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De ce trebuie Isus s� revin�? 
 
   Dezbaterea a avut loc de secole. Tema ei: mântuirea. Totul se învârte în jurul Celui f�g�duit, 
care în cele din urm� va veni, ca s� îndrepte tot ce era gre�it. Vorbitorii au fost profe�ii, ace�ti 
vizionari în afara timpului din poporul lui Dumnezeu. 
   Uneori discu�iile lor au luat forma unor poezii, care exprimau sentimente adânci de speran�� �i 
dorin�e. Ei s-au rugat: „Vino, o, vino Împ�rate! Vino f�r� întârziere!” Alt� dat� au dat descrieri 
întunecate ale judec��ii, care a�teapt� pe du�manii lui Dumnezeu. Au fost �i timpuri, când ei au 
dat detalii uimitor de exacte despre Unul, care va veni. 
   Prorocii sunt oameni care pot vedea mai departe decât al�i oameni. Imagina�i-v�, dac� vre�i, c� 
ceea ce prorocii vedeau de la o a�a de mare distan��, era un vârf de munte foarte înalt. Venirea lui 
Mesia va reprezenta în cele din urm� punctul cel mai înalt din istoria omenirii. Prorocii au putut s-
o vad� prin negura timpului. Ei au f�cut cunoscut detalii despre ceea ce puteau ei s� recunoasc�. 
   Dar apoi, când ei s-au apropiat de acest timp �i de acest „munte”, au recunoscut c� ceea ce ei 
credeau c� este punctul culminant, în realitate sunt dou� puncte culminante – cu o vale mare între 
ele. Cu alte cuvinte: Mesia va apare poporului S�u nu numai o singur� dat�, ci de dou� ori, �i 
timpul nostru de acum este valea, care se întinde între prima Sa venire �i cea de-a doua Sa venire. 
   Isaia, Ieremia, Mica �i al�ii au �tiut c� va fi un Mesia, �i au strâns chiar unele detalii. Dar ei nu 
au recunoscut, c� El va veni de dou� ori. Scriitorii, care au venit dup� Isus – de exemplu apostolul 
Pavel �i apostolul Petru – au avut priveli�ti mai bune. Ei au putut s� în�eleag� prima venire a lui 
Isus, deoarece ea a avut loc în timpul lor. �i când Isus a fost în mijlocul lor, El a spus, c� El va 
mai veni înc� o dat� în viitor. Atunci El va împlini profe�iile care înc� nu s-au împlinit – 
f�g�duin�ele cu privire la un cuceritor triumf�tor, care vine s� instaureze o împ�r��ie des�vâr�it�. 
   Prima venire a lui Isus a fost o venire în smerenie, care s-a încheiat cu o jertf�. El a venit s� 
rezolve odat� pentru totdeauna problema p�catelor noastre. Cea de-a doua venire va fi marcat� de 
triumf �i mari schimb�ri. �i cum va ar�ta? S� privim descrierea pe care o face Isaia: 
   »El va face ca domnia Lui s� creasc�, �i o pace f�r� sfâr�it va da scaunului de domnie al lui 
David �i împ�r��iei lui, o va înt�ri �i o va sprijini prin judecat� �i neprih�nire, de acum �i pân� în 
veci: iat� ce va face râvna Domnului o�tirilor« (Isaia 9,7). 
   Nu dorim noi to�i o astfel de lume? 
   Trebuie îns� s� ne punem întrebarea: Dac� Isus a biruit moartea la prima Lui venire, de ce 
trebuie El atunci s� mai vin� înc� o dat�? 
   Motivul cel mai important este, c� El vrea s� vin�, s� ia la Sine pe poporul S�u, ca astfel s� 
poat� s�-l ia la Sine acas� în cer. Când a vorbit Isus despre planurile Sale, El a folosit deseori 
tabloul unui mire, care se reîntoarce, ca s�-�i ia mireasa. Biserica, a�a a spus El, este »mireasa«. 
