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MÂNGÂIEREA
VENIRII LUI 



Pastorul, învățătorul și autorul Dr. Adrian 

Rogers a făcut cunoscută dragostea 

lui Isus Hristos oamenilor din lumea 

întreagă și a infl uențat nenumărate vieți 

prezentând adevărul biblic profund cu 

o așa simplitate încât un copil de 5 ani 

îl poate înțelege și totuși continuând să 

vorbească inimii unui adult de 50 de ani.

Dragostea de Mare Preț (Love Worth Finding) 

a luat fi ință în 1987 ca lucrarea de misiune 

prin radio și televiziune a Dr. Adrian Rogers 

și rămâne sursa exclusivă de transmitere a 

tuturor învățăturilor lui astăzi. Conectându-i 

pe alții cu înțelepciunea lui biblică, simplu 

rostită și neschimbătoare, prin resurse precum 

cărți, materiale video și înregistrări audio, 

conținut digital și alte mijloace media, căutăm 

nu doar să le oferim speranța lui Isus celor 

care nu sunt creștini, ci și să-i încurajăm și să-i 

consolidăm în credință pe creștinii practicanți.
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Mângâierea Venirii Lui

Vine Regele! Domnul nostru Isus Hristos vine din 
nou, lăudat fie Numele Lui. Ar trebui să trăim ca și 
când El a murit ieri, a înviat azi dimineață și revine 
după-amiază. Sper că gândul la Cea de-a doua 
Venire a lui Hristos vă răscolește inima la fel de 
mult ca și mie.

Textul nostru este 1 Tesaloniceni 4:13-18, un 
pasaj care are un context interesant. Oamenii 
din Tesalonic erau confuzi. Isus promisese că va 
reveni. Apostolul Pavel îi învățase pe acești creștini 
că Isus va veni. De fapt, ei așteptau ca Hristos să se 
întoarcă în timpul vieții lor.

Dar, între timp, unii dintre cei iubiți muriseră- 
un eveniment tulburător pentru credincioșii care 
așteptau chemarea lui Hristos în orice moment. 
Așa că cei din Tesalonic au concluzionat că cei 
iubiți care muriseră au ratat A doua Venire a lui 
Isus. Acești creștini nu știau despre A doua Venire 
a Domnului.

Versetul 13 reflectă această disperare. Paul 
a scris:”Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință 
despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați 
ca ceilalți, care n-au nădejde.” Adormire este 
cuvântul folosit de Biblie pentru moartea unui 
creștin. Adormirea are o trezire, dar adormirea în 
Isus va avea o înviere.

Oamenii din Tesalonic se confruntau cu trei 
probleme cu care au de-a face și mulți oameni din 

Această broșură conține mesajul pastorului Adrian Rogers 
Mângâierea Venirii Lui (#1583), disponibil în limba engleză 

online accesând linkul de mai jos:
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Dumnezeu te poate folosi cu  
ceea ce ai, acolo unde ești. Și El îți 

va purta de grijă fiecărei nevoi.
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ADEVĂRUL CE MERITĂ ÎMPĂRTĂȘIT

Împlinind ultimele cuvinte pe care ni le-a 
lăsat ca învățătură Domnul Isus în Matei 

28:19, colecțiile Adevărul ce Merită Împărtășit 
ale organizației Dragostea de Mare Preț 
sunt destinate pentru a fi folosite atât în 

creșterea ta personală cât și, mai important, în 
misiunea ta de a ”merge și a face ucenici...”

https://www.lwf.org/products/the-comfort-of-his-coming-1583
https://www.lwf.org/products/our-coming-king-series
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zilele noastre: ignoranța, durerea și deznădejdea. 
Bine a zis cineva că durerea privește înapoi, 
îngrijorarea privește în jur, dar credința privește 
sus. Pavel intenționează să îi ia pe acești oameni 
care se uitau înapoi și în jur și să le refocalizeze 
atenția.

Cum va face aceasta? Învățându-i adevărul 
glorios al răpirii bisericii- acel moment când 
Domnul Isus Hristos vine pentru ai Săi. În special, 
Pavel voia ca tesalonicenii să știe că acei care 
muriseră în Hristos vor fi înviați din morți la răpire. 
Ei nu aveau să fie lăsați în urmă și nu rataseră 
întoarcerea Domnului.

Nu cunosc o speranță mai mângâietoare 
decât răpirea bisericii. Dacă ai o mamă, un tată, 
un frate sau o soră care au trecut la Domnul, sau 
un copilaș care a murit înainte de vârsta la care 
poate fi considerat responsabil- oricine ar fi- va fi 
o reuniune cerească.

