
 Astăzi vreau să împărtășesc cu voi un nou articol scris de către Baruch. Știu că vă va fi 

foarte folositor în studiile din ultimele zile! 

 

  Cei 144.000 din cartea Apocalipsa 

 

 Există un interes sporit în ceea ce-i privește pe cei 144.000 de bărbați menționați în 

cartea Apocalipsa, capitolul șapte și paisprezece. Acest interes a generat multe întrebări, și 

răspunsurile la multe dintre aceste întrebări au condus la răspunsuri problematice din punct 

de vedere teologic. În acest articol, cei 144.000 vor fi examinați și vom ajunge la câteva 

concluzii în ceea ce-i privește. 

 Este important de notat că la finalul capitolului șase din cartea Apocalipsa, este 

menționată mânia Mielului (Yeshua). Cu toate acestea, în capitolul șapte, în timp ce mânia 

Mielului (Yeshua) începe, un înger poruncește altor patru îngeri care aveau să vatăme 

pământul, să nu facă nimic până ce slujitorii lui Dumnezeu nu au primit un semn (pecete) pe 

frunte. Primul lucru menționat este numărul celor pecetluiți, 144.000. Evident că acest număr 

este derivat de la 12.000 care au fost pecetluiți pentru fiecare dintre cele douăsprezece 

seminții. Vă rog să observați faptul că numărul doisprezece este subliniat, nu doar în acest 

pasaj, ci și atunci când Ioan, autorul cărții Apocalipsa, scrie despre Noul Ierusalim la finalul 

acestei cărți. 

 Când ne uităm la utilizarea numărului doisprezece în Scriptură, descoperim că acest 

număr are legătură cu poporul lui Dumnezeu. Este foarte interesant că atunci când este 

descris Noul Ierusalim, ni se spune că are douăsprezece porți și că la aceste porți stăteau 

doisprezece îngeri, a căror nume erau cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Noul 

Ierusalim avea și douăsprezece fundații și pe ele erau scrise numele celor doisprezece 

apostoli. Când Noul Ierusalim a fost măsurat, a fost subliniate numerele 12, 24, 144 și 

144.000. Cu alte cuvinte, numărul doisprezece are legătură cu Împărăția lui Dumnezeu, la fel 

ca și câțiva multiplii a acestui număr: 24, 144 și 144.000. Această perspectivă i-a făcut pe unii 

să înțeleagă că cei 144.000 pecetluiți din Apocalipsa, capitolele șapte și paisprezece ca 

transmițând poporul Împărăției lui Dumnezeu. 

 Acest lucru înseamnă, că nu ar trebui să privim acest număr ca și un număr referindu-

se exact la 144.000 de bărbați. Acest lucru, de obicei merge împotriva a modului în care 

interpretez Scripturile, deoarece prefer să o fac într-un mod literar. Cu toate acestea, în acest 

caz, tind să fiu de acord și să înțeleg această referință la 144.000 din capitolul șapte ca având 

legătură cu Israel într-un mod general. Acest lucru nu înseamnă că toți evreii care sunt vii în 

vremurile din urmă sunt de fapt parte din Împărăție; ci mai degrabă, pecetluirea lor este o 



protecție de mânia lui Dumnezeu și pentru a demonstra credincioșia Sa de legământ cu ei. 

Acest lucru este similar cu modul în care evreii au fost scutiți de mare parte din vătămarea 

urgiilor Egiptului, în timp ce ei se aflaul în Goșen. Această protecție în Goșen, nu le-a asigurat 

faptul că vor lua parte la Exod, dar a fost o mărturie puternică a Singurului Dumnezeu 

Adevărat și a credincioșiei Sale, și această mărtuire le-a oferit o puternică revelație ca să țină 

Paștele. 

 Când examinăm capitolul șapte, tot ceea ce putem deriva din acest pasaj este că 

Dumnezeu a pecetluit 144.000 din cele douăsprezece seminții ale lui Israel, de mânia Sa 

viitoare. Nici o altă concluzie nu poate fi trasă din această secțiune. Problema motivului 

pentru care seminția lui Dan nu este menționată, dar este menționată seminția lui Manase, nu 

are nicio semnificație; cu toate acestea, nu este relevant scopului principal al acestui articol. 

