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1 

Salvați și reuniți! 

2 

În 2010, treizeci și trei de mineri au fost prinși de vii în subteranul 
unei mine de cupru și aur din partea de nord a statului Chile. La 
șaptesprezece zile după prăbușire, după ce au retras burghiul cu 
care tocmai se dăduse gaură, muncitorii au găsit legat de burghiu 
un bilet pe care scria: “Suntem bine în adăpost, toți cei treizeci și 
trei.” Împreună, minerii au supraviețuit un timp record de șaizeci și 
nouă de zile în subteran. 

3 

În 2010, treizeci și trei de mineri au fost prinși de vii în subteranul 
unei mine de cupru și aur din partea de nord a statului Chile. La 
șaptesprezece zile după prăbușire, după ce au retras burghiul cu 
care tocmai se dăduse gaură, muncitorii au găsit legat de burghiu 
un bilet pe care scria: “Suntem bine în adăpost, toți cei treizeci și 
trei.” Împreună, minerii au supraviețuit un timp record de șaizeci și 
nouă de zile în subteran. 

 
4 

În seara aceasta vom afla mai multe detalii despre o misiune de 
salvare despre care povestește Biblia și care este chiar și mai 
emoționană decât salvarea minerilor chilieni. 

 
5 

Spre deosebire de teama inspirată de multe dintre profețiile cu 
privire la timpul din urmă, Biblia ne arată că sfârșitul tuturor 
lucrurilor va fi unul plin de speranța! 

 
6 

Războaiele, foametea și bolile, toate și-au lăsat amprenta asupra 
omenirii, dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că omenirea nu va 
pieri din cauza acestor dezastre. 
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 7 

În schimb, Biblia ne spune că lumea își va afla sfârșitul în 
revenirea plină de slavă a lui Isus Hristos pe acest pământ! 
El va reveni pe aceeași planetă pe care a lăsat-o cu aproape 2000 
de ani în urmă și va reveni pentru a pune capăt acestei lumi și a 
începe veșnicia. 

 
8 

Da prieteni, regele Isus revine în curând și nu este nici o îndoială 
că problemele acestei lumi sunt fără rezovlare prin puterea 
oamenilor și că numai Hristos și Tatăl Său au puterea de a îndrepta 
problemele covârșitoare ale Planetei Pământ! 
Ce binecuvântare va fi când regele va reveni! 

 
9 

Când apostolul Pavel era închis în întunecata și umeda închisoare 
Mamertine, așteptând ca să fie executat prin decapitare, el a scris 
că se afla 

 
10 

(Text: Tit 2:13) 
… aşteptând fericita noastră nădejdeşi arătarea slavei marelui 
nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos. 
Tit 2:13. 
Pavel a scris această scrisoare de încurajare către Titus, 
“adevăratul lui fiu în credință”, pentru a-i aminti lui Tit de 
“venirea în glorie” a Domnului nostru. 

 
11 

Dacă ți se pare uneori că ai parte în viața numai de întuneric și 
descurajare, uită-te în sus și adu-ți aminte de “fericita noastră 
nădejde” – cea de-a doua venire a lui Isus Hristos – prin care toate 
lucrurile vor fi restaurate. 

 
12 

Evenimentul cel mai amintit în Noul Testament este cea de-a doua 
venire a lui Isus. 
Cam câte un verset la fiecare 25 de versete amintește ceva despre 
acest eveniment. 
Isus Hristos a vorbit despre acest subiect mai mult decât despre 
oricare altul care este amintit în Noul Testament. 
Una dintre cele mai cunoscute făgăduințe ale lui Isus se găsește în 
Ioan capitolul paisprezece:  
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13 

(Text: Ioan 14:1-3) 
Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți 
credință în Mine. 
 

 
14 

În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş 
fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. 

 
15 

Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi 
întoarce 

 
16 

şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.  
Ioan 14:1-3. 

 
17 

De-a lungul secolelor, ori de câte ori dezamăgirea, greutățile sau 
moartea i-au amenințat pe urmașii lui Hristos, luceafărul speranței 
– făgăduința celei de-a doua veniri – le-a adus curaj și putere de a 
rezista.  
Urmașii lui Isus au privit întotdeauna cu speranță la împlinirea 
acestei făgăduințe. 

