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Viitorul celor ce cred în Domnul Isus
»S nu vi se tulbure inima. Ave i credin în Dumnezeu, i ave i credin în Mine. În casa Tat lui
Meu sunt multe loca uri. Dac nu ar fi a a, v-a fi spus. Eu M duc s v preg tesc un loc. i dup
ce M voi duce i v voi preg ti un loc, M voi întoarce i v voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt
Eu, s fi i i voi.« Ioan 14, 1-3
Am citit aceste versete, ca prin ele i probabil i prin altele s vedem clar, c Cuvântul lui
Dumnezeu vorbe te de mai multe ori despre viitorul nostru, i din acestea rezult c viitorul nostru
nu poate fi pe p mânt. Dac citim despre binecuvânt rile care sunt ale noastre, pe care Domnul Isus
ni le-a dat ca urmare a lucr rii Sale pe cruce, i care de fapt erau în inima Tat lui înainte de
întemeierea lumii, atunci devine clar, c este imposibil ca viitorul nostru s fie aici pe p mânt. Dac
spun „noastre”, atunci m refer la to i aceia care s-au dus la Dumnezeu cu p catele i cu vina lor, leau recunoscut i prin credin au primit pe Domnul Isus i lucrarea Sa i acum sunt uni i cu Domnul
Isus.
În Evanghelia dup Ioan nu g sim niciunde c Domnul vorbe te despre iertarea p catelor.
Expresia aceasta o g sim o singur dat în capitolul 20. Domnul spune acolo ucenicilor S i: »Celor
ce le ve i ierta p catele, vor fi iertate«; dar este clar c nu este vorba de iertarea p catelor cu privire
la ve nicie. Aceasta o poate face numai Dumnezeu sau Domnul Isus.
În Evanghelia dup Ioan Domnul vorbe te mult despre via , despre via a ve nic i ne spune ce
înseamn când cineva prime te via a ve nic . »Cine crede în Fiul are via a ve nic « (Ioan 3, 36). În
alte locuri – de exemplu 1 Ioan 5, 20 – se spune despre Domnul Isus c El este Dumnezeul adev rat
i via a ve nic . » tim c Fiul lui Dumnezeu a venit i ne-a dat pricepere s cunoa tem pe Cel ce
este adev rat. i noi suntem în Cel ce este adev rat, adic în Isus Hristos, Fiul Lui. El este
Dumnezeul adev rat i via a ve nic .« Aceasta înseamn c Domnul Isus Însu i este via a ve nic .
El, Fiul Dumnezeului cel viu, este izvorul vie ii. În Ioan 3, 36 am v zut c oricine crede în El are
via a ve nic , deci L-a primit ca via a sa, a a cum ne spune textual Coloseni 3, 3, c Hristos este
via a noastr .
Aceast realitate are consecin e importante. Dup ce Domnul a înf ptuit lucrarea, a spus
ucenicilor S i c se va întoarce înapoi, c se va duce la »Tat l Meu i Tat l vostru, la Dumnezeul
Meu i la Dumnezeul vostru«. Aceasta înseamn c Domnul Isus va lua pe ucenicii Lui i pe to i
care vor crede în El i îi va duce cu El în starea de leg tur cu Tat l în care se g se te El. Fiecare
credincios este un copil, un fiu al Tat lui, un fiu în familia lui Dumnezeu. Tat l S u este Tat l
nostru. În Evanghelia dup Ioan 17, 3 Domnul spune Tat lui: »Aceasta este via a ve nic : s Te
cunoasc pe Tine, singurul Dumnezeu adev rat, i pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu«. Aceasta
înseamn c to i care au primit via a ve nic cunosc pe Dumnezeu ca Tat al lor i cunosc pe
Domnul Isus, Îi cunosc potrivit fiin ei lor.
Putem s în elegem aceasta foarte bine: dac Domnul Isus este via a noastr , atunci noi Îl putem
cunoa te, i astfel putem cunoa te i pe Tat l; c ci El este Singurul Fiu n scut, care este la sânul
Tat lui. Cine s cunoasc pe Tat l, dac nu El?
Vedem apoi rezultatul cu privire la viitorul nostru. Domnul Isus spune aici, c dup ce va înf ptui
lucrarea pe cruce se va duce înapoi în casa în care a locuit în ve nicie, în casa Tat lui, aceasta fiind
cerul care nu a fost creat, unde a locuit în ve nicie împreun cu Tat l. Domnul spune acum: M duc
înapoi acolo, dar mai mult: »M duc s v preg tesc un loc. i dup ce M voi duce i v voi
preg ti un loc, M voi întoarce i v voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, s fi i i voi« (Ioan 2b,
3).
Ceea ce Domnul spune aici prin cuvinte simple este i pentru noi u or de în eles. Ce înseamn
c minul pentru un copil? Este casa tat lui. Dac un copil nu este în casa tat lui, atunci el nu este
acas . Dac în baza lucr rii Domnului Isus am devenit copii ai lui Dumnezeu, atunci c minul nostru
trebuie s fie casa lui Dumnezeu. i dac am devenit copii ai Tat lui, atunci viitorul nostru, c minul
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nostru va fi casa Tat lui. Domnul Isus spune aceasta foarte clar aici: Tat l Meu este Tat l vostru.
Tat l Meu are o cas în care Eu am locuit în ve nicie împreun cu El, acolo unde toat atmosfera
este umplut de dragostea Tat lui fa de Fiul S u – iar noi putem acum ad uga, fa de fiii Lui,
c ci dac Domnul este Înt i-n scutul dintre mai mul i fra i, atunci noi suntem fra ii Lui. Acolo este
c minul nostru, i Domnul spune: M duc s v preg tesc un loc. i dup ce M voi duce i v voi
preg ti un loc, M voi întoarce i v voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, s fi i i voi.
Domnul Isus S-a dus acolo i a preg tit aceste loca uri. Nu este a a, c El este permanent
preocupat cu aceast preg tire. Aceste loca uri le-a preg tit în momentul în care a intrat în cer. Aici
nu este vorba de lucrarea de pe cruce. Domnul Isus se adreseaz acelora care au parte de lucrarea Sa
minunat de pe cruce, pe baza c reia Tat l ne poate da aceste binecuvânt ri, i El vorbe te despre
ceea ce a f cut El dup ce a înf ptuit lucrarea de pe cruce. A a cum am spus, casa Tat lui este casa
ve nic , care nu a fost creat , ci ea a existat înainte de crearea lumii, casa în care a locuit Tat l i
Fiul în ve nicie, în care niciodat nu a fost vre-un om. Dumnezeu Tat l, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu
Duhul Sfânt au locuit acolo înainte de a exista ceva, i niciodat nu a intrat cineva în casa Tat lui –
eu cred c nici m car vre-un înger. Dac ar fi intrat vre-un înger, atunci numai ca slujitor, i nu ca
un copil. Acum Domnul Isus S-a dus acolo înapoi ca om, c ci El a devenit Om. Omul Isus Hristos a
intrat în casa ve nic a lui Dumnezeu, a a c acum este un Om în casa Tat lui. Acest Om, prin care
acum st deschis casa ve nic , este singurul Fiu n scut al lui Dumnezeu, Preaiubitul Tat lui.