Sunt trei adevăruri de nezdruncinat referitoare 
la răpire pe care mă rog ca Duhul Sfânt să le 
întipărească în conștiința ta și să le fixeze în sufletul 
tău pe măsură ce studiem 1 Tesaloniceni 4:13-18. 

 
 

Siguranța Venirii Lui

În versetele 14-16, Pavel începe să se adreseze 
ignoranței, durerii și deznădejdii care îi afectase pe 
tesaloniceni:

Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, 
credem și că Dumnezeu va aduce înapoi 
împreună cu Isus pe cei ce au adormit 
în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin 
Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom 
rămâne până la venirea Domnului, nu vom 
lua-o înaintea celor adormiți. Căci Însuși 
Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui 
arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, 
Se va coborî din cer.  

SIGURANȚA LUCRĂRII 
SALVATOARE A LUI HRISTOS

Pavel oferă două dovezi importante ale certitudinii 
de nezdruncinat în ce privește venirea lui Hristos. 
Prima este Evanghelia însăși. În versetul 14, cuvântul 
dacă înseamnă, literalmente,”deoarece”.  Deoarece 
noi credem în moartea și în învierea lui Isus, avem 
siguranța că El îi va aduce pe cei adormiți în Hristos 
cu El când va veni din nou. Încrederea noastră este 
în lucrarea salvatoare a Domnului nostru. 
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Evanghelia constă în aceea că Hristos a murit 
pentru păcatele noastre, a fost îngropat și a înviat 
a treia zi (1 Corinteni 15:1-4). Suntem salvați prin 
moartea, îngroparea și învierea lui Isus Hristos. Noi 
credem că Isus, efectiv, a venit pe acest pământ, a 
murit la propriu, literalmente a fost îngropat și a 
înviat realmente dintre cei morți.

 

Evanghelia constă în aceea că 
Hristos a murit pentru păcatele 

noastre, a fost îngropat și a 
înviat a treia zi. Suntem salvați 

prin moartea, îngroparea și 
învierea lui Isus Hristos. 

Dați-mi voie, înainte de a continua, să adaug 
ceva. Aceasta este Evanghelia- nimic altceva, doar 
ea, nimic în plus! Hristos a murit pentru păcatele 
noastre și noi suntem salvați prin harul Lui pentru 
că El a plătit totul pe cruce. 

Am auzit despre un băiețel care fusese mântuit 
într-o anume biserică. A fost supus unui interviu 
înainte de botez pentru a fi siguri  că el a înțeles 
ce face.

”Fiule, ești mântuit?” l-au întrebat. ”Da, sunt”.
”Cum ai fost mântuit?”
”Ei bine,” a răspuns el, ”eu mi-am făcut partea și 

Isus Și-a făcut partea.”
Aceasta nu suna corect pentru că știm că 

mântuirea este lucrarea Domnului Isus. Așa că 
liderii bisericii l-au întrebat pe băiat: ”Fiule, mai 
poți spune încă odată?”

Băiatul a răspuns: ”Eu mi-am făcut partea și 
Isus Și-a făcut partea.” I-au cerut să explice și el a 
răspuns: ”Eu am făcut păcatul și Hristos a realizat 
mântuirea!”.

Îmi place asta! Noi punem la dispoziție 
păcătosul și Dumnezeu oferă Salvatorul în Hristos, 
care moare pentru păcatele noastre. 

Cum știm că Hristos revine? Pentru că El 
deja a suferit, a sângerat și a murit pentru noi. El 
deja a înviat din morți. Înțelegeți? Dacă Isus nu 
revine pentru noi, Evanghelia este incompletă. 
Crucificarea lui fără încoronare este incompletă. 
E ca și când am avea estul fără vest, sus fără jos, 
întuneric fără lumină. Dacă tu crezi că Isus a înviat, 
atunci învierea Lui este un indiciu, o dovadă a 
învierii tale. 

În Vechiul Testament, Israelul avea o sărbătoare 
pentru primele roade ale secerișului. Când recolta 
începea să se coacă, ei se duceau pe câmp și tăiau 
un snop de grâu copt.

 
 Îl aduceau la Ierusalim și îl puneau pe altar ca 

un semn de mulțumire către Dumnezeu pentru 
recolta care urma. Era, de asemenea, un simbol că 
toată recolta aparținea lui Dumnezeu.

