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Doamne, mi-e frică pe acest pământ 
Textul de bază: Ioan 14: 15 - 31 

 

Întroducere: 
 

Tema noastră de astăzi este „Frica! Ce ne mai așteaptă“ 
• Semnele sunt vizibile: nesiguranța, frica, ațățarea 
• Un diplomat italian a scris o carte cu titlul „Mi-e frică de mâine“ 
• Un savant englez a cultivat bacilul „Botulinus“, un degetar, adică 5 - 7 

grame ajung pentru nimicirea întregii populații din Europa! 
• Toate manevrele militare au ca bază atacul atomic 
• Nu e de mirare dacă militarii calculează în cazul unui război cu milioane 

de morți 
 

În ce direcție se dezvoltă omenirea? 
• Ce ne aduce viitorul? 
• Cine ne poate da un răspuns autoritar? 

o Poate spiritiștii sau astrologi 
o Vizionarii sau ghicitorii 

• Numai unul singur ne poate da un răspuns: „Biblia, Cuvântul lui 
Dumnezeu“ 
 

Biblia nu spune „ce“ vine, ci „cine“ vine 
 

Cel care vine este Fiul lui Dumnezeu! 
• El vine ca „Domn“ și nu ca „mântuitorul omenirii“ 
• În Vechiul Testament se anunță de 1527 ori, și în Noul Testament de 319 

ori, venirea Domnului ca Domn 
• Fiecare al 25-lea verset din Biblie vorbește de ea 

 
Faptele Apostolilor 1: 10 - 11 (Înălțarea Domnului Isus) 
Și cum stăteau ei (ucenicii) cu ochii pironiți spre cer, pe când Se suia El, 
iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb, și au zis: „Bărbați 
Galileeni, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Isus, care S-a înălțat la cer 
din mijlocul vostru, va veni în acelaș fel cum L-ați văzut mergând la cer.“  
 
Matei 24: 30 
„Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate semințiile 
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pământului se vor boci, și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii 
cerului cu putere și cu mare slavă.“ 

 

Toți acei, care cred în El, așteaptă cu nerăbdare acest eveniment 
• Lumea vorbește de sfârșitul lumii 
• Dar noi vorbin de un început nou sub conducerea Lui 

2 Petru 3: 13 - 14 
„ Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în 
care va locui neprihînirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați 
aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină, 
și în pace.“  
 

Sperața celor care cred în Isus, este bazată pe cuvântul Lui 
• Speranța aceasta nu este numai o mângăiere ieftină 
• Sau o promisiune pentru timpul după moarte 

Ioan 14: 1 - 3 
„Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, și aveți credință 
în Mine. în casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi 
spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce, și vă voi 
pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt 
Eu, să fiți și voi.“ 
 

• Isus Cristos personal promite acest viitor tuturi celorce cred în El și care 
trăiesc sub conducerea Lui 

 

Semnele pentru toți vizibile bat alarmă 
 

După actul de salvare prin Fiul lui Dumnezeu, venirea Domnului este cea 
mai importantă știre pentru omenirea întreagă 

• Biblia nu ne lasă în neștire despre această venire 
• Dar Isus mustră norodul pentru indiferența lui față de cele întâmplate 

Luca 12: 54 - 56 
El (Isus) a mai zis noroadelor: „când vedeți un nor ridicându-se la apus, 
îndată ziceți: „Vine ploaia.“ Și așa se întâmplă. Și când vedeți suflînd 
vântul dela miazăzi, ziceți: „Are să fie zăduf.“ Și așa se întâmplă. 
„Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți s-o deosebiți: vremea 
aceasta cum de n-o deosebiți?“ 
 

• Isus, când a fost întrebat de ucenici Lui când va fi timpul acesta, Le-a 
amintit, că semne vizibile vor anunța venirea Lui. 
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Una din semne: războaie și vești de războaie 

Matei 24: 6 
„Veți auzi de războaie și vești de războaie: vedeți să nu vă spăimântați, 
căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi 
atunci.“ 
 

• În istoria omenirii, în timp de 3400 de ani nu existau 300 de ani pace. 
Pentru ce atunci tocmai acuma această spaimă? 

• După Apocalipsa 9: 18 o treime din omenire va fi nimicită de mâna 
omului 

• În anul 1944 populația era de 4,5 miliarde pe glob 
• treime ar fi fost atunci 1,5 miliarde 
• dar în război au murit „numai“ 50 de milioane 
• Atunci încă nu existau posibilitățiile technice pentru 1,5 miliarde de morți 
• În ziua de 1 noembrie 1952 au pus Statele Unite o bombă de hidrogen în 

funcție 
• În ziua de 12 august 1953 Uniunea Sovietică 

Matei 24: 7 
„Un neam se va scula împotriva altui neam, și o împărăție împotriva altei 
împărății; și pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi.“ 
 

Una din semne: Semnele naturii 
Matei 24: 29 
„ Îndată după aceste zile de necaz. „soarele se va întuneca, luna nu-și va 
mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, și puterile cerurilor vor fi 
clătinate.“ 
 
Apocalipsa lui Ioan 16: 18 - 20 
„Și au urmat fulgere, glasuri, tunete, și s-a făcut un mare cutremur de 
pământ, așa de tare, cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un 
cutremur așa de mare.“ 
 

• În al 10-lea secol s-au numărat 32 de cutremure 
• În al 19-lea deja 2119 de cutremure, adică în 100 de ani! 
• Între 1900 - 1940 erau peste 3000 de cutremure 
• Dar marele cutremur va mai veni 
 

Un alt semn: gândire materială și o gândirea decadentă 
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• Omul se va gândi numai la avantajele și poftele lui 
1 Timotei 3: 1 - 4 
„Să știți că în zilele din urmă vor fi zile grele. Căci oamenii vor fi iubitor 
de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de 
părinți, nemulțămitori, fără evlavie, fără dragoste firească, 
neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblînziți, neiubitori de bine, 
vânzători, obraznici,îngâmfați; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori 
de Dumnezeu.“ 
 

Ceice iubesc pe Isus vor avea zile grele 
 

2 Petru 3: 3 
„Înainte de toate, să știți că în ziua din urmă vor veni batjocoritori plini 
de batjocuri, care vor trăi după poftele lor.“ 
 

• Dar Isus Cristos nu ne lasă în neștire: 
Luca 21: 34 
„Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu 
îmbuibare  de mâncare și băutură, și cu îngrijorările vieții acesteia, și 
astfel ziua aceea să vină fără veste asupra noastră.“ 
 

Întrebarea nu este: „când vine Domnul“ ci „sunt eu pregătit, ca Să poată 
veni?“ 

• Dumnezeu a stabilit momentul exact, când a trebuit să vină Fiul Lui pe 
acest pământ, ca mântuitor și Salvator 
Galateni 4: 4 
„Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său.“ 
 

• Tot așa stabilește Dumnezeu și momentul exact când va veni Fiul Său, 
dar nu ca mântuitor, ci ca Domn al Domniei. 
Matei 24: 44 
„Deaceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu 
vă gândiți.“ 

Întrebarea este numai: „Ești tu pregătit? 
Marele Evanghelist Billy Graham a spus odată: „Mai periculoasă decât 
bomba atomică, este indiferența oamenilor pentru Bunătatea Tatălui nostru 
din cer.“                 

A M I N 