Ne putem imagina, c a existat un moment în inima Tat lui în care El ar fi interzis intrarea acestui
Om, care L-a prosl vit atât de mult la cruce i care aici pe p mânt L-a descoperit atât de mult –
chiar i ca Tat ? Dup ce Domnul a intrat în casa Tat lui, locul este preg tit i El va reveni s ne ia
acolo; c ci locul unde copiii î i au c minul nu este altul decât casa Tat lui. Viitorul nostru, al
tuturor copiilor lui Dumnezeu nu poate fi pe p mânt, el trebuie s fie în casa Tat lui. Nu se spune c
noi vom merge acolo când vom muri, ci c Domnul va veni ca s ne ia acolo (Ioan 14, 3).
M gândesc la un frate b trân din Olanda, care acum câ iva ani în urm a spus într-o rug ciune –
avea mai mult de 80 de ani -; »Doamne, dac nu vei veni în curând ca s m iei la Tine, atunci
trebuie s vin eu la Tine.« Vrea s spun c va trebui s moar , dac Domnul nu va veni s ne ia pe
to i la El.
Sunt locuri în Cuvântul lui Dumnezeu în care rela iile în care noi ca i copii ai lui Dumnezeu st m
fa de Domnul Isus sunt altfel v zute, ca de exemplu în ultimele versete din Efeseni 1. În
Evanghelia dup Ioan am g sit c El este via a noastr , i prin aceasta am devenit copii ai lui
Dumnezeu, c ci El este Fiul lui Dumnezeu. Noi am fost adu i deci în familia lui Dumnezeu ca i
copii ai lui Dumnezeu, în care Dumnezeu este Tat l, iar Domnul Isus, potrivit hot rârilor lui
Dumnezeu, este Întâiul n scut dintre mai mul i fra i (Romani 8, 29).
Dar în Epistola c tre Efeseni, i am putea spune în toate scrisorile apostolului Pavel, noi suntem
v zu i într-o rela ie cu Domnul Isus cu totul deosebit . Noi suntem numi i »Adunarea lui
Dumnezeu«, sau »trupul lui Hristos«. Citim în Efeseni 1 c Dumnezeu a înviat pe Domnul Isus
dintre cei mor i i »L-a a ezat la dreapta Sa, în locurile cere ti, mai pe sus de orice domnie, de
orice st pânire, de orice putere, de orice dreg torie i de orice nume, care se poate numi, nu numai
în veacul acesta, ci i în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare, i L-a dat C petenie peste toate
lucrurile Bisericii, care este trupul Lui, plin tatea Celui ce pline te totul în to i« (Efeseni 1, 20b –
23). Ce exprimare minunat ! Hristos Capul, Adunarea trupul S u! Nu vreau s intru acum în detalii.
S re inem aceast unitate cu Hristos, în care am fost adu i! Hristos este Capul cu care noi,
Adunarea, (aceasta înseamn to i credincio ii adev ra i de pe p mânt, to i aceia care – începând de
la ziua de Rusalii i pân în clipa când Adunarea va p r si p mântul acesta - au primit pe Domnul
Isus ca Mântuitor al lor) am fost f cu i în chip des vâr it una cu El, a a cum capul este una cu
trupul. În privin a aceasta nu poate fi nici-o desp r ire. Dac capul meu s-ar desp r i numai cu un
milimetru de trup, atunci va fi înc un cap i un trup, dar nu un om. A a de strâns uni i suntem noi
cu Domnul Isus.
Ce rezult din aceasta cu privire la tema cu care ne ocup m? Domnul Isus spune în Evanghelia
dup Ioan 14 c El se va reîntoarce în casa Tat lui i noi în elegem c viitorul Domnului Isus nu
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poate fi decât acolo. Cum poate atunci viitorul trupului S u s fie în alt parte, decât în casa
Tat lui? Poate capul meu s aibe ceva, pe care s nu-l aibe i trupul meu? Poate capul meu s fie în
alt parte decât trupul? Pentru o clip aceasta ar fi posibil. Când de exemplu stau în u a casei i m
plec cu capul în afar , atunci capul este în afara casei, iar trupul este în cas . Dar eu nu pot sta mult
timp în aceast stare, i cu siguran nu voi tr i i nu voi locui în felul acesta; nu se poate. Starea
normal este aceea când capul i trupul se afl în acela i loc.
Este atunci posibil ca viitorul trupului lui Hristos, al Adun rii Dumnezeului cel viu – c ruia îi
apar in to i aceia care cunosc pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor – s fie aici pe p mânt? Nu,
viitorul nostru trebuie s fie acolo unde este Domnul Isus, i unde va fi El în ve nicie.
Dar nu numai aceasta. Citim în Efeseni 1, 3: »Binecuvântat s fie Dumnezeu, Tat l Domnului
nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvânt ri duhovnice ti, în locurile
cere ti, în Hristos«. Noi suntem deci binecuvânta i cu tot felul de binecuvânt ri duhovnice ti, dar
aceste binecuvânt ri sunt binecuvânt ri în locurile cere ti. În textul grecesc îns nu scrie »în
locurile cere ti«, ci »în cele cere ti«. Este deci o expresie foarte general , dar cu referire clar la
cer. S presupunem c cineva ne-ar zice: am preg tit pentru tine o mul ime de cadouri. Dar toate
cadourile sunt în America, i ele r mân acolo. Ce folos a avea din ele, dac niciodat nu voi ajunge
în America? Ar fi o nebunie s mi se ofere astfel de cadouri. Nu mi-ar folosi la nimic.
Când Dumnezeu spune c suntem binecuvânta i cu tot felul de binecuvânt ri duhovnice ti în
locurile cere ti, atunci aceasta nu poate însemna altceva, decât c Dumnezeu vrea ca noi s fim în
stare s savur m ce a preg tit El pentru noi. Ne putem noi imagina c Dumnezeu - care ne-a iubit
atât de mult, c a dat pe singurul lui Fiu n scut pentru noi – ne d cadouri nespus de mari, de care
noi nu avem nici-un folos, c ci ele sunt acolo unde noi nu ne afl m acum?