Mireasa a�teapt� cu mult dor pe Mirele ei, ca s� vin� �i s-o ia ca un c�l�re� pe un cal maiestos, ca 
s-o duc� acas�, unde ea va fi fericit� în toat� ve�nicia. Acest acas� este desigur cerul; �i nunta este 
cea mai intim� rela�ie cu Hristos, pe care o au to�i oamenii care Îi apar�in – ei nu vor mai fi 
niciodat� desp�r�i�i de El. 
   El va veni din cer pentru noi, a�a cum a p�r�sit p�mântul, atunci când S-a în�l�at la cer. Din 1 
Tesaloniceni 4,16-17 �tim c� El, cu un strig�t, cu glasul unui arhanghel �i cu trâmbi�a lui 
Dumnezeu va veni din cer. O trâmbi�� va r�suna, �i copiii lui Dumnezeu, care au murit deja, vor 
învia, ca s�-L întâmpine. Dup� aceea vor veni copiii lui Dumnezeu care tr�iesc �i cu to�ii vor 
merge în cer, ca s� fie pentru totdeauna la Hristos. 
   În al doilea rând El trebuie s� vin�, ca s� judece lumea. Isus a vorbit de mai multe ori despre 
ultima judecat�, c� El va veni, ca s� judece vii �i mor�ii, �i cei credincio�i vor fi desp�r�i�i de aceia 
care au refuzat s�-L urmeze. Oameni din toate epocile, care �i-au pus încrederea în Dumnezeu, 
vor fi declara�i nevinova�i, orice p�cat le este iertat, pentru c� ei au primit jertfa lui Hristos. Al�ii 
vor pl�ti pre�ul îngrozitor pentru r�zvr�tirea lor. 
   În al treilea rând, Isus va reveni, ca »s� creeze un cer nou �i un p�mânt nou« (Apocalipsa 
21,1). Cele vechi vor trece, atunci când Isus va trage ultima perdea a judec��ii. Aceast� lume 
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nedes�vâr�it�, lovit� de catastrofe naturale �i de p�catele omenirii, nu va mai exista. Domnul va 
face ca lumea nou� s� devin� vizibil�, pe care El a preg�tit-o pentru noi. 
   În lumea aceea totul va fi o crea�ie nou�. Ea va fi Împ�r��ia ve�nic� a lui Dumnezeu, în care 
oamenii vor tr�i în p�rt��ie des�vâr�it� unul cu altul �i cu Domnul lor. Noi nu ne putem imagina o 
astfel de lume; nu va mai fi niciun p�cat, nici o suferin��, nici o durere �i nici o lacrim�. 
   Acest Ierusalim nou, cum îl nume�te cartea Apocalipsa, va fi o lume de bucurie permanent� – 
pe scurt spus: via�a cu Dumnezeu, pentru care noi am fost crea�i ini�ial. A�a cum apostolul Pavel 
formuleaz� a�a de bine: »Acum vedem ca într-o oglind�, în chip întunecos, dar atunci vom vedea 
fa�� în fa��« (1 Corinteni 13,12). Biblia înva�� c� noi vom avea trupuri, dar „trupuri ale învierii” 
f�cute des�vâr�it. Dac� noi am pricepe numai o mic� frântur� din realitatea cerului, nu ne vom 
teme de moarte. 
   Dar ce putem noi face aici �i acum? Noi putem fi gata, c�ci Biblia ne aten�ioneaz�, c� Isus va 
veni pe nea�teptate, într-o clip�, »ca un ho� noaptea« (1 Tesaloniceni 5,2). Cea mai bun� form� de 
a fi gata este s� duci o via�� plin� de dragoste pentru Isus �i pentru lucrarea Lui. Nu ar fi minunat 
s� fi prins „asupra faptului” în ceea ce prive�te ascultarea, atunci când El va reveni? 
   Isus va spune: »Bine, rob bun �i credincios; ai fost credincios în pu�ine lucruri, te voi pune peste 
multe lucruri; intr� în bucuria st�pânului t�u« (Matei 25,21). 
