
Va auzi lumea trâmbiţa la răpire? – William John Hocking 

1 Tesaloniceni 4.16 
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Verset călăuzitor: 1 Tesaloniceni 4.16 
 

1 Tesaloniceni 4.16: Pentru că Domnul Însuşi, cu un strigăt, cu glasul arhanghelului şi cu 
trâmbiţa lui Dumnezeu, va coborî din cer; şi întâi vor învia cei morţi în Hristos; 

 
Întrebare 
 
Este un loc în Scriptură, care ne spune, că lumea ca atare nu va auzi strigătul şi trâmbiţa, când 
Domnul va lua pe ai Săi acasă? 
 
Răspuns 
 
Scriptura nu spune în nici un loc categoric, că lumea nu va auzi strigătul Domnului şi trâmbiţa 
lui Dumnezeu, dar ea niciunde nu spune contrariul. Însă strigătul poruncitor al Domnului este 
numai pentru unii, nu pentru toţi. În mod deosebit în evanghelia după Ioan vedem ce linie 
clară de despărţire face Domnul între lume şi „ai Săi”. Această diferenţiere a devenit deosebit 
de clară după învierea Domnului. Când Domnul Isus a vorbit ucenicilor Săi despre plecarea 
Lui din lumea aceasta, El a spus: „Încă puţin şi lumea nu Mă va mai vedea; dar voi Mă veţi 
vedea” (Ioan 14.19). În timpul dintre învierea Lui şi înălţarea Lui la cer El Se arată numai alor 
Săi, şi numai ei L-au văzut plecând la cer de pe Muntele Măslinilor. De aceea noi credem, că 
atunci când Domnul va reveni numai pentru ai Săi, strigătul poruncitor şi trâmbiţa lui 
Dumnezeu va suna, pentru ca să le trezească atenţia. Credincioşii plecaţi acasă – nu 
necredincioşii morţi – vor auzi glasul în mormintele lor, desigur şi credincioşii care vor fi în 
viaţă. Oile Lui – şi nimeni altcineva – aud deja astăzi glasul Păstorului cel bun. 
 
Nu ni se spune dacă venirea Domnului va fi însoţită de vreun fel de zgomote, pe care lumea le 
va auzi. Chiar dacă ar fi aşa, zgomotul sau sunetul nu va fi înţeles sau va fi interpretat greşit, 
aşa cum ne arată exemple din Scriptură (compară cu Ioan 12.28,29; Faptele apostolilor 9.7; 
22.9). Desigur, luarea în trup a celor mântuiţi la venirea Domnului nu va putea rămâne 
ascunsă, însă evenimentul acesta va exercita o influenţă morală asupra lumii la fel de puţin 
cum a fost la timpul său răpirea lui Enoh. 
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