Deoarece aceste lucruri sunt a a de pre ioase, vreau s r mânem un moment pe loc i s ne
ocup m cu ceva, care nu este direct în leg tur cu tema noastr . Se spune: »... binecuvânta i cu t o t
f e l u l de binecuvânt ri duhovnice ti« sau »cu toate binecuvânt rile duhovnice ti«. Ne-am gândit
noi vre-o dat , ce înseamn s fi binecuvântat cu toate binecuvânt rile duhovnice ti? Deci, nu exist
nici-o binecuvântare duhovniceasc , pe care Dumnezeu s nu ne-o fi dat. i toate binecuvânt rile
sunt în cer. Pe de alt parte este clar c în cer sunt numai binecuvânt ri duhovnice ti. S nu ne
a tept m c în cer vor fi binecuvânt ri p mânte ti. Acolo nu vom avea nevoie de pâine, i nici de
cas ; acolo sunt numai binecuvânt ri spirituale. i toate aceste binecuvânt ri sunt preg tite p e n t r u
noi.
Ce înseamn aceasta? Savureaz îngerii toate binecuvânt rile spirituale? Nu, ei nu le pot savura,
ei sunt slujitori. Cine atunci savureaz în cer toate binecuvânt rile spirituale? Numai Tat l i Fiul.
Dac nu ar fi a a, atunci ar însemna c Tat l i Fiul nu ar avea nimic care s fie numai al lor, c ei
nu ar avea mai mult decât au creaturile lor, îngerii. Dar nu poate fi a a. C ci nu este dragostea
Tat lui fa de Fiul cea mai mare binecuvântare care se poate g si? i aici se spune c toate
binecuvânt rile spirituale sunt partea noastr , c Tat l ne-a dat tot ce este partea Fiului. Aceasta
înseamn c noi suntem toat preocuparea dragostei Tat lui. Aceasta este partea noastr . Aceast
tem nu este în leg tur direct cu tema noastr , dar am vrut s-o amintesc pe scurt.
În Efeseni 5 g sim c Adunarea este privit ca mireasa lui Hristos. »... cum a iubit i Hristos
Biserica i S-a dat pe Sine pentru ea« (versetul 25). Din context tim c leg tura dintre Hristos i
Adunarea Sa este privit în imaginea b rbatului i a femeii. F r îndoial este un t a b l o u , tot a a
cum trupul este un tablou. Dar atunci când Cuvântul lui Dumnezeu folose te tablouri, atunci o face
ca s ne l mureasc anumite lucruri. Aici trebuie s înv m cât de mult iube te Hristos Adunarea
Sa i cum El împarte totul cu ea. Nu are femeia parte de tot ce apar ine b rbatului? Aceasta ne este
ar tat aici.
Dar aceasta nu este totul. Dac aici se spune c este inten ia lui Dumnezeu i a Domnului Isus ca
Adunarea s fie mireasa Mielului, atunci în elegem c via a Adun rii trebuie s fie o via ca aceea
a so iei Domnului Isus. Fiecare dintre noi tie c un tân r care s-a logodit cu o tân r în mod normal
are inten ia s se c s toreasc cu ea i s se fac una cu ea. În orice caz aceasta este inten ia lui
Dumnezeu, aceasta i-a propus El în ceea ce prive te rela ia dintre un mire i mireasa sa. În felul
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acesta putem vedea i din textul acesta c viitorul Adun rii trebuie s fie în cer. Logodna nu este
totul, nu este via a propriuzis . Via a adev rat începe atunci când cei logodi i s-au c s torit. Tot
a a g sim i în Apocalipsa 19, c nunta Mielului are loc în cer. »S ne bucur m, s ne veselim, i
s -I d m slav ! C ci a venit nunta Mielului; so ia Lui s-a preg tit i i s-a dat s se îmbrace cu in
sub ire, str lucitor, i curat. Inul sub ire sunt faptele neprih nite ale sfin ilor« (Apocalipsa 19, 7-8).
Nunta Mielului a sosit, i ea va fi s rb torit în cer.
Putem noi s ne imagin m c mireasa va fi luat în cer, – c ci ea poate serba nunta ei în cer,
numai dac va fi acolo – ca acolo s se uneasc cu Mirele, iar apoi va fi trimis înapoi pe p mânt, în
timp ce Mirele va r mâne acolo unde este, Omul din cer i totodat Fiul lui Dumnezeu? Imposibil.
Chiar dac în Efeseni 1, 10 se spune c este hot rârea lui Dumnezeu ca la împlinirea vremilor s
uneasc toate lucrurile într-Unul, în Hristos, noi suntem totu i exclu i de la aceasta, c ci se spune c
noi vom domni împreun cu El.
Tot a a se spune i în alte locuri ale Cuvântului lui Dumnezeu – s ne gândim numai la 1
Corinteni 6, 2-3 – c noi vom judeca lumea, i chiar pe îngeri, c în timpul împ r iei de o mie de
ani vom veni împreun cu Hristos pe acest p mânt ca s st pânim împreun cu El. În 2 Tesaloniceni
1 i în alte locuri se spune clar c noi vom veni împreun cu El pe acest p mânt. Dar noi nu vom
locui aici. C minul nostru este Casa Tat lui cu multele ei locuin e, a a cum a spus Domnul în Ioan
14.
În Apocalipsa 21, unde g sim descris starea ve nic – nu împ r ia de o mie de ani – citim: »Am
v zut un cer nou i un p mânt nou; pentru c cerul dintâi i p mântul dintâi pieriser , i marea nu
mai era« (versetul 1). Pe acest p mânt nou vor locui numai oameni n scu i din nou, c ci în acest
moment s-a împlinit ce citim în Evanghelia dup Ioan 1, 29: »Mielul lui Dumnezeu care ridic
p catul lumii«. Atunci El va fi îndep rtat p catul din univers, din cosmos, i-l va fi aruncat în lacul
de foc. Acolo va fi i diavolul cu îngerii lui, precum i to i aceia care au refuzat s primeasc pe
Domnul Isus, în felul acesta tot universul va fi cur it. Pe p mântul cel nou vor locui to i cei n scu i
din nou, începând de la Adam, îns cu o singur excep ie. Citim acolo: » i eu am v zut coborânduse din cer de la Dumnezeu, cetatea sfânt , noul Ierusalim, g tit ca o mireas împodobit pentru
b rbatul ei. i am auzit un glas tare, care ie ea din scaunul de domnie, i zicea: „Iat cortul lui
Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, i ei vor fi poporul Lui, i Dumnezeu Însu i va fi cu ei. El
va fi Dumnezeul lor.”« (Apocalipsa 21, 2-3).
La o mie de ani dup ce a avut loc nunta, Adunarea – so ia Mielului – va fi înc ca o mireas
împodobit pentru b rbatul ei; c aici este vorba de Adunare, g sim confirmat câteva versete mai
departe. »Vino s - i ar t mireasa, nevasta Mielului! i m-a dus, în Duhul, pe un munte mare i
înalt. i mi-a ar tat cetatea sfânt , Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având
slava lui Dumnezeu« (versetele 9b–11a). Nu spun prin aceasta c versetul 9 este continuarea
primelor apte versete, c ci aceasta ar fi gre it. Primele apte versete vorbesc despre starea ve nic ,
în timp ce versetul 9 ne reintroduce în împ r ia de o mie de ani unde ni se arat starea Adun rii în
timpul împ r iei de o mie de ani. Spun aceasta pentru a ar ta clar c noul Ierusalim, cetatea sfânt ,
care în ve nicie va veni din cer de la Dumnezeu pe p mântul cel nou, este Adunarea.
