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„Cum aşteptăm noi pe Isus? 
Textul de bază: Romani 15:1-6 

 

Întroducere 
• Suntem la începutul lunii decemvrie 
• Prăvăliile sunt bine pregătite pentru zilele de sărbătoare 
• Pentru noi începe alegerea cadourilor potrivite pentru cei dragi 
• Şi pentru cei care sunt singuri începe un timp de mare durere şi singurătate 
• Începe timpul crăciunului 
 
Dar creştinii aşteaptă venirea Domnului nostru Isus Cristos 
• Nu numai ca copil mic în lesă 
• Ci şi venirea Domnului nostru ca Salvator şi ca Domn 

Romani 13.11 
Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este 
ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai 
aproape de noi decât atunci când am crezut. 
 

• Aceste zile înainte de crăciun ne reamintesc de cele întâmplate acum două mii 
de ani 

• Apostolul Pavel ne avertizează să fim treaz pentru a doua venire a lui Isus 
 

Să aşteptăm pe Isus – ca serv pentru altul 
 

• În biserica din Roma erau mari probleme între creştini: 
• Ei nu s-au putut înţelege care din sărbătorile vechi mai sunt valabile pentru ei? 
• Ce fel de îmbrăcăminte mai este voie de purtat? 
• Ce fel de carne este admisă ? Cea din Templu da sau ba ? 
• In biserica din Roma aceste teme au avut prioritate în discuţie 
• Când se întâlnea biserica, despre ele era vorbă 
• Pavel ne arată o atitudine generală a unui creştin într-o astfel de situaţie 

 
 
Romani 14.1 
Primiţi bine pe cel slab în credinţă, şi nu vă apucaţi la vorbă asupra 
părerilor îndoielnice. 
 

• Nu se rentează să te cerţi în biserică pentru o astfel de temă secundară 



                                                                               2 

   a4ro08c1.pdf                                                                                                   © „Cu Evanghelia pe drum“ de Manfred Folk 
  

• Pentru-că fiecare ceartă lasă urme negative 
• În ceartă spui poate ceva, ce de fapt nici nu ai vrut să spui 
 

Pavel avertizează pe cei tari în credinţă 
 

• Este un lucru de folos să fii tare în credinţă, dar atenţie: 
• Nu ai voie să pretinzi lucrul acesta şi dela altul 
• El este probabil suprasolicitat 

1 Corinteni 8:1 
În ce priveşte lucrurile jertfite idolilor, ştim că toţi avem cunoştinţă. Dar 
cunoştinţa îngâmfă pe când dragostea zideşte. 
 

• În biserica din Roma s-a simţit lipsa de dragoste 
• Teme de ceartă erau destule, ca şi la noi astăzi în bisericile noastre 
• Astfel de diferenţe ne împiedică să aşteptăm cu adevărat şi cu o inimă sinceră 

venirea lui Isus 
• O întrebare: Cum te simţi tu, dacă te-ar vedea Domnul în situaţia în care te afli 

tu acuma? 
Romani 15.1 
Noi, cari suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, şi 
să nu ne plăcem nouă înşine. 
 

• Apostolul Pavel s-a simţit tare în Isus 
• Din cauza aceasta a putut să rabde cu cei slabi 

1 Corinteni 9:22 
Am fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, 
ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei. 
 

• Singurul scop a acestei atitudini trebuie să fie salvarea celui pierdut 
Romani 15:2 
Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii 
altora. 
 

• Prima noastră întrebare nu are voie să fie: Cine are dreptate? 
• Ci, ce ajuta fratelui meu spre întărirea lui în credinţă 
• Isus a renunţat la puterea Lui divină, a devenit om, pentru că numai astfel a 

putut purta păcatele noastre pe cruce 
Romani 15.3 
Căci şi Cristos nu Şi-a plăcut Lui însuşi; ci, după cum este scris: ,,Ocările 
celor ce Te ocărăsc pe Tine, au căzut peste Mine.” 
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• Ce folos ar fi fost pentru noi, dacă Isus ar fi nimicit pe toţi acei care L-au 
batjocorit şi L-au jignit? 

• Isus a ales voia Tatălui Ceresc: a murit pentru păcatele mele!! 
Romani 14.19 
Aşa dar, să urmărim lucrurile, cari duc la pacea şi zidirea noastră. 
 

Să aşteptăm pe Isus – lăsând să ne vorbească 
 
Romani 15:4 
Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, 
pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să 
avem nădejde. 
 

• Cuvântul lui Dumnezeu este fundamentul credinţei noastre personale 
• În timpul nostru fugitiv, informaţiile zilnice sunt foarte multilaterale 
• Ele au o mare influenţă aspra noastră 
• Dar noi nu avem voie să dăm acestor ştiri o prioritate în viaţa noastră 

2 Timotei 3:16  
Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să 
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 
 

• Dacă nu vrem să pierdem nădejdea venirii Domnului nostru, atunci trebuie să 
ţinem o legătură strânsă cu Cuvântul lui Dumnezeu 

• Inspiraţiile unora poate fi de folos, dar ele îngâmfă pe omul 
• Din cauza aceasta , Pavel de bazează pe cuvântul scris 

Romani 15:4 
Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, 
pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să 
avem nădejde. 
 

Să aşteptăm pe Isus – cunoscând puterea Lui divină 
 

• Ce bine, că Apostolul Pavel mai subliniază încă odată acest gând 
• Numai acela, care e plin de Duh, poate spune aşa ceva 
 

Romani 15:5 
Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţiminte, 
unii faţă de alţii, după pilda lui Cristos Isus; 
 

• Isus este cu noi – şi atunci când avem părtăşie unii cu alţii 
• Frica Domnului este, că noi nu mai creştem în credinţă 



                                                                               4 

   a4ro08c1.pdf                                                                                                   © „Cu Evanghelia pe drum“ de Manfred Folk 
  

• Ci ne bazăm pe cele ştiute – şi judecăm după ele 
Romani 14:4 
Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este 
treaba stăpânului său; totuşi, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-
l întărească pentru ca să stea. 
 

• Isus nu vrea, ca atunci când va veni pe acest pământ, să găsească o turmă de 
revoluţionari şi certăreţi 

Romani 15:6 
Pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, 
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos. 
 

• Domnul vrea să găsească pe pământ un grup de oameni care sunt legaţi printr-
o dragoste sfântă primită dela El 

• Domnul nu cere o armonie artificială, jucată faţă de cei din afară 
• Nici de acoperirea păcatelor sub covor nu este vorba 
• Păcat este păcat, şi aşa şi trebuie tratat 
• Dar în conţinutul principal, în legătură strânsă cu Isus Cristos, aici trebuie să 

fie unitate 
Romani 14:3 
Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănâncă; şi cine nu 
mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. 
 

Dacă punem prea mare greutate pe problemele care ne despart 
atunci devin ei mai important decât legătura noastră cu Domnul 
 

• Rezolvarea problemelor tale este o problemă între Dumnezeul tău şi tine 
• Prin El poţi primi şi corectare dar şi iertare, atunci când ai gândit greşit 

Romani 14.22 
Încredinţarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. 
Ferice de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte bine. 
 

• Şi aşa să aşteptam venirea Domnului nostru Isus Cristos 
1 Petru 3.8 
Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, 
miloşi, smeriţi.                                                                 Amin  