 
Întreb�ri la aceast� tem� 
 
- Care sunt, potrivit cu acest capitol, semnele vizibile �i audibile cu privire la a doua venire a lui 
Hristos? 
- Care din motivele amintite, pentru care Isus va reveni, v� ofer� cea mai mare speran��? Care v� 
creeaz� cel mai mult sentimente nepl�cute? De ce? 
- Pentru meditarea în continuare: Citi�i Tit 2,11-15, unde este amintit� atât prima venire cât �i cea 
de-a doua venire a lui Isus. Enumera�i trei lucruri, la care ne cheam� aceast� sec�iune, în timp ce 
a�tept�m a doua venire a lui Isus. 
 
 
 
De ce trebuie s� cred în Isus? 
 
   Atât cu privire la istoria cr�ciunului. Dar ce au a face aceste evenimente minunate cu istoria 
dumneavoastr�? 
   Dac� m-a�i înso�it în c�l�toria noastr� pân� aici, a�i aflat unele lucruri despre na�terea lui Isus. 
În�elege�i mai multe despre cercet�torii stelelor din R�s�rit �i de ce ei au plecat în c�l�torie. A�i 
primit o impresie despre caracterul lui Iosif �i de ce Dumnezeu a ales tocmai pe Maria ca s� fie 
mama lui Isus. A�i aflat de ce Irod era a�a de r�zbun�tor, de ce p�storii au ascultat �i de ce îngerii 
s-au închinat. 
   Sunt a�a de multe lucruri în istoria cr�ciunului, pe care noi le putem pre�ui. Dar în afar� de 
aceast� relatare biblic� este mai mult de spus. Întrebarea cu adev�rat important� �i consecvent� 
este: Ce este acum de f�cut? 
   Dac� tocmai a�i citit o biografie despre cezarul Augustus, atunci r�spunsul la întrebare ar fi u�or. 
Ar urma s� merge�i la dulapul de c�r�i �i s� v� c�uta�i o alt� carte de citit. Cezarul roman este mort 
de mult, �i pentru via�a noastr� zilnic� are pu�in� importan��. Faptele vie�ii sale sunt fascinante, 
dar nu exist� nimic, care ne-ar putea fi de folos. 
   Cu istoria cr�ciunului este altfel. Aten�ia noastr� este îndreptat� mereu �i dup� mult timp spre 
na�terea neverosimil� a Copilului care nu atrage aten�ia. Ea pare s� fie important� nu numai 
pentru aceia care au fost direct implica�i în acest eveniment, ci pentru noi to�i, chiar �i pentru cei  
care tr�iesc cu dou�zeci de secole mai târziu. 
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   Nu ne putem sustrage de for�a de atrac�ie a »singurului n�scut din Tat�l« (Ioan 1,14). Ea ne 
provoc� la un r�spuns personal. 
   Dar ce r�spuns? De ce na�terea lui Isus s� cear� de la noi mai mult decât oricare alt eveniment? 
   Istoria lui Isus este atotcuprinz�toare. Ea este nu numai o relatare a acelor timpuri, ci este o 
relatare care ne prive�te pe noi to�i. Aici nu este vorba numai de Maria, de Iosif, de Irod �i de al�ii. 
Ea ne prive�te �i pe noi, ca �i pe p�storii, care în noaptea aceea s-au dus la ieslea Lui �i au admirat 
Copilul n�scut de curând. 
   De ce trebuie ca dumneavoastr� �i eu s� credem ast�zi în Isus? 
   În primul rând noi trebuie s� credem în El, deoarece El este interesat de noi. Dumnezeu ne-a 
vizitat în Isus! El ne-a iubit cu o pasiune nem�surat�, care s-a ar�tat cel mai puternic prin prezen�a 
Lui între noi: »Fiindc� atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, c� a dat pe singurul Lui Fiu, pentru 
ca oricine crede în El s� nu piar�, ci s� aib� via�a ve�nic�. Dumnezeu, în adev�r, n-a trimis pe 
Fiul S�u în lume ca s� judece lumea, ci ca lumea s� fie mântuit� prin El. Oricine crede în El, nu 
este judecat« (Ioan 3,16-18). 