Deci când oamenii vor locui pe p mântul cel nou, Adunarea va veni din cer de la Dumnezeu.
Locuin a ei va fi pentru ve nicie în casa Tat lui, în cerul care nu a fost creat, în cerul ve nic, Casa în
care a locuit Tat l i Fiul din ve nicie. Chiar i atunci când ea va fi pe p mântul cel nou, ea nu va fi
pe aceia i treapt cu oamenii. Ea va fi atunci locuin a lui Dumnezeu, locuin a în care va locui
Dumnezeu; deci ea va ocupa o pozi ie deosebit pe p mânt. Ea constituie excep ia despre care am
spus.
Am amintit aceasta numai pentru a ar ta clar c viitorul Adun rii nu este pe p mânt, ci în cer, în
Casa Tat lui, aceasta fiind cerurile care nu au fost create, ci în cerul cerurilor, mai mult chiar, în
Casa lui Dumnezeu, în cerurile ve nice, necreate.
Se pune atunci întrebarea pentru noi: Când i cum va avea aceasta loc? De ce este înc la viitor?
În pilda celor zece fecioare (Matei 25) vedem c ele au ie it s întâmpine pe Mire, c venirea Lui sa întârziat, i c ele au a ipit. Domnul a f cut deja atunci aluzie, chiar dac într-o vorbire simbolic ,
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c pân la revenirea Lui va trece un timp. Vreau s întreb pe cei credincio i, chiar i pe aceia care
iubesc pe Domnul i strig zilnic spre El; Vino în curând, Doamne!, a c ror inim bate în totul
pentru Domnul: Nu sunte i voi mul umitori c Domnul nu a venit acum 70 de ani? Eu sunt
mul umitor; c ci atunci eu nu a fi avut parte de r pire. Prin aceasta nu vreau s spun c oamenii
care se vor na te peste 70 de ani nu vor avea parte de binecuvânt ri multe; c ci ei se vor na te
probabil în timpul împ r iei de o mie de ani, i vor avea parte de binecuvânt ri mari. Dar pozi ia
lor nu se va compara cu aceea pe care noi am primit-o prin bun tatea i harul mare al lui Dumnezeu.
Ei nu vor fi f cu i una cu Domnul Isus. Vor fi n scu i din nou, vor avea via din Dumnezeu, tot a a
ca i credincio ii Vechiului Testament. Dar ei nu vor avea ceea ce Domnul Isus în Evanghelia dup
Ioan 10,10 nume te via din bel ug, ei nu-L vor avea ca via a lor, prin care s cunoasc pe
Dumnezeu ca Tat , s fie f cu i una cu El i s împart cu El toate binecuvânt rile minunate, s
tr iasc în Casa Tat lui ca i copii ai Tat lui. Aceasta a preg tit-o Tat l numai pentru aceia care au
primit pe Domnul Isus în timpul cât El a fost respins de lume. De aceea mul umesc lui Dumnezeu
c Domnul Isus nu a venit mai înainte de acum 40 de ani, când L-am cunoscut ca Mântuitor al meu.
În Epistola a doua a lui Petru cap. 3 citim c : »În zilele din urm vor veni batjocoritori plini de
batjocuri, care vor tr i dup poftele lor, i vor zice: „Unde este f g duin a venirii Lui? C ci de
când au adormit p rin ii no tri, toate r mân a a cum erau de la începutul zidirii!”« Dup aceea
Cuvântul lui Dumnezeu spune de ce Domnul nu a venit înc . »Domnul nu întârzie în împlinirea
f g duin ei Lui, cum cred unii, ci are o îndelung r bdare pentru voi, i dore te ca nici unul s nu
piar , ci to i s vin la poc in . Ziua Domnului îns va veni ca un ho . În ziua aceea cerurile vor
trece cu troznet, trupurile cere ti se vor topi de mare c ldur , i p mântul, cu tot ce este pe el, va
arde.« (2 Petru 3, 9-10).
Nu am citit aceste versete pentru c vreau s spun c aceste lucruri se vor petrece în acela i timp,
ci pentru a clarifica de ce Domnul Isus nu a venit pân în momentul acesta. El vrea ca oamenii
p c to i s capete mântuirea, s aib parte de toate binecuvânt rile preg tite de El i de Tat l.
Domnul Isus a murit pentru ca Tat l s poat da aceste binecuvânt ri tuturor acelora care cred în El.
De aceea vreau s spun tuturor acelora care nu au primit pe Domnul Isus ca Mântuitor: poate c tu
e ti cauza pentru care Domnul Isus nu a venit pân acum. El vrea s te mântuiasc i dac tu te vei
pleca înaintea Lui i Îl vei primi, probabil Domnul va veni imediat ca s ne duc în Casa Tat lui.
Cum va veni Domnul i în ce fel vom p r si noi p mântul? Sunt dou locuri care vorbesc în mod
deosebit despre aceasta. Spun în mod deosebit, c ci am v zut deja în Evanghelia dup Ioan 14 c
Domnul Isus spune c El va veni ca s ne ia. În 1 Tesaloniceni, de unde voi cita unele versete,
g sim de asemenea exprimat aceasta. Credincio ii din Tesalonic tiau c Domnul va veni. În
capitolul 1 se spune: »Nu numai c de la voi Cuvântul Domnului a r sunat prin Macedonia i
Ahaia, dar vestea despre credin a voastr în Dumnezeu s-a r spândit pretutindeni. ... C ci ei în i i
istorisesc ce primire ne-a i f cut, i cum de la idoli v-a i întors la Dumnezeu ca s sluji i
Dumnezeului celui viu i adev rat i s a tepta i din ceruri pe Fiul S u« (1 Tesaloniceni 1, 8-10a).
Aceste dou lucruri au fost elul întoarcerii lor la Dumnezeu: s slujeasc Dumnezeului cel viu i
adev rat, i s a tepte pe Fiul S u care va veni din cer. Pavel a fost trei s pt mâni în Tesalonic i cel
mai b trân credincios avea din punct de vedere spiritual cel mult trei s pt mâni, atunci când
apostolul a plecat de la ei. Dar el le-a spus c ei s-au poc it ca s slujeasc Dumnezului cel viu i s
a tepte pe Domnul Isus din cer. Aceasta este baza Evangheliei, temelia vie ii unui credincios.
Vedem cât de important este c viitorul nostru nu este pe p mânt. Noi s nu tr im numai ca i
cre tini pe p mânt – i cât de important este aceasta – ci a doua jum tate a elului poc in ei noastre
este »s a tept m pe Fiul din cer«.
