
R{PIREA  SECRET{
ÔI  REVENIREA  LUI  HRISTOS

MulÛi creÕtini sinceri cred c| Hristos va veni înapoi pe acest p|mânt în dou| feluri–una fiind
secret| Õi cealalt| vizibil|.  Prima va fi în t|cere în care Hristos vine s| r|peasc| în secret sau s|-Ôi
i-a urmaÕii de pe p|mânt înainte de începerea timpului de strâmtorare.  Apoi dup| câÛiva ani,
revenirea lui Hristos va lua loc în mod literal Õi vizibil în care aceia care nu au fost gata în timpul
r|pirii secrete vor avea o a doua Õans| pentru a se pregati în timpul strâmtor|rii, dup| ce Hristos va
veni s|-i salveze.

Multe texte biblice sunt în ce priveÕte revenirea lui Hristos.  Îns| se refer| una dintre acestea
la o reîntoarcere secret| în t|cere, sau toate acestea vorbesc despre acelaÕi eveniment vizibil Õi
glorios?  HaideÛi s| afl|m ce ne învaÛ| Scripturile care nu dau greÕ.

Apostlul Pavel de descoper| c| revenirea lui Hristos pe acest p|mânt va fi dup| cum
urmeaz|:

“C|ci ÎnsuÕi Domnul, cu un strig|t, cu glasul unui arhanghel Õi cu trâmbiÛa lui Dumnezeu,
se va pogorâ din cer, Õi întâi vor învia cei morÛi în Hristos.  Apoi, noi cei vii, care vom fi r|mas, vom
fi r|piÛi toÛi împreun| cu ei în nori, ca s| întâmpin|m pe Domnul în v|zduh; Õi astfel vom fi
totdeauna cu Domnul.” 1 Tesaloniceni 4:16-17.

“Iat|, v| spun o tain|: nu vom adormi toÛi, dar toÛi vom fi schimbaÛi, într-o clip|, într-o
clipeal| din ochi, la cea din urm| trâmbiÛ|.  TrâmbiÛa va suna, morÛii vor învia nesupuÕi putrezirii,
Õi noi vom fi schimbaÛi.” 1 Corinteni 15:51-52.

Pavel ne-a spus când Hristos va reveni, va fi un strig|t; o voce; o trâmbiÛ|; cei neprih|niÛi
care au murit vor fi înviaÛi, iar împreun| cu cei neprih|niÛi care tr|iesc, vor fi luaÛi de pe p|mânt
pentru a-L întâlni pe Domnul în nori f|r| s| se mai despart| vreodat|.

Apostolul Ioan ne spune c| revenirea lui Hristos pe acest p|mânt va fi în felul urm|tor:
“Iat| c| El vine pe nori.  Ôi orice ochi Îl va vedea; Õi cei ce L-au str|puns.  Ôi toate seminÛiile

p|mântului se vor boci din pricina Lui!  Da, Amin.” Apocalipsa 1:7.

Ioan ne spune c| atunci când Hristos va reveni, va fi pe nori, iar orice ochi de pe p|mânt Îl
va vedea în mod miraculos, Õi toate seminÛiile p|mântului care L-au refuzat se vor boci.

Patriarhul David ne spune c| venirea lui Hristos pe acest p|mânt va fi astfel:
“Dumnezeul nostru vine Õi nu tace.  Înaintea lui merge un foc mistuitor, Õi împrejurul Lui o

furtun| puternic|.  El strig| pe ceruri sus, Õi spre p|mânt, ca s| judece pe poporul S|u: “StrângeÛi-Mi
pe credincioÕii Mei, care au f|cut leg|mânt cu Mine prin jertf|!” Psalmi 50:3-5.

David a spus c| atunci când Hristos va veni, nu va fi în t|cere, ci va fi un timp de judecat|
arzând cu foc Õi devorând pe aceia care au fost judecaÛi ca nevrednici; iar Dumnezeu ÎÕi va aduna
sfinÛii de pe p|mânt pentru a fi cu El – fiind aceia care au sacrificat totul pentru a-L urma pe El.