   Chiar dac� venirea Lui a avut ca urmare pentru El, c� El a trebuit s� se limiteze la sl�biciunea 
fiin�ei umane – El a fost gata s� fac� aceasta. El Însu�i S-a f�cut cel mai slab dintre to�i, cu toate 
c� El are în mâinile Sale puterea absolut� asupra universului întreg. El are interese a�a de mari 
fa�� de noi, c� a l�sat la o parte drepturile Sale divine, ca s� poat� ap�rea în mijlocul nostru ca 
Om, care a fost în toate privin�ele asemenea nou�. 
   Da, El ne dore�te mult, �i noi putem sim�i aceasta. Privim în jur �i recunoa�tem, c� aceast� lume 
trebuie s� fi fost creat� de cineva care ne iube�te. Dar care este r�spunsul nostru? Apostolul Pavel 
se exprim� astfel: »În adev�r, însu�irile nev�zute ale Lui, puterea lui ve�nic� �i dumnezeirea Lui, 
se v�d l�murit, de la facerea lumii, când te ui�i cu b�gare de seam� la ele în lucrurile f�cute de 
El. A�a c� nu se pot dezvinov��i« (Romani 1,20). 
   »C�ci nu este nici o deosebire, c�ci to�i au p�c�tuit �i sunt lipsi�i de slava lui Dumnezeu« 
(Romani 3,23). 
   Privim pretutindeni în jurul nostru, �i sim�im chiar �i în noi în�ine. Fiecare din noi este dureros 
con�tient de abaterea îngrozitoare de la �inta trasat� nou� de Dumnezeu – o constrângere lipsit� de 
speran��, o constrângere de a face, a spune �i chiar de a gândi lucruri rele. Cu toate acestea 
sim�im, c� Dumnezeu ne cheam�, sim�im aceasta adânc în sufletele noastre. Cu siguran�� exist� 
Cineva, care este mai mare decât sl�biciunea noastr�, Cineva, care ne iube�te �i vrea ca noi s� 
cunoa�tem o via�� mai bun�. El a f�cut a�a de mult pentru noi – este a�a de greu s� ne încredem în 
El? 
   În al doilea rând, noi trebuie s� credem în El, deoarece El ne invit� la o via�� cu rost. Prin 
înv���turile Sale Isus ne arat� singurul drum spre o via�� fericit� �i împlinit� în lumea aceasta. El a 
vorbit despre o via�� plin� de dragoste �i altruism în opozi�ie cu vidul inevitabil al egoismului. El 
ne arat�, c� via�a este mai plin�, dac� noi suntem unii pentru al�ii. De la venirea lui Hristos 
milioane de oameni s-au orientat dup� modelul S�u �i l-au descoperit ca fiind calea spre bucurie �i 
pace. 
   Cu toate c� drumul lui Isus este des�vâr�it de logic �i clar, cel mai bun drum din toate drumurile, 
lumea nu-l va recunoa�te niciodat�. Noi suntem a�a de stigmatiza�i de societatea noastr�, c� 
ducem o via�� care alearg� în sens contrar drumului lui Hristos. În�elepciunea lumii din jurul 
nostru este: „Caut� propriile avantaje, d� numai dac� ai foloase, �i satisface-�i mai întâi dorin�ele 
sufletului t�u.” Acest drum conduce la autodistrugere �i dezn�dejde, dar cei mai mul�i oameni 
continu� s� mearg� pe el, deoarece natura noastr� omeneasc� dicteaz� aceasta. Noi suntem 
creaturi dec�zute, suntem aceia, care atunci când sunt l�sa�i pe seama lor, umbl� pe c�i care se 
dep�rteaz� de adev�rul lui Dumnezeu. 
