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Următoarele locuri din Cuvântul lui Dumnezeu confirmă că
Adunarea (Biserica) nu va trece prin viitorul timp de necaz de
şapte ani.

Locuri din Scriptură care dovedesc că
Adunarea (Biserica) nu va trece prin
necazul cel mare

1) Necazul cel mare nu este amintit niciodată în
legătură cu Adunarea

Sunt opt locuri importante în Scriptură, care vorbesc direct
despre necaz (Matei 24.3-29; Marcu 13.4,24 „(13:4) „Spune-ne când
vor fi acestea şi care este semnul când se vor împlini toate acestea“.“ „(13:24) Iar
în zilele acelea, după necazul acela, soarele se va întuneca, şi luna nu-şi va da
lumina“; Apocalipsa 3.10; 7.14-17 „(3:10) Pentru că ai păzit cuvântul
răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care va veni peste tot
pământul locuit, ca să-i încerce pe cei care locuiesc pe pământ.“ „(7:14) Şi i-am
spus: „Domnul meu, tu ştii“. Şi mi-a spus: „Aceştia sunt cei care vin din necazul
cel mare şi ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. (7:15) Pentru
aceasta sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în templul
Său; şi Acela care şade pe tron Îşi va întinde cortul peste ei. (7:16) Nu vor mai
flămânzi, nici nu vor mai înseta, nici nu-i va dogori soarele, nici vreo arşiţă; (7:17)

pentru că Mielul, care este în mijlocul tronului, îi va păstori şi-i va duce la
izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor“.“
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;
Deuteronomul 4.30,31  „(4:30) În strâmtorarea ta şi când te vor ajunge
toate lucrurile acestea, la sfârşitul zilelor, te vei întoarce la Domnul Dumnezeul
tău şi vei asculta glasul Lui. (4:31) Pentru că Domnul Dumnezeul tău este un
Dumnezeu milos, nu te va lăsa, nici nu te va nimici de tot şi nu va uita
legământul părinţilor tăi pe care l-a jurat lor.“; Ieremia 14.8; 30.4-7 „(14:8)

Tu, speranţa lui Israel, Salvatorul lui în timp de strâmtorare, de ce să fii Tu ca
un străin în ţară şi ca un călător care se abate să rămână doar peste noapte?“
„(30:4) Şi acestea sunt cuvintele pe care le-a spus Domnul despre Israel şi
despre Iuda; (30:5) pentru că aşa zice Domnul:„Glas de groază am auzit, de
spaimă şi nu de pace. (30:6) Întrebaţi acum şi vedeţi dacă naşte vreun bărbat! De
ce văd pe orice bărbat cu mâinile pe coapsele sale, ca o femeie la naştere, şi
toate feţele au devenit palide? (30:7) Vai, pentru că mare este ziua aceea! Nici
una nu este asemenea ei; şi este timp de necaz pentru Iacov; dar el va fi salvat
din el.“; Daniel 12.1 „(12:1) Şi, în timpul acela, se va ridica Mihail, căpetenia
cea mare, care stă pentru fiii poporului tău; şi va fi un timp de strâmtorare cum
n-a fost niciodată de când există o naţiune, până în timpul acela. Şi, în timpul
acela, poporul tău va fi salvat, oricine va fi găsit scris în carte.“ ). În mod
justificat am putea presupune că cel puţin unul din aceste
pasaje ar aminti dacă Adunarea ar trebui să treacă prin necazul
cel mare. Însă realmente nu este nici măcar o singură referire
că Adunarea va fi în necaz sau că are vreo legătură cu el!
(Dacă vorbim despre Adunare – Biserică -, prin aceasta
înţelegem creştini care sunt mădulare ale trupului lui Hristos;
Romani 12.5 „(12:5) aşa şi noi, cei mulţi, suntem un singur trup în Hristos, şi
fiecare, mădulare unii altora;“; 1 Corinteni 12.13 „(12:13) Pentru că, de
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asemenea, noi toţi am fost botezaţi de un singur Duh într-un singur trup, fie
iudei, fie greci, fie robi, fie liberi; şi tuturor ni s-a dat să bem dintr-un singur
Duh.“). Aceasta este deosebit de important, căci aceasta
înseamnă, că aceia care cred în această învăţătură falsă au
introdus propriile lor idei în Scriptură.

