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INTRODUCERE 
 

 

 

 Este Lecţia A Opta din Studiul Pentru noi-convertiţi - 

Răpirea Bisericii.  Pasajele de bază care vor fi studiate pe 

parcursul lecţiei sunt : 1 Corinteni 15:51-55; 1 Tesaloniceni 

4:14-18; Revelația 4:1-4; Ioan 11:25-26; Cântarea Cântărilor 

2:6-10; și Iov 37:1-4.  

 Răpirea bisericii este un eveniment important pentru 

toată Biserica, cea care aşteaptă cu adevărat timpul când va veni 

„singurul Stăpân, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”- 

1 Timotei 6:15, Cel care va reveni pentru a ne lua din această 

lume. Însă, sunt astfel de credincioşi care nu ştiu nimic despre 

acest eveniment major. Tema aceasta este largă şi foarte extinsă 

în înţelesul ei, totuşi, autorul va căuta să dea o explicație potrivită 

a acestei doctrine importante a înălţării.  

 

 Apostolul Ioan ne îndeamnă: 

„Şi acum, copilaşilor, rămâneți în el, pentru ca atunci când va fi 

arătat el, să avem cutezanţă şi să nu fim făcuţi de ruşine înaintea 

lui la venirea sa.”        1 Ioan 2:28 

 

 Fiind copii Lui trebuie să fim gata să-L întâlnim cu 

credinţa că, tot ce am dedicat Lui, este în siguranţă (2 Timotei 

1:12). Mai mult, fiind robii Lui trebuie să fim gata să ne 

înfăţişăm în faţa Judecăţii lui Cristos, pentru a da socoteală de 

lucrurile pe care ni le-a încredinţat ( 1 Petru 4:10; 1 Corinteni 

4:1-2). NU dorim să ne înfăţişăm în faţa lui Dumnezeu fiind 

ruşinaţi de viaţa şi faptele noastre, de asemenea, nu dorim ca Lui 

să îi fie ruşine de noi.  
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 Fiţi atenţi la mustrarea dată de însuşi Domnul Isus: 

„De aceea oricine se va ruşina de mine şi de cuvintele mele în 

această generaţie adulteră şi păcătoasă, de acela şi Fiul omului 

se va ruşina când va veni în gloria Tatălui său cu îngerii sfinţi.”

        Marcu 8:38 
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TRUPUL LUI CRISTOS 
 

 

  În cadrul lecţiei a şaptea, am studiat tema trupului înviat, 

care-l va primi fiecare credincios la reîntoarcerea Domnului Isus. 

În acest timp Domnul Isus Cristos va transforma trupurile 

noastre din carne şi sânge, care sunt supuse putrezirii şi sunt 

păcătoase, cu trupuri desăvârşite, fără păcat, trupuri cereşti care 

vor fi asemenea trupului Lui. Apoi vom părăsi lumea aceasta, 

pentru a primi răsplata veşnică.  

 Totuşi, acum trăim în perioada numită Epoca Bisericii. 

În timpul acestei perioade Dumnezeu formează trupul spiritual, 

care este compus din credincioşii noi-convertiţi (a nu se 

confunda cu biserica universală ecumenică pe pământ). Când 

Dumnezeu salvează omul, Duhul Sfânt transformă acest om ca 

parte acestui trup duhovnicesc pregătindu-i un loc în Ceruri 

(Ioan 14:1-3; Efeseni 2:6). În acest trup spiritual nu sunt 

favoritisme.  

 

Pavel spune: 

„Nu este nici iudeu, nici grec, nu este nici rob, nici liber, nu este 

nici parte bărbătească, nici parte femeiască; fiindcă voi sunteţi 

toţi una în Cristos Isus.”              Galateni 3:28 

 

 Ca şi contrast, trupul fizic al lui Cristos pe pământ este 

format din iudeii salvați şi neamurile salvate. Aceasta a fost o 

taină până în clipa în care a fost descoperită lui Pavel (apostol al 

Neamurilor). El confirmă aceasta în epistola sa către Efeseni. 
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„Din această cauză eu, Pavel, prizonierul lui Isus Cristos pentru 

voi, neamurile, Dacă aţi auzit despre administrarea harului lui 

Dumnezeu care îmi este dat referitor la voi; Cum prin revelaţie 

mi-a făcut cunoscut misterul; (aşa cum v-am scris înainte pe 

scurt, Din care, citind, puteţi înţelege cunoaşterea mea în 

misterul lui Cristos), Care în alte generaţii nu a fost făcut 

cunoscut fiilor oamenilor, aşa cum este revelat acum sfinţilor săi 

apostoli şi profeţi prin Duhul; Că neamurile vor fi co-

moştenitoare şi ale aceluiaşi trup şi părtaşe ale promisiunii lui 

în Cristos, prin evanghelie; Căreia am fost făcut servitor, 

conform cu darul harului lui Dumnezeu dat mie, prin lucrarea 

efectivă a puterii lui.”              Efeseni 3:1-7 

 

 

 De asemenea, Pavel vorbeşte de acest trup spiritual în 

epistola sa către biserica din Corint. 

 

 Pavel scrie: 

„Fiindcă după cum trupul este unul şi are multe membre, şi toate 

membrele acelui singur trup, fiind multe, sunt un singur trup, tot 

aşa este şi Cristos. Căci de un singur Duh noi toţi suntem 

botezaţi într-un singur trup, fie iudei sau greci, fie robi sau 

liberi; şi toţi am fost făcuţi să bem într-un singur Duh. Fiindcă 

trupul nu este un singur membru, ci mai multe.” 

         1 Corinteni 12:12-14 

 

  

 Sigur că, trupul lui Cristos este Biserica.  

 

 De asemenea, Pavel spune că Dumnezeu: 
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„...a pus toate sub picioarele lui şi l-a dat să fie capul peste toate 

lucrurile în biserică, Care este trupul lui, plinătatea celui care 

umple toate în toţi.”           Efeseni 1:22-23 

 

 Epoca Bisericii a început cu aproximativ 2000 de ani în 

urmă, când Duhul Sfânt a fost trimis pe pământ de Domnul Isus 

Cristos, în ziua Cincizecimii (Fapte 2:1), împlinind promisiunea 

care a fost dată de El în capitolul întâi din Fapte.  

 

 Luca scrie: 

„Pentru că Ioan într-adevăr a botezat cu apă; dar voi veţi fi 

botezaţi cu Duhul Sfânt nu după multe zile.”      Fapte 1:5 

 

 Începând de atunci, Duhul Sfânt botează credincioşii care 

sunt „biserica, care este trupul Lui” (Trupul supranatural a lui 

Cristos constă acum din toţi credincioşii din cer şi de pe pământ). 

 

 În Fapte citim: 

„Ci veţi primi putere după ce Duhul Sfânt va fi venit peste voi; 

şi îmi veţi fi martori deopotrivă în Ierusalim şi în toată Iudeea şi 

în Samaria şi până la cea mai îndepărtată parte a pământului.”

           Fapte 1:8 

 

 Credincioşii, oriunde ar fi, trebuie să fie cu adevărat 

martorii Lui pentru cei pierduţi. Când acest trup supranatural va 

fi pregătit, Domnul Isus Cristos se va întoarce şi va ne va la El 

din această lume. Acest eveniment este cunoscut ca răpirea.  

 

 

Împărăţia Morţii 
 Când mor credincioşii, sufletele lor ajung în Ceruri, 

totuşi trupurile lor rămân în mormânt unde putrezesc şi se 
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transformă în pulberea pământului. În timpul întrupării lui 

Cristos, El a luat asupra Sa un trup omenesc pentru ca, prin 

moarte să poată lua de la Satan puterea asupra morţii. Dacă 

Cristos Isus nu ar fi dus moartea pe cruce şi nu ar fi luat cheile 

Iadului și ale morții, Satan ar fi avut în mâinile lui puterea de a 

stăpâni trupurile noastre în mormânt. Până la crucificarea lui 

Cristos, Satan avea puterea asupra morţii, după cruce i-a fost 

luată această putere.  

 

 Biblia spune: 

„Fiindcă, după cum copiii sunt părtaşi cărnii şi sângelui, în 

acelaşi fel şi el s-a împărtăşit din aceleaşi, pentru ca prin moarte 

să nimicească pe cel ce avea puterea morţii, care este diavolul,”

          Evrei 2:14 

 

„Şi sunt cel ce trăieşte deşi a fost mort; şi, iată, eu sunt viu 

pentru totdeauna şi întotdeauna, Amin; şi am cheile iadului şi 

ale morţii.”              Revelația 1:18 

 

Într-o zi Cristos se va întoarce şi va ridica trupurile 

noastre din mormânt datorită puterii Sale. Din acest timp vom fi 

în ceruri cu El. Probabil că scena va fi asemănătoare cu cea 

despre care scrie Iuda.  

 

 „Dar Mihail, arhanghelul, pe când se certa cu diavolul, s-a 

contrazis pentru trupul lui Moise şi nu a cutezat să aducă 

împotriva lui o acuzaţie defăimătoare, ci a spus: Domnul să te 

mustre!”             Iuda 1:9 

 

 Când Moise a murit (Deuteronom 32:5-6), Însuşi 

Dumnezeu l-a înmormântat. Din epistola lui Iuda cunoaştem că, 

mai târziu Dumnezeu a înviat trupul lui Moise. Cu adevărat 
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putem vedea aceasta atunci când Moise şi Ilie se înfăţişează 

împreună cu Domnul Isus pe munte, în timpul transfigurării lui 

Isus din Matei 17:1-5. Dumnezeu a înviat trupul lui Moise, 

pentru ca el să se poată înfăţişa împreună cu Isus Cristos. Când 

Dumnezeu a făcut aceasta, Arhanghelul Mihail se certa cu 

Diavolul pentru a înălţa acest trup, deoarece Moise a fost înviat 

înainte de moartea lui Isus Cristos pe cruce. Deoarece Diavolul 

mai avea puterea asupra morţii, de aceea se certa pentru trupul 

lui Moise. (Domnul Isus încă nu murise pe cruce pentru a plăti 

plata răscumpărării pentru acest trup.) Sigur că Domnul Isus a 

interzis Diavolului, iar după ce a luat trupul lui Moise. După cum 

Isus Cristos a plătit cu sângele Său pentru răscumpărarea noastră, 

de asemenea, poate să învie acum pe orice credincios. În 

asemenea mod, după porunca Lui, credincioşii vor ieşi din 

mormânt prin puterea cuvântului Lui. Acest trup înviat va fi nou, 

un trup ceresc care va fi asemenea trupului Lui. 
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TRUPURILE NOASTRE 

NEMURITOARE 
   

 

 Lecţia trecută despre Trupul Înviat este foarte relevantă 

pentru această lecţie a Răpirii. În momentul în care trupul 

credinciosului este înviat din mormânt, va fi schimbat. În acest 

trup nou înviat, vom fi înălţaţi până la al treilea Cer, unde vom 

fi înfăţişaţi în faţa Judecăţii lui Cristos (1 Corinteni 15:42-52). 

