
CE SPUNE DUHUL SFANT IN MOD LAMURIT? (PARTEA a II-a)  
 

Credinciosii sunt pregatiti de Duhul Sfant sa doreasca constant revenirea Domnului Christos 

Şi Duhul şi Mireasa zic: ,,Vino!`` Şi cine aude, să zică: ,,Vino!`` Şi celuice îi este sete, să vină; cine vrea, să 

ia apa vieţii fără plată! (Apocalipsa 22:17) 

La momentul acesta se pun citeva intrebari cruciale: Percepi indemnul Duhului? Astepti pe Domnul 

Christos? Iti dai seama ca lumea din jur e din ce in ce mai straina pentru tine? Vezi apostazia din 

Biserica? Ai sentimentul ca numai esti acasa pe pamant? Aceste intrebari nu au darul sa hraneasca 

atitudini iresponsabile. Credinciosul traieste si aici si in Cer in acelasi timp. Maranata! 

 Domnul Christos va rapi Biserica  

inainte de aparitia omului faradelegii (Antichrist)  

si inainte de Necazul cel Mare  

1 si 2 Tesaloniceni sunt epistolele care pun un acent major pe vremea sfirsitului (escatologie). Aceste 

doua scrisori ale lui Pavel sunt un tandem, adica ele lucreaza impreuna pentru o intelegere mai buna cu 

privire la rapire, nadejdea credinciosului, Ziua Domnului, omul faradelegii.  

1 Tesaloniceni este scrisa in urma unui raport pozitiv dat de Timotei cu privire la faptul ca, credinciosii 

din Tesalonic trecusera cu bine un val de prigoana severa.  

Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucît aţi primit Cuvîntul în multe 

necazuri, cu bucuria care vine dela Duhul Sfînt; aşa că aţi ajuns o pildă pentru toţi credincioşii din 

Macedonia şi din Ahaia. (1 Tesaloniceni 1:6,7) In contextul acestor suferinte, Pavel explica 

Tesalonicenilor ca Ziua Domnului nu este o prigoana obijnuita, ci este un dezastru neasteptat peste 

necredinciosi, cu consecinte grave. Deci prin ce trecusera ei si prin ce urmau sa mai treaca, nu era Ziua 

Domnului. Credinciosii, explica el, nu sunt destinati pentru mania din perioada Zilei Domnului.  

In 1 Tesaloniceni fiecare capitol se termina cu o referinta la revenirea Domnului Christos pentru a-si lua 

Biserica Sa (vezi aici).  Aproximativ patruzeci la suta din aceasta epistola este dedicata subiectului 

revenirii Domnului Christos. 

 

Intre timp, biserica din Tesalonic a trecut prin persecutii si mai severe, care i-a dus la concluzia ca se 

declansase Ziua Domnului peste ei ca si credinciosi, cu toate ca din prima epistola stiau ca Ziua Domnului 

nu ii priveste pe ei. In consecinta, Pavel raspunde panicii lor prin 2 Tesaloniceni, aratindule ca Ziua 

Domnului va fi precedata de apostazie si aparitia lui Anticrist. Aceasta carte a Noului Testament are 

doua treimi afectate subiectului vremurilor finale. Vedem dar ca elementul escatologic este dominant in 

aceste doua scrieri a lui Pavel (1 si 2 Tesaloniceni).  
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In cele doua epistole se face distinctie intre Ziua Domnului si Rapire. Ziua Domnului este anuntata in 

Vechiul Testament ca fiind o incercare fara precedent pentru Israel (necazul lui Iacov) si neamuri  

Isaia 13:6-22, Ezekiel 30:2-19, Ioel 1:15; 3:14, Amos 5:18-20, Tefania 1:14-18.  

In Noul Testament, Ziua Domnului este numita si Necazul cel Mare. 