Doar atunci când studiem cu atenție capitolul 14, problema celor 144.000 devine mult mai 

clară. 

 În capitolul paisprezece, există o referință imediată la Miel (Mesia). Mielul nu este 

descris ca și fiind gata să-și verse mânia Sa, ca și în capitolul șapte; ci mai degrabă El stă pe 

Muntele Sion și cei 144.000 sunt cu El. Când examinăm versetul doi, există câteva referințe 

clare cu privire la cer.  

 „Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet 

puternic și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele 

lor.” Apocalipsa 14:2 

 Se spune că cei 144.000 se află înaintea tronului lui Dumnezeu. De asemenea, sunt 

menționate cele patru făpturi vii, și bătrânii, toți aflându-se în cer (vezi versetul trei). Acest fapt 

ne oferă o informație semnificativă pentru a ne ajuta în interpretarea acestei secțiuni. Când 

revizuim unele perspective evanghelice tradiționale cu privire la cei 144.000, în mod frecvent 

multe afirmații sunt susținute care nu pot fi adeverite de Biblie. Este foarte obișnuit să 

proclame că acești 144.000 vor fi evangheliști evrei care vor aduce o mare trezire globală. 

Prima problemă cu o astfel de poziție este că nu există absolut nicio evidență Scripturală că 

cei 144.000 sunt de fapt evangheliști. Nu găsesc niciun verset care spune că au vreo slujire 

cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ci mai degrabă, în capitolul paisprezece, este scris că de fapt un 

înger va împărtăși Evanghelia cu lumea.  

 „Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, 

pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi 

și oricărui norod.” Apocalipsa 14:6 

 O altă eroare care se face, este falsa presupunere că cei 144.00 sunt motivul pentru 

„Sfinții Necazului cel mare” care vin la credință. Această subliniere este explicația motivului 



pentru care grupul fără număr menționat în Apocalipsa 7:9-10 vine la credință. Cu toate 

acestea, o examinare atentă a pasajului nu face o astfel de concluzie. Aceasta este doar o 

concluzie bazată pe faptul că imediat după ce cei 144.000 sunt pecetluiți, următorul verset 

menționează acest grup care nu se poate număra, și care se află în cer. Ar fi mult mai 

rezonabil și potrivit să susținem că datorită evanghelizării îngerului, menționat în Apocalipsa 

1:6, această mare mulțime a venit la credință. O astfel de interpretare este susținută de faptul 

că atât în Apocalipsa 7:9 cât și în Apocalipsa 14:6, același limbaj este folosit (națiune, trib, 

limbă și popor) în ceea ce privește marea mulțime și pe cine a evanghelizat îngerul.  

 Există și alte câteva contradicții semnificative cu poziția standard evanghelică cu privire 

la cei 144.000. Dacă cei 144.000 sunt într-adevăr evangheliști evrei trimiși după Răpire să 

evanghelizeze lumea, în timpul Necazului cel mare, atunci care este rolul celor doi martori 

menționați în Apocalipsa capitolul unsprezece? Unii au susținut că cei doi martori sunt doar 

pentru Israel (pentru evrei) și că cei 144.000 sunt pentru fiecare națiune, trib, limbă și neam. 

Punând deoparte faptul că nu există nicio Scriptură care poate să fie oferită și care să spună 

direct că cei 144.000 sunt evangheliști, există o altă problemă serioasă  pentru cei care învață 

că cei 144.000 sunt pentru națiuni, triburi, limbi și popoare. Când studiem perioada Necazului 

cel mare în timpul trâmbițelor și a bolurilor judecății, nu există nicio evidență Scripturală ca să 

susțină o trezire mare spirituală care va avea loc în timpul Necazului, și bineînțeles, nici o 

astfel de trezire spirituală condusă de cei 144.000. De fapt, exact opusul este învățat în 

Cuvântul lui Dumnezeu.  

