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1 

Judecătorul este de partea ta. 
 

 
2 

Se spune că Iacob Întâi, unul din regii Angliei, a încercat odată să 
joace și rolul de judecător. A ascultat cu mare băgare de seama pe 
cei aflați de o parte a cazului și când era gata să se pronunțe, a 
ascultat și cealaltă parte. 
Apoi confuz, nu mai știa ce să facă.  
Oamenii pe care inițial i-a crezut nevinovați, acum păreau 
vinovați. Cei care inițial păreau vinovați, acum păreau nevinovați. 
În cele din urmă, deznadăjduit, a abandonat rolul de judecător. 
Iată cum descrie Regele Iacob Întâi felul în care s-a simțit: “Aș 
putea judeca foarte bine dacă aș putea să ascult doar varianta unei 
părți din conflict, dar când trebuie să ascult ambele părți, nu mai 
știu cine are dreptate.” 
Cu singuranța, nu ne-ar plăcea ca un astfel de judecător să ne 
judece disputele. 
În general, însă, nimeni nu așteaptă cu nerăbdare ziua judecății. 

 
3 

Dar dacă citim în Biblie, vom vedea că ea vorbește în termeni 
foarte pozitivi despre judecată, ba chiar ca fiind un eveniment pe 
care oamenii să-l aștepte cu nerăbdare! 
 
Psalmistul scrie: 

4 

(Text 4 slide-uri: Psalmul 96:11-13) 
Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul; să 
mugească marea cu tot ce cuprinde ea! 

5 

Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toţi copacii pădurii să 
strige de bucurie 
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6 

... Căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea 

7 

cu dreptate şi popoarele după credincioşia Lui. 
 
David aștepta cu nerăbdare ca Dumnezeu să pună toate lucrurile la 
locul lor. Apostolul Pavel știa și el că o zi era pusă deoparte pentru 
judecată. 

 
8 

(Text: Fapte 17:31) 
... a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate ...  
Fapte 17:31. 
Și cine vor fi cei afectați de această mare zi a judecății? 
Biblia spune clar că noi toți vom fi judecați: 

 
9 

(Text: 2 Corinteni 5:10) 
Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată 
al lui Hristos ...  
2 Corinteni 5:10. 

 
10 

De credem sau nu, 
De ne place sau nu,  
De suntem ucenici ai lui Hristos sau nu, 
Indiferent cine suntem – doar noi înșine suntem responsabili 
pentru deciziile pe care le luăm în viață. Biblia spune: 

 
11 

(Text: Romani 14:12) 
Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui 
Dumnezeu 
Romani 14:12. 

 
12 

Biblia nu doar că ne descoperă faptul că toți vor fi judecați, dar ne 
dă și câteva indicii despre cum și când se va desfășura această 
judecată. 
Iată ce scrie profetul Daniel: 
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13 

(Text: Daniel 7:9, 10) 
Mă uitam la aceste lucruri până când s-au aşezat nişte scaune 
de domnie. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos.  

 
14 

Haina Lui era albă ca zăpada şi părul capului Lui era ca nişte 
lână curată;  

 
15 

scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc şi roţile Lui, 
ca un foc aprins. 

 
16 

Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui.  

 
17 

Mii de mii de slujitori Îi slujeau  

 
18 

şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut 
judecata şi s-au deschis cărţile. 
Daniel 7:9, 10. 

 
19 

Aici, Daniel îl înfățișează pe Dumnezeu, cel Îmbătrânit de Zile, 
așezat pe tronul Său veșnic și înconjurat de nenumărați îngeri. 
Să observăm mai departe ce vede Daniel în viziune: 
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20 

(Text: Daniel 7:13) 
M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte  

 
21 

şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului;  

 
22 

a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea 
Lui. 
Daniel 7:13. 