Mai târziu, când se strângea recolta, ei se 
întorceau la Ierusalim pentru a celebra belșugul 
lui Dumnezeu.  Acel prim rod de grâu copt era un 
simbol al întregului grâu care avea să se coacă. 
Pavel preia ideea primelor roade în 1 Corinteni 
15:22-23:

Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți 
vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul 
cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, 
la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.
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Înțelegeți? Învierea este sigură pentru că 
învierea lui Hristos reprezintă primul rod al 
învierii noastre. A ieșit Isus, realmente, afară din 
acel mormânt? Da! Voi ieși eu, literalmente, din 
mormânt? Da! Dacă vrei să știi cum va fi recolta, 
privește primele roade.

Aceasta este temelia argumentului pe care 
Pavel îl folosește în 1 Tesaloniceni 4:14. Pentru că 
noi credem că Isus a murit și a înviat, Dumnezeu 
de asemenea îi va aduce cu El pe cei ce au adormit 
în Isus. Cei morți în Hristos vor învia exact cum a 
înviat Domnul nostru. 

Amintiți-vă, Hristos a permis să moară ca 
parte a planului lui Dumnezeu. Când a fost pus 
într-un mormânt sigilat, moartea- acel monarh 
al spaimelor- și-a fluturat steagul negru în semn 
de victorie. Părea că moartea era supremă și un 
suspin colectiv a înfiorat mormintele patriarhilor. 
Fiul lui Dumnezeu zăcea fără suflare în mormânt. 

Dar Isus S-a dus în acel mormânt nu ca victimă 
a morții, ci să submineze temelia morții și să 
aprindă steaua speranței în mormânt. El a înviat 
din morți. El a frânt boldul morții. El a luat cununa 
morții și a sfărâmat-o. Domnul Isus a luat cheile 
morții.

El este un Salvator victorios înviat, care trăiește; 
și pentru că El trăiește, și noi vom trăi. 

 

Eu cred că cea de-a doua venire a 
Lui este la fel de reală, literalmente, 

ca și prima Lui venire… și eu 
cred că învierea mea va fi la fel 
de reală și la propriu ca a Lui!

SIGURANȚA CUVÂNTULUI 
CERT AL LUI DUMNEZEU

Aceasta este baza istorică și supranaturală pentru 
Cea de-a doua Venire a lui Hristos. Eu cred că 
cea de-a doua venire a Lui este la fel de reală, 
literalmente, ca și prima Lui venire… și eu cred că 
învierea mea va fi la fel de reală și la propriu ca a 
Lui!

Avem, de asemenea, asigurarea Cuvântului lui 
Dumnezeu. 

Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul 
Domnului: noi cei vii, care vom rămâne 
până la venirea Domnului, nu vom lua-o 
înaintea celor adormiți. (1 Tesaloniceni 
4:15)

Adevărul este că Isus a suferit, a sângerat, a 
murit și a înviat. Pe lângă aceasta, spune Petru, 
avem Scriptura cu mesajul profetic demn de 
încredere care nu poate fi desființat (Vezi 2 Petru 
1:19).

Aceasta înseamnă că ceea ce spun nu este 
presupunerea mea, ci Cuvântul lui Dumnezeu. O 
treime din toată Biblia, bine înțeleasă, vorbește 
despre A doua Venire a lui Hristos! Atât Vechiul 
cât și Noul Testament se încheie cu promisiunea 
că El va reveni. Din nou și din nou, prin Cuvântul 
Domnului, știm că Isus se va întoarce. 

Trăim într-o vreme plină de așa-numiți profeți. 
Adepți ai New Age-ului, astrologi, medii, văzători 
și  prezicători. Ei nu sunt profetici, sunt patetici. 
Niciunul din ei nu este 100% corect. Câteodată, cu 
ajutorul lui satan, e posibil să aibă o presupunere 
bazată pe informații.
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Dar nici Satan nu cunoaște  viitorul. Slavă 
Domnului pentru  ”cuvântul proorociei făcut și 
mai tare” (2 Petru 1:19a), Biblia!

Am auzit de un predicator care predica despre 
cea de-a doua venire. Un cinic care nu credea în 
această speranță binecuvântată a spus: ”Nu poți să 
scoți asta din Biblie.” Predicatorul i-a răspuns pe 
măsură: ”Ai dreptate. Este acolo și nu poți să o scoți 
din Biblie!”

Deci avem această siguranță bazați pe lucrarea 
salvatoare și pe Cuvântul sigur al Domnului nostru. 
Te poți baza pe siguranța venirii Lui. Dar aceasta 
nu e totul. Tu poți, de asemenea, să găsești odihnă 
în mângâierea venirii Lui.