 „Ceilalți oameni, care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor 

lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, 

care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de 

vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor.” Apocalipsa 9:20-21 

 „...și au hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au 

pocăit ca să-I dea slavă.” Apocalipsa 16:9  

 „Și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și 

nu s-au pocăit de faptele lor.” Apocalipsa 16:11  

 Un alt pasaj din Scriptură care este oferit pentru a sprijini noțiunea că cei 144.000 sunt 

evangheliști evrei este luată din profeția lui Ioel, unde, în zilele din urmă, Dumnezeu va turna 

Duhul Său asupra fiilor și fiicelor voastre și ei vor profeți (vezi Ioel 3:1-5 în ebraică și în 

română Ioel 2:28-32). Problema folosirii acestui pasaj pentru perspectiva lor cu privire la cei 

144.000 este aceea că și femeile sunt menționate și cei 144.000 sunt în mod clar bărbați. În 

al doilea rând, niciodată nu se face o aluzie că cei despre care Ioel vorbește sunt 

evangheliști, ci mai degrabă ei profețesc și primesc vise și viziuni. Poate pentru că la finalul 



acestei secțiuni citim și că „...oricine va chema Numele Domnului va scăpa.”, putem face un 

caz pentru cei care împărtășesc Evanghelia, dar nu există nicio dovadă Scripturală că ar 

trebui să înțelegem această profeție din Ioel ca și având legătură cu cei 144.000. 

 Potrivit cu capitolul paisprezece, cei 144.000 se află înaintea tronului lui Dumnezeu cu 

cele patru Făpturi vii și Bătrânii, adică în cer, și cântă un cântec nou pe care nimeni altcineva 

nu-l putea învăța decât acești 144.000 care au fost răscumpărați de pe pământ. Care este 

semnificația expresiei că „au fost salvați, răscumpărați (în mod literar au fost „aduși”) de pe 

pământ”? Aceasta este pentru a informa cititorii că cei 144.000 sunt ființe omenești și nu de 

natură angelică; și ca și ființe umane trebuiau să fie răscumpărate pentru a putea fi în 

prezența lui Dumnezeu în ceruri.  

 Atunci când studiem perioada necazului cel mare (săptămâna șaptezeci din Daniel), 

prima jumătate a acestei săptămâni (trei ani și jumătate sau patruzeci și două de luni) 

învățăm că idolatria va fi cea mai comună. De fapt, imperiul lui antihrist va fi cel care va cere 

oamenilor să-și facă o imagine pentru a onora fiara (imperiul) și trebuie să se și plece înaintea 

acestei imagini sau dacă nu vor fi dați la moarte (vezi Apocalipsa 13:14-15). Luând în 

considerare pe cei 144.000, cititorului i se spune,  

 „Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini.” Apocalipsa 14:4 

 Acest verset este baza pentru perspectiva că cei 144.000 sunt bărbați și sunt virgini, 

adică celibatari. Chiar dacă o citire literară ar susține o astfel de perspectivă, sunt câteva 

motive pentru care acest verset s-ar putea să aibă o semnificație simbolică. Așa cum am spus 

deja, prima jumătate a celor șapte ani finali va fi un timp de idolatrie. Când studiem profeția 

din Vechiul Testament, găsim că adulterul este frecvent folosit să facă referire la idolatrie. Cei 

care susțin că cei 144.000 sunt evrei evangheliști celibatari se bazează pe o înțelegere falsă 

că celibatatul este mai sfânt decât o căsnicie bazată pe Biblie. A fi căsătorit într-un legământ 

care-l onorează pe Dumnezeu nu este mai puțin sfânt decât virginitatea. Un soț care este cu 

soția sa, nu-l pângărește și nici nu-l întinează. Intenția versetului 4 din Apocalipsa 14 este de 

a informa cititorul că cei 144.000 nu s-au întinat făcându-și imaginea fiarei sau acceptând 

semnul fiarei. Următorul verset vorbește despre cei 144.000 ca neavând nici un fel de 

înșelătorie sau falsitate în gurile lor și că sunt fără vină înaintea tronului lui Dumnezeu. 

