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IAMBRIC ANA
MAUR EMILIE
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Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20

prezbiter de serviciu – Maxim Dorel
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7 ianuarie – Sabat de consacrare pentru
anul misionar (colectă)
16 ianuarie – Sabat de consacrare
pentru misiune (colectă misiunea
globală)
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A doua venire a Domnului Hristos
A doua venire a Domnului Hristos este
binecuvântată nădejde a bisericii, marele
apogeu al Evangheliei. Venirea Mântuitorului
va fi literală, personală, vizibilă şi mondială.
Când El va reveni, morţii neprihăniţi vor fi
înviaţi şi împreună cu neprihăniţii cei vii vor fi
glorificaţi şi luaţi la cer, dar cei nelegiuiţi vor
muri. Împlinirea aproape completă a majorităţii
profeţiilor, împreună cu condiţiile existente în
prezent în lume, arată faptul că venirea
Domnului Hristos este iminentă. Timpul
acestui eveniment n-a fost descoperit, de aceea
suntem îndemnaţi să fim gata în orice vreme.
„Mămico", se destăinui micuţul la culcare,
„mă simt aşa de singur fără prietenul meu, Isus.
Când va veni El?"
Acest copil nu avea de unde să ştie că
dorinţa inimioarei sale a fost dorul oamenilor
de-a lungul secolelor. Cuvintele finale ale
Bibliei dau făgăduinţa unei reveniri apropiate:
„Da, Eu vin curînd". Să vezi pe Isus! Să te
uneşti pentru totdeauna cu El, care ne iubeşte

mai mult decât ne putem imagina! Să ajungi la
sfârşitul tuturor suferinţelor omeneşti! Să te
bucuri de veşnicie cu cei iubiţi înviaţi, care
acum sunt la odihnă! Nu este de mirare că de la
înălţarea Domnului Hristos, prietenii Săi au
privit spre ziua aceea.
Într-o zi El
va veni, deşi
chiar şi pentru
sfinţi venirea
Lui va fi o
surpriză
copleşitoare căci toţi aţipesc
şi dorm în lunga lor aşteptare (Mat. 25, 5). La
„miezul nopţii", în cel mai întunecat ceas al
istoriei pământului, Dumnezeu Îşi va manifesta
puterea de a elibera pe poporul Său. Scriptura
descrie astfel acest eveniment: „Şi din Templu,
din scaunul de domnie, a ieşit un glas tare, care
zicea: ’S-a isprăvit!’ Şi au urmat fulgere,
glasuri, tunete, şi s-a făcut un mare cutremur de
pământ, aşa de tare cum, de când este omul pe
pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare"
(Apoc. 16, 17-18). Munţii se clatină, stânci sunt
aruncate pretutindeni şi întreg pământul se
clatină asemenea valurilor oceanului. Suprafaţa
lui crapă şi „cetăţile neamurilor s-au prăbuşit.
Toate ostroavele au fugit, şi munţii nu s-au mai
găsit" (vers. 19-20). „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"
(Apoc. 6, 14).
În ciuda haosului ce coboară asupra lumii
fizice, poporul lui Dumnezeu prinde curaj
văzând „semnul Fiului omului" (Mat. 24, 30).
În timp ce El coboară, venind pe norii cerului,

fiecare ochi vede pe Prinţul vieţii. De data
aceasta, El vine nu ca un om al durerilor, ci ca
un biruitor şi un cuceritor să-Şi ia ceea ce este
al Lui. În locul coroanei de spini, El poartă o
coroană de slavă, iar „pe haină şi pe coapsă are
scris numele acesta ’Împăratul împăraţilor şi
Domnul domnilor’" (Apoc. 19, 12. 16).
La venirea Sa, o mare disperare pune
stăpânire pe aceia care au refuzat să-L
recunoască pe Isus ca Domn şi Mântuitor şi au
respins, în viaţa lor, cerinţele Legii Sale. Nimic
nu face pe cei ce au respins harul Său aşa de
conştienţi de vinovăţia lor ca acea voce care a
chemat atât de stăruitor: „Întoarceţi-vă,
întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru
ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?" (Ezech.
33, 11). „Împăraţii pământului, domnitorii,
căpitanii oştirilor, cei bogaţi şi cei puternici,
toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în
peşteri şi în stâncile munţilor. Şi ziceau
munţilor şi stâncilor: ’Cădeţi peste noi, şi
ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul
de domnie şi de mânia Mielului: căci a venit
ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în
picioare?’" (Apoc. 6, 15-17).
Dar bucuria acelora care L-au aşteptat atât
de mult lasă în umbră disperarea celor
nelegiuiţi.
Venirea
Răscumpărătorului
constituie apogeul glorios al istoriei poporului
lui Dumnezeu; el este momentul eliberării lor.
Cu emoţionantă adorare, ei izbucnesc: „Iată,
acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam
încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul
împreună cu sfinţii înviaţi, ei sunt ridicaţi
pentru a întâlni pe Domnul lor în văzduh şi
pentru a rămâne pentru totdeauna cu El (1 Ţes.
4, 16-17).