 
23 

Aici Îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare înaintea 
celui Îmbătrânit de Zile. 
Ce asemănare mare cu cu scenele de judecată de pe Pământ! 
Judecător este cel Îmbătrânit de Zile, sau Dumnezeu Tatăl. 
Există martori, sfinții îngeri care au văzut și înregistrat totul. 
Iar înaintea tronului este Isus, avocatul omului, despre care Ioan a 
scris: 

 
24 

(Text: 1 Ioan 2:1) 
... avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit. 
1 Ioan 2:1. 
  

 
25 

“Hmmm,” vei spune, “toată lumea este acolo mai puțin cel care 
trebuie să fie judecat!” 
În esență, aceasta este adevărat, dar să vedem ce mai spune Biblia: 
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26 

(Text: Daniel 7:10) 
... S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile. 
Daniel 7:10. 
În mod evident, aceste cărți conțin cazierul celor care vor fi 
judecați, pentru că Solomon scrie: 

 
27 

(Text: Eclesiastul 11:9) 
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti 
tânăr,  

 
28 

umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, 

 
29 

dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la 
judecată. 
Eclesiastul 11:9. 
Iar în următorul capitol, el scrie: 

 
30 

(Text: Eclesiastul 12:14) 
Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata 
aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie 
rău. Eclesiastul 12:14. 
Chiar și cuvintele pe care le vorbim sunt înregistrate și vor fi luate 
în considerare: 

 
31 

(Text: Matei 12:36, 37) 
Matei scrie: ... în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de 
orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. 
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32 

Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din cuvintele tale 
vei fi osândit. 
Matei 12:36, 37. 

 
33 

(Text: Maleahi 3:16) 
Iată cum descrie Maleahi aceste cărți: Atunci, şi cei ce se tem de 
Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte 
la lucrul acesta şi a ascultat,  
 

 
34 

şi o carte de aducere-aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru 
cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui.  
Maleahi 3:16. 
 
Dumnezeu vede de fiecare dată când inimile noastre sunt atrase 
față de El. El notează fiecare cuvânt de încurajare pe care îl oferim 
cuiva și fiecare faptă de bunătate față de alții. 
Și regele David avea încredere în felul în care Dumnezeu 
înregistrează tot ce facem. Iată ce spunea el: 

 
35 

(Text: Psalmul 56:8) 
... pune-mi lacrimile în burduful Tău. Nu sunt ele scrise în 
cartea Ta? Psalmul 56:8. 
Dumnezeu știe chiar și cele mai ascunse dureri din viața ta. El 
înțelege prin ce treci. Cărțile din ceruri înregistrează orice mic 
detaliu! 

 
36 

Aceste înregistrări detaliate sunt păstrate nu pentru că Dumnezeu 
are nevoie de ele, ci pentru întregul univers. În fiecare caz, 
universul trebuie să vadă foarte clar dovezile dragostei și dreptății 
lui Dumnezeu. Față de Dumnezeu nu putem păstra nici un secret. 
Totul este transparent. Și exact în felul acesta conduce El și 
judecata. 

 
37 

(Text: 1 Corinteni 4:5) 
... Domnul ... va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric 
şi va descoperi gândurile inimilor ...  
1 Corinteni 4:5. 
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38 

În acea zi, nimeni nu va putea ascunde și șterge nimic! 
Poate că aici pe pământul acesta, ne putem păcăli prietenii și 
familiile lor, dar nimeni nu poate să îl păcălească pe Dumnezeu. 
El poate citi toate secretele inimii noastre! 

 
39 

În ziua judecății, nu vor fi decât două posibilități pentru noi: ori tot 
ceea ce am făcut în viața aceasta va fi acoperit de sângele lui 
Hristos, ori viața noastră va sta împotriva noastră să ne 
osândească.  
Nu ascultarea noastră este baza mântuirii noastre, ci Harul lui 
Dumnezeu. Faptele noastre bune, însă, arată înaintea tuturor că 
inimile noastre sunt cu totul dedicate lui Dumnezeu. 

 
40 

(Text: Matei 16:27) 
Biblia spune că atunci când Isus va veni, El ... va răsplăti 
fiecăruia după faptele lui. Matei 16:27. 
Dar dacă suntem salvați prin har, atunci de ce suntem judecați 
după faptele noastre? 

