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Culminarea Evangheliei este a doua venire a lui Isus Hristos.  Scriitorii Noului Testament
au vorbit despre acest eveniment peste trei sute de ori!  În conecÛie cu acest eveniment este eliberarea
Õi ap|rarea poporului lui Dumnezeu.  Avraam Õi ceilalÛi patriarhi au privit cu anticipare spre acest
eveniment (vezi Evrei 11:10, 13-16).

Privind acest eveniment, Ioan a v|zut mireasa lui Hristos îmbr|cat| în alb.
“Ôi i s-a dat s| se îmbrace cu in subÛire, str|lucitor Õi curat. (Inul subÛire sunt faptele

neprih|nite ale sfinÛilor).” Apocalipsa 19:8.

Noi Õtim c| aceast| mireas| este biserica, sau sfinÛii lui Dumnezeu (vezi 2 Corinteni 11:2;
Efeseni 5:23-24).  A fost minciuna cea mare a lui Satana c| salvarea const| doar dintr-o acceptare
pasiv| a salv|rii lui Hristos îndeplinit| prin viaÛa Õi sacrificiul lui Hristos; c| tot ce este necesar
pentru noi este s| accept|m lucrarea Sa adus| la Calvar.  Îns|  noi citim c| haina alb| purtat| de sfinÛi
este haina neprih|nirii lor.

“...nimeni s| nu v| înÕele!  Cine tr|ieÕte în neprih|nire, este neprih|nit, cum El ÎnsuÕi este
neprih|nit.” 1 Ioan 3:7.

E adev|rat c| neprih|nirea lor este obÛinut| prin Isus, îns| sfinÛii nu au doar vorbe goale
despre faptul c| Legea lui Dumnezeu este sfânt|, dreapt| Õi bun| (vezi Romani 7:12), ci ei tr|iesc
aceast| Lege în vieÛile lor (vezi Apocalipsa 14:12).  Printr-o credinÛ| vie Õi activ| ei au devenit
p|rtaÕi ai naturii divine iar astfel fug de corupÛia care este în lume prin pofte (vezi 2 Petru 1:4).  Prin
credinÛa în Isus lucrând în ei Õi prin ei, ei au fost cur|taÛi de orice p|cat, Õi de orice defect de caracter.

“Am fost r|stignit împreun| cu Hristos, Õi tr|iesc...dar nu mai tr|iesc eu, ci Hristos tr|ieÕte
în mine, Õi viaÛa pe care o tr|iesc acum în trup, o tr|iesc în credinÛa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a
iubit Õi S-a dat pe Sine ÎnsuÕi pentru mine.” Galateni 2:20.

Pentru mulÛi, trecerea timpului f|r| împlinirea promisiunii revenirii lui Isus este o surs| de
perplexitate.  Îns| Biblia ne spune motivul pentru aceast| aparent| întârziere.  “S| ne bucur|m, s|
ne veselim, Õi s|-I d|m slav|!  C|ci a venit nunta Mielului; soÛia Lui s-a preg|tit.” Apocalipsa 19:7.
Întârzierea este datorit| faptului c| soÛia, sau biserica lui Hristos, nu s-a preg|tit, nu este gata pentru
a-L întâmpina.  Iar felul în care biserica lui Hristos se preg|teÕte este prin a îndep|rta orice pat| Õi
murd|rie a p|catului din caracterele lor (vezi Efeseni 5:23-27).

Caracterul nostru este descoperit prin lucrurile pe care le facem, nu prin fapte bune
ocazionale sau prin greÕeli ocazionale, ci prin obiceiurile pe care le-am dezvoltat.  Incidentele mici
ale vieÛii zilnice care atât de des trec f|r| s| fie observate sunt lucrurile care ne formeaz| caracterul.
Orice eveniment al vieÛii are consecinÛe mari–fie spre bine, fie spre r|u.  Cu cât mai mult o curs| de
purtare este urmat|, cu atât mai mult devine posibil pentru a continua pe aceiaÕi cale în viaÛ|.