Profetul Ieremia ne spune c| venirea lui Hristos pe acest p|mânt va fi în felul urm|tor:
“Ôi tu s| le proroceÕti toate aceste lucruri, Õi s| le spui:”Domnul va r|cni de sus, din LocaÕul

Lui cel sfânt va face s|-I r|sune glasul; va r|cni împotriva locului locuinÛei Lui; va striga c| cei ce
calc| în teasc, împotriva tuturor locuitorilor p|mântului.  Vuietul ajunge pân| la marginea



p|mântului; c|ci Domnul Se ceart| cu neamurile, intr| la judecat| împotriva oric|rei f|pturi, Õi d|
pe cei r|i prad| sabiei, zice Domnul.  Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinÕi de
la un cap|t al p|mântului pân| la cel|lalt; nu vor fi nici j|liÛi, nici adunaÛi, nici îngropaÛi, ci vor fi un
gunoi de p|mânt.” Ieremia 25:30-31, 33.

Ieremia a spus c| atunci când Hristos va veni, El va striga cu putere; un strig|t va fi dat; va
fi zgomotos pe tot p|mântul; Domnul va judeca pe toÛi oamenii, Õi toÛi cei r|i vor fi uciÕi.

Ôi Hristos ÎnsuÕi ne spune cum va fi venirea Sa pe acest p|mânt:
“...atunci se va ar|ta în cer semnul Fiului omului, toate seminÛiile p|mântului se vor boci, Õi

vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere Õi cu mare slav|.  El va trimite pe îngerii
S|i cu trâmbiÛa r|sun|toare, Õi vor aduna pe aleÕii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a
cerurilor pân| la cealalt|.” Matei 24:30-31.

Hristos ne-a spus c| atunci când El Se reîntoarce pentru a doua oar|, va fi cu un semn; toÛi
oamenii pe p|mânt Îl vor vedea venind pe norii cerului Õi cu putere Õi mare slav|; marea majoritate
a oamenilor de pe p|mânt nu vor fi fericiÛi, ci se vor boci; deasemenea va fi un sunet mare de
trâmbi|; Õi Dumnezeu ÎÕi va aduna pe aleÕii Lui de pe orice parte a p|mântului.

Toate scripturile de mai sus sunt în perfect| armonie una cu cealalt| în ce priveÕte ceeace va
fi când Hristos va veni înapoi pe acest p|mânt la sfârÕitul timpului.  Semne se vor întâmpla chiar
înainte de revenirea Sa.  Orice ochi de pe p|mânt, orice persoan| al fiec|rei naÛiuni Îl va vedea
venind cu putere Õi mare slav|; va fi un zgomot foarte puternic, un strig|t, o voce cereasc|, Õi o
trâmbiÛ| va r|suna; cei neprih|niÛi care au murit vor fi înviaÛi din mormintele lor, iar împreun| cu
cei neprih|niÛi care sunt în viaÛ| vor fi ridicaÛi sus pentru a-L întâlni pe Domnul lor pe nori pentru
c| ei au ales s| sacrifice totul pentru a-L urma Õi a-L asculta pe Dumnezeu.  În timp ce restul
locuitorilor p|mântului vor fi arÕi de razele str|lucitoare ale salvei Sale înconjurându-l cu un foc
mistuitor pentru c| ei n-au ales s|-L asculte, ci au fost r|i Õi astfel au fost judecaÛi ca nevrednici
pentru viaÛa veÕnic|.

Dup| cum puteÛi vedea cu claritate, Scripturile ne spune c| nu este nimic în t|cere când
Domnul va reveni pe acest p|mânt, pentru c| va fi cu zgomot mare, strig|t, Õi o trâmbiÛ| r|sun|toare.
Iar Scripturile care nu dau greÕ ne spune deasemenea c| nu este nimica în secret când Hristos se va
reîntoarce iar|Õi, pentru c| orice persoan| pe acest p|mânt Îl va vedea pe nori, Õi fie c| vor fi luaÛi
în ceruri pentru a fi cu Domnul, sau fie c| vor fi distruÕi.  Astfel doctrina r|pirii secrete sau în t|cere
nu se g|seÕte niciunde în Biblie, pentru c| atunci când Hristos va reveni va fi vizibil pentru toÛi!