 
41 

Pentru că, viețuirea în armonie cu voința lui Dumnezeu este 
rezultatul normal al unei inimi care simte dragoste fața de 
Dumnezeu și om. 
Ceea ce îi motivează pe credincioși să facă fapte bune este 
dragostea pe care o au față de Isus. 
La încheierea cărții Eclesiastului, Solomon zice: 

 
42 

(Text: Eclesiastul 12:13) 
Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: 

 
43 

Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este 
datoria oricărui om. 
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44 

Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată ... 
Eclesiastul 12:13, 14. 
Deoarece relația fiecăruia cu Hristos va fi judecată după faptele 
acelei persoane, atunci trebuie să existe un standard clar de 
judecată. 

 
45 

Procedurile judiciare de pe acest pământ sunt bazate pe lege. 
Scopul proceselor este de a determina dacă legea a fost sau nu 
încălcată. 
Judecătorul compară faptele fiecăruia cu acel standard ideal de 
comportament așa cum este el definit de lege. 

 
46 

Și judecata pe care o va face Dumnezeu are un standard legal, iar 
Iacob spune clar care este acea lege care va fi standardul la 
judecată. 

 
47 

(Text: Iacov 2:12) 
Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi 
de o Lege a slobozeniei. 
Iacov 2:12. 

 
48 

(Text: Iacov 2:11) 
În versetul anterior, Iacov mentionează două din cele zece porunci: 
“Să nu preacurvești” și “să nu ucizi”. 
Așadar, este evident că legea slobozeniei, amintită după aceea, 
reprezintă cele zece porunci, după care vor fi judecate viețile 
tuturor oamenilor. 

 
49 

Judecata va stabili pur și simplu de care parte vom sta în marea 
luptă dintre Hristos și Satana. 
Suntem cu Hristos? 
I-am îngăduit să ne transforme viața după voia Sa? 
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50 

Avem noi acea dragoste neîntinată pentru El și pentru voia sa așa 
cum este exprimată în cele zece porunci? 
Vrem noi ca prin puterea Să să-l urmăm în toată voia Sa? 
A putut El scrie legea Sa în inimile noastre? 

 
51 

Nu este de ajuns să ca doar acum să fim socotiți neprihăniți. Noi 
trebuie să rămânem credincioși Lui până când va veni. 
Nu este destul doar să afirmăm că suntem creștini, ci trebuie să și 
îngăduim ca viața desăvârșită a lui Isus de ascultare și 
credincioșie, să fie împlinită în noi. 

 
52 

(Text: Matei 7:21) 
Isus a spus: Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în 
Împărăţia cerurilor,  
 

 
53 

ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.  
Matei 7:21. 
Toată această luptă dintre bine și rău, dintre Hristos și Satana, este 
o luptă despre dragostea lui Dumnezeu. 

 
54 

Iar legea este, de fapt, expresia dragostei lui Dumnezeu. 
Așadar, nu este de mirare că legea este standardul după care se va 
face judecata. 
Dar mai interesant decât atât este faptul că Biblia ne spune că 
judecata se desfășoară chiar în momentul acesta! 

 
55 

Iată de ce, în capitolele finale ale cărții Apocalipsei, Ioan scoate în 
evidență ultima avertizare și invitație adresate acestei lumi în 
următoarele cuvinte: 
 

 
56 

(Text: Apocalipsa 14:6, 7) 
Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului, 
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57 

cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor 
pământului,  

 
58 

oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui 
norod. 
 

 
59 

El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, 
căci a venit ceasul judecăţii Lui, 
 

 
60 

şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi 
izvoarele apelor!”  
Apocalipsa 14:6, 7. 

 
61 

Observați că această solie nu spune “judecata va veni” ci spune că 
deja “a venit ceasul judecății.” 
Vom acordat mai multă atenție acestor trei solii îngerești în 
studiile care vor urma. Dar haideți să vedem ce se întâmplă după 
ce aceste solii sunt date! 