  
 

Mângâierea Venirii Lui

Pavel încheie 1 Tesaloniceni 4 spunând: ”Mângâiați-
vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte”(v.18). 
Câteodată se predică despre a Doua venire a lui 
Isus pentru a amenința și a  înspăimânta oamenii. E 
adevărat că ar trebui să fim amenințați de venirea 
lui Isus dacă nu suntem gata să-L întâlnim. Ar trebui 
să ne înspăimântăm dacă nu suntem pregătiți să 
stăm înaintea Lui. Dar aceste versete sunt scrise 
pentru mângâiere, nu pentru amenințare sau 
înfricoșare. 

Ce face apostolul în versetele 16-17 este să ne 
ofere o schiță a ceea ce se va întâmpla la răpire 
când vine Domnul nostru. Practic, sunt patru 
evenimente aici care ar trebui să ne ofere mare 
mângâiere. 

MĂREȚIA ÎNTOARCERII LUI

Este evident că Figura Centrală aici este Domnul 
Isus. ”Căci Însuși Domnul Se va coborî…” (v.16a). 
Iubesc asta. Nu încerca să spiritualizezi sau să 
explici. Fapte 1:11b spune același lucru: ”Acest Isus 
care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni 
în același fel cum L-ați văzut mergând la cer”. 
Este același Isus, Domnul Însuși.

Unii oameni spun: ”A Doua Venire a lui Isus este 
atunci când mori. Domnul vine după duhul tău și 
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mergi în cer”. E minunat, dar aceasta nu este a 
Doua Venire. Alții spun: ”A Doua Venire este atunci 
când ești născut din nou și  El vine să trăiască în 
tine”. E minunat, de asemenea, dar aceasta nu este 
A Doua Venire.

Să nu facem greșeli. Isus, realmente, revine în 
mod vizibil- așa cum a făcut-o la prima Lui venire. 
Iar întoarcerea Sa va fi măreață. Într-o zi, Domnul 
nostru Se va ridica de pe tronul Lui, va păși din 
înălțimile mărețe ale splendorii cerului și va începe 
să coboare spre acest pământ. El va veni în Gloria 
Tatălui cu toți sfinții îngeri. 

MIRACOLUL ÎNVIERII NOASTRE

Un alt doilea eveniment care ar trebui să ne 
aducă mângâiere este învierea. Noi vom fi înviați. 
”Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul 
unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se 
va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în 
Hristos” (v. 16). Sunt semne ale venirii lui Hristos 
peste tot în jurul nostru, dar chiar acum aud 
sunetele venirii Lui.

Cuvântul strigăt de aici înseamnă ”poruncă”. 
Nu este doar un strigăt ca și cum cineva ar striga 
la un meci de fotbal. Acesta este un strigăt cu 
autoritate. Nu știu ce va spune Hristos, dar cred 
că El a prefigurat aceasta în Ioan 11 când Lazăr a 
fost înviat din morți. Isus a strigat: ”Lazăre, vino 
afară”(v. 43c).

Cred că strigătul Domnului va fi din nou 
”Vino afară!” Toți cei adormiți în Hristos vor auzi 
vocea Fiului lui Dumnezeu. Vocea Salvatorului va 
reverbera prin toată împărăția morții, a lui Satan și 
o va zdrobi.

La porunca Salvatorului, marea va da din 
străfundurile ei pe morții care sunt în ea. Șerpuitele 

dune ale deșertului vor elibera morții care sunt 
acolo. Câmpurile de luptă vor da morții care sunt 
îngropați acolo.  

Fiecare cimitir va arăta ca un teren arat atunci 
când Domnul va da glas acelui strigăt.

De asemenea, vom auzi vocea arhanghelului, 
care cred că este Mihail (vezi Daniel 10:13). De ce 
e nevoie de Mihail? Pentru că Biblia îl numește 
pe Satan prințul puterii văzduhului. Satan este 
un înger căzut și Mihail, care-i era superior și în 
acel timp, va spune tuturor demonilor și lui Satan: 
”Faceți loc pentru sfinții lui Dumnezeu în timp ce ei 
merg să-L întâlnească pe Domnul în văzduh.”

Apoi va suna trâmbița. Trâmbițele erau foarte 
importante în Israel. Se suna din trâmbițe, în 
principiu, pentru închinare și pentru război. La 
venirea lui Hristos, sfinții vor fi răpiți la tron pentru 
închinare și războiul marelui necaz va începe aici 
pe pământ. Acesta este miracolul învierii noastre. 

Cineva ar putea întreba: ”Tu chiar crezi într-o 
înviere miraculoasă?” Bineînțeles că da. 