 

Misterul descoperit lui Pavel 
Unul dintre cele şapte mistere ale Noului Testament este 

formarea trupului Cristos (în epoca Bisericii). Acest mister nu a 

fost cunoscut şi înţeles de nimeni până a fi descoperit apostolui 

Pavel (Romani 16:25; Efeseni 3:1-4).  

 Un alt „mister” care a fost descoperit lui Pavel este 

răpirea celor sfinţi, când „putrezire trebuie să se îmbrace cu 

neputrezire, şi acest muritor să se îmbrace cu nemurire.”(1 

Corinteni 15:53)  

 

 În 1 Corinteni Pavel spune:  

„Iată, vă spun un mister: Nu toţi vom adormi, dar toţi vom fi 

schimbați,”        1 Corinteni 15:51 

 

 După cum am văzut în lecţia precedentă despre trupul 

înviat, Biblia spune că, trupul nostru cel nou va fi fără sânge. Vă 

puteţi imagina cum poate arăta aceasta pentru omul nesalvat în 

adunarea celor din biserică când va avea loc răpirea? Cu toţii 

sunt împreună într-o clădire, cei salvați şi cei nesalvați. Iar „într-

o clipeală de ochi”(1 Corinteni 15:52) toţi cei salvați vor dispare 
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în faţa ochilor lor. Tot ce va rămâne de la ei vor fi hainele şi mult 

sânge împrăştiat pe jos! Se prea poate ca omul să-şi piardă 

minţile! Această perioada va fi cel mai greu timp pentru cei 

necredincioşi, însă va fi bucuros pentru credincioşi care se vor 

uni cu Domnul Isus. Doar atunci vom avea parte de o viaţă 

adevărată, iar necazurile şi încercările nu se vor mai atinge de 

noi.   

 Fiind inspiraţi de Duhul Sfânt, prorocii din Vechiul 

Testament ne scriu despre acest eveniment marcant, însă nu a 

fost înţeles de nimeni până a fi descoperit lui Pavel, apostol al 

Neamurilor. (Faptul că ei înșişi nu înţelegeau tainele care le 

rosteau, accentuează încă odată ineranţa Scripturii.) Biblia 

spune: „Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu” (2 Timotei 

3:16) şi că „ oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul 

Sfânt.” (Petru 1:21). Petru confirmă că, aceşti proroci din 

Vechiul Testament de obicei scriau ceea ce sigur nu înțelegeau.  

 

„Căutând ce, sau în ce fel de timp arăta Duhul lui Cristos, care 

era în ei, când adeverea dinainte suferinţele lui Cristos şi gloria 

de după acestea. Cărora le-a fost revelat, că nu pentru ei înşişi ci 

pentru noi, serveau ei acele lucruri care vă sunt acum vestite, prin 

cei ce v-au predicat evanghelia cu Duhul Sfânt trimis din cer; 

lucruri în care îngerii doresc să se uite.”             1 Petru 1:11-12 

 

 Prorocii din Vechiul Testament nu cunoşteau nimic 

despre epoca Bisericii și răpirea Bisericii, deoarece nu le-a fost 

descoperit.  

 

 De aceea Pavel ne învaţă: 

„Iată, vă spun un mister: Nu toţi vom adormi, dar toţi vom fi 

schimbaţi,”         1 Corinteni 15:51 
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 Pavel spune că, nu toţi vom muri. Acelaşi gând este 

urmărit atunci când se vorbeşte de cei care au adormit. De 

exemplu, în evanghelia după Ioan 11:11-14, Isus vorbeşte celor 

prezenţi că, „Lazăr prietenul nostru doarme” Ei, însă, nu au 

înţeles ceea ce El le-a spus lor, de aceea a fost nevoie ca Isus să 

zică pe faţă că Lazăr a murit. În epistola către Corinteni, Pavel 

vorbeşte celor credincioşi: „nu toţi vom adormi.” Nu toţi sfinţii 

vor fi morţi la venirea Domnului Isus. Dacă Salvatorul nostru s-

ar întoarce în timpul vieții noastre, am fi acei despre care 

vorbeşte Pavel în partea a doua a versetului „noi vom fi 

schimbaţi.” Când va avea loc răpirea, mulţi vor învia din morţi, 

însă alţii vor fi răpiți la Domnul fiind în viață, totuși transformaţi. 

Trupurile noastre moarte se vor transforma în trupuri 

nemuritoare şi glorioase, care vor fi asemenea trupului lui 

Cristos (1 Ioan 3:1-3; Filipeni 3:20-21). Tot acest eveniment va 

avea loc într-o clipire din ochi.  
 

„Într-un moment, într-o clipeală de ochi, la ultima trâmbiţă; 

fiindcă trâmbiţa va suna şi morţii vor fi înviaţi nepieritori, şi noi 

vom fi schimbaţi.”        1 Corinteni 15:52 

 

 Expresia „într-o clipeală de ochi” în acest context nu 

înseamnă o clipire propriu-zisă cu ochiul. Ci mai degrabă este o 

mişcare a ochiului atunci când începe să clipească. Deoarece 

această viteză este mare, ea poate fi evaluată (aproximativ 

1/1000 de secunde). Nu ne putem imagina cât de rapid este, însă 

cu aşa viteză va avea loc răpirea. Imaginaţi-vă că cei 

necredincioşi stau cu voi la masă, dintr-o dată se aude sunet de 

trompetă, ei nici nu vor vedea felul în care aţi dispărut, dacă vor 

clipi în acel moment.  
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Trâmbiţa Domnului 
 Pentru mulţi învăţători biblici cuvântul trâmbiţă din 

versetul 52 întâmpină câteva dificultăţi în redactare. Însă, totul 

este foarte simplu. Nu este vorba de o trompetă, ci de sunetul 

trompetei. În versiunea engleză a Bibliei King James este tradus 

ca ultimul sunet al trâmbiţei, chiar dacă unii caută să interpreteze 

şi să corecteze folosind cuvântul „trompetă.” Sunt unii oameni 

care învaţă că, Biserica va trece prin perioada Necazului cel 

Mare. Ei spune că trompeta, despre care se vorbește în 1 

Corinteni 15:52 - este trâmbiţa finală. Ea este auzită în Revelația 

11:15, de asemenea, este auzită după perioada Necazului. Însă 

Biblia vorbeşte de o proclamare finală, care este diferită de 

trâmbiţa finală. Pavel nu zice că acest zgomot este sunetul 

trompetei finale. Ci, Pavel spune că, este ultima trâmbiță (sau 

sunetul) al acestei trompete, care va fi auzită în timpul răpirii. 

Deoarece mulţi caută să interpreteze acest pasaj după felul lor, 

apar noile învăţături eretice care spune că, biserica va trece prin 

Necazul cel Mare. Biblia spune clar că biserica nu va avea nevoie 

să treacă prin această perioadă a Necazului.  

 

 Ba mai mult, în 1 Tesaloniceni citim că: 

„Fiindcă însuşi Domnul va coborî din cer cu un strigăt, cu vocea 

arhanghelului şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, şi morţii în Cristos 

se vor scula primii;”    1 Tesaloniceni 4:16 

 

 Domnul Isus nu va coborî atunci când va suna trompeta 

finală, ci El va coborî la ultimul sunet al acestei trompete. 

 

„Într-un moment, într-o clipeală de ochi, la ultima trâmbiţă; 

fiindcă trâmbiţa va suna şi morţii vor fi înviaţi nepieritori, şi noi 

vom fi schimbaţi.”        1 Corinteni 15:52 
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 Deoarece este vorba de ultimul sunet al trâmbiţei, din 

aceasta reiese că, trompeta a sunat de mai multe ori. Mai degrabă 

a fost un sunet pentru cei morţi în Cristos să învie, iar cel de-al 

doilea a însemnat transformarea şi înălţarea credincioşilor.  

 

 

Acest Muritor va Trebuie să se Schimbe în Nemurire 

 

 „Morţii vor învia nepieritori, şi noi vom fi schimbaţi” (1 

Corinteni 15:52). În acest verset sunt amintite două categorii de 

oameni - sfinţii morţi şi sfinţii vii. Este în acord cu dialogul lui 

Isus cu Marta despre Lazăr.  

 

,, Marta i-a spus: Ştiu că va învia în înviere, în ziua de apoi. Isus 

i-a spus: Eu sunt învierea şi viaţa, cel ce crede în mine, chiar 

dacă ar fi murit, totuşi va trăi; Şi oricine trăieşte şi crede în 

mine, nicidecum nu va muri niciodată. Crezi tu aceasta?”  

              Ioan 11:24-26 

 

 Primul grup dintre cei credincioşi - sunt cei morţi, 

care vor învia în neputrezire atunci când va reveni 

Domnul Isus Cristos.  

 

 Cel de-al doilea grup - sunt credincioşii care 

„niciodată nu vor muri”, adică, vor fi în viaţă 

atunci când va reveni Domnul Isus.  

 

Observaţi că în 1 Corinteni 15:52 Pavel spune foarte 

precaut, „vom fi schimbați,” incluzându-se în această categorie. 

Pavel a crezut cu adevărat că răpirea va avea loc în timpul vieţii 

lui. Fiecare credincios ar trebui să trăiască în aşteptarea revenirii 

Domnului după el. Dorinţa lui Pavel de a vedea întoarcerea 
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Domnului Isus, i-a adus coroana dreptății. De asemenea, şi noi 

putem primi această coroană.    

