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Ziua, în care păşeşti în nemurire 
 

Mary era obosită. Avusese o săptămână 
foarte ocupată. Viaţa ei părea un vârtej 
necontenit de activitate. În timp ce se întorcea 
acasă de la un magazin, a ieşit cu maşina de pe 
autostradă, continuându-şi drumul pe o şosea 
îngustă de ţară ce ducea spre casa ei. De-odată, o 
ploaie de meteoriţi s-a aprins pe cerul întunecat. 
Stelele strălucitoare iluminau firmamentul. 
Neobişnuită cu o asemenea privelişte stelară, a 
început să apese cu nervozitate pedala de 
acceleraţie. Primul ei gând a fost: “Acesta este 
sfârşitul lumii! Vine Hristos! Tot ceea ce doresc este 
să ajung acasă şi să fiu împreună cu fiul meu.“ 

Mai târziu, comentând experienţa aceasta, 
Mary a spus: “Când am văzut cerul atât de 
strălucitor, m-am gândit că Domnul Isus vine chiar 
în clipa aceea.” 

V-aţi întrebat vreodată ce se va întâmpla 
dacă lumea se va sfârşi într-o zi? Dacă aţi făcut-
o, probabil că v-aţi întrebat cum va avea loc 
aceasta? Va exista vreo ploaie de meteoriţi care 
să anunţe sfârşitul? 

Unii oameni cred că lumea va sfârşi într-un 
război nuclear - că fiinţele umane se vor 
distruge, atât pe ele însele cât şi orice formă de 
viaţă de pe pământ. Alţii cred că populaţia lumii 
va creşte în mod exploziv, până în punctul în 
care pamântul pur şi simplu nu va mai putea 
susţine atât de mulţi oameni şi va urma o 

înfometare în masă. Mai sunt unii care se 
îngrijorează că într-o zi un asteroid sau o cometă 
va lovi pământul şi îl va distruge. 

Dar ştiaţi că Biblia a profetizat deja cu mult 
timp în urmă, în mod exact, felul în care se va 
sfârşi lumea? Dragi prieteni, vestea cea bună 
este că neamul omenesc nu va muri datorită 
unui război sau a foametei şi nici chiar datorită 
ciocnirii cu un obiect spaţial. În schimb, Biblia 
spune că lumea se va sfârşi prin revenirea 
triumfătoare a Domnului Isus Hristos pe acest 
pamânt! El va reveni pe acelaşi pământ pe care 
l-a părăsit cu aproximativ 2000 de ani în urmă şi 
va pune capăt timpului aşa cum îl cunoaştem 
noi, pentru a inaugura veşnicia. 

Este interesant să descoperim ce cred 
oamenii, când sunt întrebaţi ce părere au despre 
evenimentele revenirii Domnului Isus. Da, 
prieteni, Împăratul Isus vine curând şi nu există 
nici o îndoială că problemele acestei lumi 
depăşesc posibilităţile omenirii - că numai 
Domnul Hristos şi Tatăl Său sunt capabili să 
îndrepte dificultăţile copleşitoare ale planetei 
Pamânt! 

 
 

Cînd regele se întoarce!!! 
 
Ce binecuvântare va fi atunci când în sfârşit 

se va întoarce Împăratul! Când era deţinut în 
închisoarea întunecată şi umedă a Romei, 

nnooaassttrree 

ZZiiuuaa
A
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aşteptând să fie decapitat de călău, aspostolul 
Pavel a scris despre nădejdea care se afla în 
inima lui: “Aşteptând fericita noastră nădejde şi 
arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mântuitor Isus Hristos” (Titus 2:13). Apostolul 
Pavel îi scria lui Titus, “adevăratul său copil în 
credinţă”, o scrisoare de încurajare, pentru a-i 
aminti despre venirea glorioasă a Domnului 
nostru. 

Dacă veţi trece vreodată în viaţă prin nopţi 
întunecate de descurajare, priviţi în sus spre cer 
şi aduceţi-vă aminte de acea “fericită speranţă” - a 
doua venire a Domnului Hristos pe pământ - 
care va îndrepta toate lucrurile! 