”Dar”, poate obiecta această persoană, ”aceasta 
este peste capacitatea noastră de înțelegere”. 
Faptul că suntem aici chiar acum este peste 
capacitatea noastră de înțelegere. Noi nici măcar 
nu înțelegem nașterea. Dacă Dumnezeu ne poate 
forma din nimic, El poate învia ceva dintr-un 
mormânt! Același Dumnezeu al minunilor va învia 
morții.

John Phillips ne-a reamintit că omida este o 
imagine a învierii. Acea larvă micuță se hrănește 
cu o frunză și trăiește într-o lume care este foarte 
delimitată. Din când în când își ridică capul și 
privește la cerul albastru, apoi se întoarce la lumea 
pe care o cunoaște, pământul-  lumea limitată.

Într-o zi, ceva asemănător cu moartea se 
întâmplă în viața acelei omizi.  Își face un giulgiu, 
un coșciug în miniatură, și se târăște în interiorul 
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acestuia. Țesut în acel lințoliu, așa cum este, moare 
față de lumea pe care a cunoscut-o. Adoarme, 
nepăsătoare față de ceea ce se întâmplă în jurul ei.

Apoi, într-o zi, se aude sunetul ”învierii”. Crapă 
acel coșciug și iese- nu ca o omidă, ci ca un fluture 
glorios, sclipitor, strălucitor ca soarele, frumos ca 
dimineața. Își întinde aripile spre cerul cel albastru. 
Este ea aceeași ființă? Da, dar a trecut printr-o 
metamorfoză, o schimbare a formei. 

1 Corinteni 15: 51-52 spune:

Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toți, 
dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, 
într-o clipeală din ochi, la cea din urmă 
trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor 
învia nesupuși putrezirii și noi vom fi 
schimbați.

Biblia spune, de asemenea: ”El va schimba 
trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea 
trupului slavei Sale” (Filipeni 3:21a). Sunt de acord 
cu psalmistul când spune: ”Cum mă voi trezi, mă 
voi sătura de chipul Tău” (Psalmul 17:15b). Cum 
vom arăta la înviere? Vom fi ca Domnul Isus. Nu 
pot să-ți explic aceasta, dar știu că îmi va plăcea, 
și la fel și ție!

MISTERUL RĂPIRII

Să  privim înapoi la 1 Tesaloniceni 4:17:

Apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom 
fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca 
să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și 
astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 

Când va veni Isus, vor fi milioane de sfinți 
care vor trăi încă. Când se va auzi strigătul, ei vor 
fi schimbați într-o clipă și vor fi răpiți pentru a-L 
întâlni pe Domnul în văzduh. Noi numim acest 
eveniment glorios răpire.

Cuvântul răpire, exact așa, nu se găsește în 
Biblie, dar nu lăsați ca acest lucru să vă tulbure. 
Nici cuvintele trinitate, misiune și suveranitate nu 
se găsesc în Biblie, dar toate sunt doctrine învățate 
de Biblie.

Răpire vine de la un cuvânt latin care înseamnă 
”a lua” sau ”a smulge”. Poate însemna, de exemplu, 
”a lua cu forța”, ca în Ioan 6:15 când mulțimea voia 
să-L ia cu sila pe Domnul Isus și să-L facă împărat. 
Când va veni răpirea, tu și eu vom fi luați cu putere. 
Acea putere este Domnul nostru, și nici mormântul, 
nici forța gravitațională nu va putea să ne tragă în 
jos. Îmi place asta! 

De asemenea, acest cuvânt poate însemna să 
iei pe cineva dintr-un loc și să îl pui în alt loc. Pavel 
a folosit cuvântul când a descris că a fost ”răpit” 
până în al treilea cer (vezi 2 Corinteni 12:2). La 
răpire, vom fi luați din acest loc și puși în alt loc. 

Un alt înțeles posibil al acestui cuvânt este ”a 
apăra de pericol”. Biserica va fi luată din această 
lume într-un port sigur atunci când ororile 
necazului se vor dezlănțui pe pământ. 

Biblia numește aceasta  o taină. Ne-am uitat 
deja la 1 Corinteni 15. În prima parte a versetului 
51, Pavel spune: ”Iată, vă spun o taină”. Apoi, el 
descrie misterul răpirii.  Poate cineva spune: ”Asta 
prea sună a supranatural”. Amin! Întreaga noastră 
credință este o credință supranaturală. 

Iată o ilustrație. Să presupunem că iei  fragmente 
de cupru, plumb, zinc, crom, fier, platină, aur și 
argint și împrăștii acele fragmente peste tot pe un 
câmp, apoi lași ca buruienile să crească peste ele. 
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Să presupunem că tu chiar ai îngropat câteva din 
acele fragmente de metal. 