 
18 

(Text: 2 Timotei 4:7,8) 
Spre sfârșitul vieții sale, când călăul era doar la câțiva pași 
depărtare, Pavel a afirmat cu tărie: 
M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am 
păzit credinţa 
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19 

De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da 
în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. 

 
20 

Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.  
2 Timotei 4:7, 8. 

 
21 

Pavel a putut să înfrunte curajos sabia călăului în acea zi teribilă 
pentru că avea încredere în făgăduința revenirii lui Hristos! 

 
22 

Da, Isus va reveni cu ADEVĂRAT! 
Și, prieteni, făgăduința pe care Isus a făcut-o ucenicilor Săi ne 
aparține și nouă tuturor. 
Isus va reveni! 
 

 
23 

Când ucenicii l-au întrebat pe Isus care sunt semnele venirii Lui și 
ale sfârșitului lumii, Isus le-a dat o descriere detaliată a 
evenimentelor care vor avea loc chiar înaintea revenirii Sale. 

 
24 

(Text: Matei 24:4, 5) 
Să citim să vedem care sunt aceste semne: 
Isus a spus: ... Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva 
 

 
25 

Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: ‘Eu sunt 
Hristosul!’ Şi vor înşela pe mulţi.  
Matei 24:4, 5. 
În versetul 24, Isus dezvoltă mai mult acest subiect. 
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26 

(Text: Matei 24:24) 
Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi, vor 
face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, 

 
27 

dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. 

 
28 

Când Hristos se va întoarce pentru a doua oară toată lumea va ști. 
Nimeni nu va lipsi de la evenimentul acesta. În schimb, între timp, 
putem fi păcăliți de un Hristos fals care poate să apară! 
Să ne gândim un pic: 
 

 
29 

Dacă nu știm să facem diferența – cum să detectăm contrafacerea 
– putem să urmăm un impostor, crezând că el este Hristosul! 
Isus ne-a avertizat că așa ceva se va putea întâmpla! Iar El aici nu 
S-a referit la înșelăciuni prost făcute. 
 

 
30 

Cu siguranță El a vorbit despre arătări incredibile, plânuite cu atâta 
migală și executate la perfecție astfel încât aproape întreaga lume 
va fi înșelată! 

 
31 

Diavolul va folosi Hristoși mincinoși și profeți mincinooși pentru a 
încerca să inducă lumea în eroare cu privire la a doua venire. 
 
Vedeți, acești impostori vor face și ei minuni – vor vindeca 
bolnavii și vor face demonstrații supranaturale pentru a-și susține 
afirmațiile! 
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32 

(Text: 2 Corinteni 11:13, 14) 
Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători 
înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. 

 
33 

Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger 
de lumină. 
2 Corinteni 11:13, 14. 
Diavolul însuși se va schimba la față și va contraface a doua venire 
a lui Isus. 

 
34 

Cum va arăta acest impostor? 
Poate că va purta haine pe care oameni cred că le-a purtat Hristos 
Poate că va vorbi cu o voce blândă și melodioasă, citând din 
Scriptură și părând foarte înțelept. 
Poate că va avea și o mare mulțime de oameni care să-l urmeze. 

 
35 

Poate că vor vindeca oamenii și vor face semne mari și minuni, iar 
tentația de a ne îndoi de ce spune Biblia va fi foarte mare. Mulți 
vor fi înșelați! 

 
36 

Dar noi nu ne bazăm pe simțurile noastre – ceea ce auzim, ceea ce 
vedem și ceea ce simțim! 
Nu există decât un singur ghid sigur pentru a stabilit dacă cineva 
este un impostor sau Hristosul cel adevărat. Acest ghid este Biblia. 

 
37 

Să luăm în considerare câteva semne sau trăsături unice ale celei 
de-a doua veniri a lui Hristos pentru ca să nu fim amăgiți! 

 
38 

Cea de-a doua venire va fi un eveniment vizibil. 
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39 

(Text: Matei 24:27) 
Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa 
va fi şi venirea Fiului omului.  
Matei 24:27. 
Ba mai mult, în Apocalipsa 1:7 citim că: 

 
40 

(Text: Revelation 1:7) 
Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea. 
Doar Isus se poate arăta în felul acesta. 
 

 
41 

Pentru a nu fi înșelați de impostori, Biblia ne spune exact care va fi 
modalitatea în care va reveni Isus – va fi în același fel în care a 
plecat! 