Îns unii tesaloniceni au adormit, i în privin a aceasta st pânea o mare întristare. Tesalonicenii
gândeau: dac Domnul va veni acum, cei ce au adormit nu vor merge cu El. Noi putem s
mul umim lui Dumnezeu pentru aceast necuno tiin , pentru aceast neîn elegere a tesalonicenilor,
c ci Domnul S-a folosit de acest prilej ca s ne arate în ce fel ne va lua acas . Pavel scrie: »Nu
voim, fra ilor, s fi i în necuno tiin despre cei ce au adormit, ca s nu v întrista i ca ceilal i, care
nu au n dejde. C ci dac credem c Isus a murit i a înviat, credem i c Dumnezeu va aduce
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înapoi împreun cu Isus pe cei ce au adormit în El« (1 Tesaloniceni 4, 13, 14). Ei tiau c Domnul
Isus a murit i a înviat, i aceasta este temelia a ceea ce apostolul spune aici. Ei tiau, i Pavel
confirm c D u m n e z e u va face aceasta. Când Domnul Isus va veni pe p mânt, Adunarea, to i cei
credincio i vor veni împreun cu El.
G sim apoi în 2 Tesaloniceni 1: »... la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,
într-o flac r de foc, ca s pedepseasc pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu i pe cei ce nu ascult de
Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeaps o pierzare ve nic , de la fa a
Domnului i de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea, ca s fie prosl vit în sfin ii S i i
privit cu uimire în to i cei ce vor fi crezut« (versetele 7b–10a). Deci cei credincio i vor veni cu
Domnul Isus aici pe p mânt. În 1 Tesaloniceni 3 se spune de exemplu, la sfâr itul capitolului: »...la
venirea Domnului nostru Isus Hristos împreun cu to i sfin ii S i«. Tot a a în capitolul 2, 19–20:
»C ci cine este, în adev r, n dejdea, sau bucuria, sau cununa noastr de slav ? Nu sunte i voi,
înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui? Da, voi sunte i slava i bucuria noastr «.
Aceasta le era clar, tiau aceasta: când va veni Domnul din cer, atunci vor veni to i cei credincio i
cu El.
Tesalonicenii nu tiau îns cum vor ajunge în cer cei ce au adormit. Dac Domnul m va aduce cu
Sine atunci când va veni pe p mânt, atunci eu trebuie mai întâi s fiu în cer. Dar cum ajung eu
acolo? Este adev rat ce gândesc mul i credincio i, c atunci când murim, noi mergem în cer, în
casa Tat lui? Un credincios care moare, potrivit cuvintelor Domnului din Luca 23, 43, merge în
paradis, tot a a cum spune i apostolul în Filipeni 1, 23: »... a dori s m mut i s fiu împreun cu
Hristos, c ci ar fi cu mult mai bine«. În 2 Corinteni 12, 2b ni se spune c paradisul este în al treilea
cer. Deci pentru credincio ii care au adormit trebuie s fie ceva minunat, c ci Cuvântul lui
Dumnezeu ne spune c partea lor este cu mult mai bun decât a noastr . Noi putem în elege aceasta.
Ei sunt la Domnul Isus, în locul pe care El Însu i îl nume te »paradis«. Da, Domnul spune
»paradis«, dar în Apocalipsa 2, 7 acest loc este numit »paradisul lui Dumnezeu«. Ar putea oare ca
ceea ce Domnul nume te paradis s fie locul cel mai r u din cer? Locul unde se g sesc acum
credincio ii adormi i, la Domnul Isus, în paradisul lui Dumnezeu, este un loc cu totul deosebit în
cer.
Dup ce apostolul Pavel a fost r pit acolo, ne relateaz c subiectul discu iilor care au loc acolo
era a a de înalt, c nu i s-a permis s spun ceva din acestea aici pe p mânt. Cuvântul lui Dumnezeu
ne spune c noi vom avea acolo o în elegere mai bun i gânduri mai înalte decât am avut aici pe
p mânt.
Cu toate acestea, nu acesta este drumul pe care Domnul Isus va împlini f g duin ele date în Ioan
14. El spune foarte clar tesalonicenilor aceasta. În 1 Tesaloniceni capitolul 4, 15 citim: »Iat , în
adev r, ce v spunem, prin Cuvântul Domnului«. Inspirat de Duhul Sfânt, apostolul spune c
cuvintele ce urmeaz sunt cuvintele Domnului Însu i. Deci nu este a a cum a scris odat un
credincios, c apostolul Pavel s-a în elat în privin a aceasta iar mai târziu ceilal i apostoli l-au
înv at, corectându-l, a a c în a doua scrisoare i-a retras cele spuse aici.
Cum spune deci cuvântul Domnului? »... noi cei vii, care vom r mânea pân la venirea
Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormi i«. Mai întâi apostolul spune c atunci când va veni
Domnul nu to i vor fi adormit, ci pe p mânt vor mai tr i credincio i. Inspirat de Duhul Sfânt el nu
spune: »a c e i a care vor r mâne«, ci, »n o i , cei vii«. Deci ar fi fost posibil ca Domnul s fi venit în
timpul vie ii apostolului Pavel. Este adev rat, toate evenimentele profetice trebuie s se împlineasc
înainte ca s vin Domnul Isus. Da, Domnul tia c nu va veni imediat. În Apocalipsa capitolul 2 i
3 ne-a dat toat istoria profetic a Adun rii prezentat în responsabilitatea ei. Din aceasta noi
recunoa tem acum c într-adev r va fi un timp îndelungat. Deoarece noi am ajuns acum la sfâr itul
istoriei profetice prezentate de Domnul, tim c venirea Lui s-a apropiat mult. Sunt o mul ime de
profe ii cu privire la evenimentele profetice ce vor avea loc aici pe p mânt dup r pirea Adun rii.
Faptul c unele încep s se împlineasc înainte de r pirea Adun rii (a a cum este reîntoarcerea lui
Israel în ara sa), este un alt aspect.
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Înv tura important pe care o g sim aici este aceea, c noi atunci când murim nu mergem în
casa Tat lui. Adunarea nu ajunge în cer prin adormirea succesiv a celor credincio i, ci va veni un
moment când Domnul va veni s ia la Sine m dularele vii ale Adun rii Sale care vor mai fi pe
p mânt.
Pavel spune dup aceea în ce fel va veni Domnul. »C ci Însu i Domnul, cu un strig t, cu glasul
unui arhanghel i cu trâmbi a lui Dumnezeu Se va pogorî din cer i întâi vor învia cei mor i în
Hristos. – Ia seama, nu cei mor i, ci cei mor i în Hristos. – Apoi, noi cei vii, care vom fi r mas, vom
fi r pi i to i împreun cu ei, în nori, ca s întâmpin m pe Domnul în v zduh; i astfel vom fi
totdeauna cu Domnul«. În felul acesta va împlini Domnul f g duin a f cut în Ioan 14: »M voi
întoarce i v voi lua cu Mine«. El va veni. Vocea lui va r suna cu glas poruncitor, voce care va fi
auzit numai de aceia care o cunosc. Domnul Isus spune în Ioan 10: »Oile Mele M cunosc«. Vocea
va fi a a de puternic , c to i credincio ii care au adormit i cei care vor fi în via Îl vor auzi.