Evenimentul despre care se vorbeşte cel 
mai mult în Noul Testament este a doua venire 
a Domnului Hristos. Aproape unul din fiecare 
25 de versete are o legătură cu acel eveniment. 
Domnul Hristos a vorbit despre acest 
eveniment, mai mult decât despre oricare alt 
subiect aflat în Noul Testament. 

Există în Noul Testament două texte pe care 
trebuie să le cunoască oricine crede în Biblie. 
Primul este probabil cel mai cunoscut text din 
Scriptură, Ioan 3:16: “Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă 
viaţa veşnică.” Cel de-al doilea este frumoasa 
făgăduinţă rostită de Domnul Isus, la scurt timp 
înainte de crucificarea şi înălţarea Sa la cer: “Să 
nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, 
şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt 
multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă 
duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi 
vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu 
Mine, ca acolo unde sunt Eu, sa fiţi şi voi. (Ioan 
14:1-3) 

De-a lungul secolelor, ori de câte ori 
dezamăgirea, greutăţile sau moartea au 
ameninţat viaţa urmaşilor Domnului Hristos, 
această stea a speranţei - făgăduinţa revenirii 
Sale - le-a adus curajul şi puterea de a le suporta. 
Urmaşii Domnului Isus au aşteptat întotdeauna 
cu nerăbdare împlinirea acestei făgăduinţe. La 
sfârşitul vieţii sale, în timp ce călăul era la câţiva 
paşi, apostolul Pavel declară triumfător: “M-am 
luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am 
păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa 
neprihănirii, pe care mi-o va da, în ziua aceea, 
Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci 
şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 
Timotei 4:7-8) 

Pavel putea să înfrunte cu curaj sabia 
călăului în acea zi fatală, deoarece avea 
încredere în promisiunea întoarcerii Domnului 
Hristos! 

 
 

Promisiunea Lui Hristos 
 
Da, Domnul Isus SE VA întoarce! Da, dragi 

prieteni, promisiunea făcută de Domnul Isus 
ucenicilor Săi ne aparţine tuturor. Domnul Isus 
va veni! 

Când ucenicii au întrebat care vor fi semnele 
venirii Lui şi ale sfârşitului lumii, Domnul Isus 
le-a prezentat un raport detaliat al 
evenimentelor care vor avea loc chiar înainte de 
revenirea Sa. Să citim despre aceasta, Domnul 
Isus a spus: “... Băgaţi de seamă să nu vă înşele 
cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor 
zice: Eu sunt Hristosul! Şi vor înşela pe mulţi.” 
(Matei 24:4-5) 

În versetul 24, Domnul Isus acordă atenţie 
mai mare acestui subiect. “Se vor scula Hristoşi 
mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari 
şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu 
putinţă, chiar şi pe cei aleşi.” (Matei 24:24) 

Dacă nu ştim cum să deosebim profeţii falşi 
- cum să identificăm o contrafacere - este posibil 
să ne ataşăm de un impostor, considerând că el 
este Domnul Hristos! Domnul Isus a avertizat că 
aceasta s-ar putea întâmpla! El nu vorbea doar 
despre câteva înşelăciuni banale! În mod 
evident, El vorbea despre personificări 
incredibile, atât de minuţios plănuite şi realizate, 
încât aproape întreaga lume va fi înşelată! 
Înţelegeţi? Aceşti impostori vor face minuni - 
vindecând bolnavi şi realizând demonstraţii 
supranaturale pentru a-şi susţine pretenţiile! 

Cu toate acestea, noi nu vom confunda 
adevărata venire a Domnului Hristos! Nimeni 
nu poate contraface a doua venire a Domnului 
Hristos. Dar putem fi induşi în eroare de un 
hristos fals şi putem fi amăgiţi, chiar înainte de 
venirea Domnului Hristos! Să ne gândim la 
aceasta! Diavolul va folosi hristoşi şi profeţi falşi 
pentru a încerca să-i încurce pe oameni cu 
privire la a doua venire. “Oamenii aceştia sunt 
nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, 
care se prefac în apostoli ai Lui Hristos. Şi nu este de 
mirare, căci chiar satana se preface într-un înger de 
lumină.” (2 Corinteni 11:13-14). Diavolul însuşi 
îşi va schimba înfăţişarea şi va înscena o 
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contrafacere a celei de a doua veniri a Domnului 
Isus. 