 
42 

După ce Isus Și-a terminat lucrarea de pe acest pământ, era gata să 
Se înalțe la cer. 

 
43 

Și-a adunat pe cei mai apropiați ucenici ai Săi pe Muntele 
Măslinilor, și după ce le-a dat ultimele instrucțiuni și Și-a luat 
rămas bun de la ei, a fost luat dintr-o dată la cer. 
Să vedem ce spune Biblia despre acest eveniment: 

 
44 

(Text: Fapte 1:9-11) 
După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a 
înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. 

 
45 

Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, 
iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb 
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46 

şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? 

 
47 

Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru va veni în 
acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”  
Fapte 1:9-11. 

 
48 

Dumnezeu a trimis doi îngeri care să îi asigure pe ucenici că 
făgăduința lui Isus avea să fie împlinită. 
Isus le-a spus clar ceea ce ei vor vedea. 

 
49 

(Text: Luca 21:27) 
Atunci, vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi 
slavă mare.  
Luca 21:27. 
 

 
50 

Nimeni nu va trebui să îți spună când Isus va veni. Îl vei vedea cu 
ochii tăi venind pe norii cerului. Dar mai sunt și alte caracteristici 
pe care diavolul nu le poate reproduce. 

 
51 

Isus nu va reveni singur – venirea Sa va fi un eveniment plin de 
slavă! 

 
52 

(Text: Matei 25:31) 
Isus a spus: Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii 
îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.  
Matei 25:31. 



3 – Marea eliberare (Cea de-a doua venire a lui Isus) 

 
 

9 

 
53 

(Text: Matei 24:31) 
De ce îi va aduce Isus pe îngerii Săi cu El? Iată răspunsul:  
El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare 

 
54 

şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o 
margine a cerurilor până la cealaltă.  
Matei 24:31. 

 
55 

Da, Isus va fi însoțit de toți sfinții îngeri – umplând cerul de o 
slavă de nedescris. 
Acum realizați de ce hristoșii mincinoși nu vor putea reproduce 
revenirea lui Isus! 
Nimeni nu poate face aceasta! 
Nu doar că venirea lui Isus va fi vizibilă și plină de slavă, dar va fi 
și foarte zgomotoasă. 

 
56 

Va fi un eveniment care se va auzi foarte tare – iar neprihăniții 
care au murit vor fi readuși la viață. 

 
57 

(Text: 1 Tesaloniceni 4:16) 
Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi 
cu trâmbiţa lui Dumnezeu 

 
58 

Se va coborî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.  
1 Tesaloniceni 4:16. 
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59 

Așadar, putem observa că venirea lui Hristos nu va fi doar vizibilă, 
ci de asemenea va fi și cu un mare zgomot astfel că toți vor auzi 
când va avea loc. 
Atât de pătrunzător va fi sunetul chemării lui Dumnezeu și al 
trimbiței Sale încât până și cei morți în Hristos vor fi înviați și vor 
ieși din morminte. 

 
60 

Vă puteți imagina ce bucurie va fi când mormintele vor fi deschise 
și familiile reunite? 

 
61 

Vă dați seama că i-ar fi absolut imposibil lui Satana să contrafacă a 
doua venire a lui Hristos? 

 
62 

Și mai avem și alte vești bune! 
Haideți să vedem ce se va întâmpla cu cei neprihăniți care vor fi 
încă în viață la revenirea lui Hristos: 

 
63 

(Text: 1 Tesaloniceni 4:17) 
Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună 
cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. 
 

 
64 

Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.  
1 Tesaloniceni 4:17. 
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65 

Cei ce au fost credincioși în a-L urma pe Isus vor fi luați de îngeri 
împreună cu cei înviați pentru a-L întâmpina pe Domnul în 
văzduh. 
Ce reuniune fericită va fi aceasta pentru multe familii. 

 
66 

Pavel ne dă mai multe detalii despre ceea ce se va întâmpla la 
revenirea lui Isus: 

 
67 

(Text: 1 Corinteni 15:51-53) 
Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi 
schimbaţi, 
 

 
68 

într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. 
Trâmbiţa va suna 

 
69 

morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi. 

 
70 

Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în 
neputrezire.  
1 Corinteni 15:51-53. 
 