Pentru ca atunci va fi un necaz asa de mare, cum n-a fost niciodata de la inceputul lumii pana acum si 

nici nu va mai fi. (Matei 24:21) Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în 

sîngele Mielului. (Apocalipsa 7:14) 

 

VENIREA LUI CHRISTOS PENTRU INVIEREA CREDINCIOSILOR CARE AU MURIT 

SI RAPIREA BISERICII  
(1 Tesaloniceni 4:14-18, 5:1-11) 

Clarificarile facute de Pavel despre cei ce au murit in Christos deschide subiectul rapirii credinciosilor v. 13-15 

Tesalonicenii nu stiau ce s-a intimplat cu cei dragi ai lor care au plecat la Domnul. Pavel le spune ca 

soarta credinciosului este etern legata de Domnul Christos si ca moartea si invierea Lui inseamna si 

invierea celor care au murit in Christos. De aici el explica ce se va intimpla cu cei care vor fi in viata cind 

Christos va veni pentru invierea credinciosilor. Trebuie remarcat ca apostolul foloseste o formula de 

autoritate, “va spunem prin Cuvintul Domnului”, cind vorbeste despre invierea credinciosilor plecati la 

Domnul, cit si rapirea celor vii. In consecinta, ce urmeaza in restul versetelor sunt lucruri neechivoce.   

Rapirea celor credinciosi inseamna intimpinarea in vazduh a Domnului Christos  

Evenimentul acesta este diferit de venirea pe pamant la Ierusalim pentru Israel v. 16-18 

Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din 
cer, şi întîi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu 
ei, în nori, ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mîngîiaţi-vă dar 
unii pe alţii cu aceste cuvinte. (1 Tes. 4:16-18) 

In versetele de mai sus observam ca Domnul Christos se coboara din cer si inviaza pe cei morti in El, iar 
cei vii vor fi rapiti impreuna cu cei inviati. In limbajul original, verbul a rapi (harpazo) are sensul de a 
smulge, a lua cu forta. Actiunea este rapida si sigura. In F.A. 23:10 se foloseste acelasi verb (harpazo) 
cind Pavel este smuls de centurionul Claudius Lisias din mainile evreiilor care voriau sa il omoare.  
 
Observam ca apostolul spune ca intai (proton) vor invia cei morti, apoi (epeita) va fi rapirea. Cronologia 
stabilita de cele doua cuvinte intai si apoi sunt fundamentale pentru intelegerea corecta a 
evenimentelor finale. Acesti termeni nu sunt pusi la intimplare de apostol, ci sub inspiratia Duhului 
Sfant. Termenii care arata ordinea evenimentelor viitoare sunt folosite si in 2 Tesaloniceni. Si in cartea 
Apocalipsa in care viitorul este precis esalonat, evanghelistul Ioan foloseste expresii care denota o 
cronologie de care trebuie sa se tina seama. Scrie dar lucrurile, pe cari le-ai văzut, lucrurile cari sînt şi 
cele cari au să fie după ele (meta tauta). (Apocalipsa 1:19)  
După aceste lucruri (meta tauta), m'am uitat, şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel dintîi, pe care 
-l auzisem ca sunetul unei trîmbiţe, şi care vorbea cu mine, mi -a zis: ,,Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ce are să 
se întîmple după aceste lucruri (meta tauta)!`` (Apocalipsa 4:1) In aceste doua versete din Apocalipsa se 
foloseste o expresie (meta tauta = dupa aceasta) care impune o stricta desfasurare a evenimentelor 



viitoare. Am dat acest exemplu pentru a arata ca in profetii cronologia este esentiala.  
 
Doua lucruri remarcabile mai trebuie mentionate aici cu privire la fragmentul de verset caci insusi 
Domnul cu un strigat. In limbajul original, cuvintul insusi, care are rol de pronume de intarire, arata cit 
de mult doreste Domnul Isus sa vina in intimpinarea noastra. Vine El insusi sa ne ia. Nu trimite ingeri, 
nici un car de foc, ca la Ilie.  
Cuvintul strigat in textul original are sensul de strigat de comanda. Toti care sunt ai Lui vor auzi strigatul 
Domnului Christos, ceva de felul cum a auzit evanghelistul Ioan. Glasul cel dintîi, pe care-l auzisem ca 
sunetul unei trîmbiţe, şi care vorbea cu mine, mi-a zis: ,,Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ce are să se întîmple 
după aceste lucruri! (Apocalipsa 4:1)  
 
Cit de repede se produce rapirea? In 1 Cor. 15:51-53 se spune: Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, 
dar toţi vom fi schimbaţi, într'o clipă, într'o clipeală din ochi, la cea din urmă trîmbiţă. Trîmbiţa va suna, 
morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, 
să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.   