 
62 

(Text: Apocalipsa 14:14, 15) 
Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea cineva care 
semăna cu un fiu al omului 
 

 
63 

pe cap avea o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită. 
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64 

Şi un alt înger a ieşit din Templu şi striga cu glas tare Celui ce 
şedea pe nor: 

 
65 

“Pune secera Ta şi seceră, pentru că a venit ceasul să seceri 

 
66 

şi secerişul pământului este copt.” 
Apocalipsa 14:14, 15. 
 

 
67 

Ce înseamnă secerișul pământului? Este vorba despre sfârșitul 
lumii. Este a doua venire a lui Hristos. Ce eveniment va avea loc 
înainte de a doua venire a lui Isus? Judecata lui Dumnezeu. 
Judecata Sa va descoperi cine este gata pentru revenirea Sa. 
Trebuie să ne oprim asupra acestui lucru pentru a-l cerceta mai 
amănunțit. Poate că vă întrebați când a început această judecată?  

 
68 

Cheia înțelegerii acestei taine se găsește într-o profeție uimitoare 
din cartea proorocului Daniel. 

 
69 

(Text: Daniel 8:14) 
... Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi 
Sfântul Locaş va fi curăţit!  
Daniel 8:14.  
Cât de minunat este acest verset. El marchează sfârșitul viziunii 
din Daniel capitolul opt, pentru că, imediat după aceea, îngerul 
Gabriel începe să expună interpretarea viziunii. În explicația lui 
Gabriel, putem observa că această viziune este paralelă viziunii 
aflată în Daniel 7, care ne prezintă evenimentul judecății care va 
avea loc cu puțin timp înainte de sfârșitul lumii. Iată ce spune el cu 
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privire la această profeție despre timp. 

70 

(Text: Daniel 8:26) 
Iar vedenia cu serile şi dimineţile de care a fost vorba este 
adevărată. 

71 

(Text: Daniel 8:26) 
Tu pecetluieşte vedenia aceasta, căci este cu privire la nişte 
vremuri îndepărtate. 
Lucrul acesta a fost atât de șocant pentru Daniel încât Biblia ne 
spune că: 

72 

(Text: Daniel 8:27) 
Eu, Daniel, am stat leşinat şi bolnav mai multe zile ... Eram 
uimit de vedenia aceasta, şi nimeni nu ştia. 
De ce era Daniel încă atât de puternic afectat de viziune? De ce era 
el uimit de ea, chiar și după ce Gabriel îi explicase ce însemna? 
Toate dovezile arată spre faptul că această ultime parte din viziune 
era ceea ce îl deranja cu adevărat și, pur și simplu, nu putea 
înțelege ce înseamnă. 

73 

Trebuie să ținem cont de faptul că Daniel și poporul lui fuseseră 
duși în robie în Babilon. Templul din Ierusalim era în ruine, 
împreună cu întreaga cetate. 
Dar Daniel găsise speranță în profeția lui Ieremia, care prezisese 
că acest exil urma să dureze șaptezeci de ani (Ieremia 25:11). Iar el 
știa că acești șaptezeci de ani se apropiau de sfârșit! Daniel privea 
cu nerăbdare spre restaurarea Ierusalimului! Oare această profeție 
însemna că aveau să treacă mult mai mulți ani până când cetatea și 
templul aveau să fie restaurate? În Daniel capitolul 9 vedem că 
profetul studiază din nou profeția lui Ieremia și apoi se roagă cu 
stăruință și umilință în suflet pentru Domnul să-Și arate mila față 
de poporul Său. 

74 

(Text: Daniel 9:19) 
Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! 
Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine,  
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75 

Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea 
Ta şi peste poporul Tău! 
 