   Dar fiecare element al istoriei lui Isus, de la na�terea Sa �i pân� la în�l�area Sa la cer, ne arat�, c� 
via�a nu trebuie s� fie goal�, c� El are putere s� ne duc� via�a la bucurie �i la împlinire. 
   În al treilea rând, noi trebuie s� credem în Isus, deoarece El tr�ie�te ast�zi, �i El dore�te s� 
tr�iasc� în noi. 
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   P�storii �i în�elep�ii au savurat privilegiul minunat de a vedea pe Isus fa�� în fa��. Ucenicii au 
fost privilegia�i, s� poat� auzi înv���tura lui Isus direct din gura Lui. Dar dumneavoastr� �i eu 
avem un privilegiu �i mai mare: Isus este ast�zi tot a�a de viu, cum a fost în primul secol, �i noi 
putem avea o rela�ie mult mai intim� cu El, decât au avut aceia, care L-au cunoscut, atunci când 
El a fost pe p�mânt. 
   Când a venit timpul pentru El, ca s� p�r�seasc� lumea, Isus a spus ucenicilor S�i, c� de fapt a 
fost un privilegiu pentru ei, c� El va pleca de la ei. C�ci aceasta însemna, c� Duhul Sfânt va veni, 
ca s� tr�iasc� în to�i care cred în Isus. Acest Duh va reprezenta prezen�a lui Hristos în noi. Isus a 
spus: 
   »V� este de folos s� M� duc; c�ci dac� nu M� duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dac� 
M� duc, vi-L voi trimite. ... Când va veni Mângâietorul; duhul adev�rului, are s� v� c�l�uzeasc� 
în tot adev�rul« (Ioan 16,7,13). 
   Duhul Sfânt face o diferen�� clar� în via�a de fiecare zi. El ne conduce la adev�r, El ne face 
aten�i la p�catele noastre, �i El ne încurajeaz�, când suntem dezn�d�jdui�i. El ne conduce pas cu 
pas la decizii corecte în via��, atât în lucrurile mici, cât �i în cele mari. Noi nu suntem niciodat� 
singuri, �i noi nu suntem niciodat� limita�i la posibilit��ile noastre, atunci când Hristos a devenit 
Domnul �i Salvatorul nostru; Duhul Sfânt locuie�te atunci permanent în noi. 
   �i înainte de toate, noi trebuie s� credem în Isus, deoarece noi primim numai prin El iertare de 
orice p�cat al nostru – pentru p�catele din trecut, din prezent �i din viitor – �i astfel putem s� 
ducem o via�� având siguran�a vie�ii ve�nice. 
   De ce nu exist� alt� posibilitate, ca s� primim iertarea p�catelor �i s� fim primi�i în cer? 
Deoarece Dumnezeu este sfânt, drept �i des�vâr�it. El nu poate tolera nici o umbr� de 
nedes�vâr�ire în prezen�a Sa. Noi suntem în toate privin�ele creaturi dec�zute, �i chiar dac� 
încerc�m s� ducem o via�� bun� �i altruist�, nu putem cu nimic schimba faptul, c� întreaga noastr� 
fiin�� este p�truns� de p�cat. Deoarece Dumnezeu este drept �i trebuie s� judece p�catul, nu avem 
nici o �ans� s� sc�p�m de aceast� sentin�� – egal cât de mult ne-am for�a noi �i cât am încerca s� 
facem cât mai multe fapte bune! 
   Numai un Om a dus odat� o via�� des�vâr�it� �i f�r� p�cat – Isus. Dar prin faptul c� a suferit 
crucea, El a fost gata s� ia asupra Sa pedeapsa pe care noi am fi meritat-o. Dumnezeu face o ofert� 
de schimb de neîn�eles: deoarece un Om drept a luat asupra Sa pedeapsa pentru un p�c�tos, 
p�c�tosul poate s� primeasc� r�spl�tirea pentru Omul drept. Isus a f�cut aceast� jertf� pentru 
fiecare din noi. El a pl�tit pre�ul pentru fiecare p�cat, a�a c� noi putem recolta binecuvântarea, pe 
care El a meritat-o prin via�a Sa des�vâr�it�. Cine urmeaz� pe Hristos �i se încrede în El, �tie c� 
tot trecutul i-a fost iertat. Vina noastr� este anulat� în ochii lui Dumnezeu – vechile p�cate nu ne 
mai �in captivi. 