Ce s-ar întâmpla dacă ai lua un electromagnet 
uriaș și l-ai balansa peste acel teren? Unele din 
bucățile acelor metale ar sări, ieșind chiar prin 
pământ dacă e nevoie, și s-ar agăța de acel magnet. 
Care metal ar face asta? Nu zincul, nu plumbul, nu 
cuprul, aurul, argintul, nici platina. Ci fierul.

De ce? Pentru că fierul are aceeași natură ca 
magnetul. De aceea există atracție acolo. Prietenul  
meu, când Isus Hristos vine, cei care au aceeași 
natură cu a Lui vor fi luați. 

Biblia spune în 2 Petru 1:4 că noi suntem părtași 
firii dumnezeiești. Dacă ești născut din cer, vei fi 
legat de cer. Dacă Domnul Isus Hristos trăiește 
în tine, vei fi părtaș la măreția întoarcerii Lui, la 
miracolul învierii noastre și la misterul răpirii. Dar 
asta nu e totul. 

 

Dacă Domnul Isus Hristos trăiește 
în tine, vei fi părtaș la măreția 

întoarcerii Lui, la miracolul învierii 
noastre și la misterul răpirii.

MINUNEA REVEDERII

Răpirea înseamnă, de asemenea, o minunată 
revedere cu cei care au plecat înainte. Versetul 
17 din textul nostru din 1 Tesaloniceni 4 spune: 
”Apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți 
toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe 

Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu 
Domnul”.

Nu este minunat? Vom fi răpiți împreună! Acei 
credincioși tesaloniceni se îngrijorau pentru cei 
iubiți care muriseră în Isus. Pavel  alungă acele 
temeri pentru totdeauna. Va fi o revedere, o 
reîntâlnire glorioasă în văzduh într-o zi. 

Dr. Robert G. Lee, un înzestrat predicator 
relata una dintre cele mai emoționante povestiri pe 
care le-am auzit vreodată despre vremea când era 
un băiețandru la fermă:

Acea fermă era atât de săracă încât cu mari 
sacrificii am fi putut acoperi ipoteca. Într-o 
zi, când toți erau duși în oraș, eram cu 
mama pe veranda din față. Stătea într-un 
balansoar și croșeta. Stăteam pe podeaua 
verandei cu fața în mâini și cu călcâiele 
ridicate în aer. M-am uitat la acele mâini 
muncite ale mamei mele și am întrebat-o: 
”Mamă, care a fost cea mai fericită zi din 
viața ta?” 
 M-am gândit că poate va spune că a 
fost ziua când tăticul meu, care era de 1,82 
m și ochi negri, i-a vorbit despre dragostea 
lui. Dar nu a menționat acest lucru.
 Sau m-am gândit că poate ar fi acel 
moment când, îngenuncheat lângă poartă, 
într-o noapte sub clar de lună, el a rugat-o 
să-i fie soție. Dar ea n-a spus că aceea a fost 
cea mai fericită zi. M-am gândit că poate va 
spune că a fost ziua când, la colțul fermei, 
s-au luat ca soț și soție, trăind astfel timp 
de 50 de ani până când Domnul l-a chemat 
acasă. Dar nu aceea a fost. 
 Ea a spus:
 Fiule, mi-ai pus o întrebare grea. Dar în 
timpul războiului civil, vremurile erau grele 
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și amare. Toți bărbații plecaseră la război. 
Tăticul meu, bunicul tău, plecase la război. 
Nu aveam prea mult la fermă. Ne luam sarea 
răzuind podeaua afumătorii. Ne făceam ceai 
din dafin și cafea din porumb prăjit. 
 Eram micuță, mă duceam și lucram 
cu femeile la câmp doar ca să încercăm să 
supraviețuim. Erau zile grele.  Apoi a sosit 
vestea că bunicul tău, tăticul meu, Bennett, 
fusese ucis în război. 
 Priveam la mama. Mă întrebam ce va 
spune sau ce va face. Nu părea să spună 
prea multe. Nu părea să jelească.
 Mă întrebam de ce nu vorbea, dar 
dormitorul meu era aproape de al ei. 
Noaptea, o auzeam pe mama cum își astupa 
fața în pernă și plângea în întuneric de-ți 
rupea inima. Ziua următoare, își ștergea 
lacrimile și își vedea de treabă. 
 Fiule, într-o zi stăteam pe verandă lângă 
mama mea, cam cum stăm azi. Avea un bol 
cu fasole în mâinile ei. Desfăcea păstăile de 
fasole. Casa de la fermă era lângă vechiul 
vad al râului. Mama și-a ridicat privirile și 
a văzut un bărbat coborând pe acest drum. 
Mama mi-a zis: ”Elizabeth, acel om merge 
chiar cum obișnuia tatăl tău să meargă.” 
 Mama a continuat să desfacă la păstăile 
de fasole și, după un timp, spuse: ”Elizabeth, 
mărturisesc că acel bărbat chiar arată ca 
tăticul tău”.
 I-am spus mamei: ”Mamă, tăticul e 
mort. Mi-aș dori să-l putem aduce înapoi, 
dar nu putem și nu trebuie să te tulburi așa”.
 Dar după un timp, a sărit în picioare, a 
aruncat fasolea în aer și a spus: ”E tăticul tău! 
E tăticul tău!” Și-a ridicat fusta, a traversat 
în fugă curtea în josul văii vechiului râu 