Ca răspuns la rugăciunea lui Daniel, îngerul Gabriel a fost trimis 
din nou pentru a-i explica viziunea precedentă până la capăt. El îi 
spune lui Daniel, “înțelege vedenia,” și începe exact acolo unde 
Daniel leșinase, cu explicația profeției celor 2300 de zile. Să 
vedem ce are îngerul de spus: 

76 

(Text: Daniel 9:24) 
Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău 
şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea 
fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor,  

77 

până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii 
veşnice, până la pecetluirea vedeniei  
 

78 

şi a prorociei şi până la ungerea Sfântului sfinţilor. 
 

 
79 

(Text: Ezechiel 4:6) 
În profețiile simbolice putem observa că o zi reprezintă un an.  
... îţi pun câte o zi pentru fiecare an.  
Ezechiel 4:6. 
Astfel, 2300 de zile reprezintă 2300 de ani. Șaptezeci de săptămâni 
(sau 490 de zile) reprezintă 490 de ani. 

80 

Daniel află că primele șaptezeci de săptămâni, sau 490 de zile, din 
profeția de 2300 de zile sunt puse deoparte pentru Daniel și 
poporul său. 
Dar când va începe această profeție? Daniel 8:14 ne descoperă 
doar ce se va întâmpla la sfârșit, dar nu și ce eveniment va marca 
începutul ei. Acum, însă Daniel va afla explicația. 
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81 

(Text: Daniel 9:25) 
Să ştii dar şi să înţelegi că, de la darea poruncii pentru zidirea 
din nou a Ierusalimului până la Unsul (Mesia),  

82 

la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci 
şi două de săptămâni, pieţele  
 

83 

şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de 
strâmtorare. 
 
Daniel a fost, probabil, foarte ușurat să afle că rezidirea 
Ierusalimului va marca începutul profeției celor 2300 de zile și nu 
sfârșitul! Cum rămâne însă cu celelalte predicții despre datele 
evenimentelor? 

 
84 

Această profeție fenomenală a prezis exact rezidirea Ierusalimului, 
venirea lui Mesia, moartea Sa pentru noi și începutul răspândirii 
evangheliei printre neamuri! 

85 

Istoria ne spune că decretul împăratului persan Artaxerxe de a 
rezidi Ierusalimului a fost dat în anul 457 î.Hr. Șaizeci și nouă de 
săptămâni, sau 483 de ani, ne duc până în anul 27 d.Hr – anul în 
care Isus a fost botezat de Ioan Botezătorul în râul Iordan. 

86 

La botezul Său din anul 27 d.Hr, Isus a fost uns cu Duhul Sfânt și, 
pentru următorii trei ani și jumătate, Isus a făcut tot posibilul 
pentru a-i mântui pe evrei de răzvrătirea lor îndărătnică și de 
păcatele lor. Dar, după trei ani și jumătate, la mijlocul ultimei 
săptămâni profetice, Isus a fost răstignit în primăvara anului 31 
d.Hr., exact cum profeția prezisese. La trei ani și jumătate după 
aceea, după ce Ștefan a fost omorât cu pietre în anul 34 d.Hr., 
Evanghelia a fost propovăduită neamurilor. 
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87 

Deoarece istoria a demostrat acuratețea acestei profeții pentru 
primii 490 de ani, putem fi încrezători că și restul profeției va fi la 
fel de exactă. Adăugând restul din cei 2300 de ani la sfârșitul celor 
490 de ani ajungem la anul 1844, data la care Daniel a aflat că 
sanctuarul avea să fie curățit! 

88 

Poate că vă veți întreba: “Ce legătură există între judecată și 
curățirea sanctuarului despre care Daniel a prezis că va avea loc la 
sfârșitul celor 2300 de zile?” 
În primul rând trebuie să înțelegem câte ceva despre simbolistica 
sanctuarului așa cum este el prezentat în Biblie. Biblie ne descrie 
două sanctuaruri – unul pe pământ și unul în cer. 

 
89 

În ziua de azi, dacă păcătuim, Îl putem ruga pe Dumnezeu să ne 
ierte păcatele pentru că Isus a murit în locul nostru pentru a plăti 
plata păcatului. 
Dar, înainte de Calvar, oamenii nu puteau privi înapoi la jertfa lui 
Hristos, astfel că trebui să privească prin credință în viitor, către 
vremea în care “Mielul” lui Dumnezeu avea să moară pentru ei. 