Dar aceasta nu este totul. O porunc a a de puternic va r suna atât de tare, încât cei adormi i vor
învia din mor i. Trupurile lor vor fi ref cute, sufletul, trupul i duhul se vor reuni i la chemarea
poruncitoare, prin puterea acestei voci, vom p r si p mântul acesta i Îi vom merge în întâmpinare.
i »noi cei vii vom fi transforma i«; vedem în 1 Corinteni 15 felul în care va avea loc aceasta. Prin
puterea i autoritatea acestei voci vom fi în l a i spre El.
Nici-un necredincios nu va auzi aceast voce, ci numai aceia care în via a lor pe p mânt au
cunoscut aceast voce. Domnul Isus spune: »O i l e M e l e ascult vocea Mea ...«Vedem aceasta
aici. Clipa aceasta va veni, chiar dac nu ni se spune când va veni. Aici se spune: va veni clipa când
Domnul va ap rea din cer »cu un strig t, cu glasul unui arhanghel i cu trâmbi a lui Dumnezeu«.
Dac acum un credincios moare se va petrece a a cum a spus un frate b trân: »Dac nu vei veni în
curând, atunci voi veni eu la Tine!« Sufletul celui care moare merge la Domnul în cer. Domnul nu îi
iese în întâmpinare; nu, sufletul lui se duce la El, în paradisul lui Dumnezeu, care este în cerul al
treilea, a a cum am amintit din 2 Corinteni 12. Dar la revenirea Sa, Domnul va veni din cer – chiar
dac nu vine pe p mânt. El va striga, i »întâi vor învia cei mor i în Hristos. Apoi, noi cei vii, care
vom fi r mas, vom fi r pi i to i împreun cu ei, în nori, ca s întâmpin m pe Domnul în v zduh« deci Îl vom întâlni în aer - » i astfel vom fi totdeauna cu Domnul« (versetele 16b–17). Acesta este
viitorul Adun rii.
În Epistola întâia c tre Corinteni g sim în leg tur cu aceasta i alte particularit i. Întreg capitolul
15 vorbe te despre învierea mor ilor. În prima jum tate se vorbe te în principal de învierea
Domnului Isus i ni se arat c dac se neag învierea Domnului Isus, atunci tot cre tinismul se
pr bu e te i c ea este temelia tuturor binecuvânt rilor cre tine. »Dac Hristos nu a înviat,
credin a voastr este zadarnic , voi sunte i înc în p catele voastre« (versetul 17). Atunci s-a
terminat cu moartea. Vedem cât de grav este dac se neag c Hristos a înviat, a a cum i ast zi se
neag învierea Lui.
În versetele 20–28 se d o privire de ansamblu a viitorului – nu numai al Adun rii, ci i al celor
necredincio i, da, putem spune, despre viitorul întregii lumi. În versetul 23 se spune despre înviere:
»Fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui
Hristos. În urm , va veni sfâr itul, când El va da împ r ia în mâinile lui Dumnezeu Tat l, dup ce
va fi nimicit orice domnie, orice st pânire i orice putere. C ci trebuie ca El s împ r easc pân
va pune pe to i vr jma ii sub picioarele Sale. Vr jma ul cel din urm , care va fi nimicit, va fi
moartea. Dumnezeu, în adev r, „a pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice c totul I-a fost
supus, se în elege c afar de Cel ce I-a supus totul. i când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci
chiar i Fiul se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu s fie totul în
to i« (versetele 23 – 28).
Avem deci aici o scurt privire de ansamblu a viitorului. Mai întâi to i care apar in lui Hristos vor
fi adu i la via în El. Cel dintâi rod este Hristos, apoi, la venirea Sa, vor învia cei ce apar in lui
Hristos. Aceasta înseamn c to i care au via din Dumnezeu, to i cei n scu i din nou, începând de
la Adam i pân la sfâr it, vor învia la venirea Lui. »... dup aceea sfâr itul!« La sfâr itul împ r iei
de o mie de ani, când to i care s-au împotrivit lui Dumnezeu vor fi arunca i în lacul de foc, - acesta
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este iadul -, cosmosul, universul va fi cur it i vor locui numai oameni n scu i din nou, care nu vor
mai fi în carne, atunci Fiul va da conducerea lui Dumnezeu Tat l; c ci atunci nu va mai fi nevoie de
o conducere de mijlocitor. Oamenii, fiind n scu i din nou i ne mai având natura veche, carnea, vor
face totdeauna de la sine numai ceea ce este pl cut lui Dumnezeu. Dac în Germania i în Olanda ar
tr i numai oameni n scu i din nou, care nu mai sunt în trupul lor de carne, atunci nu ar mai fi nevoie
de poli ie, nu ar mai fi nevoie de autorit i, c ci to i ace ti oameni niciodat nu vor face ceva r u.
Domnul Isus ca Om va preda conducerea lui Dumnezeu Tat l, pentru ca Dumnezeu – nu Tat l, ci
Dumnezeu, Trinitatea – s fie totul în to i. În Apocalipsa 21 se vorbe te despre noul p mânt:
Dumnezeu locuie te cu oamenii, acesta este Dumnezeu Tat l, Dumnezeu Fiul i Dumnezeu Duhul
Sfânt.
S-ar putea pune întrebarea: dac to i care apar in lui Hristos vor învia la venirea Sa, este o
diferen între credincio ii Vechiului Testament i noi, i cei care eventual vor tr i mai târziu?
Începând cu versetul 49 g sim ce ne a teapt pe noi, cei care tr im în timpul acesta pe p mânt, în
mod deosebit. » i dup cum am purtat chipul celui p mântesc, tot a a vom purta i chipul Celui
ceresc«. Da, noi purt m chipul primului om; avem un trup ca Adam i suntem oameni muritori. Dar
acum am trecut în familia ultimului Adam, i El este Omul din cer. Deci noi »vom purta chipul
Celui ceresc«.
Dar cum se va petrece aceasta? Are deja acum loc? Noi am primit deja acum pe Domnul ca via
a noastr . Via a cea nou , pe care am primit-o prin na terea din nou, este o via cereasc ; c ci este
Domnul Isus Însu i. i nu este numai o via cereasc . Este o via care nu poate muri; c ci este
via a Domnului Isus, care a murit i a înviat ca dovad c El Însu i este via a. Aceast via o am
eu, a a c în Epistola c tre Efeseni 2, 6 se spune c am fost adus la via , am fost înviat i am fost
a ezat împreun cu El în locurile cere ti.