 Este clar că începând de la Apocalipsa 14:7, Ioan vorbește despre mânia lui 

Dumnezeu. Există o proclamație că Babilonul, o referință la Imperiul cel Rău în timpul 

Necazului, a căzut și toți cei care s-au închinat fiarei și imaginii sale vor primi mânia lui 

Dumnezeu. Imediat după aceste cuvinte cu privire la mânia lui Dumnezeu, Ioan încurajează 

adevărații credincioși cu următoarele cuvinte,  



 „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și 

am auzit un glas din cer care zicea: «Scrie: „Ferice de acum încolo de morții care mor în 

Domnul!” - Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!»” 

Apocalipsa 14:12-13 

 Este vital ca cititorul să înțeleagă scopurile a capitolului paisprezece și relația sa cu 

capitolul șapte. O întrebare importantă la care trebuie să răspundem este că dacă cei 

144.000 menționați în capitolul șapte sunt de fapt aceeași 144.000 despre care se vorbește în 

capitolul paisprezece? În capitolul șapte, singurul lucru care ni se spune cu privire la cei 

144.000 este că fac parte din cele douăsprezece seminții ale lui Israel și că sunt pecetluiți 

înainte de mânia lui Dumnezeu. Nu există absolut nicio altă informație oferită în acest capitol 

cu privire la 144.000. Când luăm în considerare mesajul din capitolul șapte, câteva afirmații 

pot fi făcute. Este clar că mânia lui Dumnezeu (Mielul) este întârziată pentru ca aceste două 

evenimente să aibă loc.   

1. Pecetluirea celor 144.000. 

2. O mare mulțime care nu se poate număra, formată din toate națiunile, triburile, 

popoarele și limbile, a fost adusă în ceruri și au stat înaintea tronului, luându-L pe Miel 

(Dumnezeu).  

 La prima vedere, marea mulțime pare a-i reprezenta pe credincioși, din moment ce 

este clar că au credință în Miel, în Yeshua, și că sunt în ceruri. 

 Cititorului i se spune că această mulțime sunt cei care au venit din Necazul cel mare 

(vezi versetele 13-14). Această mulțime care stă în ceruri este o referință la cei așa numiți 

„Sfinți ai Necazului”? Sau Ioan doar subliniază acestui auditoriu că cei credincioși, în general, 

vor suferi foarte mult în timpul Necazului cel Mare, ca și un mod de a-i încuraja pe toți 

credincioșii din vremurile din urmă? Când examinăm atent cartea Apocalipsa, este foarte 

evident faptul că Ioan își adresează cartea în mod unic celor care vor trăi în timpul 

evenimentelor despre care a scris.  

 „Descoperirea lui Isus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi 

lucrurile care au să se întâmple în curând…” Apocalipsa 1:1  

 Ioan dezvăluie numeroasele viziune pe care Dumnezeu i le-a dat, în mod special celor 

care vor trăi în timpul în care aceste evenimente vor avea loc. Așadar, nu este un lucru 

surprinzător că vorbește într-un mod care subliniază ceea ce cei din ultima generație vor 

experimenta și din perspectiva lor. Cu alte cuvinte, nu este intenția lui Ioan de a spune că 

această mare mulțime sunt doar „Sfinții Necazului”, ci doar că el scrie celor și despre cei care 

vor trăi în acea ultimă generație. Spre finalul capitolului, el scrie că aceștia nu ar trebui să mai 



flămânzească și nici să înseteze  și că Mielul îi va hrăni și îi va conduce spre fântâna apei 

vieții și Yeshua le va șterge orice lacrimă din ochii lor (Vezi versetele 14-17). Astfel de 

beneficii nu sunt rezervate doar pentru acei credincioși din timpul Necazului cel mare, ci 

pentru toți credincioșii. Așadar, chiar dacă nu există o subliniere clară asupra credincioșilor 

care vor trăi în timpul Necazului cel Mare, mulțimea este de fapt formată din toți credincioșii 

din toate generațiile.  

