
Studiul 10 

Pecetea lui Dumnezeu 
 
 

Ruperea peceții a șasea se încheie cu o întrebare răscolitoare adresată de cei 

pierduți atunci când Domnul Hristos revine: «[…] a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi 

cine poate sta în picioare?» (Apoc. 6:17). Înainte de a merge mai departe, la pecetea a 

șaptea, Apocalipsa se oprește o clipă pentru a răspunde la această întrebare. Capitolul 7 

ne descrie o clasă de oameni – cei 144000 – care reprezintă răspunsul viu dat de 

Dumnezeu. Această clasă specială de credincioși o vom întâlni și în capitolele 14 și 15. 

Vrem acum, însă, să studiem și să aflăm ce reprezintă pecetea lui Dumnezeu, acel semn 

special de identificare ce îi deosebește pe cei 144000 de cei pierduți, la finalul istoriei 

acestui pământ. 

UN SEMN PENTRU PROTECȚIE  
1.De ce amână Dumnezeu distrugerea finală a pământului? Apoc.7:1-3  

«Nu vătămați _____________, nici __________, nici ____________, până 

nu vom pune _______________ pe _____________ _________________ 

____________________ nostru!» 

NOTĂ: Evrei 1:13-14 arată că îngerii sunt duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu 

ca să-i ocrotească și să lucreze pentru cei din poporul Său de pe pământ. În profeție, 

vânturile reprezintă conflicte, distrugere, vărsări de sânge (Ier. 4:11-13; 13:24; 

51:1). Dumnezeu nu va permite vânturilor finale ale nimicirii să aducă o distrugere 

totală asupra pământului până ce poporul Lui nu a primit sigiliul Său. 

2.Cât de larg se va proclama solia lui Dumnezeu despre sigiliul Său? Apoc.14:6  

[…] oricărui _______________, oricărei ____________________, oricărei 

______________ și oricărui ________________ . 

NOTĂ: Solia celor trei îngeri, din Apoc. 14:6-12, cuprinde avertizarea privind 

închinarea la fiară și va fi proclamată în întreaga lume chiar înainte de revenirea lui 

Isus. Cei care primesc pecetea lui Dumnezeu sunt reprezentați ca fiind biruitorii 

fiarei (Apoc. 15:2), pentru că la sfârșit vor fi doar două clase de oameni: cei care au 

pecetea lui Dumnezeu și cei care au semnul fiarei. Avertizarea cu privire la semnul 

fiarei înseamnă de fapt invitația de a primi pecetea lui Dumnezeu.  

3.Cine este Agentul prin care se face sigilarea? Efeseni 4:30 

Apocalipsa 7  
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Să nu întristați pe ___________ _____________ al lui Dumnezeu prin care 

ați fost ________________ pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. 

UN SIGILIU AL GUVERNĂRII 
4.Care este sigiliul lui Dumnezeu identificat în Legea Lui cea sfântă? Exod 20:8-11 

Dar ziua a ______________ este ziua de _________________ închinată 

______________ Dumnezeului tău […]. Căci în șase zile ______________ 

Domnul ___________, ___________ și _______________ […]. 

NOTĂ: Porunca a IV-a este sigiliul lui Dumnezeu prezentat în cele Zece Porunci, 

deoarece ea conține cele trei caracteristici esențiale pentru un sigiliu: a. Numele;  

b. Titlul; c. Teritoriul aflat sub jurisdicția persoanei / instituției în cauză. Haideți să 

vedem aceste aspecte mai concret: 

 a. Numele lui Dumnezeu: „Domnul Dumnezeul tău”;  

 b. Titlul lui Dumnezeu de Creator: „El a făcut”; 

 c. Teritoriul lui Dumnezeu: „cerurile, pământul și marea”.  

5.Care este semnul sau sigiliul puterii creatoare și mântuitoare a lui Dumnezeu? 
Exod 31:17; Ez. 20:12; Apoc.4:10-11.  

________________ este semnul că Dumnezeu este Creator și Mântuitor.  

NOTĂ: „Semnul” sau „pecetea” sunt folosite în Scriptură ca noțiuni sinonime (Ez. 

9:4; Apoc.7:2-3). Dumnezeu Însuși a făcut Sabatul în săptămâna creațiunii și tot El 

declară Sabatul ca fiind un semn al creațiunii Lui și al puterii Lui mântuitoare.  

6.Unde va fi „aplicat” sigiliul lui Dumnezeu asupra persoanei? Apoc.7:3  

Pe ___________________ lor. 

NOTĂ: Fruntea reprezintă mintea: noi servim Domnului cu mințile noastre 

(Romani 7:25). Dumnezeu nu acceptă decât slujirea liber-consimțită, așa că Sabatul 

este imprimat acolo unde este sediul voinței noastre.  

SABATUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU  
7.Când a făcut Dumnezeu Sabatul? Geneza 2:1-4  

Astfel au fost sfârșite ___________ și_____________ și toată oștirea lor. 
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NOTĂ: După cele șase zile de creațiune Dumnezeu a făcut Sabatul zilei a Șaptea.  