   

   Pavel continuă: 

„Fiindcă această putrezire trebuie să se îmbrace cu neputrezire, 

şi acest muritor să se îmbrace cu nemurire.”     1 Corinteni 15:53  

 

Încă odată putem vedea cele două categorii care vor 

învia. Primul grup - „putrezirea” şi se referă la credincioşii a 

căror trup este îngropat în pământ. Însă, când va reveni Cristos, 

aceste trupuri vor fi îmbrăcate în „neputrezire.” Trupul cel nou 

care va ieşi din mormânt nu va mai fi asemenea trupului 

precedent supus putrezirii, ci va fi un trup nou neputrezit, care 

nu va îmbătrâni, nu se va întrista, nu va suferi şi nu va muri 

niciodată.  

 Cealaltă parte a versetului („şi acest muritor să se 

îmbrace în nemurire”) se referă la cel de al doilea grup - creştinii 

care sunt în viaţă. Cuvântul „muritor”  semnifică „supus morţii” 

(acest fapt se referă la trupul nostru carnal). Cu toţii suntem 

muritori,  deoarece mai suntem în aceste trupuri care sunt supuse 

morţii. Însă, dacă Cristos se va întoarce în timpul vieţii noastre, 

vom fi transformaţi  şi „vom fi îmbrăcaţi în nemurire.” Trupurile 

noastre noi nu vor mai fi supuse morţii. Isus spune: „Nici nu vor 

putea muri de atunci încolo” Luca 20:36. 

 

„Astfel, când această putrezire se va fi îmbrăcat cu 

neputrezire, şi acest muritor se va fi îmbrăcat cu nemurire, 

atunci va fi împlinit cuvântul scris: Moartea este înghiţită în 

victorie.”          1 Corinteni 15:54 

 

 Când se va reîntoarce Domnul Isus, moartea va fi 

lichidată şi doar atunci vom putea să cântăm marea Victorie în 
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Isus în aşa fel cum nu am cântat niciodată. Cristos Isus a biruit 

boldul morţii şi aceasta este victoria noastră în El.  

 

„Victoria în Isus, mi-a dat azi salvarea 

Cu sfântul Său sânge El m-a răscumpărat 

Întreaga mea iubire doar Lui i se cuvine 

În el am Victoria, spălat sunt de păcat!” 

 

 De aceea Pavel scrie plin de credincioşie: 

„Moarte, unde este boldul tău? Mormântule, unde este victoria 

ta? Şi boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este legea. 

Dar mulţumiri fie lui Dumnezeu, care ne dă victoria prin 

Domnul nostru Isus Cristos!”            1 Corinteni 15:55-57 

 

 În ceruri cei credincioşi, care vor fi în viaţă la revenirea 

lui Cristos, nu vor avea parte de boldul morţii deoarece nu vor 

muri. Ba mai mult, mormântul nu-i va putea întoarce pe cei care 

sunt morţi în Cristos. Mormântul nu va mai avea putere asupra 

lor. Cristos va învia trupurile lor din mormânt prin puterea 

Cuvântului Său.  

 Cunoaştem că „puterea păcatului este legea”, iar 

„păcatul este încălcarea legii” (1 Ioan 3:4). Legea a fost dată 

pentru a ne înştiinţa de existenţa păcatului şi de faptul că ne 

facem vinovaţi de păcat (Romani 4:15; 5:13; 7:7).  

 În timpul răpirii vom avea parte de trupuri noi. Vom fi 

victorioşi. Vom avea o victorie finală asupra cărnii noastre. Este 

bine ca fiecare creştin să memoreze următorul verset pentru a nu 

uita acest lucru. 

 

„De aceea, fraţii mei preaiubiţi, fiţi neclintiţi, de nemişcat, 

abundând totdeauna în lucrarea Domnului, ştiind că munca 

voastră în Domnul nu este în zadar.”     1 Corinteni 15:58 
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Binecuvântata Speranță 
 Acum, să deschidem la 1 Tesaloniceni 4, unde vom găsi 

mai multe informaţii despre marele eveniment al Răpirii. 

 

„Dar nu voiesc să fiţi neştiutori, fraţilor, referitor la cei adormiţi, 

ca nu cumva să vă întristaţi, întocmai precum ceilalţi care nu au 

speranţă. Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, tot aşa, 

pe cei ce dorm în Isus, Dumnezeu îi va aduce cu el, Fiindcă 

aceasta vă spunem prin cuvântul Domnului, că noi, care suntem 

vii şi rămânem până la venirea Domnului, nu o vom lua 

nicidecum înaintea celor adormiţi, Fiindcă însuşi Domnul va 

coborî din cer cu un strigăt, cu vocea arhanghelului şi cu 

trâmbiţa lui Dumnezeu, şi morţii în Cristos se vor scula 

primii; După aceea noi, care suntem vii şi rămânem, vom fi răpiţi 

împreună cu ei în nori să întâmpinăm pe Domnul în văzduh şi 

astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. De aceea, mângâiaţi-vă 

unii pe alţii cu aceste cuvinte.”       1 Tesaloniceni 4:13-18 

 

 Pavel îndeamnă pe cei credincioşi să „nu vă întristaţi”, 

deoarece nu au nici un motiv de întristare pentru cei care au mers 

la Domnul. Nu avem nevoie să fim întristați, dacă ştim deja că 

aceştia au plecat la Domnul Isus Cristos. Sunt mai binecuvântaţi 

acolo unde se află cu Salvatorul lor, faţă de viaţa pe care au avut-

o aici pe pământ. Însă, este o mare întristare şi jale pentru cei 

care au plecat fără a-L cunoaşte pe Domnul Isus. Cei 

necredincioşi nu au parte de mângâierea pe care-o are omul 

credincios, pentru că fără Dumnezeu nu este speranţă. 

 

 Vorbind de cei necredincioşi Pavel spune: 

„Că în acel timp eraţi fără Cristos, înstrăinaţi de cetăţenia lui 

Israel şi străini de legămintele promisiunii, neavând speranţă şi 

fără Dumnezeu în lume,”               Efeseni 2:12 
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 Fără speranță şi fără Dumnezeu, cel necredincios 

nu se poate aştepta la nimic, exceptând doar 

pedeapsa din Lacul de Foc. 

 

Cu cât mai mult se deosebeşte speranţa din inima unui 

credincios! După moarte el ajunge în Ceruri unde, deja, îi este 

pregătită bogăţia gloriei nedescrise. Doar el are parte de această 

speranță sigură şi o aşteptare sigură în Cristos.  

 

 Conform cu Dicţionarul Webster speranţa este, „a 

simţi că dorinţa poate fi împlinită, după cum 

sperăm după venirea primăverii.” 

 

Însă, speranța care se folosită în Biblie (ţinând cont de 

siguranţa salvării noastre), niciodată nu semnifică doar o simplă 

întâmplare. Definirea termenului biblic „speranţă” poate fi găsit 

în Dicţionarul Random House Thesaurus- „siguranţa  garanţiei 

sau aşteptării.” 

Avem ceva mai mult decât o simplă dorinţă a faptului că 

avem salvare în Cristos sau că Isus Cristos se va întoarce. 

Cunoaştem că cei salvați aşteaptă acum venirea Lui. De 

asemenea, suntem siguri de acest lucru. Biserica lui Cristos, 

Biserica Romano-Catolică, Mormonii, Martorii lui Iehova şi alte 

religii false învaţă şi spune că, salvarea este prin credinţă şi prin 

fapte. Termenul „speranță” aceştia îl explică ca fiind „o 

posibilitate” sau „o şansă” a faptului că vom ajunge în Ceruri. 

Însă Biblia nu foloseşte un asemenea înţeles sau sens niciodată. 

Creştinii, care cred în Biblie, pot fi siguri de salvarea lor (1 Ioan 

5:12-13). Baza acestei siguranţe este întemeiată în Cuvântul lui 

Dumnezeu.      
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„Cel ce are pe Fiul are viaţa, cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu 

nu are viaţa. V-am scris acestea, vouă, care credeţi în numele 

Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă eternă şi să credeţi 

în numele Fiului lui Dumnezeu.”           1 Ioan 5:12-13 

 

 Speranţa celui credincios este în Cristos Isus. Be baza că 

El este în viaţă, cunoaştem că, într-o bună zi El se va întoarce 

pentru a transforma trupurile noastre vechi în trupuri cereşti, 

asemenea trupului Cristos. După acest eveniment vom scăpa de 

trupul nostru temporar şi păcătos în care locuim acum. Zilnic 

credincioşii se luptă cu ispitele străduindu-se să ajungă la 

sfinţenie. Fiecare dintre credincioşi doreşte să primească acest 

trup nou, fără de păcat şi perfect, care nu va mai fi supus 

păcatului. Doar atunci vor putea sluji într-un mod perfect lui 

Cristos. Speranța noastră este că ştim că într-o zi, Domnul Isus 

va reveni şi ne va da acest trup perfect. Aceasta este adeverit, 

fără nici o îndoială. El va face aceasta.  

 În pasajul de mai jos putem urmări felul în care se 

foloseşte cuvântul „speranță.” Chiar dacă unii oameni folosesc 

aceste versete în favoarea argumentului că, salvarea este prin 

fapte, vom vedea că aceştia nu vorbesc de  o salvare în care nu 

ești sigur. Aceste versete ne învaţă despre siguranţă în 

evenimentele din viitor.  

 

 Observaţi ce zice Pavel în Romani: 

„Şi nu numai ele, dar şi noi înşine, care avem primele roade ale 

Duhului, chiar noi gemem în noi înşine aşteptând adopţia fiilor, 

adică răscumpărarea trupului nostru. Fiindcă suntem salvaţi 

prin speranţă; dar speranţa văzută nu este speranţă; căci de ce 

ar mai spera cineva pentru ceea ce se poate vedea?”   

           Romani 8:23-24 
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 Unii folosesc următoarea frază „suntem salvaţi prin 

speranţă” pentru a argumenta că, este doar o speranță a salvării 

noastre (pe care încă nu o cunoaştem). Însă citirea versetului 23 

şi 24 ne arată adevărul. Sufletele celor credincioși deja sunt 

salvaţi, iar ceea ce aşteptăm noi este „salvarea trupului nostru.” 

