
Studiul 17 

Cântecul biruitorilor 
 

 

 
În Biblie există multe cântări inspirate de intervenția lui Dumnezeu în viața 

oamenilor. Este amintită și o cântare pe care nimeni nu poate să o învețe, afară de cei o 

sută patruzeci şi patru de mii (Apoc. 14:3), ceea ce însemnă că ei sunt izbăviți dintr-o 

încercare grea, prin care niciun alt suflet omenesc nu a mai fost chemat să treacă. Pe cei 

144000 i-am întâlnit în capitolul 7, iar acum ne sunt prezentați din nou ca biruitorii 

fiarei, ai icoanei ei, şi ai numărului numelui ei (Apoc. 15:2). Criza severă care ne stă 

înainte este totodată ocazia în care puterea Evangheliei va străluci mai tare ca niciodată.  

Minunatele făgăduințe ale cărții Apocalipsa sunt pentru cei biruitori 

(Apoc. 21:7). Mesajul acestei cărți este un mesaj de speranță, așa că avertizările solemne 

pe care le găsim pe paginile ei nu sunt de natură să ne îngrozească, ci să ne determine să 

fim vigilenți și să ne prindem sufletul neputincios cu toată tăria de brațul Celui 

Atotputernic. Acolo găsim salvare din orice încercare ce ar putea veni asupra noastră. 

 
1. Ce însemnă pentru cei 144000 biruința asupra fiarei și icoanei ei? Apoc. 14:5  

Şi în gura lor nu s-a găsit _______________, căci sunt _______ ________ 

înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.  

NOTĂ: Prin sângele lui Hristos obținem biruința asupra puterilor răului (Apoc. 

12:11) și prin același sânge suntem curățiți de păcat (1Ioan 1:7). Știm că Dumnezeu 

nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat (Ex. 34:7), așa că biruința celor 144000 

este una la fel de reală ca aceea a Domnului Hristos. Observați asemănarea: El n-a 

făcut păcat, și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug (1Pet. 2:22).  

2. Cum putem noi obține biruința asupra păcatului? Apoc. 3:21  

Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, 

după cum şi _______ am _______________ şi am şezut cu Tatăl Meu pe 

scaunul Lui de domnie.  

NOTĂ: Domnul Hristos a trecut înaintea noastră pe unde trebuie să trecem noi. 

Prin viața Sa fără păcat El este Modelul nostru desăvârșit pentru o viață de biruință.  

3. Doar în condițiile absenței ispitei este posibilă viața fără păcat? Evr. 4:15  

Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci 

unul care în ______ lucrurile a fost ___________ ca şi noi, dar fără păcat.  

Apocalipsa 14:1-6; 15:1-4  
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NOTĂ: Mântuitorul nostru a trăit o viață fără de păcat nu pentru că El ar fi fost 

scutit în vreun fel de ispitele care ne asaltează pe noi. El a cunoscut prin experiență 

neajunsurile naturii noastre omenești de după cădere (Evr. 2:17). Pentru a ne putea 

fi Exemplu, El, în lupta cu ispita, nu S-a folosit de puterea Sa dumnezeiască sau de 

altceva prin care să aibă un avantaj față de noi. El a ales de bunăvoie să supună 

total voința Sa voinței Tatălui ceresc și a depins în totul de puterea Tatălui pentru a 

putea birui. Această putere ne este pusă și nouă la dispoziție (2Pet. 1:4). 

4. Sunt mântuiți cei 144000 pe o altă cale decât restul oamenilor? Apoc. 14:4  

Au fost ___________________ dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru 

Dumnezeu şi pentru Miel.  

NOTĂ: Faptul că cei 144000 au fost răscumpărați ca cel dintâi rod, arată că ei sunt 

o categorie specială de mântuiți. Există însă o singură cale de mântuire (Fapte 

4:12). Biblia spune că toți oamenii au păcătuit (Rom 3:23), aici fiind incluși și cei 

144000. Spre deosebire de Domnul Hristos, ei au avut experiența păcatului și au 

nevoie de un Mântuitor. Ei sunt mântuiți prin Domnul Isus Hristos, la fel ca toți 

ceilalți oameni. Ceea ce îi deosebește de restul este momentul special când ei apar 

pe scena istoriei și maturitatea experienței religioase la care ajung.  

Îndreptățirea și sfințirea noastră 

5. Am putea noi vreodată să merităm mântuirea? Efeseni 2:8-9  

Căci prin har ați fost _______________ prin _____________. Și aceasta 

_____ vine de la voi, ci este _____________ lui Dumnezeu. Nu prin 

__________ ca să nu se ______________ nimeni. 

NOTĂ: Harul este mila, îndurarea manifestată de Dumnezeu față de ființele 

omenești nevrednice. Prin însăși definiția sa, ideea de har este contrară aceleia de 

câștig prin propriile fapte sau merite. Mântuirea nu se poate câștiga, ea este în 

proporție de 100% un dar pe care îl primim prin credință.  

6. Ce este inclus în darul mântuirii? Efeseni 2:10 

Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru 

_____________ _______, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca 

să _____________ în ele.  
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NOTĂ: Eliberarea de condamnare pentru păcatele din trecut, o inimă și o viață 

nouă, nădejde pentru viitor, toate acestea și multe altele ne sunt oferite într-un 

singur Dar: Isus Hristos. Necazul este că mulți oameni vor să despartă Evanghelia 

de Lege; ei doresc iertarea pe care Isus o oferă, dar refuză în schimb viața și faptele 

Sale neprihănite. Refuzând însă neprihănirea (dreptatea) Sa, refuzi implicit Darul. 