Unde Cornilescu a tradus “intr-o clipa”, in limbajul original termenul este atomos care are sensul de cea 
mai mica subdiviziune de timp. Rapirea este instantanee!  

Intilnirea Bisericii cu Domnul Christos se produce in vazduh, nu pe pamant. Domnul Christos va veni si pe 
pamant, dar nu pentru Biserica, ci impreuna cu Biserica pentru salvarea ramasitei credincioase a lui 
Israel, si pentru judecata neamurilor, asa cum vedem in versetele urmatoare:  
 
Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S'a înălţat la cer din mijlocul vostru, va 
veni în acelaş fel cum L-aţi văzut mergînd la cer. (F.A. 1:11)  

Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul 
omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. (Matei 24:30)  

Ci Domnul se va arăta, şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S'a luptat în ziua bătăliei.Picioarele Lui 
vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; muntele 
Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte mare: jumătate din 
munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miazăzi.  (Zaharia 14:3,4) 

Doua motive de mangaiere care le aduce perspectiva rapirii  

Primul: vom fi totdeauna cu Domnul.  
Al doilea: in expunerea lui Pavel despre invierea mortilor si rapire nu se pomeneste nimic despre Ziua 
Domnului (Necazul cel Mare). Dimpotriva, in urmatorul capitol Pavel arata de ce credinciosii nu vor avea 
parte de Necazul cel Mare. Ca atare, capitolul se incheie cu indemn la mangaiere sufleteasca reciproca: 
“Mangaiati-va dar unii pe altii cu aceste cuvinte”. Altfel spus, bucurati-va ca veti fi rapiti, si ca nu veti 
avea parte de alte evenimente catastrofice. Daca ar fi fost vorba de situatii grave pana la rapire, Pavel le-
ar fi consemnat. Dar cum vom vedea in urmatorul capitol, destinul credinciosilor este diferit de cel al 
lumii. 

 



 

Tesalonicenii stiau cu exactitate ce este Ziua Domnului 

Cît despre vremi şi soroace, n'aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.Pentrucă voi înşivă ştiţi foarte bine că 

ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. (1 Tes 5:1,2).  

 

Expresia vremi (cronos) si soroace (cairos) ar putea fi tradusa mai corect prin timpuri si epoci. Exact 

aceasi expresie mai este folosita de Domnul Christos in F.A. 1:7, Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile 

sau soroacele (timpuri si epoci). Pavel intareste ce spune Domnul Christos ca nu era treaba 

Tesalonicenilor sa stie momentul si perioada cind va veni Ziua Domnului, deoarece nu ii privea pe ei. 

Tesalonicenii totusi stiau un lucru foarte bine, ca Ziua Domnului va lua prin surprindere pe cei 

necredinciosi. Pentrucă voi înşivă ştiţi foarte bine: expresia foarte bine se mai poate traduce din limbajul 

original cu cuvintul perfect, in sensul de exactitate maxima. Deci Tesalonicenii stiau cu precizie rostul (nu 

data) Zilei Domnului, si anume, Necazul cel Mare va fi o surpriza neplacuta pentru umanitate. 

Cei credinciosi nu vor avea parte de Ziua Domnului, adica de Necazul cel Mare 

Pentru a ajuta pe Tesaloniceni sa inteleaga ca Ziua Domnului nu priveste pe cei nascuti din nou, 
apostolul Pavel in urmatoarele sapte versete contrasteaza destinul celor credinciosi de al celor 
necredinciosi. El foloseste pronume care descriu cu acuratete cine va avea parte de Necazul cel Mare 
(peste ei, ceilalti) si cine nu va trece pe acolo (noi, voi).  
 
Cînd vor zice: ,,Pace şi linişte!`` atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi 
nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraţilor, nu sînteţi în întunerec, pentruca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.Voi toţi sînteţi fii ai 
luminii şi fii ai zilei. Noi nu sîntem ai nopţii, nici ai întunerecului. De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim 
treji.Căci cei ce dorm, dorm noaptea; şi ceice se îmbată, se îmbată noaptea.Dar noi, cari sîntem fii ai zilei, să fim treji, să ne 
îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mîntuirii. 
Fiindcă Dumnezeu nu ne -a rînduit la mînie, ci ca să căpătăm mîntuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, 
pentruca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Deaceea, mîngăiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în 
adevăr.(1 Tesaloniceni 5:3-11) 

Pentru o ilustrare mai buna, am creat urmatorul tabel bazat pe versetele de mai sus. 