În Matei 24 şi Marcu 13 Domnul a vorbit către ucenicii Săi
iudei, care stau reprezentativ pentru rămăşiţa iudaică a
credincioşilor, care va merge în necaz. Aceasta se justifică
prin comentariile Domnului făcute lor. El a vorbit despre
ceea ce ei trebuiau să facă când Templul şi „Locul sfânt”
vor fi profanate prin „urâciunea pustiirii”. De asemenea El a
vorbit despre ţara „Iudeea”, despre „sabat”, despre
strângerea laolaltă a seminţiilor lui Israel şi despre
„smochin” – un cunoscut simbol despre Israel. El a vorbit şi
despre venirea „Fiului Omului” – un titlu folosit în Biblie
pentru acţiunea Domnului cu Israel şi cu naţiunile păgâne de
pe pământ, însă niciodată în legătură cu Adunarea. Când
este amintită venirea Lui pentru Adunare (răpirea), El este
denumit „Domnul” sau „Mirele”. Toate aceste lucruri arată
că Domnul nu S-a referit la Adunare cu privire la necazul cel
mare. (Matei 24.15,16,20,30-32 „(24:15) Când veţi vedea deci
urâciunea pustiirii, despre care s-a spus prin profetul Daniel, stând în loc
sfânt (cine citeşte să înţeleagă), (24:16) atunci cei care sunt în Iudeea să fugă
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în munţi;“ „(24:20) Rugaţi-vă însă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici în
sabat;“ „(24:30) Şi atunci se va arăta semnul Fiului Omului în cer şi atunci
toate seminţiile pământului se vor jeli şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe
norii cerului cu putere şi cu glorie mare. (24:31) Şi va trimite pe îngerii Săi cu
sunet puternic de trâmbiţă şi vor strânge pe aleşii Săi din cele patru vânturi,
de la o margine a cerurilor până la cealaltă margine a lor. (24:32) Dar de la
smochin învăţaţi parabola: când ramura lui este deja fragedă şi dă frunze,
cunoaşteţi că vara este aproape.“ ). Creştinii credincioşi nu au a
face cu un templu material şi cu un loc sfânt, unde ei se pot
închina. De asemenea ei nu au nimic a face cu sabatul, etc.
Lucrurile acestea sunt foarte evident valabile pentru iudei.

Apocalipsa 3.10 „(3:10) Pentru că ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi
păzi şi Eu de ceasul încercării, care va veni peste tot pământul locuit, ca să-
i încerce pe cei care locuiesc pe pământ.“ vorbeşte despre necazul
care va veni peste lume, dar nu peste Adunare. Domnul
spune realmente în acest pasaj, că El va păzi pe credincioşi
„de ceasul încercării”!

În Apocalipsa 7.14 „(7:14) Şi i-am spus: „Domnul meu, tu ştii“. Şi mi-a
spus: „Aceştia sunt cei care vin din necazul cel mare şi ei şi-au spălat
hainele şi le-au albit în sângele Mielului.“ se vorbeşte despre necaz
în legătură cu naţiunile păgâne (Apocalipsa 7.9 „(7:9) După
acestea am văzut: şi iată o mulţime mare, pe care nimeni nu putea să o
numere, din orice naţiune şi seminţii şi popoare şi limbi, stând înaintea
tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, şi cu ramuri de palmier
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în mâinile lor.“).

În Deuteronomul 4.30,31 „(4:30) În strâmtorarea ta şi când te vor
ajunge toate lucrurile acestea, la sfârşitul zilelor, te vei întoarce la Domnul
Dumnezeul tău şi vei asculta glasul Lui. (4:31) Pentru că Domnul Dumnezeul
tău este un Dumnezeu milos, nu te va lăsa, nici nu te va nimici de tot şi nu
va uita legământul părinţilor tăi pe care l-a jurat lor.“ se vorbeşte
despre necaz în legătură cu Israel (Deuteronomul 4.1 „(4:1) Şi
acum, Israele, ascultă rânduielile şi judecăţile pe care vă învăţ să le faceţi,
ca să trăiţi şi să intraţi şi să stăpâniţi ţara pe care v-o dă Domnul
Dumnezeul părinţilor voştri.“).