Deoarece Scripturile nu învaÛ| c| exist| o r|pire secret|, de unde a venit aceast| doctrin|?
Aceasta doctrin| a venit de la o femeie prezbiteranian| în timp ce ea a fost într-o trans|!  “Ideea
revenirii lui Hristos în dou| faze (una secret| Õi alta vizibil|) a venit de prima dat| unei fetiÛe
scoÛiane, Margaret MacDonald din Port Glasgow, ScoÛia, în timp ce ea a fost într-o trans| ‘profetic|’.
M.L. Moser, An Apologetic of Premillenialism, p.28 (O ExplicaÛie despre Premileniu, p.28).  Astfel
doctrina despre r|pirea secret| nu are nici o temelie în Cuvântul lui Dumnezeu, ci îÕi sustrage
originea din o trans| mistic|!

Îns| ce este cu acele Scripturi care ne spune c| Domnul va veni ca un hoÛ în timpul nopÛii;”
susÛine aceasta crezul r|pirii secrete?  Îns| apostolul Petru ne spune:

“Iar cerurile Õi p|mântul de acum sunt p|zite Õi p|strate, prin acelaÕi Cuvânt, pentru focul din
ziua de judecat|, Õi de pieire a oamenilor nelegiuiÛi....Domnul nu întârzie în împlinirea f|g|duinÛei
Lui, cum cred unii; ci are o îndelung| r|bdare pentru voi, Õi doreÕte ca nici unul s| nu piar|, ci toÛi



s| vin| la poc|inÛ|.  Ziua Domnului îns| va veni ca un hoÛ.  În ziua aceea, cerurile vor trece cu
trosnet, trupurile cereÕti se vor topi de mare c|ldur|, Õi p|mântul, cu tot ce este pe el, va arde.” 2
Petru 3:7, 9-10.

Petru ne-a spus, în armonie cu restul Scripturii, c| atunci când Hristos va reveni va fi cu
zgomot mare, Õi mare c|ldur| care topeÕte Õi arde p|mântul.  Cu certitudine nu vedem nimica aici
care s| apar| c| aceasta va fi în t|cere sau în secret!  Atunci aceasta ar trebui s| fie evident c|
termenul despre revenirea lui Hristos “ca un hoÛ în timpul nopÛii” nu se refer| la o r|pire secret|, ci
la oamenii care vor fi surprinÕi, prinÕi nepreg|tiÛi, Õi care nu sunt gata pentru revenirea Domnului.

Îns| ce este cu aceste Scripturi care vorbeÕte despre unul fiind luat Õi altul l|sat în urm| (vezi
Matei 24:37-41); susÛine aceasta crezul r|pirii secrete?

În aceast| Scriptur|, Hristos a tras o paralel| între timpul venirii Sale Õi timpul lui Noe cu
potopul – iar acolo cu siguranÛ| n-a fost nimic în secret despre acel potop!  Aceia care au intrat în
corabie au fost salvaÛi, în timp ce aceia care au refuzat s| urmeze direcÛiile de salvare ale lui
Dumnezeu au fost l|saÛi afar|.  Îns| pentru ce au fost ei l|saÛi?  Pentru o alt| Õans| de salvare?  NU!
Ei au fost lasaÛi pentru distrugere!

Îns| ce este cu acel crez care spune c| Hristos va r|pi toÛi oamenii Lui de pe p|mânt înainte
de timpul strâmtor|rii, Õi lucrarea lui Satana cu semne nemaipomenite?

Profetul Daniel ne-a spus c| “va fi un tim de strâmtorare, cum n-a mai fost niciodat|...Ôi c|
în acel timp poporul S|u va fi salvat, toÛi care au fost g|siÛi scriÕi în carte.” Daniel12:1.

Apostolul Ioan a spus c| poporul neprih|nit a lui Dumnezeu care vor fi în viaÛ| la revenirea
lui Hristos pe p|mânt vor fi aceia “care au venit din marea strâmtorare, Õi care Õi-au sp|lat hainele
(caracterele), Õi le-au f|cut albe în sângele Mielului.” Apocalipsa 7:14.