 Este necesar ca cititorul să înțeleagă că există o diferență între Necazul cel mare și 

necaz mare. În Apocalipsa 7:14, găsim termenul τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης. Vă rog să 

observați că apare articolul hotărât. Articolul hotărât este simplu cuvântul τῆς. Acest lucru 

înseamnă că Ioan nu vorbește despre necaz mare la general, ci despre o perioadă specifică 

cunoscută drept Necazul cel mare. În timp ce în Evanghelii, Yeshua vorbește despre a doua 

jumătate perioadă a perioadei Necazului (ultimii trei ani jumate) ca și o perioadă de mare 

necaz (θλῖψις μεγάλη) pentru Israel. Vă rog să observați că articolele hotărâte nu sunt folosite 

în acest pasaj. Un student al Bibliei fără experiență va presupune că Necazul cel Mare va 

avea loc în timp ce mânia lui Dumnezeu cade la finalul perioadei de necaz; cu toate acestea, 

acest lucru nu este adevărat! Termenul de Necazul cel mare este folosit pentru a descrie 

perioada de timp când cei credincioși suferă o persecuție intensă, tocmai datorită credinței în 

Yeshua.  

 Când studiem mai îndeaproape cei 144.000 menționați în Apocalipsa, capitolul șapte, 

nu există nici o evidență Scripturală că cei pecetluiți din cele douăsprezece seminții sunt 

credincioși. Sunt numiți slujitori ai lui Dumnezeu, dar nu există nicio legătură cu Yeshua. Cu 

toate astea, atunci când examinăm Apocalipsa, capitolul paisprezece, cei 144.000 sunt 

puternic conectați cu Yehsua, în timp ce îl urmează pe Mielul, Mesia Yeshua și sunt numiți 

primele roade ἀπαρχὴ a lui Dumnezeu și a Mielului (vezi versetul 4). Acest cuvânt grecesc 

este puternic legat de învierea lui Yeshua.  

 Am menționat deja că cei 144.000 nu sunt numiți niciodată, de nici un verset din Biblie, 

drept „evangheliști”. O astfel de denumire este absolut din gândurile oamenilor și nu are nici o 

bază Scripturală. Este așa cum am afirmat mai devreme, un înger este cel care 

evanghelizează lumea.  

 „Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, 

pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi 

și oricărui norod.”  Apocalipsa 14:6 

 Acest verset ajută cititorul să înțeleagă și să interpreteze corect cuvintele lui Yeshua 

când a zis:  



 „Evanghelia aceasta a Împărăției va și propovăduită în toată lumea, ca să slujească de 

mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.” Matei 24:14  

 Nu există niciun mod în care să putem nega legătura dintre aceste două versete. 

Întrebarea care trebuie pusă este la ce sfârșit se referea Yeshua? 

 Când studiem a doua jumătate din capitolul paisprezece din Apocalipsa, și următoarea 

secțiune din Matei capitolul douăzeci și patru, există din nou, o relație apropiată între aceste 

pasaje, din moment ce ambele secțiuni vorbesc despre mânia lui Dumnezeu fiind revărsată. 

 Acest lucru se vede clar în următorul verset,  

 „..va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui 

și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului.” Apocalipsa 

14:10  

 Trebuie să ne amintim promisiunea Binecuvântatei noastre nădejdii, adică Răpirea; 

deoarece Dumnezeu promite tuturor credincioșilor în Yeshua că nu vor experimenta mânia lui 

Dumnezeu.  