În Ieremia 30.4-7 „(30:4) Şi acestea sunt cuvintele pe care le-a spus
Domnul despre Israel şi despre Iuda; (30:5) pentru că aşa zice Domnul:„Glas
de groază am auzit, de spaimă şi nu de pace. (30:6) Întrebaţi acum şi vedeţi
dacă naşte vreun bărbat! De ce văd pe orice bărbat cu mâinile pe coapsele
sale, ca o femeie la naştere, şi toate feţele au devenit palide? (30:7) Vai,
pentru că mare este ziua aceea! Nici una nu este asemenea ei; şi este timp
de necaz pentru Iacov; dar el va fi salvat din el.“ necazul este denumit
„necazul lui Iacov”, nu ca „necaz pentru Adunare”. Pasajul
exprimă că aceste lucruri se referă la Israel şi Iuda
(compară cu Ieremia 30.4 „(30:4) Şi acestea sunt cuvintele pe care le-
a spus Domnul despre Israel şi despre Iuda;“).

În Daniel 12.1 „(12:1) Şi, în timpul acela, se va ridica Mihail, căpetenia
cea mare, care stă pentru fiii poporului tău; şi va fi un timp de strâmtorare
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cum n-a fost niciodată de când există o naţiune, până în timpul acela. Şi, în
timpul acela, poporul tău va fi salvat, oricine va fi găsit scris în carte.“ se
spune că „timpul de necaz” (necazul cel mare) va veni peste
„copiii poporului tău”, şi poporul lui Daniel era Iuda, aşa cum
se cunoaşte.

Aceste referiri arată că necazul cel mare are a face exclusiv cu
Israel şi naţiunile păgâne de pe pământ, dar nu cu Adunarea.
Faptul că Adunarea niciodată nu este amintită în legătură cu
necazul ar trebui să fie suficient ca să convingă orice duh
ascultător că Adunarea nu va fi în necaz sau că ea nu va trece
prin necaz.

Israel şi Adunarea – două corporaţii diferite

Pe parcurs va deveni tot mai clar că ceea ce celor mai mulţi le
provocă greutăţi în acest domeniu este faptul că nu se
diferenţiază clar între Israel şi Adunare (Biserică). Aceasta este
o problemă foarte veche în creştinătate, care poate fi urmărită
înapoi până în primul secol al istoriei Bisericii, când anumiţi
învăţători iudei învăţau că la Rusalii Israel s-ar fi contopit cu
Biserica şi astăzi ele ar fi una şi aceeaşi. În această învăţătură
rătăcită Biserica reprezintă pe Israel, care va avea pământul ca
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moştenire. Această învăţătură este cunoscută astăzi sub
denumirea de „teologia reformată” sau „teologia legământului”,
cu toate că ea îşi are originea cu mult înainte de Reforma din
secolul 15. Acest sistem doctrinar nu recunoaşte nici natura
Bisericii şi nici adevărata chemare şi speranţă ca părtăşie
deosebită a credincioşilor, care aparţin cerului. Scriptura învaţă
că Biserica va domni împreună cu Hristos peste pământ.
Aceasta este altceva decât Israel şi naţiunile păgâne, care vor
avea parte de binecuvântare pe pământ.

Ca rezultat al acestei învăţături false mulţi nu au înţeles planul
lui Dumnezeu de a avea nu numai o grupă, ci două grupe mari
de oameni răscumpăraţi, care vor avea parte de gloria lui
Hristos în ziua domniei Lui publice (mileniul sau Împărăţia de o
mie de ani): va fi o grupă cerească de răscumpăraţi, constând
din „mireasa” lui Hristos (Adunarea / Biserica), şi aceia care
sunt cunoscuţi sub denumirea de „prietenii Mirelui” (credincioşii
din timpul Vechiului Testament). Şi apoi va fi şi o grupă
pământească, care constă dintr-o rămăşiţă din cele
douăsprezece seminţii ale lui Israel şi din naţiunile păgâne.