Această salvare a trupului nu va avea loc până la momentul 

răpirii, când Domnul Isus ne va da trupuri asemenea trupului Lui. 

De aceea, când Pavel spune, „suntem salvaţi prin speranţă,” se 

referă la învierea viitoare a trupului.  

 

 De asemenea, Ioan vorbeşte de aceasta: 

„Vedeţi ce fel de dragoste ne-a dat Tatăl, ca să fim chemaţi fiii 

lui Dumnezeu; din această cauză lumea nu ne cunoaşte, pentru 

că nu l-a cunoscut nici pe el. Preaiubiţilor, acum suntem fiii lui 

Dumnezeu şi nu s-a arătat încă ce vom fi, dar ştim că atunci când 

el se va arăta, vom fi asemenea lui, fiindcă îl vom vedea aşa cum 

este. Şi fiecare dintre cei care au această speranţă în el, se 

curăţeşte pe sine însuşi, precum el este curat.” 1 Ioan 3:1-3 

 

 

 Versetul 2 vorbeşte de trupul nostru nou și glorificat. 

Când se va întoarce Cristos Isus, vom fi asemenea Lui. Aceasta 

este speranţa noastră; siguranţa şi încredinţarea evenimentelor 

viitoare cu aşteptări limitate că aceasta va avea loc.  

 

 În Titus citim: 

„Fiindcă harul lui Dumnezeu care aduce salvarea s-a arătat 

tuturor oamenilor, Învăţându-ne ca, negând neevlavia şi poftele 

lumeşti, să trăim în cumpătare, în dreptate şi în evlavie în 

această lume de acum. Aşteptând acea binecuvântată speranţă 

şi glorioasa arătare a marelui Dumnezeu şi a Salvatorului 

nostru Isus Cristos.”               Titus 2:11-13 
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 „Binecuvântata speranță” este apariția glorioasă a 

Domnului Isus Cristos, atunci când vom primi trupuri noi.  

 

„Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Cristos, 

conform cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cu recunoaşterea 

adevărului, care este conform cu evlavia, În speranţa vieţii 

eterne, pe care Dumnezeu, care nu poate minţi, a promis-o 

înainte de începutul lumii;”         Titus 1:1-2 

 

„Speranța vieţii eterne” este acea „binecuvântată speranță” pe 

care o aşteptăm atunci când vom primi trupurile noastre înviate, 

nemuritoare. Sufletele noastre deja acum posedă viaţa veşnică 

(timpul prezent),dar trupurile noastre încă nu. Speranța noastră 

în viaţa veşnică este fundamentată în promisiunea lui Cristos de 

a reveni şi a da un trup, care nu va muri niciodată. Aceasta va 

avea loc, deoarece El „a promis” şi „este credincios” (Evrei 

10:23). 

 

 Petru spune:  

„De aceea încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi cumpătaţi şi 

speraţi până la capăt pentru harul care vă va fi adus la revelarea 

lui Isus Cristos;.”      1 Petru 1:13 

 

 În ce ne încredem noi - „Se poate să avem sau nu parte 

de el?” Este fals! Noi sperăm „până la capăt pentru harul care 

vă va fi adus la revelarea lui Isus Cristos.” Acest „har” cuprinde 

în sine un trup nou pe care așteptăm să-l primim.  

 

 Pavel spune:  

„Aducem mulţumiri lui Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus 

Cristos, rugându-ne totdeauna pentru voi, De când am auzit de 
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credinţa voastră în Cristos Isus şi de dragostea voastră pentru 

toţi sfinţii, Pentru speranţa care este păstrată pentru voi în cer, 

despre care aţi auzit dinainte în cuvântul adevărului 

evangheliei,”             Coloseni 1:3-5 

 

 Această speranţă care-o avem, este aşezată în ceruri. Însă 

această speranță poate fi primită doar atunci când Cristos Isus se 

va întoarce şi o va aduce. Nu ne aflăm într-o situaţie în care 

presupunem, „poate vom primi sau poate nu vom primi.” 

Speranţa noastră deja este aşezată în ceruri, aşteptându-ne. 

Întrebarea nu stă că, dacă „vom primi aceasta,” ci întrebarea este, 

„când vom primi aceasta?” În prima epistolă către Corinteni, 

Pavel se gândeşte că, ce-ar fi dacă Cristos nu ar fi înviat? Prin 

urmare, nu am fi avut nici o speranţă ajungând în Iad. Nu am fi 

ajuns niciunde, decât în mormânt, dacă nu ar fi înviat Cristos. 

Însă, El a înviat cu adevărat, de aceea avem această fericită 

speranță.  

 

„Dar dacă nu este înviere a morţilor, atunci Cristos nu a fost 

înviat. Şi dacă Cristos nu a fost înviat, atunci predicarea noastră 

este deşartă şi credinţa voastră de asemenea deşartă. Şi, într-

adevăr, suntem găsiţi martori falşi ai lui Dumnezeu, pentru că 

am adus mărturie despre Dumnezeu că l-a înviat pe Cristos, pe 

care nu l-a înviat, dacă aşa este că morţii nu învie. Căci dacă 

morţii nu învie, atunci Cristos nu a fost înviat. Şi dacă nu a fost 

înviat Cristos, credinţa voastră este deşartă; voi sunteţi încă în 

păcatele voastre. Atunci şi cei ce au adormit în Cristos sunt 

pierduţi. Dacă doar pentru această viaţă avem speranţă în 

Cristos, suntem cei mai mizerabili dintre toţi oamenii. Dar 

acum, Cristos a fost înviat dintre morţi şi a devenit primele 

roade ale celor ce au adormit.”           1 Corinteni 15:13-20 
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 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu deoarece, Cristos este 

înviat! Pavel doar speculează dacă El, Domnul Isus, nu ar fi 

înviat. Dacă Isus Cristos nu ar fi înviat din morţi, creştinii nu ar 

fi avut speranţă: iar cei morţi în Cristos ar fi pierit (versetul 18). 

De aceea, după cum speranța noastră este întemeiată numai pe 

unicul eveniment, care nu ar fi avut loc, nu am fi avut nici o 

speranță, fiind cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii. Cu 

siguranţă trebuie să mulţumim lui Dumnezeu pentru că, Domnul 

nostru Isus Cristos a înviat din morţi (versetul 20)! 

 

 

Plecarea şi Unirea Noastră  
Chiar dacă sufletul omului este salvat deja, trupul, totuşi, 

aşteaptă răpirea.  

 

„Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, tot aşa, pe cei ce 

dorm în Isus, Dumnezeu îi va aduce cu el,”     1 Tesaloniceni 4:14 

 

 Evanghelia, conform cu 1 Corinteni 15:1-4, este că, Isus 

Cristos a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat şi a înviat 

a treia zi. Evident că Pavel se referea la evanghelie, atunci când 

a scris epistola către Tesaloniceni. Pavel spune: „pe cei ce dorm 

în Isus, Dumnezeu îi va aduce cu el.” Aceasta se referă la 

credincioşii a căror suflete Domnul Isus îi va aduce cu El la 

revenirea Lui - El îi va aduce pe toţi credincioşii care au murit 

până în clipa aceea.  

 

„Ca să vă întărească inimile să fie ireproşabile în sfinţenie 

înaintea lui Dumnezeu, adică Tatăl nostru, la venirea Domnului 

nostru Isus Cristos cu toţi sfinţii săi.”  1 Tesaloniceni 3:13 
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 Când un credincios moare, sufletul lui părăseşte trupul, 

intrând în lumea spirituală dintr-o lume fizică, sufletul acestuia 

ajunge la al treilea cer pentru a fi cu Isus Cristos. Acolo va şi 

rămâne până la revenirea lui Cristos. Apoi, va avea parte de un 

trup nou înviat.  

 Să cercetăm acum Geneza 35, unde se dă un exemplu în 

care sufletul părăseşte trupul în timpul morţii.  

 

„Şi s-a întâmplat, pe când sufletul ei se îndepărta, (pentru că a 

murit) …”               Geneza 35:18  

    

 Încă un exemplu din epistola lui Pavel: 

„Fiindcă pentru mine a trăi este Cristos, şi a muri este câştig. Dar 

dacă trăiesc în carne, aceasta este rodul muncii mele; totuşi nu 

ştiu ce voi alege. Fiindcă sunt strâmtorat din două părţi, având 

dorinţă să plec şi să fiu cu Cristos, ceea ce este mult mai 

bine; Totuşi, a rămâne în carne este mai necesar pentru voi.”

           Filipeni 1:21-24 

 

 Pavel, niciodată nu ar fi spus că, „a muri este câştig,” 

dacă nu ar fi aşteptat nimic după moartea sa. Nu, ci Pavel spune 

că, după moarte va avea parte de veşnica bucurie, unde va fi cu 

Isus Cristos pe veci. Aceste versete învaţă că după moarte un 

creştin ajunge la Cristos, însă trupul lui supus putrezirii nu va 

ajunge la Cristos. Acest trup mort va ajunge în mormânt, iar 

sufletul părăsește acest trup îndreptându-se spre Cristos.  

 

„De aceea şi suntem întotdeauna cutezători, ştiind că în timp ce 

suntem acasă în trup, suntem absenţi de la Domnul; (Fiindcă 

umblăm prin credinţă, nu prin vedere), Suntem cutezători, spun, 

şi mai degrabă doritori să fim absenţi din trup şi să fim prezenţi 

cu Domnul.”          2 Corinteni 5:6-8 
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 În momentul care murim, sufletul nostru părăsește trupul, 

iar noi, imediat, suntem înfăţişaţi în faţa lui Dumnezeu. Toţi cei 

care învaţă că, Iadul este mormântul, iar sufletul rămâne 

inconştient până la revenirea lui Cristos, este o minciună (Secta 

lui Charles Russel, Martorii lui Iehova şi secta lui Herbert 

Armstrong, Biserica Universală a lui Dumnezeu cu revista 

Adevărul Evident). Ne este cunoscut deja că, sufletul omului va 

avea parte de două evenimente: 

 

1. După moarte, sufletul celui credincios va ajunge 

în faţa lui Cristos - şi NU în Iad.  