În Epistola c tre Romani 8, 23 se spune îns c trupul meu nu are înc parte de aceasta. În Filipeni
3, 21 citim c noi a tept m pe Domnul Isus ca s schimbe trupul nostru. Versetul 20 spune: »Dar
cet enia nostr este în ceruri, de unde i a tept m ca M â n t u i t o r pe Domnul Isus Hristos« – este
de remarcat exprimarea, ca Mântuitor. Nu un p c tos spune aceasta, ci Pavel a tept pe Domnul ca
Mântuitor, deci ca Salvator, »El va schimba trupul st rii noastre smerite, i-l va face asemenea
trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o arede a- i supune toate lucrurile«. Trupul meu,
care este p mântesc i inapt s intre a a în cer, va fi transformat. Compar cu 1 Corinteni 15, 50:
»Ce spun eu, fra ilor, este c nu poate carnea i sângele s mo teneasc Împ r ia lui Dumnezeu;
i c , putrezirea nu poate mo teni neputrezirea«. Noi tim c trupurile noastre nu pot exista decât în
condi iile actuale de pe p mânt. Dac un avion zboar la o în l ime de 10 km, foarte probabil c
oamenii vor muri dac nu poart o masc cu oxigen, iar la în l imea de 50 km nu va mai tr i nimeni
dac nu sunt luate m suri deosebite. Acolo nu va putea tr i nici-un om; noi suntem lega i de
p mântul acesta.
Este adev rat: carnea i sângele nu pot s intre în slav . Se potrive te oare trupul nostru, a a cum
este el p tat de toate urm rile p catului, pentru Casa Tat lui? Mul i oameni b trâni î i pierd p rul
capului. Mie mi-au picat din ii, nu mai am fierea. Aici sunt mul i invalizi. Vom fi noi în starea
aceasta în cer i vom vedea în ve nicie semnele urm rilor p catului? C ci toate acestea sunt urm ri
ale p catului. Dac Adam nu ar fi p c tuit, el nu ar fi murit. Nu ar fi primit niciodat chelie, nu i-ar
fi picat niciodat din ii. Ar fi fost totdeauna des vâr it. Dar toate acestea sunt urm ri ale p catului.
Este imposibil ca în ve nicie s purt m urm rile p catului.
De aceea spune apostolul c el a teapt pe Domnul ca Mântuitor. El Îl a teapt ca El s -l elibereze
din aceste împrejur ri. Vedem cât de adev rat este c noi avem o n dejde minunat , fericit (Tit 2,
13), c vine Domnul Isus. Pavel, care cunoa te acest adev r – Domnul Însu i i l-a descoperit –
spune: Domnul Isus vine ca noi s avem parte de aceast eliberare. El vine ca Mântuitor, ca
Salvator, ca s ne duc în cer. Este o mare deosebire între împrejur rile noastre aici pe p mânt i
ceea ce noi vom avea atunci când va veni Domnul Isus – chiar dac noi ca i copii ai lui Dumnezeu
avem deja aici pe p mânt binecuvânt ri minunate, acele binecuvânt ri despre care apostolul Ioan
scrie în prima sa epistol capitolul 1 versetul 4, c bucuria noastr pe p mânt poate fi des vâr it . i
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cu toate acestea apostolul spune c va fi o mântuire, atunci când va veni Domnul Isus, i c El va
schimba trupul st rii noastre smerite i îl va face asemenea trupului S u de slav – nu numai
asemenea trupului S u pe care l-a avut dup ce a înviat din mor i, a a c trupul nostru nu va mai
putea fi niciodat lovit de moarte, ci va fi asemenea trupului pe care El îl are acum în Casa Tat lui,
un trup de slav , în care El va ap rea aici în lume.
În ce fel va avea loc aceasta, vedem din 1 Corinteni 15, 51: »Iat , v spun o tain «. O tain în
Noul Testament nu este ceva pe care noi nu-l tim, ci ceva care pân atunci nu a fost cunoscut, i pe
care cei necredincio i nu-l tiu. Dumnezeu îns a descoperit-o acum i noi copiii lui Dumnezeu,
care am primit Duhul Sfânt, o tim. Tot a a este i aici: o tain pe care nimeni n-a tiut-o pân
atunci. »Noi nu vom adormi to i.« Iar i acela i lucru: n o i nu vom adormi to i. Pavel putea s aibe
parte de aceasta. Potrivit pl cerii Domnului a fost mai bine pentru el, i cu siguran nu regret c a
fost chemat la El i este de aproape 2000 de ani la Domnul în Paradis. Dar Domnul putea s vin
mai repede. Eu mul umesc Domnului c nu a venit mai repede, c ci atunci nu a fi avut parte de
aceste binecuvânt ri minunate. »Nu vom adormi to i, dar to i vom fi schimba i«, adic credincio ii
care vor fi în via i cei ce au adormit în Hristos – to i vor fi transforma i.
Cât de mult va dura aceasta? Într-o clipit , într-un nu. Un nu este de fapt un timp f r timp. »Întro clip , într-o clipeal din ochi, la cea din urm trâmbi . Trâmbi a va suna, mor ii vor învia
nesupu i putrezirii, i noi vom fi schimba i. C ci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, s se
îmbrace în neputrezire, i trupul acesta muritor s se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta
supus putrezirii, se va îmb ca în neputrezire, i trupul acesta muritor se va îmbr ca în nemurire,
atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghi it de biruin ”« (versetele 52 –
54).
Nu este aceasta ceva minunat? Am citit în 1 Tesaloniceni 4: Domnul va veni. El va veni coborând
din cer, dar n u v a v e n i p e p m â n t . Noi Îl vom întâmpina în v zduh. Este ca i cum – dac am
voie s spun a a – Domnul nu ar mai avea r bdare pân când vom ajunge la El. El ne iese în
întâmpinare, iar noi mergem în întâmpinarea Lui, întâlnirea va avea loc în v zduh – nu ne este
descris cum va fi aceasta.
Este aici vre-un tân r care a povestit unui alt tân r cum a avut loc prima lui întâlnire cu mireasa
lui? Ne putem noi imagina c o mireas va povesti cuiva despre prima ei întâlnire cu mirele ei?
Domnul Isus nu o face. Este taina inimi Lui. Dac El vrea s înf i eze înaintea Lui Adunarea,
sl vit , f r pat , f r zbârcitur , a a cum spune în Efeseni 5, 27, atunci momentul acesta este a a
de pre ios pentru El, c nu îl va face cunoscut ochilor acelora care nu sunt ai Lui. Inimile noastre
vor sim i ceva din aceasta i noi vom tr i momentul acesta, ne vom bucura împreun cu El. Nici-un
ochi al celor necredincio i nu va vedea; de aceea nu se face nici-o descriere a evenimentului.