și a căzut în brațul- nu brațele- ci brațul 
soțului ei. Unul din brațe fusese amputat 
și mâneca era prinsă sus. Și-a luat celălalt 
braț, și l-a pus în jurul ei și s-au sărutat și 
s-au îmbrățișat și au râs și au plâns și s-au 
sărutat și s-au îmbrățișat. 
 Am  traversat curtea în fugă  cât de 
repede mă puteau purta piciorușele mele,l-
am apucat pe tăticul de genunchi, mi-am 
pus mâna mea de-a lungul acelei mâneci 
goale și i-am simțit acel ciot caraghios. Îți 
mărtuisesc, cred că cea mai fericită zi din 
viața mea a fost când tăticul meu s-a întors 
acasă de pe front.
 Cea mai fericită oră a mamei mele este 
doar o mică bucurie comparată cu privirea 
feței lui Isus și a mâinilor Lui străpunse 
care au deschis ușa harului până când 
vom sta la porțile gloriei. Ce revedere va fi 
aceea! Împreună Îl vom întâlni pe Domnul, 
vom cânta, vom dansa și vom striga!
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Provocarea Venirii Lui

Iată un al treilea adevăr ce merită observat în acest 
pasaj despre răpire. Este acea mică formulare 
din versetul 17: ”să întâmpinăm pe Domnul”. Te 
gândești vreodată la întâlnirea cu Domnul? Gândul 
întâlnirii cu El este o provocare pentru tine?

Pavel nu vorbește aici de o întâlnire obișnuită. 
Acesta este cuvântul care s-ar folosi pentru a vorbi 
despre ieșirea în întâmpinare a unui ambasador 
care se întoarce acasă. Este un cuvânt tehnic care 
vorbește despre primirea unui demnitar care se 
întoarce acasă, ieșirea în întâmpinare, cu suită, 
pentru a-l saluta. 

Isus este Regele și noi Îl vom întâmpina pentru 
că El se întoarce. Noi suntem ambasadorii Lui. 
Curând, într-una din aceste zile, Îi vom da socoteală 
de viețile noastre.  Ce provocare ar trebui să fie 
pentru noi A doua Venire a lui Isus!

Ești tu gata pentru întoarcerea lui Isus Hristos? 
Ești gata pentru răpire? Ești mântuit? Ca și creștin, 
ești gata să spui: ”Doamne Isus, Te-am iubit, Te-am 
slujit, Te-am mărturisit, am fost credincios”.

Când va veni, nu vreau să-mi găsească 
zeciuiala pentru El în contul meu bancar. Nu vreau 
să-mi găsească băutură alcoolică în dulapul meu 
sau pornografie în camera de zi. Nu vreau să-mi 
găsească ură în inimă, să mă găsească rece și 
indiferent. Vreau să fiu în clocot pentru Isus. Îl voi 
întâlni curând- la fel și tu. 

Marcu 8:38 spune:

Pentru că de oricine se va rușina de 
Mine și de cuvintele Mele, în acest neam 
preacurvar și păcătos, Se va rușina și Fiul 
omului când va veni în slava Tatălui Său 
împreună cu sfinții îngeri. 

Te rușinezi de Isus? L-ai mărturisit ca Domn, 
L-ai urmat în botez și ai devenit membru al bisericii 
Lui? Acestea sunt întrebări bune. Biblia spune: 
”Cine crede în El nu va fi dat de rușine” (Romani 
9:33b).

Ar trebui să fie o provocare pentru noi toți, 
ca popor al Lui, faptul că Isus revine curând și 
că noi Îl vom întâmpina. Putem să ne bazăm pe 
siguranța venirii lui Isus. Putem să găsim odihnă în 
mângâierea venirii Lui. Isus se întoarce pentru ai 
Săi!

 

Putem să ne bazăm pe siguranța 
venirii lui Isus. Putem să găsim 

odihnă în mângâierea venirii Lui. 
Isus se întoarce pentru ai Săi!