Cei Necredinciosi  Cei Credinciosi 

prapadanie neasteptata va veni peste ei  nici un cuvint de avertisment pentru credinciosi 

nu va fi chip de scapare pentru ei 
daca cei credinciosi ar fi pe pamant, nici ei nu-ar scapa; dar ei sunt 

deja rapiti 

sunt in intuneric spiritual; Ziua Domnului ii ia pe neasteptate 
sunt fiii luminii si ai zilei 

sunt morti spiritual sunt vii spiritual si veghetori 

sunt in noapte spirituala, traiesc in pacate grosolane 
sunt fii ai zilei, sunt alerti, au credinta autentica, au dragoste de 

Domnul si de frati, si gindirea lor este plina de certitudinea mantuirii 

mania care se va revarsa peste umanitate, in context este Necazul cel 

Mare  

Dumnezeu ne-a rinduit la mantuire, nu la manie. In context, “manie” 

inseamna Necazul cel Mare, iar prin extensie pedeapsa eterna 



 

Concluzie: Fiindcă Dumnezeu nu ne -a rînduit la mînie, ci ca să căpătăm mîntuirea, prin Domnul nostru 

Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentruca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 

Deaceea, mîngăiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr. (1 Tes. 5:9-11)  

Sunt de observat citeva lucruri de exceptie in versetele de mai sus.  

1. Aceasta este cea mai potrivita concluzie pe care o pune insusi Duhul Sfant, si anume, Dumnezeu nu 

ne-a rinduit la mania din Necazul cel Mare. Mai mult, apostolul spune ca daca este sa fim vii sau sa 

plecam la Domnul, important e sa traim impreuna cu El. Daca ar fi fost vorba de trecerea prin Necazul 

cel Mare apostolul ar fi zis ceva de felul acesta: “fie ca veghem, fie ca dormim, fie ca avem parte de 

incercarea Zilei Domnului…”. El nu putea sa omita in concluzie aspectele de baza ale discutiei in cauza, 

si anume, Ziua Domnului. Pasajul se incheie cu indemnul la incurajare reciproca, stiind ca Biserica va 

evita plagile Apocalipsei.  

2. Concluzia de mai sus este identica si cu concluzia de la capitoulul 4, ceea ce denota ca, atunci cind 

Cuvintul Domnului repeta de doua ori acelasi lucru, certitudinea este absoluta cu privire la ce se va 

intimpla in viitor.  

3. Contrastul dintre destinul credinciosilor si al necredinciosilor cu privire la necazul cel mare este atit de 

limpede incit o alta concluzie inseamna rastalmacirea Scripturii.  

 

APOSTAZIA, RAPIREA BISERICII, APARITIA OMULUI FARADELGII (ANTICHRIST), SI  

REVENIREA LUI CHRISTOS PE PAMANT PENTRU AL DISTRUGE 

Pavel reia subiectul Zilei Domnului pentru cei din Tesalonic in urma intrebarilor lor 

Ziua Domnului nu este acelasi lucru cu stringerea credinciosior laolalta (rapirea) v.1-2 

 

Cît priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strîngerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, să 

nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră, şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo 

vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind dela noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni sa nu 

va amageasca in vreun chip; 

(2 Tesaloniceni 2:1-3) 

Strangerea laolalta cu Domnul Christos (care este rapirea) este diferita de Ziua Domnului. Trei verbe din 

versetele de mai sus dovedesc ca rapirea si Ziua Domnului sunt evenimente separate. Aceste verbe sunt: 

nu va lasati clatinati, nu va tulburati, nimeni sa nu va amageasca.  

De ce se clatinau si se tulburau Tesalonicenii? Deoarece ei treceau prin persecutii majore si credeau ca 

se dezlantuise Necazul cel Mare. In 1 Tesaloniceni asa cum am vazut, Pavel le aratase clar ca prapadania 

neasteptata era pentru cei necredinciosi care nu vor avea putinta de scapare. Cine vroia sa ii amageasca 

si sa ii convinga ca venise Necazul cel Mare peste ei? Probabil erau falsi credinciosi care nu iubeau 

rapirea si strangerea laolalta cu Domnul Christos. Iata cita opozitie se ridica impotriva unei intelegeri 

corecte a lucrurilor ce tin de rapirea bisericii.  