 
90 

Prin sacrificarea unui animal nevinovat, ei dădeau mărturie de 
credința într-un Mântuitor care avea să vină și să moară pentru a 
iertarea lor să fie posibilă. 

 
91 

În vechiul Israel, oamenii veneau la sanctuar în fiecare zi pentru a-
şi aduce jertfele.  
Acolo își mărturiseau păcatele și apoi luau viața unui miel pentru 
a-și arăta credința în moartea viitoare a lui Isus, Fiul lui 
Dumnezeu. 

 
92 

Apoi păcatele lor erau transferate în mod simbolic asupra 
sanctuarului de către preotul care stropea cu sângele animalului 
către perdeaua despărțitoare a locului Prea Sfânt din sanctuar. 
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Apoi, o dată pe an, copiii lui Israel participau la un serviciu 
religios foarte solemn şi sfânt, numită Ziua Ispășirii. Aceasta era 
ziua în care sanctuarul era curățit. Pentru poporul Israel, acesta era 
de asemenea și o zi a judecății. 

 
94 

Cu zece zile înainte de Ziua Ispăşirii, trâmbițele sunau, amintindu-
le israeliţilor că era timpul să-şi cerceteze viața - să se pocăiască şi 
să-şi mărturisească păcatele.  
Toţi cei care nu procedau astfel, erau alungaţi din tabără.  

 
95 

For on that day the priest shall make atonement for you, to 
cleanse you, 

 
96 

that you may be clean from all your sins before the Lord. 
Leviticus 16:30. 
 

 
97 

Cartea Evrei ne explică într-un mod foarte clar că sanctuarul de pe 
pământ şi ritualurile sale erau o ilustrare a sanctuarului din cer, 
unde Domnul Hristos, Marele nostru Preot, ne iartă păcatele.  
 

 
98 

(Text: Evrei 8:1, 2) 
Apostolul Pavel spune: ... Avem un Mare Preot, care S-a aşezat 
la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,  

 
99 

ca slujitor al locului Prea Sfânt şi al adevăratului cort, care a 
fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.  
Evrei 8:1, 2. 
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(Text: Evrei 9:11, 12, 24) 
Din nou: Dar Hristos a venit ca Mare Preot ...  
 

 
101 

şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul prea sfânt, ... cu 
însuşi sângele Său,  
 

 
102 

după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. 

 
103 

Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de 
mână omenească,  

 
104 

după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar 
în cer,  

 
105 

ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. 
Evrei 9:11, 12, 24.  
Moartea Domnului Hristos pe Calvar ne-a oferit o jertfă 
ispăşitoare deplină pentru toate păcatele noastre.  

 
106 

(Text: Evrei 7:25) 
De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se 
apropie de Dumnezeu prin El,  
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107 

pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.  
Evrei 7:25. 
Adevăratul cort sau sanctuar este în cer. Tot ceea ce se întâmpla pe 
pământ reprezintă un model a ceea ce se întâmplă în planul de 
mântuire.  
Isus este Mielul care moare. Isus este preotul care trăieşte.  
Întocmai precum marele preot al lui Israel intra în Locul Prea 
Sfânt odată pe an, tot astfel Isus a intrat la sfârşitul timpului în 
Locul Prea Sfânt pentru a aduce judecata la îndeplinire.  

 
108 

(Text: Matei 10:32, 33)  
Ceea ce determină destinul nostru veşnic la judecată este relaţia 
noastră cu Hristos şi atitudinea noastră faţă de El. Hristos dorește 
nespus de mult mântuirea noastră și El face tot ce Îi stă în putere 
pentru a ne mântui. El zice: “De aceea, pe orişicine Mă va 
mărturisi înaintea oamenilor,  

 
109 

îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri; 

 
110 

Dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă 
voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri.  
Matei 10:32, 33.  