 „Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul 

nostru Isus Hristos.” 1 Tesaloniceni 5:9  

 Acest verset informează cititorul că Răpirea trebuie să aibă loc înainte ca mânia lui 

Dumnezeu să fie revărsată peste lume. Acest fapt ne oferă o informație vitală care ne 

facilitează să răspundem dogmatic la întrebarea cu privire la care sfârșit se referea Yeshua în 

Matei 24:14. Răspunsul este sfârșitul Erei Bisericii. Cu alte cuvinte, Era Bisericii va ajunge la 

sfârșit cu Răpirea, Binecuvântata noastră nădejde, care are loc imediat înainte de mânia lui 

Dumnezeu. O astfel de interpretare a lui Matei 24:14 se potrivește bine în următoarea 

secțiune din Matei, capitolul douăzeci și patru, unde are loc o schimbare de la Yeshua care 

vorbește către și despre ucenicii Săi (cei din zilele din urmă), la a vorbit doar poporului evreu 

în Israel. Unii au argumentat puternic că Răpirea trebuie să aibă loc înainte de ultimii șapte 

ani, adică săptămâna șaptezeci a lui Daniel. Care este baza acestei perspective? Mulți susțin 

că deoarece Biserica nu a fost prezentă în săptămâna șaizeci și nouă din profeția lui Daniel, 

atunci, Biserica nu poate fi prezentă nici în săptămâna șaptezeci. Un altfel de argument se 

bazează pe un raționament greșit. Nu există, absolut niciun mandat Biblic care să interzică 

Bisericii de a intra în săptămâna șaptezeci (ultimii șapte ani). Interzicerea Scripturală este 

doar că Biserica nu poate fi prezentă pe pământ când începe mânia lui Dumnezeu.  

 Când Ioan termină de vorbit despre mânia lui Dumnezeu în Apocalipsa 14:11, apoi 

vorbește cuvinte de încurajare credincioșilor de a avea răbdare și să îndure persecuția de 

care vor avea parte datorită credinței lor. El informează pe cei care își vor pierde viețile pentru 



credința lor, că sunt binecuvântați și vor primi odihnă pentru munca lor (vezi Apocalipsa 

14:12-13). 

 Capitolul paisprezece din Apocalipsa se încheie cu două făpturi gata pentru recoltă 

care sunt descoperite. Prima recoltă reprezintă Răpirea, în timp ce Cel care șade pe un nor, 

având o coroană de aur este Fiul Omului, Yeshua. Este Yeshua Însuși Cel care ia o seceră și 

seceră pământul. Apoi cititorului i se spune că îngerii sunt cei care supraveghează a doua 

recoltă. Un înger ia o seceră ascuțită și strânge via pământului în teascul cel mare al mâniei 

lui Dumnezeu. Aceste două recolte sunt exact ceea ce Yesua a învățat în Pilda neghinei (vezi 

Matei 13:24-30). În această pildă grâul și neghina sunt separate la momentul recoltei. Grâul 

este pus în hambare, în timp ce neghina este aruncată în foc (mânia lui Dumnezeu). Nici 

această Pildă și nici Apocalipsa capitolul paisprezece nu încearcă să prezinte în detaliu o 

descriere a vremurilor din urmă, ci fac doar o afirmație rezumat că Dumnezeu va îndepărta 

credincioșii de pe pământ, înainte de mânia Sa și că există două scopuri ale celor două veniri 

ale Sale. Prima este Răpirea, care va avea loc înainte de a doua recoltă care are ca și 

rezultat judecata celor ce nu au acceptat Evanghelia. Nici Apocalipsa paisprezece și nici Pilda 

neghinei nu se concentrează pe perioada de timp dintre cele două evenimente; ci doar că 

Răpirea va avea loc înainte ca să apară mânia lui Dumnezeu și să-i pedepsească pe cei 

necredincioși.  

 În concluzie, nu există nicio evidență din Biblie că cei 144.000 sunt evrei evangheliști 

care să aducă cea mai mare trezire spirituală pe care cunoscut-o vreodată lume. Nu există 

niciun verset Scriptural care să vorbească despre ei împărtășind Evanghelia. Când folosim 

doar mărturia Bibliei, cei 144.000 menționați în Apocalipsa capitolul șapte pare să facă 

referire la Israel, și face acest lucru într-un mod general. Numărul 144.000 are legătură cu 

Împărăția lui Dumnezeu, la fel cum o face și când Ioan vorbește despre starea finală a 

Împărăției, Noul Ierusalim. Cu alte cuvinte, nu ar trebui să luăm numărul 144.000 în mod 

literar, ca făcând referire la exact 144.000 de persoane, ci mai degrabă la cei care sunt 

pecetluiți din Israel, adică, evreii care sunt pecetluiți pentru o invitație în Împărăție care le va fi 

oferită la finalul perioadei de necaz.  