 

2. Iadul NU este un mormânt.  

 

„Fiindcă aceasta vă spunem prin cuvântul Domnului, că noi, 

care suntem vii şi rămânem până la venirea Domnului, nu o vom 

lua nicidecum înaintea celor adormiţi, Fiindcă însuși Domnul va 

coborî din cer cu un strigăt, cu vocea arhanghelului și cu 

trâmbița lui Dumnezeu, și morții în Cristos se vor scula primii;” 

      1 Tesaloniceni 4:15 

 

 Pavel vorbeşte de „noi care suntem vii,” deoarece 

aşteptăm întoarcerea lui Cristos Isus fiind încă în viaţă. El spune 

că, „nu o vom lua nicidecum înaintea celor adormiţi.” Creştinii 

care vor fi în viaţă la venirea Domnului Isus, nu vor merge în 

ceruri înaintea celor morţi, pentru că „cei morţi în Cristos” 

trebuie să învie mai întâi.  

 Mai departe citim că, „însuşi Domnul se va coborî din 

Cer.” Este o apariţie reală, personală şi fizică a Domnului Isus 

în faţa credincioşilor, în timpul învierii fizice trupeşti din morţi. 

Când va avea loc această înviere, toate mormintele vor fi 
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deschise. Ştim deja că aceasta va avea loc în acest fel, deoarece 

în Matei citim despre învierea care a avut loc atunci când Isus 

Cristos a înviat din morţi.   

 

 Iată ce scrie Matei: 

„Şi mormintele au fost deschise; şi multe trupuri ale sfinţilor 

care adormiseră, s-au ridicat; Şi au ieşit din morminte, după 

învierea lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora.” 

      Matei 27:52-53 

 

 Chiar dacă o asemenea naraţiune pare a fi mai mult un 

fapt fantastic, învierea va avea loc, în același fel, la finalul epocii 

Bisericii,  trupurile morţilor în Cristos vor ieşi din aceste 

morminte. Această înviere este anticipată „cu un strigăt” (1 

Tesaloniceni 4:16), iar ceea ce vom auzi de la Domnul nostru 

Isus este, „urcaţi aici.” Asemenea invitaţiei  auzite de Ioan, când 

a fost urcat la cer (Revelația 4).  

 

 Observaţi ce zice Ioan în acest verset: 

„După aceasta, m-am uitat şi, iată, o uşă era deschisă în cer; şi 

prima voce pe care am auzit-o era ca a unei trâmbiţe care 

vorbea cu mine şi a spus: Urcă-te aici şi îţi voi arăta lucrurile 

care trebuie să fie de aici înainte.”             Revelația 4:1 

 

 Această trâmbiţă va anunţa răpirea Bisericii (trupul lui 

Cristos). Observaţi că în Revelația 11 are loc a doua răpire. 

Glasul răsună din nou, „urcă-te aici”, iar cei doi martori (Moise 

şi Ilie) sunt luaţi la cer. 

 

„Şi au auzit o voce tare din cer, spunându-le: Urcaţi aici. Şi au 

urcat la cer într-un nor; şi duşmanii lor i-au privit.”   

            Revelația 11:12 
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 Cred că, atunci când Biserica va fi luată la Domnul Isus, 

vom putea auzi vocea care ne va chema, „urcaţi aici.” Cei morţi 

împreună cu cei vii vom merge după sfinţii înviaţi, ne vom înălţa 

pentru a ne întâlni cu Salvatorul nostru în văzduh. Va fi un timp 

glorios, deoarece mormântul nu va mai avea putere să reţină 

morţii, legea gravitaţiei va fi încălcată, iar noi vom pleca acasă 

sus în ceruri! Mai mult, datorită spuselor Domnului Isus în 

evanghelia după Ioan, cred că, în acest moment El va zice „urcaţi 

aici,” Domnul va chema pe fiecare pe nume.  

 

„Adevărat, adevărat vă spun: Cel care nu intră pe uşă în staulul 

oilor, ci se caţără pe altă parte, acela este hoţ şi tâlhar. Dar cel 

care intră pe uşă este păstorul oilor. Portarul îi deschide şi oile 

aud vocea lui; iar el îşi cheamă oile pe nume şi le conduce 

afară.”         Ioan 10:1-3 

 

 Este evident că, „oile” reprezintă credincioşii, iar 

cuvintele „le conduce” nu este alt ceva decât o referire la răpire. 

De aceea, afirmaţia mea va fi mai tare şi anume, cu toţii vom 

auzi glasul Lui, atunci când ne va chema pe nume. Cât de 

minunat este gândul că, „El își cheamă oile pe nume.” Domnul 

Isus se întoarce, iar Ion Cuzneţov aude glasul care îl strigă, „Ion 

Cuzneţov vino aici”, şi el urcă la Cer. În această clipă cu toţii 

vom fi transformaţi „într-o clipeală de ochi.” După ce vom primi 

trupuri înviate, vom merge în Cer pentru a fi împreună cu Isus 

Cristos pe veci. Nu cred că cei nesalvați vor înţelege Cuvântul 

lui Dumnezeu în același fel ca şi cei credincioşi. Cei nesalvați 

mai degrabă vor gândi că au auzit un tunet, după cum a avut loc 

în evanghelia după Ioan 12:  

 

„Tată, glorifică numele tău. Atunci a venit o voce din cer, 

spunând: Deopotrivă l-am glorificat şi îl voi glorifica din 
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nou. De aceea mulţimea care stătea în picioare şi care a auzit a 

spus: A tunat; alţii au spus: Un înger i-a vorbit.” Ioan 12:28-29 

 

  Ceea ce se petrece aici este că, cei care au fost salvați, în 

clipa aceea, au auzit glasul, iar cei care au fost nesalvați auzit un 

tunet. Dacă aceasta este adevărat atunci, probabil, va fi la fel 

atunci când Domnul Isus va spune, „Urcă aici!” Cei nesalvați 

vor crede că au auzit un tunet şi nu o voce. Dacă ar auzi vocea 

Lui, s-ar putea ca şi ei să poată fi răpiți. Când Dumnezeu 

vorbește, ceea ce promite, El împlinește (Geneza 1:3; Psalmul 

33:9).  

 1 Tesaloniceni 4:16 spune că, El se va coborî însoţit de 

„vocea arhanghelului.” În Biblie, Mihail este singurul arhanghel 

pe care-l cunoaştem. Despre el citim în Iuda 9, unde el se ceartă 

cu Satana pentru trupul lui Moise. Biblia nu zice nimic de ceea 

ce va anunţa arhanghelul, atunci când se va coborî Domnul Isus. 

Probabil că, Diavolul va căuta să influenţeze învierea noastră 

viitoare. Dacă va fi aşa, atunci Mihail îi va zice: „Domnul să te 

mustre,” după cum este scris în Iuda 9.  

 

Dușmanul Nostru, Diavolul 
 

 Uitaţi-vă la ceea ce zice Domnul Isus ucenicilor Lui:  

„Şi Isus, ştiind gândurile lor, le-a spus: Fiecare împărăţie 

dezbinată împotriva ei însăşi este pustiită; şi fiecare cetate sau 

casă dezbinată împotriva ei însăşi nu va sta în picioare. Şi dacă 

Satan scoate pe Satan, este dezbinat împotriva lui însuşi; cum va 

sta aşadar împărăţia lui în picioare? Şi dacă eu prin Beelzebub 

scot draci, copiii voştri prin cine îi scot? Din această cauză ei 

vor fi judecătorii voştri. Dar dacă eu scot draci prin Duhul lui 

Dumnezeu, atunci împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi. Sau 

cum poate cineva să intre în casa celui tare şi să îi jefuiască 
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bunurile, decât dacă întâi îl leagă pe cel tare? Şi după aceea îi 

va jefui casa.”            Matei 12:25-29 

 

 Dacă vom analiza aceste versete în contextul lor vom 

vedea că, fariseii îl acuzau pe Isus Cristos că este posedat de un 

demon sau de un duh necurat. Aceşti farisei au văzut că Domnul 

Isus a scos un demon din omul orb şi surdo-mut (versetul 22), 

însă ei au descris această minune ca fiind o acţiune prin puterea 

demonilor, acuzând pe Cristos că, „El scoate afară dracii cu 

ajutorul lui Beelzebub”. 

 Aici „cel tare” este Satan, iar „casa” lui este lumea. În 2 

Corinteni 4 Pavel vorbeşte că, Satan este „dumnezeul acestei 

lumi.” De aici tragem concluzia că, „bunurile celui tare,” sunt 

oamenii.  

 

„În care dumnezeul acestei lumi a orbit minţile celor ce nu cred, 

încât lumina glorioasei evanghelii a lui Cristos, care este chipul 

lui Dumnezeu, să nu strălucească peste ei.”         2 Corinteni 4:4 

 

 Petru spune următoarele: 

„Fiţi cumpătaţi, fiţi vigilenţi, pentru că potrivnicul vostru, 

diavolul, dă târcoale ca un leu răcnind, căutând pe cine să 

devoreze,.”         1 Petru 5:8 

 

 De asemenea, Pavel vorbeşte de cei care sunt prinşi în 

plasa Diavolului (2 Timotei 2:26). Aceste versete arată că, Satan 

are putere asupra oamenilor, însă, slavă lui Dumnezeu, Cristos a 

biruit pe Diavolul! Acum, toţi cei care cred în lucrarea finală a 

lui Cristos, sunt eliberaţi de legea păcatului şi a morţii datorită 

puterii sângelui Lui (1 Ioan 12:31; Ioan 16:1).  
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„Fiindcă, după cum copiii sunt părtaşi cărnii şi sângelui, în 

acelaşi fel şi el s-a împărtăşit din aceleaşi, pentru ca prin moarte 

să nimicească pe cel ce avea puterea morţii, care este diavolul,”

          Evrei 2:14 

 

„Despuind principate şi autorităţi, le-a făcut de ruşine pe faţă, 

triumfând asupra lor în aceasta.”             Coloseni 2:15 

 

 Domnul Isus Cristos l-a biruit pe Satan pe cruce şi-l va 

lega atunci când se va întoarce pe pământ pentru a restaura 

Împărăția Sa.  