La fiecare pas apar în scenă personaje care 
pretind a fi Domnul Hristos. Ei se îmbracă în 
haine care se aseamănă celor despre care 
oamenii cred că le-a purtat Domnul Hristos. 
Vorbesc cu o voce melodioasă şi plăcută. Citează 
mult din Scriptură. Par a fi foarte înţelepţi. Unii 
dintre ei atrag o mulţime de adepţi care cred că 
Domnul Hristos a venit din nou pe pamânt. Dar 
nici unul dintre aceşti oameni nu este Hristos. 
Vă putem spune aceasta cu o siguranţă totală. 
De ce? Deoarece asemenea persoane pot arăta 
aşa cum v-aţi aştepta să arate Domnul Isus. Ele 
pot vorbi aşa cum v-aţi aştepta să vorbească 
Domnul Isus. 

Ele pot vindeca bolnavi şi pot face semne şi 
minuni uimitoare, iar tentaţia de a ne îndoi cu 
privire la declaraţiile Bibliei poate fi 
copleşitoare. Dar noi nu îndrăznim şi nu avem 
voie să ne încredem în simţurile noastre – ceea 
ce auzim, ceea ce vedem sau ceea ce simţim! 
Singurul nostru criteriu sigur pentru a stabili 
dacă cineva este un impostor sau nu - este 
Biblia. 
 
 

Caracteristicile venirii Lui Isus 
 

Să ne ocupăm de câteva din semnele sau 
caracteristicile specifice ale celei de a doua 
veniri, care ne ajută să nu putem fi înşelaţi! 

 
1. Vizibilă. A doua venire a Domnului 

Hristos este o venire vizibilă “Căci, cum iese 
fulgerul de la răsărit şi se vede pâna la apus, aşa va fi 
şi venirea Fiului omului.” (Matei 24:27) De fapt, în 
Apocalipsa 1:7, citim: “Iată că El vine pe nori. Şi 
orice ochi Îl va vedea ...” 

Contrafacerile pot apărea ici colo, dar nici 
un impostor nu poate veni pe norii cerului, 
astfel încât să poată fi văzut de orice ochi. 

După ce Şi-a încheiat lucrarea pe acest 
pământ, Domnul Isus era pe punctul de a se 
înălţa la cer. El i-a condus pe urmaşii Săi 
apropiaţi pe Muntele Măslinilor şi după ce Şi-a 
instruit ucenicii şi le-a adresat cuvintele de 
ramas bun, S-a înălţat la cer. Să observăm ce 
spune Biblia despre acest eveniment. 

“După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau 
ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din 

ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, 
pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi 
îmbrăcaţi în alb, şi au zis: ,,Bărbaţi Galileeni, de ce 
staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat 
la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum 
L-aţi văzut mergând la cer.” (Fapte 1:9-11) 

Doi îngeri ai Lui Dumnezeu au venit să-i 
asigure pe ucenici că promisiunea pe care le-o 
făcuse Domnul Isus se va împlini. Domnul Isus 
a spus în mod clar că vor VEDEA: “Atunci vor 
vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi 
slavă mare.” Luca 21:27. Nimeni nu va trebui să 
vă spună când va veni Domnul Isus. Îl veţi 
vedea cu ochii voştrii venind pe norii cerului. 

Mai există şi alte semne pe care diavolul nu 
le poate imita. Domnul Hristos nu intenţionează 
să apară în vreun loc îndepărtat al pământului 
sau să coboare dintr-o navă spaţială. 