 

 



 

Strangerea laolalta cu Domnul Christos, descris in versetul 1 din acest capitol, este acelasi lucru ca 1 

Tesaloniceni 4:17 si anume, rapirea. Acest eveniment aduce mangaiere si bucurie, si nicidecum 

incertitudine si tulburare.  

 

Pentru a aduce si mai multa claritate cu privire la faptul ca, credinciosii nu vor avea parte de Ziua 

Domnului, Pavel foloseste din nou, in versetele care vor urma, cuvinte cheie care descriu ordinea 

evenimentelor viitoare. Acesti termeni sunt: intai (proton), atunci (tote). Ne amintim ca in 1 Tesaloniceni 

4:16 Pavel folosea cuvintul intai (intai vor invia cei morti in Christos) tocmai ca sa arate ca exista o 

cronologie a evenimentelor care nu poate fi ignorata. Si in 2 Tesaloniceni 2 aceeasi precizie cronologica 

este prezenta.     

Intainte de Ziua Domnului, va veni apostazia care il introduce pe Anticrist  

Intre aceste doua evenimente Biserica va fi rapita  

Anticrist va fi nimicit de insusi Domnul Christos v. 3-8 

Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi 
de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării, protivnicul, care se înalţă mai pe 
sus de tot ce se numeşte ,,Dumnezeu``, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul 
lui Dumnezeu, dîndu-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, cînd 
eram încă la voi? Şi acum ştiţi bine ce -l opreşte ca să nu se descopere decît la vremea lui. Căci taina 
fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum, să fie luat din drumul ei. Şi 
atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi -l va prăpădi cu 
arătarea venirii Sale. (2 Tesaloniceni 2:3-8)   

In versetele de mai sus, cronologia joaca un rol fundamental si e dictata de cuvintul intai (proton) pe 
care Cornilescu il traduce cu inainte. Iata fragmentul de verset: Caci nu va veni inainte ca sa fi venit 
lepadarea de credinta.  Ce nu va veni inainte sau intai? Versetele anterioare ne spun de Ziua Domnului. 
Deci inainte de Ziua Domnului va fi altceva, si anume, lepadarea de credinta (apostasia). Termenul din 
limbajul original apostasia a fost inclus direct in limba Romana ca apostazie. Acest cuvint inseamna 
lepadare de credinta cum a tradus Cornilescu, dar are in el si o incarcatura de revolta. In contextul 
nostru este revolta fata de Dumnezeu si imbratisarea lui Anticrist.  

Observam ca textul ne spune ca intai vine apostazia, pe urma se descopera omul faradelegii care mai e 
numit si fiul pierzarii, nimeni altul decit Anticrist. O traducere alternativa pentru fiul pierzarii ar fi fiul 
distrugerii (ho huios tes apoleias). Anticrist va produce cele mai mari distrugeri din istoria umanitatii, 
prin razboaiele pe care le va declansa. Anticrist va intra in Templul reconstruit de la Ierusalim, spunind 
ca este Mesia. Sunt multe de spus aici dar nu fac obiectul studiului de fata.  
 
Versetul 5 joaca un rol covirsitor. Pavel spune: nu va aduceti aminte cum va spuneam lucrurile acestea, 
cind eram inca la voi? Afirmatia aceasta ne dezvaluie ca Pavel in 2 Tesaloniceni doar repeta ceea ce ei 
auzisera mai de mult, dar incercarea prin care treceau era asa de coplesitoare incit ei abandonasera sau 
uitasera invataturile lui Pavel despre vremea sfirsitului.  



Am vazut deci ca ordinea lucrurilor expuse de Pavel pana acum este aceasta: intai apostazia, dupa aceea 
aparitia lui Anticrist, iar in final declansarea Zilei Domnului ca pedeapsa impotriva umanitatii 
inchinatoare la un fals Mesia.  