Caracterul pe care ni-l cultiv|m, atitudinile pe care ni le asum|m ast|zi, ne fixeaz| destinul
pentru timp Õi veÕnicie.  Alegerile pe care ni le facem Õi faptele care rezult| toate sunt notate cu
credincioÕie în rapoartele c|rÛilor cereÕti (vezi Apocalipsa 20:11-15).  Acolo se arat| dac| caracterele
noastre sunt dup| ordinea ascult|rii, sau al nelegiuirii care îÕi are originea în rebeliunea lui Lucifer.
Noi decidem ast|zi prin atitudinile Õi caracterul nostru, dac| vom fi g|siÛi purtând haina neprih|nirii
sau dac| vom fi pierduÛi când Isus se reîntoarce.



Nedeciderea în curând va deveni o decizie în direcÛia cea greÕit|.  MulÛi nu vor reuÕi s| intre
în cer Õi viaÛa veÕnic| pentru c| ei n-au f|cut eforturi determinate, prin Isus, s|-Õi biruiasc| defectele
de caracter pe acest p|mânt.  MulÛi, în timp ce se asteapta sa biruiasca problemele vietii lor într-un
timp în viitorul apropiat, decid astazi pentru pierderea vesnica.

Isus a venit pe acest p|mânt ca Salvatorul omenirii.  El a adus lumii cuvintele vieÛii (vezi Ioan
6:63), ca prin a le primi toÛi s| obÛin| salvarea.  Isus a avertizat pe aceia care refuz| s| primeasc|
aceste cuvinte c| vor fi judecaÛi de ele.  “Pe cine M| nesocoteÕte Õi nu primeÕte cuvintele Mele, are
cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.” Ioan 12:48.  Când
Isus va veni a doua oar|, nu va fi ca un Salvator ci ca un Judec|tor.  “Iat|, Eu vin curând; Õi r|splata
Mea este cu Mine, ca s| dau fiec|ruia dup| faptele lui.” Apocalipsa 22:12.

Când Isus se reîntoarce, toÛi cei neprih|niÛi care au murit vor fi înviaÛi, Õi împreun| cu cei
neprih|niÛi care sunt în viaÛ| sunt luaÛi în aer s|-L întâmpine pe Isus (vezi 1 Tesaloniceni 4:16-17).
Secretul în a face parte de prima înviere este a birui orice p|cat; pentru c| doar aceia care au biruit
prin puterea lui Isus pe care El a f|cut-o valabil| pentru toÛi care vor ca numele lor s| fie scrise în
aceast| carte vor avea parte în aceast| înviere.

“Cel ce va birui, va fi îmbr|cat astfel în haine albe.  Nu-i voi Õterge nicidecum numele din
cartea vieÛii, Õi voi m|rturisi numele lui înaintea Tat|lui Õi înaintea îngerilor Lui.” Apocalipsa 3:5.

La apariÛia lui Isus, cei neprih|niÛi se bucura la aceast| vedere (vezi Isaia 25:9).  Cei r|i sunt
îngroziÛi Õi caut| s| fug| de prezenÛa Sa (vezi Apocalipsa 6:16), Õi sunt uciÕi de slava apariÛiei Lui
(Vezi Apocalipsa 19:21; 2 Tesaloniceni 2:8).  În acest timp Satana este legat pentru o mie de ani,
dup| care va fi iar|Õi deslegat pentru puÛin| vreme (vezi Apocalipsa 20:1-3).

Nu Exist| o Oportunitate în Viitor Pentru a Te Schimba

MulÛi au fost îndrumaÛi greÕit s| cread| c| va fi o oportunitate în viitor pentru a face o decizie
pentru a fi salvat în timpul când Satana este legat; îns| noi putem vedea cu claritate c| Satana nu este
legat pân| la revenirea lui Isus, timp când cei neprih|niÛi sunt luaÛi la cer Õi cei r|i sunt distruÕi.
(Pentru mai mult| informaÛie despre acest subiect, v| rog s| scrieÛi pentru broÕura R|pirea Secret|).

Legarea lui Satana este o captivitate a circumstanÛelor.  Noi toÛi am auzit expresia: “mâinile
îmi sunt legate” Noi înÛelegem ca aceasta s| însemne c| o persoan| vorbeÕte despre faptul c| datorit|
circumstanÛelor pe care nu le poate controla, el e prevenit de a face ceeace el ar fi ales s| fac|.  În
aceast| situaÛie, Satana este constrâns s| stea singur pe acest p|mânt.  Cei r|i sunt morÛi, cei
neprih|niÛi sunt în cer, Õi dup| Õase mii de ani de o activitate intens|, acest înger c|zut e forÛat s|
contempleze judecata sa iminent|.  Isaia vorbeÕte deasemenea despre acest eveniment:

