia (Evrei 11:32 ,39-40).  
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9. Pot morţii să gândească? Psalm 146:4  

Răspuns: ________________ .  

10. Știu morții despre starea celor vii? Iov 14:12.21  

Răspuns: ________________ .  

NOTĂ: Următoarele versete sunt categorice:  

Iov 7:9-10  => Morţii nu se vor mai ridica și nu se vor mai întoarce în casa lor.  

Psalm 6:5   => Morții nu-și mai amintesc și nici nu mai pot mulțumi.  

Isaia 38:18-19  => Morții nu mai nădăjduiesc în credincioșia Domnului.  

Psalm 115:17  => Morții nu laudă pe Dumnezeu.  

11. Mai este conştient omul în moarte? Ecl. 9:5-6 ,10  

Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri dar cei ______________ nu ştiu 

nimic […]. 

NOTĂ: Morţii nu pot fi implicaţi în nimic din lumea vie. Ei nu pot veni în contact 

cu cei vii. Moartea nu este o altă viață în ceruri, în iad sau în purgatoriu. Moartea 

este opusul vieții. Cuvintele suflare sau duh sunt folosite de 1600 de ori în Biblie 

dar niciodată, nici măcar o singură dată, nu este scris vreun cuvânt în sprijinul ideii 

că viața, personalitatea, înțelepciunea sau cunoașterea pot exista separate de trupul 

omenesc.  

Semne în ceruri  
12. Ce evenimente au loc la deschiderea celui de-al şaselea sigiliu? Apoc. 6:12-13  

a. un mare ________________   

b. _____________ s-a făcut negru […]  

c. __________ s-a făcut ca sângele. 

d. ________________ au căzut  

NOTĂ: Aceste evenimente cosmice au de-a face cu glasul lui Dumnezeu care va 

zgudui a puterile cerului și pământul, așa cum învață Biblia (vezi Is. 13:13; 24:18-

23; Ioel 3:15-16; Mat. 24:29; Mar. 13:24-25; Luca 21:25-26; Evr. 12:26).   

13. Când are loc ruperea celui de-al 6-lea sigiliu? Mat 24:29  

Îndată _______ acele zile de ____________ , […] puterile cerurilor vor fi 

clătinate […]. 
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NOTĂ: Sigiliul al cincilea, când persecuția este reaprinsă iar sângele martirilor 

strigă în mod simbolic către Dumnezeu, este amintită în Apoc. 11:18 ca fiind mânia 

neamurilor și culminează cu necazul cel mare (Apoc. 7:14; vezi și Mar 13:19; Mat 

24:21). Acestui timp de necaz care este adus asupra poporului lui Dumnezeu nu-i 

pune capăt nimic altceva decât mânia Mielului, glasul lui Dumnezeu care zguduie 

cerul și pământul (Evr. 12:26; vezi și Mar 13:24-25; Mat 24:29; Luca 21:26).  

14. Care este următorul mare eveniment ? Matei 24:30  

Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile 

pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului  __________ pe norii 

cerului cu putere şi cu o mare slavă. 

NOTĂ: Marcu 13:26 și Luca 21:27 confirmă că următorul mare eveniment va fi 

apariția dintr-o dată a lui Isus Hristos pe norii de slavă!  

Tăcere în ceruri  
15. Ce se întâmplă când sigiliul al şaptelea se deschide ? Apoc.8:1  

[…] s-a făcut în ______ o ____________ de aproape o ______________ de 

_______ . 

NOTĂ: Această tăcere are loc în timpul venirii lui Isus. Isus va goli cerul de toţi 

îngerii sfinţi când se va întoarce pentru răscumpărarea poporului Său (Matei 16:27). 

În cer este tăcere pentru că acesta va fi gol timp de șapte zile, atât cât durează 

drumul spre sfânta cetate (vezi Anexa A, punctul i). Acest eveniment a fost 

prefigurat prin cele șapte zile ale sărbătorii corturilor (numită și sărbătoarea 

secerișului) amintită în capitolul 23 a cărții Leviticul (versetele 33-36). 

16. Cum se simte Isus când Îi cerem ajutorul ? Iuda 24-25 

Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice____________ și să vă facă 

să vă înfăţişaţi _______ ____________ și plini de _____________ înaintea 

slavei Sale […]. 

NOTĂ: Nu contează cine eşti sau care este trecutul tău, Isus te va accepta dacă tu 

doreşti să fii mântuit. El îţi va ierta păcatele și te va ajuta să te pregăteşti pentru 

marea și glorioasa Sa revenire, aşa încât tu să poţi face acea călătorie uimitoare prin 

spaţiu, de la pământ la porțile cetății, acolo unde Hristos S-a dus să ne pregătească 

locașuri (Ioan 14:3; Evr. 11:16).  
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