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Venirea neanunţată a Domnului
Textul de bază: 1 Tesaloniceni 5:1-11

Întroducere
• După ce Apostolul Pavel a explicat în capitolul anterior, ce se va întâmpla cu
cei adormiţi înainte de venirea Domnului, El explică detailat “când” şi “cum”
va veni din nou pe acest pământ
• Noi nu putem pretinde dela toţi ascultători ca să înţeleagă această revenire a
lui Domnului nostru Isus Cristos ca Domn
• Biblia o explică astfel:
1 Corinteni 1:18

Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea
pierzării: dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui
Dumnezeu.
• Din cauza aceasta şi explicaţiile acestui text sunt aşa de diferite – chiar şi în
bisericiile noutestamentale

Inopinat pentru cei necredincioşi
Ziua Domnului
• Biblia vorbeşte de ziua Domnului, adică ziua în care V-a veni pe acest pământ
ca Domn şi V-a judeca lumea
• Pentru poporul Israel era clar că Dumnezeu va restabili din nou Împărăţia lui
Israel
• Din cauza aceasta, ucenicii Îl întreabă:
Faptele Apostolilor 1:6

Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: ,,Doamne, în
vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”
• Isus nu neagă acest gând, dar lasă deschis momentul venirii Lui
• De atunci, Biserica lui Isus aşteaptă cu nerăbdare venirea Mântuitorului ca
Domn şi Salvator
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Momentul venirii lui Isus ca Domn
• Noi suntem interesaţi să ştim când v-a veni Domnul
• În care an: 2012. sau 2020 sau mai târziu?
• Dar Apostolul Pavel nu face speculatii
Matei 24:36

Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din
ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
• Noi facem bine, dacă evităm astfel de discuţii inutile şi acceptăm cele spuse de
Isus
• Pentru-că şi Isus a evitat astfel de discuţii

Cum vine Domnul nostru Isus Cristos?
•
•
•
•

Biserica Domnului este foarte detailat informată despre această venire:
Venirea Domnului va veni ca un hoţ
Specificul unui hoţ este faptul că te surprindere
Şi el îşi alege locului cel mai potrivit
Luca 12:39-40

Să ştiţi bine că, dacă ar şti stăpânul casei la ce ceas va veni hoţul, ar
veghea, şi n-ar lăsa să-i spargă casa. Şi voi dar fiţi gata, căci Fiul omului
va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”
Lumea de astăzi doreşte din tot suflet linişte şi pace
Naţiunile Unite proclamă şi solicită o pace mondială
O nouă rânduială politică să realizeze aceste viziuni
Noul Preşedinte a Statelor Unite a proclamat o nouă eră unde v-or fi
desfiinţate şi nimicite toate bombele atomice
• Chiar şi dacă reuşeşte acest plan, v-a fi numai o pace pământească
•
•
•
•

Ioan 14:27

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se
tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.
•
•
•
•
•
•

În prezent există pe acest glob peste 40 de zăzboaie declarate ca zăzboi
Şi chiar în zilele trecute am auzit din nou despre soldaţi căzuţi în război
Popoarele vor fi întrebuinţate ca armament militar pentru unii protejaţi
Sărăcia mondială, boli infecţioase şi ura unuia împotriva celuilalt creşte
Toată lumea v-a vorbi de pace
Dar pacea aceasta o să fie o iluzie, pentru-că este o pace fără Dumnezeu
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Aşteptat de Biserica Lui (1 Tesaloniceni 5:4-11)
• Apostolul Pavel atestează bisericii din Tesalonic în versetele anterioare că este
foarte bine informată depre venirea Domnului
• Biserica care trăieşte în Lumina Cuvântului este pregatită
• Ei cred în venirea Domnului şi-L aşteaptă
• Pentru ei venirea Domnului nu v-a fi judecată ci salvare

Dar atenţie:
1 Tesaloniceni 5:6-7

•
•
•
•
•

De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. Căci ceice
dorm, dorm noaptea; şi ceice se îmbată, se îmbată noaptea.
Apostolul Pavel cunoaşte primejdia unui somn liniştit a bisericii
noutestamentale
Somnul acesta poate să fie aclimatizarea cu societatea înconjurătoare
Unde priorităţiile vieţii devin mai importante decât viaţa în biserică
Unde convingerile morale ale vieţii se alipesc de cele ale lumii
Şi lumea înconjurătoare nu mai găseşte nici o diferenţă de trai între cei din
biserică şi cei de afară
Matei 24:37-38

Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea
Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau
şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie.
• Unul care trăieşte într-o astfel de convingere nu o să aştepte venirea Domnului
• Apostolul Pavel îndeamnă Biserica din Roma:
Romani 12:2

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea
minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună,
plăcută şi desăvârşită.
• Nu ajută să-ţi pregăteşti în gând scuze bine chibzuite pentru ziua de apoi
• Pe Domnul şi Mântuitorul nostru nu-L poţi păcăli. El cunoaşte inima ta.
1 Tesaloniceni 5:8

Dar noi, cari suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa
credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.
• Apostolul Pavel descrie în Efeseni 6:14-17 cum să fim înzestraţi
• Dar pentru mine, versetele următoare au o importanţă deosebită
1 Corinteni 13:13

Acum dar rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai
mare dintre ele este dragostea.
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• Dacă rămânem în credinţă, dacă ne ţinem de Cuvântul lui Dumnezeu şi dacă
practicăm Dragostea Cerească între noi – poate să vină Domnul

Voi sunteţi cei aleşi
• Întrebarea care se pune este o întrebare la singular şi i se poate răspunde numai
la singular: Eşti tu un copil a lui Dumnezeu?
• Isus a venit pe acest pământ pentru salvarea ta
• El a fost crucificat, luând toate păcatele tale pe această cruce.
• Şi numai acela, care recunoaşte jertfa aceasta a Domnului nostru Isus Cristos
poate să fie salvat de judecata în ziua de apoi
• Isus personal garantează faptul acesta:
Ioan 3:36

•
•
•
•
•
•

Cine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va
vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.
Acelaşi Isus Cristos este viu şi astăzi!
El vrea să vină în viaţa ta! Să-ţi ierte păcatele şi Să-ţi dea putere să trăieşti o
viaţă din belşug
Biblia spune căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava Lui Dumnezeu.
Şi deasemennea plata păcatului este moartea, dar Darul fără Plată a lui
Dumnezeu este Viaţa Veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.
Când a murit, Domnul a plătit plata păcatului nostru.
Chiar acum El este gata să intre în viaţa ta.
Ioan 16:6

“Veniţi la mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă dau odihnă. Căci Eu
sunt Calea, Adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tată decât prin Mine.”
Apocalipsa 3.20

•
•
•
•

“Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa Voi
intra la el.”
Dacă vrei să ai parte din viaţa de belşug, pe care Ţi-a promis-o Domnul Isus,
stai cu el de vorbă în fiecare zi în Rugăciune.
Descoperă planul minunat pe care are El pentru viaţa ta citind Biblia şi
întâlnindu-te cu alţii, care iubesc pe Domnul.
Însfârşit, adu-ţi aminte de minunatele Lui promisiuni.
Apostolul Ioan scrie în prima lui Epistolă:
1 Ioan 2:28

Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentruca atunci când Se va arăta El,
să avem îndrăsneală, şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi
depărtaţi de El.
Amin
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