 
2. Domnul Isus nu se va întoarce singur - 

venirea Lui va fi glorioasă! Domnul Isus a spus: 
“Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii 
îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.” 
(Matei 25:31) 

De ce îi aduce Domnul Isus pe îngeri cu El? 
El răspunde: “El va trimete pe îngerii Săi cu 
trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din 
cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la 
cealaltă.” (Matei 24:31) Da, Domnul Isus va fi 
însoţit de către toţi îngerii sfinţi - umplând cerul 
cu o slavă de nedescris. 

Acum ştiţi de ce acei oameni care pretind a fi 
Hristos, nu pot fi ceea ce declară! Orice încercare 
de a imita revenirea Domnului Isus este 
zadarnică şi imposibilă! Nimeni nu poate imita a 
doua venire! Dar mai există şi alte evenimente 
legate de venirea Domnului Isus. 

 
3. Auzibil. Va fi o venire auzibilă - iar morţii 

care au fost credincioşi vor fi înviaţi. 
“Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul 

unui arhanghel şi cu trâmbiţa Lui Dumnezeu, Se va 
coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.” 
(1 Tesaloniceni 4:16). 

Aşa că venirea Domnului Hristos, nu numai 
că va fi vizibilă, ci va fi şi auzibilă - auzită de 
toată lumea. Atât de pătrunzătoare va fi 
chemarea Lui Dumnezeu şi sunetul trâmbiţei, 
încât cei morţi în Hristos vor fi treziţi şi vor ieşi 
din mormintele lor. Vă puteţi imagina bucuria, 
când mormintele se deschid şi familiile sunt 
reunite? Vedeţi cât de imposibil i-ar fi lui satana 
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să contrafacă adevărata venire a Domnului 
Hristos? 

Încă mai sunt şi alte veşti bune! Observaţi ce 
se întâmplă cu cei drepţi care vor fi în viaţă la a 
doua venire a Domnului Hristos: “Apoi, noi cei 
vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu 
ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; 
şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (1 
Tesaloniceni 4:17) 

Urmaşii credincioşi ai Domnului Isus sunt 
ridicaţi în văzduh împreună cu cei morţi, care 
au înviat pentru a-L întâmpina pe Domnul în 
slavă. Ce reîntâlnire fericită va fi pentru multe 
familii! 

Apostolul Pavel mai adaugă câteva detalii 
cu privire la ceea ce se va întâmpla când se va 
întoarce Domnul Isus: “Iată, vă spun o taină... toţi 
vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, 
la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii 
vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbati. 
Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se 
îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se 
îmbrace în nemurire.” (1 Corinteni 15:51-53) 

Dumnezeu îi va dărui fiecărui urmaş al 
Domnului Isus darul iubirii Sale - viaţa veşnică. 
Toate celelalte daruri sunt lipsite de sens fără 
acest dar al nemuririi. 

Mai există un dar pe care Dumnezeu îl va 
face copiilor Săi: “... aşteptăm ca Mântuitor pe 
Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării 
noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei 
Sale.” (Filipeni 3:20-21) Un trup asemenea 
trupului Lui Hristos! Nu vor mai fi dureri sau 
suferinţe - sau boli. Ce veste ar putea fi mai 
binevenită decât aceasta? 

Mai există o altă categorie de oameni. Pentru 
aceştia, a doua venire nu va fi o veste bună. Să 
ascultăm cum descrie Biblia ultimul eveniment 
cutremurător al istoriei. “Cerul s-a strâns ca o 
carte de piele, pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate 
ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împăraţii 
pământului ... căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei 
puternici ... s-au ascuns în peşteri şi în stâncile 
munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor: Cădeţi 
peste noi, şi ascundeţine de Faţa Celui ce şade pe 
scaunul de domnie … căci a venit ziua cea mare a 
mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare? 
(Apocalipsa 6:14-17) 

„Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete, şi s-a făcut 
un mare cutremur de pamânt, aşa de tare, cum, de 
când este omul pe pamânt, n-a fost un cutremur aşa 
de mare.” (Apocalipsa 16:18). Acest cutremur va 
face să se prăbuşească toate oraşele pământului. 

Este imposibil să existe cineva care să nu 
observe un cutremur ca acesta, care vesteşte 
venirea Domnului Hristos! 