   Deoarece aceasta este a�a, �i moartea �i-a pierdut puterea asupra noastr�. Apostolul Pavel ne 
ofer� aceast� n�dejde cu privire la mormânt, care a�teapt� pe orice om (mormântul a�teapt� pe 
orice om): »C�ci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, s� se îmbrace în neputrezire, �i trupul 
acesta muritor s� se îmbrace în nemurire« (1 Corinteni 15,53). 
   Noi trebuie s� credem în Isus, deoarece El este singura noastr� speran�� cu privire la iertarea 
p�catelor în lumea aceasta �i cu privire la o via�� plin� de bucurie în lumea viitoare. 
   El ne ofer�, ce este bun pentru noi, �i ne elibereaz� de robia mor�ii �i dezn�dejdii. �i în felul 
acesta întrebarea devine strict personal�: Crede�i în Isus? �i dac� înc� nu crede�i: Sunte�i gata s� 
face�i un pas înainte �i s� lua�i acum aceast� decizie? Cadoul este gratis, �i tot ce se cere de la 
dumneavoastr� este o întoarcere sincer� de la p�catele dumneavoastr�, o recunoa�tere a suplinirii 
prin Hristos �i o primire a acestui Dar de la Dumnezeu. 
   Cum pute�i ajunge la aceast� hot�râre? Trebuie numai s� vorbi�i cu Dumnezeu, s�-I spune�i ce 
ave�i pe inim�. M�rturisi�i-I cu propriile cuvinte, c� sunte�i con�tient de vina dumneavoastr� �i c� 
crede�i în El �i dori�i s� primi�i darul iert�rii Lui. Ruga�i-L s� vin� în via�a dumneavoastr�. Pute�i 
dup� aceea s�-I mul�umi�i, c� El a f�cut aceasta posibil prin jertfa Sa �i c� El va iertat acum �i prin 
El a�i devenit acum pentru ve�nicie un copil al lui Dumnezeu. 
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   Pute�i s� face�i aceasta cu inima sincer�? Dac� da, atunci Hristos va veni imediat în via�a 
dumneavoastr�, dac�-L ruga�i pentru aceasta – în mod sigur va veni. Duhul Sfânt va locui �i va 
lucra în dumneavoastr�, �i ve�i înv��a pas cu pas s� asculta�i de vocea Lui. Probabil c� nu ve�i 
avea sim��minte deosebite, dar faptul c� a�i devenit un copil al lui Dumnezeu nu depinde de 
sim��minte. 
   Ca �i credincios nou ve�i povesti �i altora, c� a�i luat aceast� hot�râre. C�uta�i-v� o adunare 
cre�tin� bun�, în care ve�i g�si prieteni, care v� vor ajuta �i v� vor încuraja. Cea mai mare 
aventur� a vie�ii dumneavoastr� este înaintea dumneavoastr�, �i fiecare zi va fi mai bogat� �i mai 
împlinit�, când ve�i cunoa�te tot mai bine via�a �i domnia lui Hristos. 
 
Întreb�ri la aceast� tem� 
 
- A�i luat vreodat� a astfel de decizie? Când? Care sunt detaliile, de care v� aminti�i? 
- Ce oameni cunoa�te�i, care ar trebui s� cunoasc� acest adev�r? Ce ve�i face, ca s� le face�i 
cunoscut adev�rul? 
- Pentru meditarea în continuare: Citi�i urm�toarele versete �i enumera�i alte motive, de ce noi 
trebuie s� credem în Isus: Ioan 10,9; Ioan 14,6; Faptele Apostolilor 4,12 �i 1 Timotei 2,5. 
 