Si apostolul Pavel a ne-a descoperit timpul cand va lua loc revenirea lui Hristos:
“Ôi atunci se va ar|ta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale,

Õi-l va pr|p|di cu ar|tarea venirii Sale.  Ar|tarea lui (Hristos) se va face prin puterea Satanei, cu tot
felul de minuni, de semne Õi puteri mincinoase, Õi cu toate am|girile nelegiuirii pentru ceice sunt pe
calea pierz|rii, pentru c| n-au primit dragostea adev|rului ca s| fie mântuiÛi.  Din aceast| pricin|,
Dumnezeu le trimite o lucrare de r|t|cire, ca s| cread| o minciun|: pentruca toÛi cei ce n-au crezut
adev|rul, ci au g|sit pl|cere în nelegiuire, s| fie osândiÛi.” 2 Tesaloniceni 2:8-12.

Astfel Daniel, Ioan, Pavel ne arat| clar c| revenirea lui Hristos Õi eliberarea sfinÛilor
credincioÕi ai lui Dumnezeu nu poate lua loc pân| când nu va veni marea strâmtorare, Õi dup|
lucrarea lui Satana cu putere, semne Õi minuni.  AceÕtia înÕeal| pe toÛi care tr|iesc în nelegiuire
pentru c| ei nu iubesc  Õi nu urmeaz| adev|rul, Õi toÛi aceÕtia vor fi distruÕi cu slava venirii Sale.  De
fapt, Hristos ÎnsuÕi S-a rugat ca Tat|l S|u s| nu-Õi i-a poporul S|u “afar| din lume, ci s|-i fereÕti de
cel r|u.” Ioan 17:15.

Deoarece nu este timp în care o r|pire secret| sau în t|cere s| i-a loc pe acest p|mânt pentru
poporul lui Dumnezeu, atunci nu este o a doua Õans| pentru salvare! 

“...Ast|zi dac|-I auziÛi glasul nu v| împietriÛi inimile...” Evrei 3:15.

“...Iat| c| acum este vremea potrivit|; iat| c| acum este ziua mântuirii.” 2 Corinteni 6:2.

Fie ca s| înÛelegem c| “salvarea este departe de cel r|u” (Psalmi 119:155), pentru c| ei nu
fac voia lui Dumnezeu Õi nici nu p|zesc poruncile Sale, Õi astfel ei continu| s| p|c|tuiasc| (1 Ioan



3:3-10).  Mai de grab| s| facem sigur c| suntem preg|tiÛi acum pentru revenirea Salvatorului nostru,
ca revenirea Sa s| nu ne i-a pe “surprindere” sau s| ne prind| pe nepreg|tite ca “un hoÛ în timpul
nopÛii” Õi s| fim pierduÛi.

Fie ca noi s| fim “fiii zilei” (1 Tesaloniceni 5:5) care-Õi m|rturisesc Õi p|r|sesc p|catele
(Proverbe 28:13); aceia care umbl| în lumina lui Hristos; aceia care au team| de Dumnezeu Õi p|zesc
poruncile Lui (Eclesiastul 12:13), Õi care “Ûin [de Hristos] Õi se poc|iesc” (Apocalipsa 3:3).  Fie ca
noi s| fim diligenÛi pentru a ne face “chemarea Õi alegerea sigur|” (2 Petru 3:18), Õtiind c| Dumnezeu
nu va îng|dui ca poporul S|u s| sufere “peste puterile voastre” (1 Corinteni 10:13).  Fie ca s|
realiz|m c| “toÛi care tr|iesc cu evlavie în Hristos vor suferi persecuÛie” (2 Timotei 3:12), Õi c| este
doar prin a suferi cu r|bdare aceste “s|geÛi arz|toare” (Efeseni 6:10-17), Õi “încercarea de foc” (1
Petru 4:12-14), Õi orice persecuÛie pe care credinÛa sau aurul nostru este “încercat în foc” (Apocalipsa
3:18).  Si daca suntem dovediÛi adev|raÛi, stând “tari în credinÛ|” (1 Corinteni 16:13) Õi fiind g|siÛi
credincioÕi pân| la sfârÕit, atunci noi vom “obÛine salvarea prin Domnul nostru Isus Hristos” Õi vom
“tr|i împreun| cu El” (1 Tesaloniceni 5:9-10) pentru totdeauna în “împ|r|Ûia cerului” (Matei 5:10).

“LuaÛi seama, vegheaÛi Õi rugaÛi-v|; c|ci nu stiÛi când va veni vremea aceea...Ce va zic vou|,
zic tuturor: VegheaÛi!” Marcu 13:33, 37.
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