Domnul Isus a avertizat că venirea Lui va 
avea loc într-un moment când nu se va aştepta 
nimeni. El a spus de asemenea dinainte că 
oamenii vor fi absorbiţi de plăceri păcătoase. În 
Matei 24:30 ni se spune că atunci când va reveni 
Domnul Isus, “… toate seminţiile pământului se 
vor boci ...”. Aceasta a spus Domnul Isus că se va 
întâmpla cu cei ce nu sunt pregătiţi pentru ziua 
aceea! Ei vor fi pierduti - şi vor fi conştienţi de 
acest fapt! Ce scenă tristă, când ar fi putut fi atât 
de diferită. 

Dragi prieteni, ziua aceea va fi reală! Nimeni 
nu se va trezi ca din somn pentru a constata că a 
fost doar un vis! Nimic nu este mai important pe 
pământ decât a fi pregătit să-L întâmpini pe 
Domnul Isus când vine. Cât de fragile sunt 
comorile pamântului pe care noi le preţuim atât 
de mult! Un cutremur de pământ şi totul sa şi 
nimicit! 

„Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să 
aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, care 
se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului 
omului.” (Luca 21:36) 
 
 

Ce se va întîmpla? 
 

Să recapitulăm pe scurt ceea ce am învăţat 
împreună, studiind Biblia: Profeţi şi hristoşi 
mincinoşi vor încerca să înşele pe oricine. 
Diavolul va apare sub înfăţişarea unui înger de 
lumina. A doua venire nu va fi secretă. Orice 
ochi Îl va vedea pe Domnul Isus venind. Toţi 
sfinţii îngeri vor veni împreuna cu Domnul Isus. 
El va veni cu sunetul unei trâmbiţe. El va veni 
cu strigătul unui Arhanghel. Morţii care au fost 
credincioşi vor fi înviaţi. Cei drepti aflaţi în viaţă 
vor fi transformaţi fără să cunoască moartea. 
Tuturor celor neprihăniţi li se va da nemurirea. 
Toţi oamenii răi de pe pamânt vor boci când Îl 
vor vedea pe Domnul Isus. Un mare cutremur 
va distruge pământul. Toţi cei pierduţi vor fi 
nimiciti. 

Splendoarea şi gloria celei de a doua veniri 
grandioase a Domnului Hristos nu pot fi 
exprimate nici pe jumătate; nici o pană 
omenească nu le poate descrie; nici o minte 
muritoare nu le poate concepe! Dar am dori să 
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vă împărtăşim doar o mică imagine de 
perspectiva cu privire la modul în care diferiţi 
autori şi artişti au încercat să ilustreze venirea 
Domnului Isus - cum va fi ea -precum şi 
maniera în care imaginaţia lor a înfăţişat-o în 
conformitate cu cele descrise în Biblie. Domnul 
Isus va reveni într-un timp când nimeni nu se va 
aştepta! Glasul Lui Dumnezeu, asemenea unui 
tunet puternic, străbate întregul pământ, 
anunţând ziua şi ceasul venirii Fiului Său. 
Cerurile se strâng ca un sul, pământul tremura 
înaintea Lui şi orice munte şi insulă sunt 
strămutate din locul lor. Curând se iveşte la 
răsărit, un mic nor negru, de aproximativ o 
jumătate de palmă. Pe măsură ce se apropie de 
pământ, norul devine tot mai strălucitor şi mai 
glorios, până când ajunge asemenea unui nor 
uriaş, având un curcubeu deasupra lui. Poporul 
Lui Dumnezeu priveşte scena tăcut şi fără 
cuvinte. Priveliştea îţi ia răsuflarea! Cerul se 
umple de chipuri radioase, de “zeci de ori câte 
zece mii şi mii şi mii” (Apocalipsa 5:11) de îngeri 
Îl înconjoară pe Domnul Isus care Se afla pe 
tronul Său! 