7. Există condiții pentru primirea mântuirii? Ioan 3:3  

[…] dacă un om nu se ____________ ______ _____, nu poate vedea 

Împărăția lui Dumnezeu.  

NOTĂ: Deși mântuirea este un dar, aceasta nu înseamnă că ea este primită 

independent de alegerea omului. Credința (Mar. 16:16), pocăința (Fapte 3:19), 

ascultarea (Mat 7:21), precum și o viață sfințită (Evr. 12:14) sunt amintite în 

Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind condiții necesare pentru primirea vieții veșnice.  

8. Ce înseamnă sfințirea? 1Tesaloniceni 4:3-7  

[…] fiecare dintre voi să ________ să-și _________________ vasul în 

________________ și în _____________. […] Căci Dumnezeu nu ne-a 

_________ la ________________ ci la ________________. 

NOTĂ: Sfințirea are loc numai atunci când ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu 

(1Petru 1:14-16 ,22 ; Ioan 17:17). Nimeni care trăiește în necurăție și în răzvrătire 

față de cerințele Legii lui Dumnezeu nu va intra pe porțile sfintei cetăți (Apoc. 

21:27).  

9. Cum este posibilă ascultarea de Legea lui Dumnezeu? Romani 8:3-4  

Dumnezeu L-a trimis în lume pe propriul Său Fiu (Isus Hristos) pentru 

ca porunca Legii sa fie împlinită _______ noi […]. 

NOTĂ: Până și cei 144000 recunosc că ei nu au nimic sfânt în ei înșiși (Apoc. 

15:4). La fel ca toate celelalte condiții ale mântuirii, și sfințirea este un dar de la 

Dumnezeu, este lucrarea lui Hristos pe care El o face în noi prin Duhul Sfânt (Ioan 

14:16-18). Astfel, dacă îmi predau inima total Mântuitorului, atunci El, locuind în 

mine prin Duhul Său cel Sfânt, face imposibilul posibil (Fil. 4:13). 

10. Învață Biblia că lucrarea de sfințire va înceta la un moment dat? Apoc. 22:11  

[…] cine este sfânt, să se _______________ şi ______ ________________! 
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NOTĂ: Sfințenia și desăvârșirea absolută aparțin lui Dumnezeu. Sfințirea nu este 

un punct fix la care noi să ajungem și de la care putem să stăm mulțumiți, ci o 

experiență dinamică. Pe măsură ce umblăm în lumina adevărului, Dumnezeu va 

trimite tot mai multă lumină pe cărarea noastră, iar noi ne vom vedea tot mai clar 

lipsurile și nedesăvârșirile, în comparație cu sfințenia fără pată a Domnului Hristos. 

Desăvârșirea creștină 

11. Așteaptă Domnul Hristos de la noi să fim desăvârșiți? Matei 5:48  

Voi fiţi dar _______________, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este 

_______________.  

NOTĂ: Apostolul Pavel, după ce spune că el încă nu a ajuns desăvârșit (Fil. 3:12), 

că încă aleargă spre țintă (v. 14), spune că acest gând trebuie să ne însufleţească pe 

toţi, care suntem desăvârșiți (v. 15). Dacă și-a predat viața în totalitate lui Hristos 

trăind în mod deplin lumina pe care o are, credinciosul care face primii pași ai 

experienței sale creștine, chiar dacă are înainte o „alergare”, el este considerat 

desăvârșit. La fel ca grâul care crește întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu 

deplin în spic (Mar 4:28) și care poate fi totuși desăvârșit în toate fazele dezvoltării 

sale, și creștinul poate fi desăvârșit în toate fazele, până ajunge la starea de om 

mare (matur) în Hristos. Apocalipsa învață că, atunci când recolta ajunge la 

maturitate, Domnul Hristos va veni a doua oară, ca să adune roadele jertfei Sale 

(Apoc. 14:14-16). 

12. Care este ținta la care trebuie să privim? Efeseni 4:13  

[…] până vom ajunge_______la____________ credinței și a cunoștinței 

Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la ___________ 

_______________ lui _______________;  

NOTĂ: În cei 144000 „recolta” va ajunge la maturitate. Ei nu mai plutesc încoace 

şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură (Ef. 4:14), ci sunt atât de bine ancorați 

în adevăr, încât nici semnele și minunile mincinoase, nici nimic altceva nu îi poate 

abate de la ascultarea de Legea lui Dumnezeu. Ei vor trece biruitori prin cel mai 

crunt timp de persecuție din istorie (Mat. 24:21; Dan 12:1). Atunci în Sanctuarul 

din cer nu va mai fi Mijlocitor care să ierte păcatele (Apoc. 15:8), iar cei 144000 

vor trebui să trăiască în acel timp fără să păcătuiască, dovedind astfel înaintea 

universului întreg că Legea este dreaptă, că Evanghelia are putere (Rom. 1:16), că 

Hristos poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu 

prin El (Evr. 7:25). Nimeni nu va putea nega dreptatea lui Dumnezeu în mântuirea 

pe care El o oferă păcătoșilor pocăiți și că există siguranță în faptul că Domnul 

Hristos va lua la cer ființe care au fost izbăvite de El de sub puterea păcatului. 
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