Rezumatul Studiului 13 - Revenirea Domnului nostru Isus Hristos
A Cea de-a doua venire în Vechiul Testament.
 O zi de judecată. Psalmii 96:13.
— În general, cea de-a Doua Venire se prezintă în Vechiul Testament ca „ziua
Domnului” (Ezechiel 30:3). Această zi este văzută diferit, de persoane diferite:
(1) Este ziua „mâniei aprinse a Domnului”, zi de distrugere, tristeţe şi confuzie. Cei
care nu s-au pregătit ca să se întâlnească cu Dumnezeu, vor urla la apropierea
acelei zile (Ţefania 2:2; Isaia 13:6).
(2) Este ziua eliberării şi a recompensei. Cei care sunt scrişi în cartea vieţii sunt
eliberaţi de teamă şi feriţi de „ziua mâniei Domnului” (Daniel 12:1; Ţefania 2:3).
 Ce rămâne aici. Daniel 2:35.
— Când Isus se va întoarce, tot ceea ce este în această lume va dispărea. Împărăţia lui
Dumnezeu este ceva total nou şi diferit. Nu are nimic de a face cu vechea noastră
lume.
— Sunt doar două alternative: a trăi veşnic cu Isus sau a dispărea asemenea neghinei.
B Cea de-a doua venire în Noul Testament.
 Ce-a de-a doua venire acum. Tit 2:13.
— Biblia, ne spune că acelaşi care ne-a creat şi ne-a răscumpărat va veni să ne caute,
dând naştere unui viitor glorios, veşnic.
— Aşteptarea acelui moment trebuie să influenţeze viaţa noastră de acum. În
închisoare, aşteptând moartea, Pavel avea pace. Era sigur că îi era păstrată „cununa
neprihănirii” (2 Timotei 4:6-8).
— A ne aţinti privirea asupra viitorului nostru glorios micşorează dificultăţile acestei
vieţi şi ne ajută să le înfruntăm cu speranţă.
 Cum va veni Isus. Luca 21:27.
— Deşi, uneori, se vorbeşte despre o venire spirituală, sau o răpire secretă, adevărul e
că Biblia prezintă cea de-a Doua Venire a lui Isus ca un act fizic, vizibil şi zgomotos!
(1) Matei 24:30. Toate seminţiile pământului îl vor vedea pe Fiul omului.
(2) 1 Tesaloniceni 4:16. Domnul va coborî cu glasul unui arhanghel şi sunet de
trâmbiţă.
(3) Matei 26:64. Va fi văzut pe nori.
(4) Apocalipsa 1:7. Orice ochi îl va vedea.
(5) 2 Tesaloniceni 1:7-10. Va fi glorificat de sfinţi şi va exclude din prezenţa lui pe cei
necuraţi.
 Îmbrăcaţi în nemurire. 1 Corinteni 15:53.
— Conform cu 1 Corinteni 15:52 şi 1 Tesaloniceni 4:16-17, nu toţi va trebui să trecem
prin această experienţă. Dar toţi vom fi îmbrăcaţi în nemurire.
(1) Cei care au murit în Hristos, vor învia într-un corp nedegradabil.
(2) Cei care vom fi în viaţă când El va reveni, vom fi transformaţi.
(3) Împreună, ne vom înălţa pentru a ne întâlni cu Isus în aer.
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