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Să fii gata pentru revenirea Domnului Hristos 
Luca 12:35-40 

Introducere: 
 O dovadă a temerii de Dumnezeu este aşteptarea venirii Domnului aşa cum se 

cuvine - adică: „vegheaţi!” şi „fiţi gata!” (Matei 24:42; 25:13 şi 24:44). A veghea 
sub toate formele arătate de Scriptură este în fapt „a fi gata”.  

 Domnul este pe cale să vină, evenimentele vestesc aceasta, şi totuşi puţini dintre 
cei ce îşi spun creştini trăiesc în asemenea mod.  

 Care este miza? Ce câştig dacă trăiesc cu făcliile aprinse şi cu mijlocul încins şi ce 
pierd dacă n-o fac? (vezi textul) 

 
Ce înseamnă a fi gata pentru venirea Fiului Omului? Înseamnă ca: 
 
I. Mijlocul să vă fie încins, şi făcliile aprinse (gata de plecare) -  O problemă 

de condiţie. 
 

1. Noaptea primului Paşte - a intra sub protecţia sângelui  

 Imaginea mijlocului încins şi a făcliilor aprinse vorbeşte despre noaptea ieşirii din 
Egipt (Ex. 12:11-12).  

 Vegherea lor a constat, pe de o parte, în aşezarea sângelui pe ușorii uşii, iar pe de 
altă parte, în pregătirea şi disponibilitatea lor de a ieşi din Egipt şi a-L urma pe 
Domnul spre Ţara Făgăduinţei. 

 Vegherea noastră constă în: 
o A te pune sub adăpostul sângelui lui Isus Hristos - rezolvarea vinovăţiei 

datorate păcătuirii 
o A te împotrivi păcatului 
o A rezolva păcatul (a te dezbrăca de el) imediat ce el ne-a atins. 

 

2. Zilele lui Noe (Luca 17:26-27) - a intra în corabia mântuirii 

 Corabia mântuirii este Hristos şi biserica Lui, laolaltă. 

 A fi în corabie înseamnă să fii în cadrul în care păcatul poate fi detectat, rezolvat şi 
prevenit. Duhul lui Dumnezeu lucrează prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin Biserica 
lui Dumnezeu. 

 

3. Zilele lui Lot (Luca 17:28-30) - a fugi din Sodoma („ieşiţi din 
mijlocul acestui neam ticălos!”) 

 
II. Să ai atitudinea unui rob care aşteaptă stăpânul să se reîntoarcă - O 

problemă de atitudine 
 

1. A fi găsit veghind cu această atitudine înseamnă a fi găsit făcând lucrarea 
Stăpânului. 

2. A fi găsit veghind cu această atitudine înseamnă să ai ulei suficient în candelă 
3. A fi găsit veghind cu această atitudine înseamnă bucurie şi anticipaţie.  

 
În loc de concluzie: 
 
III. Să veghezi şi să te rogi – să te rogi mereu (Marcu 13:33, Luca 21:36, 1 Petru 4:7) 
- O problemă de relaţie, de conectare cu Isus Hristos prin Duhul Lui 

 