8.Din ce a făcut Dumnezeu Sabatul? Exod 20:10  

[…] dar ________________ a șaptea este Sabatul […]. 

NOTĂ: Dumnezeu a făcut Sabatul dintr-o zi de 24 de ore - a șaptea zi. El este făcut 

din timp și timpul este ceea ce te ajută să dezvolți o prietenie adevărată cu Domnul 

tău. El îmi oferă 24 de ore pe săptămână din timpul Lui neprețuit, așa încât El și eu 

să putem deveni prieteni mai apropiați. Cum aș putea să ignor o astfel de ofertă?!?  

9.Prin care trei acte a făcut Dumnezeu din Sabat o zi deosebită? Gen. 2:2-3 

[…] și în ziua a șaptea S-a ___________________ […]. Dumnezeu a 

____________________ ziua a șaptea și a _____________________ […]. 

NOTĂ: „A sfinți” înseamnă a pune deoparte pentru un scop special.  

10.Când Dumnezeu binecuvântează, pentru cât timp este aceasta? 1Cron. 17:27  

[…] este binecuvântat pentru _________________ ! 

11.Pentru cine a făcut Dumnezeu Sabatul? Marcu 2:27-28  

«Sabatul a fost făcut pentru ___________ […].» 

NOTĂ: Unii spun că Sabatul a fost făcut pentru evrei și nu pentru păgâni, dar Isus 

spune că a fost făcut pentru toată omenirea, pentru orice popor de pretutindeni de la 

începutul timpului (vezi și Is. 56:2-8).  

12.Ce poruncă este dată în legătură cu Sabatul? Exod 20: 8-11  

Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca s-o ____________________. 

NOTĂ: Această poruncă este atât de clară încât o persoană ar trebui să facă sforțări 

deosebite pentru a o înțelege greșit. Ea este singura din cele zece porunci care 

începe cu cuvântul: „amintește-ți”. Dumnezeu știa că oamenii uită ușor.  

SABATUL NOULUI TESTAMENT  
13.Care zi a fost păzită de Domnul Isus și de Pavel? Luca 4:16; Fapte 17:2  

Ziua ___________________ . 
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14.Cum trebuie să mă influențeze ideea că Isus a păzit Sabatul? 1 Petru 2:21  

Ar trebui să urmez exemplul __________________ .  

15.Au păzit creștinii dintre neamuri Sabatul? Fapte 13:42-43  

Răspuns: __________________ .  

16. A învățat Isus pe ucenici să păzească o altă zi după învierea Lui? Matei 24:20  

Nu! El i-a învățat să se roage ca fuga lor să nu fie într-o zi de _________.  

NOTĂ: Când Isus a făcut această afirmație El știa că Ierusalimul va fi distrus după 

aproape 40 de ani, așa încât El se aștepta în mod clar ca ei să păzească încă Sabatul 

la 40 de ani după învierea Sa.  

17.Ce păcat numește în mod deosebit Dumnezeu? Isaia 58:1 ,13  

El spune că ei au călcat în picioare ______________________ .  

NOTĂ: Dumnezeu numește păcat călcarea Sabatului. În zilele lui Isaia ei călcau în 

picioare Sabatul sfânt al lui Dumnezeu. Oamenii de astăzi fac același lucru grav. 

Porunca Lui este „Strigați tare!” și explicați-le Sabatul. Isus, Păstorul cel Bun, știe 

că oile Lui iubitoare Îl vor urma cu bucurie în păzirea Sabatului atunci când ei îl 

vor înțelege, pentru că ei Îl iubesc și doresc să-L onoreze.  

18.Care zi va fi păstrată de cei sfinți pe Noul Pământ? Isaia 66:22-23  

_________________________________  

19.De ce este păzirea Sabatului un lucru foarte plăcut și de dorit? Mar. 2:28  

Pentru că Sabatul este ziua ______________________ .  

NOTĂ: Adu-ți aminte! Isus a creat totul în cooperare cu Tatăl Său (Ioan 1:1-3 ,10 

,14; Evr. 1:1-2; Ef. 3:9; Col. 1:13-17). În Eden El a dat oamenilor două instituții 

minunate ca să-i facă pe oameni fericiți - căsătoria și Sabatul. Sabatul biblic al zilei 

a șaptea este o zi plină de bucurie și de fericire pentru creștini, pentru că în centru 

este Isus. Este ziua LUI. Reprezintă puterea LUI de a crea, iubirea LUI și puterea 

LUI de a mântui din păcat. Și lucrul cel mai impresionant dintre toate este că Isus a 

pus această minunată zi deoparte ca să fie cu noi și să ne ajute ca să devenim ca El!  

20.Care trebuie să fie motivația pentru a asculta de  porunca a IV-a? Ioan 14:15  

Iubirea față de _______________________ .  
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