“Dar ai fost aruncat în locuinÛa morÛilor, în adâncimile mormântului!  Cei ce te v|d se uit|
Ûint| miraÛi la tine, te privesc cu luare aminte Õi zic: ‘Acesta este omul care f|cea s| se cutremure
p|mântul, Õi zguduia împ|r|Ûiile’...Dar tu ai fost aruncat departe de mormântul t|u, ca o ramur|
dispreÛuit|, ca o prad| luat| de niÕte oameni uciÕi cu lovituri de sabie, Õi aruncat| pe pietrele unei
gropi, ca un hoit c|lcat în picioare.  Tu nu eÕti unit cu ei în mormânt, c|ci Ûi-ai nimicit tara Õi Ûi-ai
pr|p|dit poporul.  Nu se va mai vorbi niciodat| de neamul celor r|i.” Isaia 14:15-16, 19-20.

În timp ce judecata a început cu predicarea Evangheliei (vezi Apocalipsa 14:6-7), înc| nu s-a
sfârÕit; pentru c| noi citim c| judecata va fi dat| sfinÛilor (vezi Apocalipsa 20:4).  Pavel ne spune c|
sfinÛii vor judeca, nu doar p|mântul, ci Õi pe îngeri (vezi 1 Corinteni 6:2-3).



În orice proces judec|toresc exist| trei faze de judecat| – investigare, sentinÛ| Õi execuÛie al
sentinÛei.  Prima este judecata de investigare.  În acest timp, evidenÛa este revizuit| Õi cânt|rit| Õi
decizia f|cut| ca dac| exist| vinov|Ûie sau nu.  Dac| este determinat ca partea acuzat| este inocent|,
procesul lui este declarat nevinovat.  Pavel vorbeÕte despre aceasta lui Timotei:

“P|catele unor oameni sunt cunoscute Õi merg înainte la judecat|, iar ale altora vin pe urm|.
Tot aÕa  Õi faptele bune sunt cunoscute: Õi cele ce nu sunt cunoscute, nu pot s| r|mân| ascunse.” 1
Timotei 5:24-25.

Unii oameni, prin m|rturisire Õi p|r|sire a p|catului, Õi-au trimis p|catele mai dinainte la
judecat| Õi au fost iertate Õi acoperite prin sângele lui Isus.  Îns| alÛii au refuzat s| fac| astfel, Õi orice
p|cate nem|rturisite Õi nep|r|site care n-au mers mai dinainte la judecat| vor r|mâne neiertate pentru
a-i condamna în ziua de apoi.  Ei vor fi cânt|riÛi în balanÛ| Õi g|siÛi uÕori.  Aceast| judecat| de
investigare trebuie s| fie f|cut| înainte ca Isus s| vin|, pentru ca atunci când El vine toate deciziile
vor fi f|cute cu privire la cei care vor fi mântuiÛi sau pierduÛi.  Atunci va fi prea târziu pentru a te
preg|ti!  Noi trebuie s| fim gata acum, cu p|catele noastre m|rturisite, p|r|site, Õi iertate, înainte ca
Hristos s| vin|!  Dup| ce Hristos vine toate deciziile vor fi f|cute, iar faza a doua a judec|Ûii va lua
loc – sentinÛa.

În orice proces, când vinovaÛia celui acuzat a fost determinat|, exist| o dat| fixat| pentru
sentinÛ|.  În timpul acesteia, evidenÛa care a fost adus| în proces este evaluat| Õi sentinÛa determinat|.
În aceast| faz| a doua este când sfinÛii neprih|niÛi vor participa.

Tot aÕa dup| cum e o înviere a celor sfinÛi la a doua venire a lui Isus, tot aÕa este o alt| înviere
pentru a fi experimentat|–învierea celor condamnaÛi (vezi Ioan 5:29).  Cei pierduÛi, care n-au fost
luaÛi la cer la prima înviere, vor veni din mormintele lor la sfârÕitul celor o mie de ani (vezi
Apocalipsa 20:5).  În acest timp, Satana este dezlegat pentru puÛin timp Õi imediat îÕi începe lucrarea
sa de înÕelare (vezi Apocalipsa 20:5, 7-9).

În ura lor c|tre cei neprih|niÛi ei sunt determinaÛi sub conducerea lui Satana s| încerce s|
asedieze cetatea celor sfinÛi.  În acest timp este când faza a treia de judecat| i-a loc.