În timp ce se apropie tot mai mult de 
pământ, splendoarea acoperă cerul. “Orice ochi” 
vede venirea Împăratului! În locul coroanei de 
spini, care rănea capul Sau sfânt, se afla o 
coroană de slavă. Iar pe poalele hainei Sale este 
scris numele: “Împărat al Împăraţilor şi Domn al 
domnilor”. (Apocalipsa 19:16) 

Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii 
oştilor, cei bogati şi cei puternici, toţi robii şi toţi 
oamenii slobozi, strigau către munţi şi stânci să 
cadă peste ei şi să-i ascundă din faţa Mielului. 
Cei care au persecutat şi au martirizat poporul 
Lui Dumnezeu şi cei care şi-au bătut joc şi L-au 
respins pe Hristos ca Fiu al Lui Dumnezeu, 
strigând: “Răstigneşte-L! Rastigneste-L!” sunt 
înviaţi pentru a sta în faţa Domnului Isus. Inima 
lor se înmoaie, genunchii li se izbesc unul de 
altul şi cu un geamăt disperat şi îngrozitor, 
strigă: “EL ESTE FIUL LUI DUMNEZEU. EL 
ESTE ADEVĂRATUL MESIA” 

Atunci, Îl privesc în toată slava Sa şi sunt 
gata să-L vadă sezând pe tron la dreapta puterii. 
Cei care au luat în derâdere declaraţia Sa că este 
Fiul Lui Dumnezeu rămân fără cuvinte. Acolo se 
află Irod cel mândru care a ironizat titlul Său 
regal şi le-a poruncit soldaţilor batjocorâtori să-L 
încoroneze pe Domnul Isus ca rege, cu o 
coroană de spini. Acolo sunt chiar acei oameni 

care cu mâinile lor necurate L-au îmbracat într-o 
haină de purpură, au aşezat coroana de spini pe 
fruntea Lui sfântă, I-au pus în mâna un sceptru 
de trestie şi s-au închinat înaintea Lui, 
blestemându-L şi batjocorându-L. Cei care L-au 
bătut şi L-au scuipat pe Prinţul Vieţii, îşi întorc 
acum capul, fugind de privirile pătrunzătoare şi 
caută să scape de prezenţa slavei Lui 
atotputernice. Cei care au bătut cuiele în mâinile 
şi picioarele Sale şi soldatul care L-a străpuns cu 
suliţa în coaste, privesc semnele lăsate cuprinşi 
de groază şi remuşcări. Preoţii şi conducătorii îşi 
amintesc cu o claritate uimitoare toate 
evenimentele Calvarului. Tremurând, îşi aduc 
aminte cum au strigat, dând din cap, într-o 
exaltare satanică: “Pe alţii i-a mântuit iar pe Sine 
nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui 
Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, şi vom crede 
în El! Dacă El este Împăratul lui Israel, să Se coboare 
acum de pe cruce, şi vom crede în El! S-a încrezut în 
Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L 
iubeşte.” 

Cei care L-au prigonit pe Hristos şi pe 
poporul Lui credincios, văd acum slava care Îl 
înconjoară. În mijlocul terorii care îi cuprinde, ei 
aud glasurile sfinţilor exclamând pline de 
bucurie: “... Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în 
care aveam încredere că ne va mântui ...” (Isaia 
25:9) În mijlocul convulsiilor pământului, al 
fulgerelor care străbat cerul şi al tunetelor, 
glasul Fiului Lui Dumnezeu îi cheamă afară pe 
sfinţii cei adormiti. El priveşte spre mormintele 
celor neprihăniţi şi, ridicându-Şi mâinile spre 
cer, striga: “Treziţi-vă, treziţi-vă, treziţi-vă, voi cei 
ce dormiţi în ţărână, înviaţi!” Pe întregul pământ, 
morţii vor auzi glasul Lui şi cei ce Îl vor auzi vor 
trăi. Pe întregul pământ se va auzi marşul unei 
armate nespus de numeroase din fiecare neam, 
seminţie, limbă şi din orice norod. 