 
71 

Dumnezeu va da fiecărui ucenic al lui Isus darul dragostei Sale – 
viața veșnică. 
Toate celelalte daruri sunt fără folos fără acest dar al nemuririi. 
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72 

(Text: Filipeni 3:20, 21) 
Și mai este și altceva pe care Dumnezeu îl va dărui credincioșilor:  
... aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos 

 
73 

El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face 
asemenea trupului slavei Sale...  
Filipeni 3:20, 21. 
Un trup ca al lui Hristos? 
Fără dureri și suferință sau boală? 
Ce ar putea fi o veste mai bună? 

 
74 

Mai este încă o categorie de oameni. Cea de-a doua venire nu va 
reprezenta o veste bună pentru ei. Iată cum descrie Biblia ultimele 
evenimente cutremurătoare ale istoriei. 

 
75 

(Text: Apocalipsa 6:14-17) 
Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul 
 

 
76 

și toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor 

 
77 

Împăraţii pământului, domnitorii ... cei bogaţi şi cei puternici 
...  
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78 

s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor; 

 
79 

și ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-
ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie ... 

 
80 

căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui şi cine poate sta în 
picioare?”  
Apocalipsa 6:14-17. 
 

 
81 

(Text: Apocalipsa 16:18) 
Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete şi s-a făcut un mare 
cutremur de pământ 

 
82 

aşa de tare cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un 
cutremur aşa de mare.  
Apocalipsa 16:18. 

 
83 

Acest cutremur va nimic toate orașele de pe acest pământ. 
Toată lumea va simți acest cutremur care va vesti revenirea lui 
Hristos! 

 
84 

Isus a avertiza că venirea Sa v-a avea loc într-un timp în care 
nimeni nu este interesat de acest lucru. 
El a mai spus că oamenii își vor irosi viețile în plăceri de o clipă. 
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85 

(Text: Matei 24:30) 
In Matei 24:30, ni se spune că la revenirea lui Isus ... toate 
seminţiile pământului se vor boci ... 

 
86 

Isus a spus ca așa se va întâmpla cu aceia care nu sunt gata pentru 
ziua aceea! 
Ei sunt conștieți de faptul că sunt pierduți pe vecie. 
Ce situație tristă - și când te gândești că ar fi putut fi cu totul altfel. 
Prieteni, acea zi vine cu adevărat și nu o să fie un coșmar din care 
ne putem trezi. 

87 

Nimic în viața aceasta nu contează așa de mult ca a fi gata pentru 
a-L întâmpina pe Isus când El revine. 
Cât de trecătoare sunt lucrurile la care noi ținem așa de mult pe 
pământul acesta. 
Un singur cutremur, și totul va fi praf și pulbere. 

 
88 

(Text: Luca 21:36) 
Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să 
scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla 

 
89 

şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.  
Luca 21:36. 

 
90 

Să trecem așadar în revistă lucrurile pe care le-am studiat și învățat 
din Biblie până acum. 
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91 

Profeți mincinoși și Hristoși mincinoși vor încerca să înșele pe 
toată lumea. 

 
92 

Diavolul va apărea ca un înger de lumină. 

 
93 

A doua venire nu va fi una secretă. 

 
94 

Orice ochi Îl va vedea pe Isus venind. 

 
95 

Și toți sfinții îngeri vor veni împreună cu Isus. 

 
96 

El va veni cu un sunet de trâmbiță. 

 
97 

El va veni cu strigătul unui Arhanghel. 
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98 

Morții care au fost credincioși vor fi înviați. 

 
99 

Cei drepți care vor fi în viață vor fi schimbați fără să vadă moartea. 

 
100 

Toți mântuiții vor primi nemurirea. 

 
101 

Toți cei nedrepți se vor boci când Îl vor vedea pe Isus venind. 

 
102 

Un mare cutremur de pământ va distruge totul. 
 

 
103 

Toți cei nedrepți vor pieri. 

 
104 

Da, a doua venire va fi o supriză pentru mulți, dar nu va fi o 
surpriză pentru cei care veghează și o așteaptă. 
 
Apostolul Pavel îi asigură pe credincioși că nu au să se teamă de 
nimic în așteptarea revenirii lui Hristos: 
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105 

(Text: 1 Tesaloniceni 5:4, 5) 
Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea 
să vă prindă ca un hoţ. 
 

106 

Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai 
nopţii, nici ai întunericului.  
1 Tesaloniceni  5:4, 5. 

