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Pavel numește a doua venire a lui Isus „speranța
binecuvântată” (Tit 2:13). Noul Testament este plin de 
referiri la acest mare eveniment.

Această speranță este strâns legată de învierea și viața
veșnică cu Isus. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, 
creștinismul a pierdut din vedere A Doua Venire și ceea ce 
presupune aceasta. Ce îndoieli se ridică în prezent cu
privire la aceste probleme?



Singura viață de după moarte pe care o 
cunoștea Pavel a început de la înviere. Prin
urmare, el a fost foarte clar: dacă nu există
înviere, nu există speranță pentru cei care au
murit deja (1 Corinteni 15:16, 18).

Dacă credem că totul se termină în mormânt, atunci suntem „ca ceilalți care 
nu au nădejde” (1Tes. 4:13).

Același lucru este adevărat în cazul în care negăm
(cum o fac unii) că Isus a înviat, deoarece învierea
noastră este strâns legată de a lui (1 Corinteni
15:14).

Speranța noastră nu este în această viață scurtă. Datorită lui Isus, ne așteaptă o viață veșnică
fără păcat. Dacă pierdem din vedere acel obiectiv, pierdem totul.



“¿Și spunând: Unde este promisiunea venirii lui? Fiindcă de când au adormit părinții
noștri, toate continuă la fel de la începutul creației.” (2 Petru 3:4 NTR)

Înainte de a se înălța la cer, Isus a promis că se va întoarce (Ioan 14:1-3). 
Este ultima făgăduință consemnată în Biblie (Apoc. 22:20). Cu toate
acestea, au trecut deja aproape două mii de ani. Te-ai săturat să aștepți?

De fapt, nimeni nu a așteptat mai mult de câțiva ani.

Trăim
(Ps. 90:10)

Murim
(Ecl. 9:10)

Isus revine
(1Co. 15:52)

Când va veni Isus, va fi trecut doar o clipă de 
la ultima dată când am închis ochii. Gândiți-vă
la Adam și Eva. Pentru ei, lui Isus nu i-a luat 
șase mii de ani, din moment ce nu sunt 
conștienți de trecerea timpului.

Nu știm exact când va veni, dar va veni.



“Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viața
veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.” (Ioan 6:54)

În sinagoga din Capernaum, Isus a evidențiat trei concepte de bază referitoare la viața veșnică:

El este pâinea care “dă lumii 
viață” (Ioan 6:33)

Viața veșnică se primește 
doar crezând în El(Ioan 6:35)

Viața veșnică este acordată la 
înviere (Ioan 6:39-40, 44, 54)

Chiar și aceia dintre noi care credem în Isus (și, prin urmare, avem
viața veșnică) suntem supuși morții. Vom primi nemurirea numai
când vom fi înviați (1 Corinteni 15:52-53). Aceasta înseamnă că cei
care nu cred în Isus nu sunt nici nemuritori și nici nu vor fi vreodată.

Nemurirea este un dar acordat celor care se hrănesc acum cu „pâine
vie” (Ioan 6:51)



“Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au
adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au

nădejde. ” (1 Tesaloniceni 4:13)

Pavel vrea ca tesalonicenii să cunoască adevărul despre „cei care dorm”.

Cei care apără nemurirea sufletului susțin că expresia „că Dumnezeu va aduce înapoi
împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El” (1Tes. 4:14) implică faptul că sfinții morți vor
veni cu Isus pentru a-i primi trupul.

Dacă este așa, de ce trebuie să învie? Ei sunt 
deja cu Isus, nu au nevoie să fie înviați și să se 
înalțe pentru a fi cu El (1Tes. 4:16-17).

De ce să-i mângâie pe credincioși cu speranța
învierii, când ar fi mai simplu să le spui: „nu vă
îngrijorați, cei care au adormit se bucură deja 
de prezența lui Isus”? Mângâierea noastră este, 
deci, în înviere.



“Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, 
unul va fi luat și altul va fi lăsat.” (Matei 24:40)

O credință larg răspândită susține că 1 Corinteni
15:51 și alte texte se referă la o „răpire secretă” 
înainte de a Doua Venire (creștinii credincioși vor
fi transformați și luați cu Isus, în timp ce ceilalți
rămân aici).

Cu toate acestea, Pavel este foarte clar când are 
loc transformarea atât a sfinților vii, cât și a celor
morți:

O „ultimă trâmbiță” anunță evenimentul, iar glasul lui Dumnezeu îi 
cheamă pe morți (prea mult zgomot ca să fie secret)

1Co. 15:52; 
1Ts. 4:16

Atunci atât cei vii, cât și cei înviați sunt răpiți1Ts. 4:16-17

Acest eveniment nu se numește “răpire”, ci “venirea Domnului” (1Ts. 4:15).



“Hristos vine pe nori cu mare slavă. Va fi însoțit de o 
mulțime de îngeri strălucitori. El va veni să trezească
pe cei morți și să glorifice pe sfinții cei vii din mărire
în mărire.[…] Când privim în urmă la morții noștri, ne
putem gândi la dimineața în care trâmbița lui 
Dumnezeu va suna, când “morții vor învia nesupuși
putrezirii, și noi vom fi schimbați.” (1 Corinteni 15, 52.) 
Încă puțin, și vom vedea pe Împărat în frumusețea Lui. 
Încă puțin, și El șterge orice lacrimă din ochii noștri. 
Încă puțin, și El ne va înfățișa “fără prihană și plini de 
bucurie înainte slavei Sale.” (Iuda 24.)”

E. G. W. (Hristos Lumina lumii, pag. 632)