 

„Şi am văzut un înger coborând din cer, având cheia gropii fără 

fund şi un lanţ mare în mâna sa. Şi a prins dragonul, acel şarpe 

din vechime, care este Diavolul şi Satan, şi l-a legat pentru o mie 

de ani, Şi l-a aruncat în groapa fără fund şi l-a închis şi a pus 

un sigiliu deasupra lui, ca el să nu mai înşele naţiunile până se 

vor împlini cei o mie de ani; şi după aceea el trebuie dezlegat 

pentru puţin timp.”         Revelația 20:1-3 

 

 Acum nu vorbim de instaurarea Împărăţiei Lui, ci vorbim 

de răpirea Bisericii Lui, atunci când Domnul Isus va veni „ca un 

hoţ în noapte.” 

 

„Fiindcă voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului vine astfel, 

ca un hoţ în noapte.”       1 Tesaloniceni 5:2 

 

 Isus a fost răstignit între doi hoți , iar atunci când ostaşii 

au venit să-L prindă în grădina Gețimani, El a zis următoarele:  

 

„Şi Isus a răspuns şi le-a zis: Aţi ieşit ca împotriva unui tâlhar, 

cu săbii şi bâte, ca să mă luaţi?”              Marcu 14:48 
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 De aceea, când va veni să-şi ia Biserica Lui (trupul Lui), 

va veni neaşteptat pentru cei necredincioşi, asemenea unui hoţ 

care intră şi fură tot ce găseşte mai bun în timp nebănuit. Domnul 

Isus va veni ca un vânător după trupuri sau ca un spărgător de 

morminte. Chiar dacă Diavolul va căuta să se împotrivească 

(după cum spune în Iuda 9), nu va putea să influenţeze şi să 

încurce planul Domnului Isus Cristos în îndeplinirea misiunii 

Sale.  

 Am văzut deja în 1 Tesaloniceni 4:16-17 că, „morții în 

Cristos se vor scula primii.” Acest pasaj al Scripturii include 

anunţul trompetei. Apoi, mormintele celor credincioşi se vor 

deschide şi trupurile noi se vor înălţa la întâlnirea cu Domnul 

Isus. După aceea, trompeta va suna din nou (ultima anunţare a 

trompetei în 1 Corinteni 15:52) şi trupurile sfinţilor vii se vor 

schimba în trupuri noi cereşti „într-o clipeală de ochi.”  

 

Răpiţi Împreună  
Pavel scrie Tesalonicenilor:  

„După aceea noi, care suntem vii şi rămânem, vom fi răpiţi 

împreună cu ei în nori să întâmpinăm pe Domnul în văzduh şi 

astfel vom fi întotdeauna cu Domnul.”   1 Tesaloniceni 4:17 

 

 Versetul 16 conţine una dintre cele mai mari promisiuni 

care poate fi găsită în Cuvântul lui Dumnezeu. Ea vorbeşte de 

unirea laolaltă a familiei spirituale în ceruri. Deoarece ştim că 

aceasta va fi ultima zi petrecută cu cel necredincios drag nouă, 

trebuie să ne străduim să îl aducem la Cristos. În afară de acest 

fapt, unirea familiei nu va fi completă fără tată, mamă, frate, 

soră, mătuşă sau unchi. Trebuie să fim perseverenţi în rugăciune 

pentru membrii de familie, pentru ca şi ei să aibă parte de acel 
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loc împreună cu noi. Amintiţi-vă că nu mai trebuie să plângem 

pe cei care „au murit în Cristos” (1 Tesaloniceni 4:13-14).  

 În versetul 17 Pavel spune că, „vom fi întotdeauna cu 

Domnul Isus.” Aceasta arată că, fiecare credincios se va întoarce 

pe acest pământ cu Domnul Isus, atunci când se va întoarce El 

pentru a restaura Împărăţia Sa. Din lecţia Moştenirii celor 

credincioşi cunoaştem că, cei credincioşi vor împărăţi cu Isus 

Cristos. Împărăţia noastră este premiul nostru pe care trebuie să-

l merităm (2 Timotei 2:10-13; Coloseni 3:23-25; Romani 8:16-

18). Viaţa veşnică este darul lui Dumnezeu pentru cei care cred, 

însă privilegiul de a domni cu El depinde de faptele noastre.  

 Din 1 Tesaloniceni cunoaştem că, Domnul Isus nu va 

veni pe pământ, când se va întoarce pentru a lua biserica Sa. El 

se va opri undeva în nori, iar noi ne vom înălţa la El. Doar după 

şapte ani El se va întoarce pe pământ împreună cu sfinţii Lui. De 

data aceasta piciorul lui va călca Muntele Măslinilor, atunci va 

restaura împărăţia Sa grandioasă. Un alt eveniment care se 

deosebeşte de aceste eveniment, este A doua Venire sau Ziua 

Domnului. În cadrul lecţiei viitoare vom vedea că venirea a două 

a lui Cristos este împărţită în două părţi.  

 

 În primul rând, El va veni pentru sfinţii Lui - 

răpirea.  

 

 În al doilea rând, El va veni cu sfinţii Lui pentru 

a instaura împărăţia de o mie de ani pe pământ.  

 

 

Cuvinte de Mângâiere 
  „Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.”  

      1 Tesaloniceni 4:18 
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 „Aceste cuvinte” (pe care le-a scris el) prezintă un izvor 

de mângâiere pentru fiecare credincios care a pierdut pe cel care-

i este drag și este salvat. „Aceste cuvinte” pot mângâia pe cel 

credincios în timpuri grele în această lume. „Aceste cuvinte” pot 

mângâia pe cei salvați care suferă şi pe cei care mor. Cugetarea 

profundă asupra acestor cuvinte va deveni un izvor plin de 

dorinţă după venirea Salvatorului, care-i va aduce coroana 

(coroana dreptății 2Timotei 4:8).  

 Biblia este unica carte din lume care este în stare să-i 

aducă credinciosului o adevărată mângâiere în faţa morţii. O 

asemenea mângâiere nu vom avea parte în Cartea lui Mormon. 

Talmudul (care este folosit de iudei) nu ne va putea da această 

mângâiere, Coranul nu va fi în stare să facă aceasta. Toate aceste 

cărţi învaţă că, salvarea este prin fapte, de aceea nimeni nu poate 

cunoaşte dacă va ajunge sau nu în cer. Catolicii, de asemenea, 

nu au parte de o asemenea mângâiere, deoarece cred că mai întâi 

vor ajunge în Purgatoriu. Martorii lui Iehova nu au parte de 

această mângâiere, deoarece cred că, Iadul este mormântul în 

care vor ajunge toţi oamenii, și când vor fi într-o stare de 

inconştienţă în aceste morminte, aşteptând venirea lui Isus 

Cristos. Ateii nu pot avea o astfel de mângâiere, pentru că ei cred 

că după moarte nu au parte de nimic.  

 

Vechiul Testament Vorbeşte de Răpire       
Vom cerceta acum două pasaje din Vechiul Testament 

care vorbesc despre răpire. Primul pasaj se regăseşte în cartea 

Cântarea Cântărilor. Prorocii din Vechiul Testament care au 

scris aceste evenimente, nu au înţeles niciodată lucrurile pe care 

le scriu deoarece biserica, în timpul lor, a fost un mister, care a 

fost descoperită apostolului Pavel după câteva sute de ani. 

Cântarea Cântărilor este o istorie a dragostei, care prezintă o 

întruchipare a relaţiei lui Cristos cu mireasa Sa, biserica.  
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„Vocea preaiubitului meu! Iată, el vine sărind peste munţi, 

săltând peste dealuri. Preaiubitul meu este ca o căprioară sau un 

tânăr căprior; iată, el stă în picioare în spatele zidului nostru, se 

uită la ferestre, arătându-se printre zăbrele. Preaiubitul meu a 

vorbit şi mi-a spus: Ridică-te, iubita mea, frumoasa mea şi vino 

departe. Căci, iată, iarna a trecut, ploaia s-a terminat şi s-a dus; 

Florile se arată pe pământ; timpul cântării păsărilor a venit şi 

vocea turturicii se aude pe pământul nostru;”   

              Cântarea Cântărilor 2:8-12 

 

 „Vocea preaiubitului meu! (versetul 8) arată pe Domnul 

Isus Cristos care coboară din Ceruri cu un strigăt (1 Tesaloniceni 

4:16).  

 „Iată El vine” (versetul 8) arată venirea lui Cristos după 

mireasa Sa.  

 „Zăbrele” (versetul 9) arată că, Domul Isus Cristos 

priveşte în jos din ferestre cereşti (Geneza 7:11). Toate aceste 

lucruri indică că vom putea să privim în sus şi să vedem felul în 

care Isus Cristos coboară după noi, înainte ca răpirea să aibă loc. 

Versetul 10 „Ridică-te, iubita mea, frumoasa mea şi vino 

departe” reprezintă o întruchipare a răpirii Bisericii (1 

Tesaloniceni 4:17).  

 Versetele 11 şi 12 indică, răpirea care va avea loc 

primăvara sau vara. Epoca Bisericii începe cu Ziua Cincizecimii 

din Fapte 2 şi, probabil, în acelaşi anotimp al anului se va sfârşi: 

aprilie sau mai. Versetul 11 „ploaia a trecut” indică spre o 

„ploaie timpurie” de care citim în Vechiul Testament. Aceste 

pasaje din Scriptură se referă la ploile torenţiale din Aprilie sau 

Mai. Acum, nu caut să datez exact timpul răpirii Bisericii, pentru 

că Biblia spune: „nu ştiţi nici ziua nici ceasul în care va veni Fiul 

Omului” (Matei 25:13). Totuşi, aici se vorbeşte că putem 
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cunoaşte „timpurile şi vremurile” (1 Tesaloniceni 5:1-2). Cred 

că aceste versete din Cântarea Cântărilor indică timpuri şi 

vremuri, atunci când mireasa (trupul lui Cristos) poate aştepta 

venirea Mirelui său.  

 

„La aceasta de asemenea inima mea tremură şi sare din locul 

ei. Ascultă cu atenţie vuietul vocii sale şi sunetul ce iese din 

gura lui. El îl conduce sub întregul cer şi fulgerul lui până la 

marginile pământului. După acesta răcneşte o voce, el tună cu 

vocea maiestăţii sale; şi nu le va opri când se aude vocea sa.”

           Iov 37:1-4 

 

  

„Ascultă cu atenţie vuietul vocii sale şi sunetul ce iese din gura 

lui”- evident este o referinţă la chemarea pe care o face Cristos 

pentru sfinţii Săi (precum în 1 Tesaloniceni 4:16).  