Momentan Dumnezeu cheamă Adunarea (mireasa lui Hristos)
prin Evanghelia harului Său. Aceia care prin credinţă se
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bazează pe lucrarea terminată a lui Hristos la cruce sunt
pecetluiţi cu Duhul Sfânt şi fac parte din Adunare. Aceasta este
ceva cu totul nou în căile lui Dumnezeu: Adunarea nu exista nici
în timpul Vechiului Testament şi nici atunci când Hristos a venit
şi a vestit Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu.

Când El era pe pământ, El a spus: „Voi zidi Adunarea Mea”
(Matei 16.18). Aceasta arată clar că era vorba de o chestiune
viitoare. Adunarea a luat fiinţă abia la Rusalii (Faptele
apostolilor 2.1-4,47; 5.11; 11.15: „la început”). Cuvântul
Adunare (în greacă: ekklesia) înseamnă „chemat afară” şi
descrie judicios ceea ce face Dumnezeu în timpul de acum,
când El cheamă credincioşi dintre iudei şi dintre păgâni. Prin
faptul că Duhul lui Dumnezeu a coborât pe pământ la Rusalii şi
s-a aşezat pe această grupă de credincioşi, El i-a unit cu
Hristos în cer, Capul Adunării (Bisericii) (Efeseni 5.23 „(5:23)

pentru că soţul este cap al soţiei, după cum şi Hristos este Cap al Adunării. El
este Mântuitor al trupului.“). Aceasta este denumit ca botez cu Duhul
Sfânt (Faptele apostolilor 1.5 „(1:5) pentru că Ioan, în adevăr, a botezat
cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duh Sfânt“.“ ; 1
Corinteni 12.13 „(12:13) Pentru că, de asemenea, noi toţi am fost botezaţi de
un singur Duh într-un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie liberi; şi tuturor
ni s-a dat să bem dintr-un singur Duh.“).
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În Efeseni 3.6 „(3:6) că naţiunile sunt împreună-moştenitoare şi din acelaşi
trup şi împreună-părtaşe ale promisiunii în Hristos Isus, prin Evanghelie,“

Pavel explică această chemare nouă şi unică în felul ei a lui
Dumnezeu, că este cu totul altceva decât ce au spus profeţii
Vechiului Testament despre Israel şi despre păgâni. El prezintă
trei lucruri, care caracterizează această chemare a lui
Dumnezeu prin Evanghelie:

1. El spune mai întâi: „Pentru ca cei care aparţin naţiunilor să
fie moştenitori împreună” (traducerea Darby). Să observăm:
el nu a spus că „naţiunile” vor fi moştenitoare împreună, ci
„cei dintre naţiuni”. Aceasta se referă la o alegere a
anumitor persoane, alese dinte naţiuni, care au fost alese să
fie parte a acestei societăţi cereşti deosebite – Adunarea
(Efeseni 1.4-6 „(1:4) după cum ne-a ales în El mai înainte de întemeierea
lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui, în dragoste; (1:5) El ne-a
rânduit dinainte pentru înfiere, pentru Sine, prin Isus Hristos, după buna
plăcere a voii Sale, (1:6) spre lauda gloriei harului Său, în care ne-a făcut
plăcuţi în Cel Preaiubit;“). Naţiunile, din care ele au fost chemate,
rămân ca atare şi vor continua să trăiască pe pământ, atât
astăzi cât şi în Împărăţia de o mie de ani (Apocalipsa 21.24
„(21:24) Şi naţiunile vor umbla în lumina ei şi împăraţii pământului îi vor

aduce gloria lor.“).
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Această chemare deosebită a lui Dumnezeu prin Evanghelie
nu înseamnă aducerea în masă a naţiunilor păgâne la
Dumnezeu, aşa cum a fost vestit în Vechiul Testament, prin
care ele vor avea un loc în Împărăţia lui Mesia în Israel
(Zaharia 2.11; 8.22,23 „(2:11) Şi multe naţiuni se vor alipi de Domnul în
ziua aceea. „Şi Îmi vor fi popor; şi Eu voi locui în mijlocul tău“ şi vei
cunoaşte că Domnul oştirilor m-a trimis la tine.“ „(8:22) Şi multe popoare şi
naţiuni puternice vor veni să-L caute pe Domnul oştirilor în Ierusalim şi să
se roage Domnului. (8:23) Aşa zice Domnul oştirilor: „În zilele acelea, zece
oameni din toate limbile naţiunilor vor apuca, da, vor apuca poala aceluia
care este iudeu, zicând: «Vom merge cu voi, pentru că noi am auzit că
Dumnezeu este cu voi»“.“; Isaia 11.10; 14.1; 56.3-7; 60.1-5 „(11:10)

