
 

#23 

Semnificația celor 144.000 

 
În timp ce Isus stătea răstignit, a fost ispitit de trei ori de Satana să coboare de pe cruce. Hristos 

ar fi putut face acest lucru pentru că era Dumnezeu, dar a rămas pe cruce și s-a confruntat cu 

acestă ultimă ispită teribilă. În întuneric, aparent părăsit de Dumnezeu, El cunoștea caracterul 

Tatălui Său, dreptatea Lui, mila și marea Lui dragoste. Prin credință a reușit El să biruie 

sentimentul care îi spunea că Dumnezeu l-a abandonat. A privit dincolo de circumstanțe și de 

sentimentele proprii și a avut încredere totală.  

În același mod, chiar înainte de a doua venire a lui Hristos, credința noastră va fi testată până la 

sfârșit. Aceia a căror credință va îndura “marele necaz” sunt numiți, în Biblie, cei “144.000”. 

Aceștia reprezintă credincioșii care au biruit, la fel cum a biruit Hristos.  

Acest studiu va urmări experiența acestui grup care a auzit și a acceptat Evanghelia, 

neprihănirea lui Hristos, așa cum este prezentată în mesajul celor trei îngeri și care a răspuns 

acestor mesaje cu credință.  

 

1. Ce întrebare este pusă în ziua mâniei lui Dumnezeu? Apocalipsa 6:12-17 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Aceasta este a doua venire a lui Hristos, care este o veste bună pentru cei credincioși, 

dar o veste rea pentru cei nelegiuiți.  

 

2. Ce întrebare similară pune Isus în acest text?  Luca 18:8, ultima parte 

________________________________________________________________________ 

 

3. Care este răspunsul la întrebarea de la sfârșitul timpului? Apocalipsa 7:1-4 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Dumnezeu va avea un popor înainte ca îngerii să dea drumul celor patru vânturi ale 

pământului.  

 

4. Ce reprezintă vântul distrugător din acest text?  Ieremia 49:36, 37 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Vântul este un simbol al războiului, conflictului și distrugerii. Privite în lumina marii 

controverse dintre Hristos și Satana, aceste forțe distructive reprezintă eforturile Satanei 



de a răspândi ruină și distrugere pretutindeni. Acești îngeri țin în frâu planurile inamicului. 

Ei țin armatele Satanei departe până când sigilarea poporului lui Dumnezeu va fi 

desăvârșită. Când lucrarea de pecetluire va fi încheiată, atunci Dumnezeu va permite 

forțelor distrugătoare ale Satanei să vină peste lume.  

 

5. Câți sunt pecetluiți? Apocalipsa 7: 4 __________________________________________ 

 

Notă: Acest număr este un simbol al credincioșilor găsiți la sfârșitul timpului, chiar înainte 

de venirea lui Hristos.  

 

6. Sunt toți aceștia literalmente din națiunea lui Israel? Galateni 3: 26-29; Romani 2:28, 

29; 4:11 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Conform Bibliei, un credincios este un evreu “spiritual”. Așadar, acești 144.000 se 

referă la un grup care este descris în termeni simbolici. Numărul “12” din Biblie se referă 

la perfecțiune sau desăvârșire. Douăsprezece seminții ale lui Israel, 12 ucenici etc. Prin 

urmare 12x12=144. Miile sunt pentru a pune accent pe faptul că va fi perfecțiunea sau 

desăvârșirea totală.  

 

7. Cum numește Biblia această perioadă de timp? Daniel 12:1; Apocalipsa 12:12 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Când poporul lui Dumnezeu este complet sigilat cu Duhul Său și este pregătit să 

reziste în această perioadă dificilă, atunci El va permite acestui timp teribil să înceapă. 

“Mânia Satanei crește pe măsură ce timpul i se scurtează, iar lucrarea lui de amăgire și de 

distrugere își va atinge apogeul în timpul strâmtorării. Semne îngrozitoare, cu un caracter 

supranatural, se vor descoperi în curând în ceruri, ca dovadă a puterii făcătoare de minuni 

a demonilor. Ca o încoronare a dramei celei mari de amăgire, însuși Satana va lua chipul 

lui Hristos.” 

Tragedia Veacurilor, pag. 623, 624 

 

 

8. Ce se va întâmpla cu poporul lui Dumnezeu în acest timp?  Apocalipsa 14:12 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Ei trebuie să îndure conflictul și confuzia din timpul acesta al semnului fiarei. Trebuie 

să rămână credincioși lui Dumnezeu și poruncilor Sale.  

 

 

9. Unde va fi Dumnezeu pentru noi în acest timp? Isaia 41:17, 10 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: “Poporul lui Dumnezeu nu va fi scutit de suferință, dar când este persecutat și 

chinuit, când suferă lipsuri și când nu are hrană, nu va fi lăsat să piară. Dumnezeul Acela 

care a avut grijă de Ilie nu va trece pe lângă nici unul dintre copiii Săi care s-au sacrificat 

pe ei înșiși. El, care numără perii capului, va avea grijă de ei și în timpul de foamete vor fi 



săturați. În timp ce nelegiuiții mor de foame și de boli, îngerii vor ocroti pe cei drepți și le 

vor împlini nevoile.” 

Tragedia Veacurilor, pag. 629 

 

 

10.  Ce descriere este dată celor 144.000? Apocalipsa 14: 1-5 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Acest grup are numele Tatălui scris pe frunte. Ei au mințile sigilate și sunt tari în 

adevăr, astfel încât să nu poată fi clătinați. Ei sunt, de asemenea, descriși într-un limbaj 

simbolic, drept fecioare.  

 

11. Ce simbolizează “fecioara”?  2 Corinteni 11: 2 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Ei sunt în întregime dedicați și loiali lui Hristos.  

 

12. Ce promisiune face Dumnezeu poporului Său? Iuda 24 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Concluzie: Timpul de necaz care va preceda a doua venire a lui Hristos va 

fi unul dificil, dar în final vom fi păziți de Dumnezeul nostru, care ne iubește 

și ne întărește. Dumnezeu ne va pecetlui cu Spiritul Său măreț, astfel încât 

să putem rezista în acest timp. Dumnezeu ne dă putere exact în momentul în 

care avem nevoie de ea. Putem avea încredere în El că se va îngriji de noi zi 

de zi, pe măsură ce credința noastră în El continuă să crească.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Răspunsuri cheie pentru lecția #23 

 
Î. 1 – Cine poate sta împotriva mâniei lui Dumnezeu? 

Î. 2 – Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? 

Î. 3 – Da, Dumnezeu va avea un popor când se va întoarce 

Î. 4 – Război și distrugere 

Î. 5 – 144.000 

Î. 6 – Nu, este simbolism spiritual 

Î. 7 – O vreme de strâmtorare și necazuri 

Î. 8 – Ei vor fi nevoiți să îndure acest timp, prin harul lui Dumnezeu 

Î. 9 – Dumnezeu ne va ocroti 

Î. 10 – Ei urmează Mielul oriunde merge Acesta și sunt considerați fără vină 

Î. 11 – Un adevărat urmaș al lui Hristos 

Î. 12 – El ne păzește de orice cădere și ne face să ne înfățișăm fără prihană 

 

 

 