 Când el spune, „El îl conduce” (Iov 37:3) să referă la 

vocea lui. „Fulgerul lui până la marginile pământului.” Din 

acest pasaj al cărţii Iov putem înţelege că, răpirea va fi însoţită 

de bubuitura unui tunet (probabil fulger) care va fi văzută în toată 

lumea.  

 În timpul tunetului într-un punct sub nori se acumulează 

încărcături pozitive şi negative care formează un fenomen numit 

fulger. Şirul electronilor merge în jos formând un tunel din 

particule ionizate capabile să transmită energia electrică. Până ca 

fulgerul să se abată în jos, ceva se ridică în sus prin acest tunel 

format din aceşti ioni.  

 Într-o bună zi Domnul Isus va coborî în atmosfera 

pământului pentru a răpi oamenii Săi. Biblia vorbeşte de 

Dumnezeu ca, „tună cu vocea maiestății sale” (Iov 37:4). Când 

Dumnezeu vorbeşte, glasul Lui poate părea asemenea tunetului 

pentru cei nesalvați.  
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 În evanghelia după Ioan ni se spune: 

„Tată, glorifică numele tău. Atunci a venit o voce din cer, 

spunând: Deopotrivă l-am glorificat şi îl voi glorifica din nou. 

De aceea mulţimea care stătea în picioare şi care a auzit a spus: 

A tunat; alţii au spus: Un înger i-a vorbit.”          Ioan 12:28-29 

 

 Când Dumnezeu va spune „Urcați aici,” probabil va fi un 

zgomot asemenea bubuitului unui tunet. Sunetul vocii Lui este 

asemenea exploziei unei bombe balistice cu un blitz orbitor ca al 

fulgerului, care va putea fi văzută din toate colţurile lumii! Noi 

vom urca până la al treilea cer prin tunel.  

 „Și nu le va opri când se aude vocea sa” (Iov 37:4). 

Cuvântul „opreşte” semnifică „a reţine.” Când Domnul Isus va 

chema pe sfinţii Lui, atunci nu va fi în stare nimeni să-i reţină, 

pentru ca ei să urce în cer pentru întâlnirea cu Domnul. Sfinţii 

Lui nu vor rămâne jos pe pământ - ei vor asculta de glasul Lui - 

ei vor intra la El întâlnindu-se pe nori.  

 

 Luis Talbot scrie: 

„Lumea va înţelege că s-a petrecut ceva grandios, 

atunci când vor dispărea toţi creştinii, însă aici nu se face 

o aluzie că acest eveniment va fi un fenomen natural. O 

vreme acest eveniment va tulbura întreaga comunitate. 

Familiile vor fi separate de cei dragi ai lor. Soţii nesalvați 

se vor întreba unde au dispărut soţiile lor creştine. 

Femeile nesalvate vor fi agitate de aceeași întrebare 

referitor la soţii lor salvați. Părinţii îşi vor pierde copii lor 

creştini; copii care nu au atins vârsta de responsabilitate 

vor fi luaţi la Domnul. „Ca un hoț în noapte,” va veni El. 

Numai auzul celor salvați va recepționa „vocea 

arhanghelului” şi „trâmbiţa Domnului.” Lăsă-mă să te 
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întreb, dragă prietene: Toată familia voastră este gata 

pentru întâlnirea cu Domnul? Aşteaptă rudele voastre „o 

speranță binecuvântată”? Dar tu? 

Asemenea „stelei de dimineață și strălucitoare” 

Cristos va veni după Biserica Sa; steaua de dimineaţă 

străluceşte în ceasul cel mai întunecat al nopţii, înainte de 

răsăritul soarelui. Lumea este acum în întunericul 

păcatului, haos, nelegiuire şi vești de războaie. În orice 

clipă poate apărea Steaua de dimineață. Aşteptaţi cu 

nerăbdare apariţia  Lui? Când va veni El asemenea 

„răsăritului soarelui dreptății” (Maleahi 4:2), atunci 

„fiecare ochi îl va vedea.” Însă, când va reveni după 

sfinţii Lui, îi va chema la întâlnirea pe nori. Doriţi să fiţi 

gata pentru venirea LUI? Puteţi fi gata, dacă îl primiți în 

inima d-vs. Puteţi fi gata, dacă credeţi că El va şters 

păcatul, atunci când a curs sângele Lui sfânt pe cruce la 

Golgota.  

Dragă frate, cauţi această „stea de dimineață?” 

Dacă aceasta este adevărat, atunci pot înţelege bucuria 

care vă umple inima! Să vedem acum ce zice Biblia 

despre venirea LUI pentru cei sfinţi. În 1 Tesaloniceni 

4:13-18 putem să găsim alinare pentru cei care au murit 

în Cristos. Începând cu versetul 16, citim că însuşi 

Domnul Isus se va coborî. El nu va trimite pe Mihail, 

Gavril sau un alt înger ca să ne ia acasă în cer. El Însuşi 

va veni după noi! El va „coborî” în trupul său ceresc, 

trupul înviat. El va coborî din cer însoţit de „un glas”. Ce 

cuvinte vor fi? Cuvinte de invitaţie „Veniţi! Urcaţi aici!” 

(Revelația 4:1). Primul Său cuvânt pentru noi va fi 

„veniţi la Mine.” Din nou ne va chema cu un glas plin de 

putere şi biruinţă asupra morţii. „Urcaţi aici, copiii Mei 
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preaiubiţi,” va zice Domnul Isus atunci când va veni după 

sfinţii LUI.  

După cuvântul LUI „cei morţi în Cristos vor învia 

mai întâi.” În orice parte a planetei Pământ „cei morţi în 

Cristos vor învia.” Se enumeră aproximativ trei milioane 

de creştini morţi sub catacombele Romei. Gândiţi-vă la 

numărul celor din mări, din diferite morminte, morminte 

neidentificate. „Cei morţi în Cristos vor învia mai întâi; 

apoi vom învia noi, cei rămaşi în viaţă, împreună vom fi 

răpiţi pe nori pentru întâlnirea cu Domnul Isus în 

văzduh.” Asemenea lui Enoh şi Ilie toți cei sfinţi care vor 

trăi în timpul răpirii, vor fi transformaţi, schimbaţi şi nu 

se vor întoarce spre moarte. Oare nu ai dori şi tu, dragă 

prietene, să fii în numărul celor care nu mor niciodată? 

„Împreună cu ei”- împreună cu cei pe care-i iubim şi care 

sunt în Cristos. „Pe nori” -  „în norul celor sfinţi” - 

împreună cu ei pe nori ne vom întâlni cu „Domnul Isus 

în văzduh!” Vom întâlni pe cel care a murit pentru noi.  

Oare este uimitor că apostolul Pavel a adăugat 

următoarea afirmaţie: „Mângâiaţi-vă unii pe alţii cu 

aceste cuvinte?” Oare este uimitor că, încă odată repetă 

aceste cuvinte în 1 Corinteni 15:55: „Unde îţi este 

biruinţa moarte, unde este boldul morţii?” (Citiţi foarte 

atent 1 Corinteni 15 referitor la această temă).  

Pavel spune: „Iată, vă spun un mister: Nu toți vom 

adormi, dar toți vom fi schimbați, Într-un moment, într-o 

clipeală de ochi, la ultima trâmbiță; fiindcă trâmbița va 

suna și morții vor fi înviați nepieritori, și noi vom fi 

schimbați.” (1 Corinteni 15:51-52). Sunt bucuros că vom 

primi trupuri noi în acea zi, trupuri care sunt fără griji, 

fără boli, fără necaz şi tristeţe. „Cu toţii vom fi schimbaţi” 

din neputinţă la putere, din moarte spre nemurire, din 
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necinste spre glorie. (Filipeni 3:21) Într-o clipă merge pe 

străzile murdare ale oraşului pe pământ, iar în clipa 

următoare umblăm pe străzile de aur ale Noului 

Ierusalim. Haideţi să părăsim „necinstirea poftelor 

lumeşti şi, raţional, drept şi în dreptate să trăim în acest 

veac, aşteptând marea încredinţare şi apariție a gloriei 

marelui nostru Dumnezeu şi a Salvatorului nostru Isus 

Cristos.  
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ÎNCHEIERE 
 

 Mă rog ca gândul despre venirea inevitabilă a Domnului 

Isus Cristos să fie puternic înrădăcinată în inima noastră şi 

mintea noastră, să fim asemenea lui Pavel în așteptarea venirii 

lui Cristos, fiind încă în viaţă. Străduiţi-vă să trăiţi o viaţă curată 

pentru Domnul Isus Cristos. Trăiţi în fiecare zi în aşa fel, de 

parcă ar veni astăzi şi veţi primi coroana dreptății.  

 

 Amintiţi-vă numai că, fiind creştini şi copiii lui 

Dumnezeu:  

 

 Nu trebuie să căutăm ceea ce ne poate trage jos, 

  Trebuie să căutăm ceea ce ne duce sus. 

 

 Nu trebuie să căutăm pentru pământ,  

Trebuie să căutăm pentru norii. 

 

 Să NU căutăm minuni (asemenea carismaticilor) 

Noi aşteptăm un glas.  

 

 Următorul eveniment care va avea loc după răpirea 

Bisericii - este Scaunul de judecată al lui Cristos.  Trebuie să 

fim gată a ne înfăţişa la această judecată. Cel care stă pe acest 

scaun - este Cel care a murit pentru noi: Domnul şi Salvatorul 

nostru Isus Cristos.  

 

Care va fi următorul eveniment? 
Următoarea lecţie este intitulată ca, Împărțind Drept 

Cuvântul Adevărului. Este un pas important şi necesar din viaţă 

pentru înţelegerea Bibliei ca întreg, cu o interpretare şi aplicare 
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corectă a doctrinelor. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său scris şi 

l-a păstrat pentru noi fără greşeli, Biblia Fidela.  

 Răpirea Bisericii nu este sfârşitul, lumea va continua să 

trăiască şi vor avea loc următoarele evenimente: Perioada 

Necazului cel Mare. Cu toţii aşteptăm evenimentele viitoare: 

Împărăţia de o Mie de Ani, Judecata asupra Neamurilor, A doua 

venire, Nunta Mielului, Marea Judecată în faţa Tronului Alb, iar 

apoi veşnicia.  