In versetele 6 si 7 Pavel introduce un element nou in discutie. Este vorba de cel ce opreste (kateco) 
aparitia lui Anticrist. S-au scris volume despre cine ar putea fi acela care opreste aparitia lui Anticrist. 
Unii liberali au fost chiar hazlii, spunind ca guvernele lumii opresc aparitia lui Anticrist. Doar o privire 
sumara la organizatile care coordoneaza guvernele lumii demonstreaza ca lucrurile stau invers, si anume 
aceste guverne pregatesc calea lui Anticrist, desigur in feluri diferite. Anticrist nu poate fi oprit decit de 
Dumnezeu insusi ca sa nu apara mai devreme. In mod concret, e vorba de Dumnezeu Duhul Sfant 
manifestat prin Biserica.  
 
Versetul 7 ne spune ca taina faradelegii a si inceput sa lucreze, inca de pe vremea lui Pavel. Aceasta taina 
a faradelegii este promovarea pacatului in societate incit umanitatea sa doreasca sa fie condusa de omul 
faradelegii. Pacatul nu poate sa isi faca de cap atit timp cit biserica e pe pamant. Cu toate slabiciunile ei, 
Biserica este sarea si lumina pamantului. Voi sînteţi sarea pămîntului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, 
prin ce îşi va căpăta iarăş puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decît să fie lepădată afară, 
şi călcată în picioare de oameni. Voi sînteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să 
rămînă ascunsă. (Matei 5:13,14) 

Cind Biserica va fi rapita, nu va mai fi nici un reper moral si atunci Anticrist va apare pe scena lumii, 
asteptat de o generatie de neleguiti. Dupa cum se vede, nu suntem departe de momentul acela. Deci 
versetul cel ce o opreste acum sa fie luat din drumul ei in context se refera la rapirea Bisericii.  

Dupa rapirea Bisericii se va arata cel Neleguit. Aici din nou intervine un cuvint important care descrie 
ordinea evenimentelor: atunci (tote). Anticrist se va arata doar atunci cind Biserica va fi rapita. El isi va 
face lucrarea descrisa in cartea Apocalipsa incepind cu capitolul 6 si continuand pana la capitolul 19. 
Anticrist impreuna cu proorocul mincinos vor fi aruncati in lacul de foc de catre Domnul Christos cind va 
reveni pe pamant. Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse 
înaintea ei semnele, cu cari amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei. 
Amîndoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă. (Apocalipsa 19:20)  

Este bine ca la acest moment in tratarea acestui capitol sa recapitulam succesiunea evenimentelor, 

tinand seama de datele ce le avem pana acum cu privire la vremea sfirsitului. Intai se manifesta 

apostazia, apoi Biserica e luata din drumul lui Anticrist prin rapire, dupa aceea apare Anticrist si dupa un 

timp este declansat Necazul cel Mare. Deci: apostazia, rapirea, Anticrist, Necazul cel Mare.   

 

Anticrist va veni cu puteri, semne si minuni, toate mincinoase  

Dumnezeu insusi va supune inselaciunii lui Anticrist pe cei care au respins adevarul v. 9-12 

Satana il va promova pe Anticrist printr-un prooroc mincinos. Aratarea lui se va face prin puterea 
Satanei, cu tot felul de minuni, de semne si puteri mincionase (v. 9). Cartea Apocalipsa ne da mai multe 
detalii in privinta asta. Săvîrşea semne mari, pînă acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe 
pămînt, în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pămîntului prin semnele, pe cari i se dăduse să le facă 
în faţa fiarei. (Apocalipsa 13:13-14)  
 



In zilele noastre, datorita profetilor mincinosi John Wimber si Peter Wagner, miscarea carismatica umbla 
dupa semne si minuni. Ereticul Jack Deere in cartea sa Surprins de Puterea Duhului promoveaza acelasi 
lucruri. Oamenii acestia cit si altii asociati cu ei din miscarea carismatica mondiala, deschid apetitul lumii 
pentru puteri supranaturale, semne si minuni, dar toate mincinoase, adica venite de la Cel Rau. In acord 
cu Scriptura, viata crestina acum trebuie sa fie marcata de seriozitate, sfintenie, doctrina aplicata si 
asteptarea Domnului Christos, inclusiv lucrarea la care fiecare este chemat.  