 
107 

Pentru toți cei care umblă în lumina Cuvântului lui Dumnezeu 
aceasta va fi o zi minunată! 

 
108 

Cu o bucurie de nedescris ei vor privi împlinirea speranțelor și 
visurilor lor, împlinirea promisiunii lui Isus, în care ei s-au 
încrezut și care le-a adus speranță! 

 
109 

Ei nu vor fi înspăimântați sau surprinși, ci cu bucurie vor striga: 

 
110 

(Text: Isaia 25:9) 
Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că 
ne va mântui ... 
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111 

Când mormintele se vor deschise, cei drepți care vor fi în viață se 
vor alătura celor drepți înviați într-o cântare de bucurie. Ei vor fi 
schimbați “într-o clipă, într-o clipeală din ochi.” Toate defectele și 
diformitățile lor vor dispărea. 
Ce zi minunată va fi aceea! 

 
112 

Îngerii îi adună pe toți cei neprihăniți din cele patru colțuri ale 
pământului, de la o margine a cerului și până la cealaltă. Copiii vor 
fi purtați de îngeri până în brațele mamelor lor. 

 
113 

Prieteni pe care moartea îi despărțise de multă vreme vor fi reuniți 
pentru a nu se mai despărți niciodată, și în căntări de bucurie se 
vor înălța cu toții către Cetatea lui Dumnezeu. 

 
114 

Pe fruntea celor ce vor birui, cu însăși mâna Sa Isus va pune o 
cunună de slavă. 
O bucurie de nedescris umple fiecare inimă și fiecare glas înalță 
imnuri de laudă. 
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Marea mulțime a celor răscumpărați vede cetatea sfântă. Isus 
deschide porțile de mărgăritar și în ea vor intra toți cei ce au păzit 
poruncile lui Dumnezeu și au avut răbdarea lui Isus. 
Acolo vor vedea paradisul în care a stat Adam și Eva înainte de a 
păcătui. 
Apoi se va auzi un glas mai dulce decât orice muzică pe care a 
auzit-o vreodată urechea omenească: “Toate truda voastră a luat 
sfârșit.” 
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(Text: Matei 25:34) 
...Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi Împărăţia, 
care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.  
Matei 25:34. 



3 – Marea eliberare (Cea de-a doua venire a lui Isus) 
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Vreau și eu să aud aceste cuvinte, dar tu? Nu este nimic în lumea 
aceasta care să facă mai mult decât aceste cuvinte pe care mi le-ar 
spune Isus mie. Și aceste lucruri pot fi ale noastre, acesta poate fi 
destinul nostru dacă alegem să fim gata în ziua aceea! 
Isus ne invită să venim la El exact așa cum suntem și pur si simplu 
să-L lăsăm pe El să ne pregătească pentru venirea Sa curândă. 
El ne invită să avem încredere în cuvântul Său, în făgăduințele 
Sale și în dragostea Sa. 
El ne invită astăzi să luăm decizia de a face parte din împărăția Sa 
veșnică. 
Nu este aceasta decizia pe care tu vrei să o iei? 
Vei spune și tu da la apelul care se face acum? 
Câți doresc să mi se alăture acum [ridică mâna înspre cer] în a-I 
spune lui Isus: “Da, într-adevăr! Doresc și eu să fiu acolo. Nu voi 
lăsa ca nimic să mă împiedice de la a fi gata pentru ziua aceeea.” 
Vă invit să ne ridicăm pe picioare pentru a ne ruga împreună. 
 
[Sugestie de rugăciune] 
“Tatăl nostru scump care ești în ceruri, Tu ai văzut fiecare mână 
care s-a ridicat aici în seara aceasta. Ai văzut fiecare inimă, și ai 
auzit fiecare rugăciune. Te rugăm să ne salvezi prin harul Tău și 
să ne pregătești prin puterea Ta spre a fi gata pentru cea dea doua 
Ta venire. Îți mulțumim pentru fiecare decizie care a fost luată în 
seara aceasta aici, pentru fiecare inimă care ți-a spus “DA”! Te 
rugăm să binecuvântezi fiecare familie și fiecare cămin și ajută-ne 
să ne îndreptăm atenția și afecțiunea noastră asupra lucrurilor 
veșnice, asupra lucrurilor care contează cu adevărat. Te iubim și 
Îți mulțumim în numele lui Isus. Amin! 

 