 

„Şi el a dat pe unii apostoli, şi pe unii profeţi, şi pe unii 

evanghelişti, şi pe unii păstori şi învăţători, Pentru desăvârşirea 

sfinţilor, pentru lucrarea servirii, pentru edificarea trupului lui 

Cristos, Până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a 

cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârşit, la măsura 

staturii plinătăţii lui Cristos; Ca să nu mai fim copii, aruncaţi 

încoace şi încolo şi purtaţi de fiecare vânt de doctrină prin 

şiretlicul oamenilor şi prin viclenie iscusită, prin care pândesc 

să înşele;”            Efeseni 4:11-14 

 

 Pavel spune că credincioşii trebuie să crească şi să se 

întărească în Cuvântul lui Dumnezeu. Satan are învăţătura lui, 

care este răspândită prin toată lumea, erezii şi învăţătură 

mincinoasă pentru a-i ademeni pe nou - convertiţi. Scopul 

acestui studiu pentru nou - convertiţi constă în, a-l ajuta pe cel 

credincios să se întărească în Cuvântul Lui Dumnezeu. Datorită 

învăţăturii date în acest curs, ei vor cunoaşte adevărul şi nu vor 

mai fi o pradă uşoară pentru orice sectă sau erezie.  

 

„Ci, vorbind adevărul în dragoste, să creştem în toate în el, care 

este capul, Cristos;”                Efeseni 4:15 
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SĂ RECAPITULĂM 
Trupul lui Cristos 

 

1. Acum trăim într-o perioadă de timp cunoscută ca Epoca 

Bisericii. În timpul acestei epoci Dumnezeu formează 

trupul _______________, care este format din 

credincioşii nou - convertiţi.  

 

2. Trupul _______________ al lui Cristos pe pământ este 

format din iudeii salvați şi Neamurile  salvate.  

 

3. „Căci de un singur Duh noi toți suntem  

_______________ într-un singur trup. 1 Corinteni 12:13 

 

4. Biserica este _________  lui Cristos.  

 

5. Duhul Sfânt a fost trimis pe pământ de Domnul Isus 

Cristos în Ziua _______________. 

 

6. _______________ va avea loc când Domnul Isus Cristos 

se va întoarce şi ne va lua din această lume.  

 

7. Satan nu mai are putere de a reţine _______________ 

noastre în mormânt.  

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Trupuri Nemuritoare 
 

Misterul Arătat lui Pavel 
 

1. Una dintre cele şapte _______________ prezintă 

formarea trupului Cristos.  

 

2. _______________ celor sfinţi este unul din 

misterele amintite în 1 Corinteni 15.  

 

3. _______________ Vechiului Testament nu 

cunoşteau nimic despre Epoca Bisericii şi răpirea 

Bisericii, pentru că nu  le-a fost descoperit lor.  

 

4. În 1 Corinteni 15:51, „adormi” înseamnă 

_____________. 

 

5.  Când vom fi „transformaţi”, trupurile noastre 

moarte vor deveni trupuri nemuritoare 

_______________. 

 

 

Trâmbiţa Domnului 
 

6. „Trâmbița” este ____________ trompetei.  

 

7. Afirmaţia că, acesta a fost ultimul sunet a 

trâmbiţei duce la erezia că, biserica va trece prin 

_________________ __________________. 
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8. Deoarece este vorba de ultimul sunet al trâmbiţei, 

în timpul răpirii, trompeta va suna mai mult decât 

_______________.  

 

9. Primul dintre aceste sunete pentru 

_______________ să învie în Cristos, iar sunetul 

_______________ a însemnat schimbarea şi 

înălţarea celui credincios.  

 

 

CEL MORT VA TREBUI SĂ SE ÎMBRACE ÎN NEMURIRE

  

10. În 1 Corinteni 15:52 sunt amintite două grupe a 

celor sfinţi, sfinţii _______________ şi sfinţii 

________________. 

 

11. La răpirea, prima grupă a celor credincioşi vor fi 

_______________, și cea de-a doua grupă 

niciodată nu vor _________. 

 

12. În 1 Corinteni 15:52 prima grupă „putrezirea” se 

referă la credincioşii a căror trupuri sunt 

____________. 

 

13. Cealaltă parte a versetului („trupului acestui 

muritor să se îmbrace în nemurire”) se referă la 

a doua grupă – credincioşii ________. 

 

14. _______________ nu va mai avea putere asupra 

credincioşilor vii, iar _______________ nu va 

mai avea putere asupra creştinilor care au murit.  

 



44 

 

15. În timpul răpirii fiecare credincios va birui pe veci 

_______________ său. 

 

 

Speranța Binecuvântată 
 

16. Pentru cei credincioşi cerul este speranța 

_________________ şi o aşteptare 

_______________. 

 

17. Biblia niciodată nu foloseşte cuvântul 

_______________ semnificând „probabil” sau 

„se prea poate”. 

 

18. Încrederea creştinului este Însuşi 

_______________. 

 

19. Cunoaştem deja că El se va ___________ pentru 

a ne da trupuri noi, perfecte şi fără de păcat. 
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Folosiţi referinţele pentru a completa spaţiile libere.   

 

1 Tesaloiceni 4:13-18 Efeseni 2:12 

1 Corinteni 15:13-20 1 Ioan 5:12-13 

Romani 8:23-24 Titus 2:11-13 

Titus 1:1-2 Ioan 3:1-3 

1 Petru 1:13  

 

 

1. _______________ Dacă Cristos nu ar fi înviat din morţi, 

atunci credinciosul nu ar fi avut speranţă: cei morţi în 

Cristos ar fi fost morţi pe veci.  

 

2. _______________ Apariţia lui Cristos este speranța 

binecuvântată  pentru noi.  

 

3. _______________ Creştinii trebuie să se întărească 

mințile lor aşteptând pe Cristos.  

 

4. _______________ Creştinii nu trebuie să se amărască 

pentru moartea celor dragi lor, care sunt salvați. 

 

5. _______________ Cuvintele au fost scrise pentru ca 

omul credincios să ȘTIE că are viaţa veşnică.  

 

6. _______________ Creştinii trebuie să aştepte plini de 

credincioşie, împlinirea speranței a răscumpărării 

trupului. 

 

7. _______________ Trebuie să ne mângâiem sufletele 

unor altora cu gândul la răpire.  
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8. _______________ Oamenii pierduţi nu au nici o 

speranţă.  

 

9. _______________ Acum suntem fii lui Dumnezeu, însă 

în timpul răpirii vom fi asemenea lui Cristos.  

 

10. _______________ Dumnezeu ne-a promis viaţa veşnică 

şi trupuri noi.  

 

11.  _______________ Cristos Isus este cel dintâi născut 

dintre cei morţi.  

 

12. _______________ Noi avem nevoia să ne lepădăm de 

dorinţele lumeşti şi să trăim în dreptate aşteptând pe 

Cristos.  

 

 

Plecare şi Unirea Noastră 
 

13. Când cel credincios moare, _______________ lui se 

desparte de el și ajunge la al _______________ cer 

pentru a fi cu Cristos Isus.  

 

14. Pavel spune că, „a muri este ___________„ iar a fi 

absenți din trupul semnifică a fi „___________cu 

Domnul„ 

 

15. Sufletul celui credincios _____ va rămâne într-o stare 

inconştientă până la venirea lui Cristos. 

 

16. Răpirea  este  o înviere literală și ______________ din 

morţi. 
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17. Domnul Isus foloseşte expresia din Revelația de două ori 

„__________ __________” pentru a chema la El pe 

sfinţii Lui.  

 

18. Ioan 10 spune că, păstorul cheamă pe ______________ 

pe oile sale şi le conduce la păşune. 

 

19. În timpul  răpirii cei credincioşi, probabil, vor auzi 

propriul lor _______________, în timp ce necredincioşii 

vor auzi un zgomot ca ____________.  

 

Dușmanul Nostru Diavolul  
   

20. Care sunt cele două nume date lui Satan în Matei 12:25-

29? ________________ și _______________ 

 

21. În ce L-au acuzat fariseii pe Isus? 

_____________________________________________ 

 

22. Ce reprezintă „casa?” 

 _____________________________________________ 

 

23. Ce reprezintă „bunurile?” 

 _____________________________________________ 

 

24.  În 1 Petru 5:8 Diavolul este numit ca _______________ 

nostru. 

 

25. În ce loc a biruit Isus pe Satan? _____________ 
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26. Ce se va întâmpla cu Satan atunci când Domnul Isus va 

restaura Împărăţia Sa pământească? 

_____________________________________________ 

 

27. În timpul Răpirii Biserici Domnul Isus Cristos va veni ca 

un  ________ în noaptea.  

 

Răpiți împreună - Cuvânt de Mângâiere - Despre 

Răpire a Fost Anunţat Încă Din Vechiul Testament. 
Citiţi fiecare afirmaţie de mai jos, fiind atenţi la fiecare 

cuvânt scris cu caracter aldin. 

Dacă afirmaţia este corectă, atunci în fiecare spaţiu gol scrieţi 

cuvântul „Da”. Dacă afirmaţia nu este corectă, atunci tăiaţi 

cuvântul greşit din afirmaţie, înlocuindu-l cu un alt cuvânt corect 

în spaţiu liber. 

 

28. _______________ Creştinii cred că evenimentele din 1 

Tesaloniceni 4:13-18 se referă la A doua Venire.  

 

29. _______________ Cei care „dorm în Isus” sunt cei 

salvați care au murit.  

 

30. _______________ Când se întoarce Domnul Isus după 

Biserica Sa, îl vom întâlni pe Muntele Măslinilor. 

 

31. _______________ Prima parte a venirii Lui va include 

restaurarea Împărăţiei Lui pământeşti.  

 

32. Enumeraţi trei puncte în care cunoştinţa despre răpire 

poate să mângâie pe cel credincios ? 

a. ___________________________________________ 
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b. ___________________________________________ 

 

c. ___________________________________________ 

 

 

33.  Ce versete din Vechiul Testament vorbesc de Răpirea 

Bisericii? 

 

a. ____________________________ 

 

b. ____________________________ 