Ei vor ieşi din închisoarea locuinţei morţilor, 
îmbrăcaţi cu slava nemuririi, strigând: “Unde îţi 
este boldul moarte? Unde îţi este biruinţa 
mormânt?” Iar cei neprihăniţi care vor fi în viaţă 
şi sfinţii înviaţi îşi vor uni glasurile într-un 
strigăt prelung şi voios de biruinţă. Toate 
diformităţile şi cicatricele au rămas în mormânt. 
Oh, ce răscumpărare minunată! De multe ori 
exprimată, îndelung aşteptată, contemplată cu o 
anticipare nerăbdătoare, dar niciodată pe deplin 
înţeleasă. Drepţii aflaţi în viaţă sunt transformaţi 
“într-o clipă, într-o clipeală de ochi”. La auzul vocii 
Lui Dumnezeu, ei sunt proslăviţi; sunt făcuti 
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nemuritori şi alături de sfinţii înviaţi sunt 
înălţaţi în văzduh pentru a-L întâmpina pe 
Domnul lor. Îngerii îi adună pe cei aleşi ai Săi, 
din cele patru vânturi, de la un capăt la celălalt 
al cerului. 

Copiii mici sunt purtaţi de către îngerii sfinţi 
până în braţele mamelor lor. Prieteni despărţiţi 
de multă vreme prin moarte, se regăsesc, pentru 
a nu mai fi separaţi niciodată şi cu cântece de 
bucurie, se înalţă cu toţii spre Cetatea Lui 
Dumnezeu. În timp ce se înalţă la cer, cortegiul 
de îngeri strigă: “Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul 
Dumnezeul cel Atotputernic” (Apocalipsa 4:8). Iar 
cei răscumpăraţi răspund: “Aleluia” înaintând 
spre Cetatea Sfânta. 

Înainte de a intra pe porţile Cetăţii, 
Mântuitorul le împarte urmaşilor Lui însemnele 
victoriei, oferindu-le emblemele care reprezintă 
statutul lor împărătesc. Privirile tuturor celor 
aflaţi în oştirea nenumărată a celor răscumpăraţi 
sunt aţintite asupra Lui. Toţi văd slava Lui, al 
cărui chip fusese “atât de deformat încât se 
deosebea de înfăţişarea fiilor oamenilor”. (Jesaja 
52:14). Pe capul biruitorilor, Domnul Isus aşează 
cu propria Sa mână coroana de slavă. Există o 
coroană pentru fiecare, pe care este scris “numele 
cel nou” şi inscripţia “Sfinţenie Domnului” (2 
Moise 39:30). O fericire inexprimabilă umple 
fiecare inimă şi fiecare glas se înalţă în cuvinte 
de laudă şi mulţumire. 

Înaintea mulţimii celor răscumpăraţi se află 
Cetatea Sfântă. Domnul Isus deschide larg 

porţile împodobite cu mărgăritare şi popoarele 
care au păzit poruncile şi răbdarea Domnului 
Isus, intră în cetate. Acolo văd Paradisul Lui 
Dumnezeu, căminul lui Adam înainte de a 
păcătui. 

Apoi, acel glas, mai melodios decât orice 
muzică ce a ajuns vreodată la urechile unui 
muritor, se aude rostind: “Lupta voastră s-a 
sfârşit. Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de 
moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la 
întemeierea lumii.” (Matei 25:34). 

Aceasta este speranţa noastră. Acesta este 
destinul nostru. Acesta este viitorul nostru. 
Putem trăi cu Hristos pentru totdeauna în cer. 
Dacă pierdem veşnicia, am pierdut totul. Dacă 
pierdem cerul, am pierdut totul. Dacă suntem 
nepregătiţi pentru apropiata revenire a Lui 
Hristos, vom pierde cel mai mare eveniment al 
istoriei veacurilor. 

Domnul Isus ne cheama “... Vino să primeşti 
iertarea. Vino să primeşti harul. Vino să primeşti 
putere împotriva păcatelor tale. Vino să primeşti 
veşnicia. Intră în împărăţia Mea.” 

Nu doreşti să răspunzi cu DA la chemarea 
Sa, chiar acum? 

 
Dacă doriţi să trăiţi în împărăţia Lui pentru 

totdeauna, ridicaţivă în picioare acum, în timp 
ce ne vom ruga. 

 
Amin 

 
 