O Rugăminte de Final... 

Prietenul meu, ți-ai dat viața Domnului? Ai tu 
siguranța că, dacă ar fi să mori chiar acum, ai 
merge direct în rai? Dacă nu, te rog oferă-mi 
oportunitatea de a-ți spune cum poți fi salvat, pe 
baza Cuvântului lui Dumnezeu.

RECUNOAȘTE-ȚI PĂCATUL

Mai întâi, trebuie să înțelegi și să recunoști că 
ești un păcătos. Biblia spune: ”Nu este niciun 
om neprihănit, niciunul măcar” (Romani 3:10). 
”Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui 
Dumnezeu” (Romani 3:23). Păcatul este o ofensă 
împotriva lui Dumnezeu, ofensă care atrage o 
pedeapsă severă: ”Fiindcă plata păcatului este 
moartea (separarea veșnică de dragostea și mila lui 
Dumnezeu), dar darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” 
(Romani 6:23).

RENUNȚĂ LA EFORTURILE PERSONALE

În al doilea rând, trebuie să abandonezi orice efort 
de a te salva singur. Dacă ne-am fi putut mântui 
noi înșine, moartea lui Isus nu ar fi fost necesară! 
”A fi religios” nu te poate duce în rai. Biblia spune 
că ” El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de 
noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui (a lui 
Dumnezeu)” (Tit 3:5). Mântuirea este prin harul 
lui Dumnezeu, ”... nu prin fapte, ca să nu se laude 
nimeni” (Efeseni 2:8-9).

RECUNOAȘTE PREȚUL PLĂTIT DE HRISTOS

În al treilea rând, trebuie să crezi că Isus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele tale. 
”Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi 
prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, 
Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Aceasta 
înseamnă că El a murit în locul tău. Datoria păcatului 
tău a fost plătită de sângele lui Isus Hristos care ”ne 
curățește de orice păcat” (1 Ioan 1:7).

ACCEPTĂ-L PE HRISTOS CA MÂNTUITOR AL TĂU

În al patrulea rând, trebuie să te încrezi în Isus 
Hristos și numai în El pentru mântuirea ta. ”Crede în 
Domnul Isus și vei fi mântuit” (Faptele apostolilor 
16:31). Mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru 
tine! ”Darul fără plată al lui Dumnezeu este viața 
veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 
6:23). ”În nimeni altul nu este mântuire, căci nu 
este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în 
care trebuie să fim mântuiți” (Faptele apostolilor 
4:12). Roagă-te sincer această rugăciune simplă:

Dragă Doamne, știu că sunt un păcătos. Știu că 
Tu mă  iubești și vrei să mă salvezi. Știu că nu mă 
pot mântui singur. Cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu 
care a murit pe cruce ca să plătească pentru 
păcatele mele. Cred că Dumnezeu Te-a înviat din 
morți. Renunț acum la păcatul meu și, prin credință, 
Te primesc ca Domn și Mântuitor. Iartă-mi păcatele 
și mântuiește-mă, Doamne Isus. În Numele Tău mă 
rog, Amin.

Dacă te-ai rugat această rugăciune astăzi, te 
rugăm spune-ne și nouă, contactându-ne la adresa 
de pe spatele acestei broșuri. Apoi, caută în zona ta 
o biserică ce Îl onorează pe Hristos și care crede 
Cuvântul Bibliei. Mergi la pastorul acelei biserici 
și spune-i ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Se va 
bucura împreună cu tine, și noi ne vom bucura de 
asemenea!



D R .  A D R I A N  R O G E R S

Îndrumă-i pe oameni 
spre Scriptură 

apoi dă-te din drum.
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În lumea egocentrică de azi, afl ată în ritm alert, 

este difi cil să găsești învățătură biblică de calitate, 

cu atât mai mult învățătură care să prezinte adevăr 

profund într-un mod simplu, în așa fel încât să 

poată fi  aplicat în viața de zi cu zi. Dragostea de 

Mare Preț (Love Worth Finding) înțelege această 

luptă și caută să-i ajute pe creștini să crească în 

credință prin învățăturile neschimbătoare prezentate 

de pastorul și învățătorul Dr. Adrian Rogers.

Preocuparea noastră este aceea de a facilita 

accesul necreștinilor, precum și al creștinilor mai 

noi sau mai vechi în credință la înțelepciunea 

biblică, simplu prezentată de-a lungul vieții sale. 

În timp ce răspândim Evanghelia Domnului 

Isus, dorința noastră este aceea ca toți oamenii 

să consolideze relația lor cu Dumnezeu.
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