 Când ne uităm la capitolul paisprezece din cartea Apocalipsa, cei menționați nu sunt 

descriși într-un mod asemănător celor 144.000 din capitolul șapte. În capitolul paisprezece, 

cei 144.000 au o alianță puternică cu Yeshua și sunt în cer, fiind luați de pe pământ înainte ca 

mânia lui Dumnezeu să fie revărsată. Acest lucru înseamnă că cei 144.000 din capitolul 

paisprezece reprezintă Biserica. Acest lucru ne învață că Dumnezeu are oameni ai Împărăției 

din  două grupuri distincte. O astfel de idee este exact ceea ce Pavel ne dezvăluie în Romani 

capitolul unsprezece.  



 Pavel asigură cititorul că neascultarea lui Israel nu a împiedicat planul lui Dumnezeu 

de a aduce mesajul mântuirii neamurilor. De fapt, căderea Israelului care s-a dovedit să fie 

pentru bogăția lumii (Vezi Romani 11:11). Intenția lui Pavel este că faptul că Israel a respins 

Evanghelia (în mare măsură) a făcut ca națiunile (un număr mare dintre neamuri) să vină la 

credința în Mesia Yeshua. Așa că, dacă prin căderea lui Israel, mântuirea a venit la neamuri, 

ce va aduce acceptarea evreilor a lui Mesia (vezi Romani 11:12)? Ce insinuează Pavel va fi 

rezultatul mântuirii lui Israel în Romani 11:12? Nu este vorba despre o trezire mondială așa 

cum au sugerat alții; ci mai degrabă, răspunsul este clar oferit de Romani 11:15.  

 „Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va primirea lor din nou, decât 

viață din morți?” 

Nu există nicio îndoială că fraza, viață din morți, se referă la înviere. În Scriptură, când 

există o referință la înviere, ar trebui să ne gândim la Împărăția lui Dumnezeu. Acest lucru 

înseamnă că atunci când Israel vine la credința în Yeshua la sfârșitul vremii, la timpul celei 

de-a doua veniri, nu ar trebui să ne așteptăm la o trezire mondială printr-un fel de mișcare 

apostolică finală, ci simplu că Împărăția lui Dumnezeu va fi stabilită.   

Aceasta este ceea ce Pavel a învățat la finalul capitolului unsprezece din Romani când 

spune că orbirea parțială s-a întâmplat în Israel până ce plinătatea neamurilor vin la credință; 

și atunci Dumnezeu își va întoarce atenția înapoi la poporul evreu (vezi Romani 11:25). Fraza 

Biblică binecunoscută, „Și atunci, tot Israelul va fi mântuit…” (vezi Romani 11:26) nu ne 

învață că fiecare evreu va fi mântuit, ci că Israel, poporul lui Dumnezeu este compus din două 

grupuri de oameni, neamurile și evreii. Am putea să ne gândim la primul grup ca și cei dintre 

națiuni (inclusiv câțiva evrei) care vin la credință și fiind parte din Biserică și al doilea grup 

fiind rămășița poporului evreu, acei evrei care sunt în viață în timpul celei de-a doua venire și 

care îl vor vedea. La acest moment ei vor fi mântuiți de același Mesia și prin credința în El. 

Aceasta este intenția a celei de-a doua jumătăți din Romani 11:26, „...după cum este scris: 

«Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov.»” 

Conceptul a două grupuri distincte care formează poporul Împărăției poate fi intenția a 

motivului pentru care Ioan a văzut o viziune a celor care cântă Cântarea lui Moise și Cântarea 

Mielului din Apocalipsa 15:3. 

Această înțelegere a celor 144.000 prezentată în acest articol scurt îndepărtează 

numeroasele inconsistențe pe care alte interpretări cu privire la cei 144.000 o au în setarea 

interpretării lor cu privire la ei.  

 

 