Deci Domnul se va coborî din cer. El va striga din v zduh, dar nu va veni pe acest p mânt. El ne
va întâmpina acolo unde nimeni nu vede. »Cei mor i în Hristos vor învia«, vor fi transforma i i
lua i împreun cu noi. Cât timp va dura aceasta? Într-o clipit , într-un moment foarte scurt, mai
pu in decât o secund – i totu i exist o succesiune: mai întâi vor învia cei adormi i, apoi cei vii vor
fi transforma i, iar apoi vom merge împreun în întâmpinarea Lui în nori. A a cum am spus, mor ii
vor învia nesupu i putrezirii. Trupurile lor nu vor mai muri niciodat . Noi vom fi transforma i,
»c ci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, s se îmbrace în neputrezire, i trupul acesta
muritor s se îmbrace în nemurire«.
Trupurile noastre sunt muritoare, via a noastr nu; ea este nemuritoare. Trupurile noastre
muritoare trebuie s se îmbrace în nemurire. Dup aceea vom merge în întâmpinarea Lui în v zduh,
ca s fim pentru totdeauna la El. Domnul a teapt acest moment. Ah, oamenii pot s - i fac tot felul
de gânduri în privin a aceasta, dar poate intelectul omului s în eleag ce se petrece aici? »Într-o
clipit «. Cu câ iva zeci de ani în urm am avut un prieten. Odat a vorbit copiilor, i a zis: »Domnul
st cu bra ele deschise i zice: l sa i copila ii s vin la Mine!« - în momentul urm tor a fost la
Domnul. În mai pu in de o secund va avea loc evenimentul despre care vorbim.
Dac Domnul Isus ar veni în momentul acesta, atunci majoritatea scaunelor – s dea Dumnezeu s
fie toate – i anume ale acelora care au pe Domnul Isus ca Mântuitor, vor fi deodat goale. Noi to i
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vom disp rea. Numai aceia care nu s-au poc it vor r mâne. Mai repede ca gândul, mai repede decât
pot vedea ochii no tri, vom disp rea i vom fi la El. Îl vom întâmpina în v zduh – nu abia atunci
când vom fi în Casa Tat lui -, când va prezenta Adunarea înaintea Lui, sl vit , f r pat i f r
zbârcitur . Dup aceea ne va conduce în Casa Tat lui.
În leg tur cu aceasta m gândesc deseori la versetul din Evrei 2, 13, unde Domnul spune: »Iat M , Eu i copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu«. Domnul spune despre noi în Ioan 17: »Ai T i erau,
i Tu Mi i-ai dat ... Eu i-am p zit«. Ce se va petrece atunci în inima Domnului, când va veni la Tat l
i va zice: Tat , aici sunt cei ce sunt ai T i, cei pe care Mi i-ai dat. Eu i-am mântuit, am murit pentru
ei, i acum sunt aici în prezen a Ta! Ce se va petrece înl utrul Lui când va vedea rodul muncii
sufletului Lui (Isaia 53), i îi va conduce acolo? i ce va fi în inima Tat lui, când va vedea
rezultatele minunate ale lucr rii Domnului Isus? i ce va fi pentru noi când vom intra acolo i
pentru prima dat nu vom mai avea firea, nu vom mai avea nici-un gând p c tos, pentru prima dat
nu va mai trebui s ne judec m, i pentru prima dat Îl vom vedea în chip des vâr it, nu vom mai
avea nici-o sl biciune i vom intra în Casa Tat lui, în acea cas minunat , unde Tat l i Fiul au tr it
ve nic i unde întreaga atmosfer este umplut de dragostea Tat lui pentru Fiul i dragostea Fiului
pentru Tat l S u? Vom intra acolo unde bucuria ve nic va fi partea noastr . Ve nic vom savura
dragostea des vâr it a Tat lui, aceia i dragoste pe care El o are pentru Fiul S u, a a cum spune în
Evanghelia dup Ioan 17, 23, c Tat l ne iube te deja acum, a a cum a iubit pe Domnul Isus atunci
când a fost pe p mânt. Conform relat rii din Evanghelia dup Luca 12, 37, Domnul Isus ne va pune
s edem la mas . El se va scula, se va încinge, ca s ne slujeasc , a a c El este sigur c noi vom
savura toate binecuvânt rile minunate ale Casei Tat lui, acele binecuvânt ri, care au fost partea Lui
din ve nicie.
Ce minunat va fi aceasta! Când ne gândim la aceasta, nu ne cuprinde dorul în inim dup ele? i
toate arat c în curând va avea loc evenimentul acesta. Am amintit Apocalipsa 2 i 3, unde vedem
c am ajuns la momentul din istoria Bisericii, în care a tept m numai un singur lucru – venirea
Domnului. Dec derea este a a de mare, c El va veni în mod sigur – îndurarea Lui pentru via a
ve nic , a a cum scrie Iuda (versetul 21). Vedem situa ia politic i umbrele evenimentelor care vor
avea loc dup r pire. Vedem c umbrele devin tot mai clare. Nu va mai dura mult. i cât de minunat
va fi! Da, Domnul vine iar i. El va veni pentru noi, cei care Îl cunoa tem.
Înc o dat : dac aici sunt din aceia care nu cunosc pe Domnul Isus, care nu au venit cu p catele
i cu vina lor la El i nu L-au primit prin credin , s se gândeasc la un lucru: probabil Domnul
Isus va veni în seara aceasta. Poate va veni în cinci minute, sau poate în trei minute. Cuvântul lui
Dumnezeu spune c atunci când El va veni, se va termina timpul de har. Mul i vor merge în
pierzare, »pentru c nu au primit dragostea adev rului ca s fie mântui i. Din aceast pricin ,
Dumnezeu le trimite o lucrare de r t cire, ca s cread o minciun ; pentru to i cei ce nu au crezut
adev rul, ci au g sit pl cere în nelegiuire, s fie osândi i« (2 Tesaloniceni 2, 10b–12). În capitolul
anterior citim despre venirea Domnului Isus »cu îngerii puterii Lui, într-o flac r de foc, ca s
pedepseasc pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu i pe cei ce nu ascult de Evanghelia Domnului
nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeaps o pierzare ve nic , de la fa a Domnului i de la slava
puterii Lui« (2 Tesaloniceni 1, 7b–9).
Aceasta va fi partea acelora care nu s-au poc it pân în momentul venirii Domnului Isus. «Ast zi,
dac auzi i vocea Lui, nu v împietri i inimile!« Acum mai este timp de har. Secunda aceasta este
secunda voastr , s-ar putea ca urm toarea s nu mai fie a voastr . De aceea, nu vre i s v întoarce i
acum la El?
Iar noi, cei care Îl cunoa tem, nu vrem s folosim aceste ultime ore – poate zile, sau luni, sau
poate chiar câ iva ani, nu tiu, dar nu mai poate dura mult – ca s spunem celor necredincio i c
trebuie s se poc iasc i s le ar t m c timpul de har se sfâr e te în curând i dac nu se vor poc i
acum, vor fi pentru veci pierdu i?
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