 
111 

Așadar, nu te teme. Nu vei fi singur în fața judecății! 
Dacă îl mărturisim pe Hristos, El ne va mărturisi înaintea Tatălui 
Său. 
Dacă noi suntem ai lui Hristos, El este avocatul nostru. Prin Isus 
putem sta înaintea lui Dumnezeu ca și cum nu am fi păcătuit 
niciodată. 

 
112 

În dosarul nostru se va înregistra numai viața desăvârșită a 
Mântuitorului nostru, iar noi vom primi toate meritele vieții sale. 
Așadar, prieteni, nu trebuie să ne temem de ziua judecății. Da, va 
trebui să ne cercetăm sufletele. Dar acea zi va fi una în care Isus, 
cu toată dragostea Sa, ne va curăți inimile de păcat prin puterea 
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sângelui Său, puterea harului Său. Va fi o zi în care El va sta de 
partea noastră, pentru a arăta întregului univers hotărârea noastră 
de a-L urma pe El cu toată inima și cu tot sufletul. 

 
113 

Prieteni, Isus tânjește să arate mântuirea noastră veșnică în fața 
întregului univers martor. 
El dorește ca tu să accepți jertfa Sa de pe Calvar. 
El dorește ca tu să îți mărturisești Lui păcatele pentru ca El să le 
poată șterge. 
El dorește ca numele tău să fie scris în Cartea Vieții. 

114 

Ai vrea și tu să îți deschizi inima înaintea lui Isus chiar acum? Vrei 
și tu să Îl rogi să îndepărteze din viața ta tot ce te-ar putea 
împiedica să faci parte din împărăția Sa? 
Ai vrea și tu ca păcatele tale să fie acoperite de sângele lui Isus? 
Vrei și tu ca Isus să intervină pentru tine și să spună: “Da, acest 
bărbat, această femeie, toți sunt ai mei. 
Eu le-am iertat păcatele. Eu le-am anulat datoria și le-am iertat 
vina. Păcatele lor sunt acoperite de sângele Meu. Sterge-le din 
cărți pe vecie.” 
Este acesta dorința ta? Vrei să spui și tu: “Da, Doamne, ia viața 
mea, vreau să fiu al tău”? 
De ce să nu ne ridicăm chiar acum mâinile spre ceruri și să ne 
rugăm? 
[Sugestie de rugăciune pe slide-ul următor] 

115 

[Sugestie de rugăciune] 
 
“Scumpe Isuse, Îți mulțumimi că Ți-ai vărsat sângele pentru noi. 
Îți  mulțumim că ne inviți să dăm la schimb vina noastră, păcatele 
noastre, caracterele noastre pătate pentru desăvârșirea Ta. Îți mai 
mulțumim, de asemenea, pentru solia judecății. Îți mulțumim 
pentru că lucrezi la inimile noastre când venim la Tine, pentru a 
ne curăți de păcate și a scrie legea Ta în noi. Îți mulțumim de 
făgăduința că, prin planul tău de mântuire, care include judecata, 
Tu refaci lumea aceasta și pe poporul Tău, după planul Tău cel 
fără de cusur. Îți mulțumim pentru făgăduința unui nou cer și unui 
nou pământ, în care va locui neprihănirea. Doamne, vrem și noi 
din toată inima să facem parte din acea lume desăvârșită. Tânjim 
să fim reuniți cu Tine, să Te vedem față în față. În seara aceasta, 
acum când ne predăm inimile și viețile Ție, te rugăm să ne ajuți ca 



9 – Stând încrezători în fața judecății (Judecata) 

 
 

20 

întotdeauna să punem relația cu tine pe primul plan, înaintea 
tuturor lucrurilor din lumea aceasta. Scrie numele noastre în 
Cartea Vieții, și Te rugăm ca prin puterea Ta și prin harul Tău, 
ele să rămână mereu acolo.  Te-am rugat toate aceste lucruri în 
numele Domnului Isus, Amin! 

 