Pentru cei care nu au iubit adevarul Evangheliei care duce la mantuire, ci au iubit neleguirea, Dumnezeu 
personal le trimite o lucrare de ratacire ca sa creada minciuna. Cornilescu traduce cu sa creada o 
minciuna, dar textul original contine un substantiv articulat (to pseudei).  
Minciuna in acest context se refera la a crede ca Anticrist este Mesia cel adevarat. Rezultatul este 
osandirea unor asftel de oameni (v. 12).  
 

Mantuirea se manifesta prin sfintenie si doctrina aplicata  

avind ca sfirsit slava Domnului Hrostos iar nu Necazul cel Mare v.13-15 

Noi însă, fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să mulţămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci dela 
început Dumnezeu v'a ales pentru mîntuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. Iată la ce v'a 
chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos. Aşa dar, fraţilor, 
rămîneţi tari, şi ţineţi învăţăturile, pe cari le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.  
(2 Tesaloniceni 2:13-15)  

Dumnezeu a ales pe credinciosii din Tesalonic pentru mantuire. In context, aceasta mantuire implica si 
evitarea Necazului celui Mare. Viata de credinta e marcata de o sfintire activa pe care o face Duhul Sfant 
si o preocupare indeaproape cu Cuvintul Domnului, cu doctrina crestina. Sfirsitul acestei preocupari este 
slava Domnului Christos. Pavel este atent sa sublinieze Tesalonicenilor sa ramana tari, adica sa numai 
oscileze in convingerile lor in acord cu imprejurarile, si sa pastreze invataturile care le-au primit de la 
apostoli. Aceste invataturi nu sunt niste lucruri generale, ci in cazul de fata se refera la faptul ca biserica 
nu va avea de aface cu Anticrist si nici cu Necazul cel Mare.  
 

Domnul Christos personal si Dumnezeu Tatal  

consoleaza Biserica cu privire la viitorul ei v.16-17 

Şi însuş Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne -a iubit şi ne -a dat, prin harul 
Său, o mîngîiere vecinică şi o bună nădejde, să vă mîngîie inimile, şi să vă întărească în orice lucru şi 
cuvînt bun! (2 Tesaloniceni 2:16-17)  

Ne amintim ca in 1 Tesaloniceni sunt doua incurajari care vorbesc despre mangaiere cind este vorba de 
Ziua Domnului, implicatia fiind credinciosii nu vor avea parte de judecatile Necazului celui Mare. 
Mîngîiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.(1 Tesaloniceni 4:18)  Deaceea, mîngăiaţi-vă şi întăriţi-vă 
unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr. (1 Tesaloniceni 5:11) La fel se termina si 2 Tesaloniceni capitolul 2. 
Dumnezeu a dat o mangaiere vesnica. In prima epistola, credinciosii sunt indemnati sa se incurajeze unii 
pe altii, in cea de a doua, Dumnezeu insusi ii mangaie pe credinciosi si le ofera o buna nadejde (elpida 
agathen). Nadejdea de care vorbeste Scriptura este de origine Divina si in context se refera la siguranta 
ca cei credinciosi vor fi scutiti de plagile Apocalipsei. 

http://ioan8.wordpress.com/2010/12/16/36/
http://ioan8.wordpress.com/2011/01/10/recenzia-cartii-surprins-de-puterea-duhului/
http://ioan8.wordpress.com/2011/01/10/recenzia-cartii-surprins-de-puterea-duhului/


 
Asteptarea rapirii nu este fuga de responsabilitati, izolarea de societate, sau groaza de necunoscut. 
Domnul Christos si Dumnezeu Tatal, prin mangaierea data, ne intareste la orice lucru si cuvint bun. Care 
este lucrul bun care il faci si pentru care astepti rasplata? Care sunt cuvintele bune care le folosesti 
pentru incurajarea fratilor si surorilor? Fie ca Duhul Sfant sa fie liber si sa lucreze voia Lui Dumnezeu cea 
buna, placuta, si desavirsita in noi.  
 
P.S. Incercati sa cititi 1 si 2 Tesaloniceni una dupa alta intr-o singura lectura. Veti intelege mult mai bine 
cum ele lucreaza impreuna, si lucrurile care le spune Pavel se lamuresc mai bine.  
 
 
Pastor Paul Dan                                                                                                                                  Feb. 16, 2011 
 

 

 