OpriÛi din a-Õi aduce la îndeplinire scopurile lor, cei r|i sufer| judecata executiv| care a fost
determinat| împotriva lor în faza de sentinÛ|.  Focul vine din cer care va arde pe cei r|i cu des|vârÕire
– incluzându-l Õi pe Satana sau pe Lucifer însuÕi – Õi toÛi devin doar cenuÕ| (vezi Ezechiel 28:18;
Maleahi 4:3).  În acest lac de foc tot p|catul Õi toÛi p|c|toÕii sunt îndep|rtaÛi pentru totdeauna din
univers, Õi orice r|m|ÕiÛ| de rebeliune sunt eliminate pentru totdeauna.

Cu aceast| imagine vie a judec|Ûii dinaintea voastr|, marea întrebare care trebuie s| v|
îngrijoreze este: Cum m| voi putea sc|pa din acest destin teribil Õi înfocat?  Dumnezeu v| spune cu
îndurare cum:

“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| viaÛa veÕnic|.  Dumnezeu, în adevar, n-a trimis pe Fiul S|u în lume
ca s| judece lumea, ci ca lumea s| fie mântuit| prin El.  Cine crede în Fiul, are viaÛa veÕnic|; dar cine
nu crede în Fiul, nu va vedea viaÛa, ci mânia lui Dumnezeu r|mâne peste el.” Ioan 3:16-17, 36.

“SupuneÛi-v| dar lui Dumnezeu.  ÎmpotriviÛi-v| diavolului, Õi el va fugi de la voi.  ApropiaÛi-
v| de Dumnezeu, Õi El se va apropia de voi.  Cur|ÛiÛi-v| mâinile p|c|toÕilor; cur|ÛiÛi-v| inima oameni
cu inima împ|rÛit|!...SmeriÛi-v| înaintea Domnului, Õi El v| va în|lÛa.” Iacov 4:7-8, 10.



“Simon Petru, rob Õi apostol al lui Hristos, c|tre cei ce au c|p|tat o credinÛ| de acelaÕi preÛ
cu a noastr|, prin dreptatea Dumnezeului Õi Mântuitorului nostru Isus Hristos...prin care El ne-a dat
f|g|duinÛele Lui nespus de mari Õi scumpe, ca prin ele sa v| faceÛi p|rtaÕi firii dumnezeieÕti, dup|
ce aÛi fugit de stric|ciunea, care este în lume prin pofte.  De aceea daÛi-v| Õi voi toate silinÛele ca s|
uniÛi cu credinÛa voastr| fapta; cu fapta, cunoÕtinÛa; cu cunoÕtinÛa, înfrânarea; cu înfrânarea, r|bdarea;
cu r|bdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraÛi; cu dragostea de fraÛi, iubirea de oameni.  C|ci,
dac| aveÛi din belÕug aceste lucruri în voi, ele nu v| vor l|sa s| fiÛi nici leneÕi, nici neroditori în ce
priveÕte deplina cunoÕtinÛ| a Domnului nostru Isus Hristos.” 2 Petru 1:1, 4-8.

“CopilaÕilor, v| scriu aceste lucruri ca s| nu p|c|tuiÛi.  Dar dac| cineva a p|c|tuit, avem la
Tat|l un Mijlocitor, pe Isus Hristos Cel neprih|nit.  El este jertfa de isp|sire pentru p|catele noastre;
Õi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii.  Ôi prin aceasta Õtim c| Îl cunaoÕtem, dac|
p|zim poruncile Lui.  Cine zice ‘Îl cunosc’, Õi nu p|zeÕte poruncile Lui, este un mincinos  Õi adev|rul
nu este în el.  Dar cine p|zeÕte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns des|vârÕit|; prin
aceasta Õtim c| suntem în El.  Cine zice c| r|mâne în El, trebuie s| tr|iasc| Õi el cum a tr|it Isus.”
1 Ioan 2:1-6.

“S| ascult|m dar încheierea tuturor înv|Û|turilor: Teme-te de Dumnezeu Õi p|zeÕte poruncile
Lui.  Aceasta este datoria oric|rui om.  C|ci Dumnezeu va aduce orice fapt| la judecat|, Õi judecata
aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie r|u.” Eclesiastul 12:13-14.
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