Şi va fi aşa: în ziua aceea, rădăcina lui Isai va sta ca steag al popoarelor;
naţiunile o vor căuta şi locul său de odihnă va fi glorios.“ „(14:1) Pentru că
Domnul va avea milă de Iacov şi din nou va alege pe Israel şi-i va aşeza în
odihnă în ţara lor; şi străinul se va însoţi cu ei şi se vor lipi de casa lui
Iacov.“ „(56:3) Şi fiul străinului care s-a alipit de Domnul să nu vorbească,
zicând: „Domnul m-a despărţit cu totul de poporul Său!“ Nici famenul să nu
zică: „Iată, eu sunt un copac uscat!“ (56:4) Pentru că aşa zice Domnul:
„Famenilor care păzesc sabatele Mele, şi aleg ce-Mi este plăcut, şi ţin cu
tărie legământul Meu, (56:5) le voi da un loc şi un nume, în casa Mea şi
înăuntrul zidurilor Mele, mai bune decât cel al fiilor şi al fiicelor. Le voi da un
nume pentru totdeauna, care nu se va stinge. (56:6) Şi pe fiii străinului care
se alipesc de Domnul, ca să-I slujească şi să iubească Numele Domnului,
ca să fie slujitorii Lui, pe fiecare care păzeşte sabatul, ca să nu-l profaneze
şi ţine cu tărie legământul Meu, (56:7) îi voi aduce şi pe ei la muntele Meu cel
sfânt şi-i voi desfăta în casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele
lor vor fi bine primite pe altarul Meu, căci casa Mea se va numi casă de

Pagina 11 din 70



rugăciune pentru toate popoarele“.“ „(60:1) Ridică-te, străluceşte, pentru că
lumina ta a venit şi gloria Domnului a răsărit peste tine! (60:2) Pentru că, iată,
întunericul va acoperi pământul, şi întunericul gros popoarele. Dar Domnul
va răsări peste tine şi gloria Lui se va vedea peste tine. (60:3) Şi naţiunile vor
veni la lumina ta, şi împăraţii la strălucirea zorilor tale. (60:4) ✡ „Ridică-ţi ochii
în jur şi priveşte! Toţi se adună laolaltă, vin la tine: fiii tăi vor veni de departe
şi fiicele tale vor fi purtate pe braţe. (60:5) Atunci vei vedea şi te vei lumina şi-
ţi va bate inima şi se va lărgi; pentru că belşugul mării se va întoarce la tine,
bogăţiile naţiunilor vor veni la tine.“; Psalmul 22.27; 47.9; 72.10,11
„(22:27) ✡ Toate marginile pământului îşi vor aminti şi se vor întoarce la

Domnul şi toate familiile naţiunilor se vor închina înaintea Ta.“ „(47:9) Mai-
marii popoarelor s-au adunat la poporul Dumnezeului lui Avraam; pentru că
ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului. El este înălţat nespus de mult.“
„(72:10) Împăraţii Tarsisului şi ai insulelor vor aduce daruri, împăraţii din
Seba şi Saba vor prezenta tribut. (72:11) Da, toţi împăraţii se vor pleca
înaintea lui, toate naţiunile îi vor sluji.“ ). Despre ceea ce vorbeşte
Vechiul Testament este o convertire în exterior a naţiunilor
păgâne, care va avea loc în viitor, când Hristos va instaura
Împărăţia Sa de o mie de ani. De frica judecăţii ele se vor
alia de Dumnezeul lui Israel. Aceasta nu va avea neapărat a
face cu credinţa în inimă (Psalmul 18.44-47; 66.1-3;
68.28-31 „(18:44) Îndată ce au auzit cu urechea lor, m-au ascultat; fiii
străinului mi se supun linguşindu-mă. (18:45) Fiii străinului şi-au pierdut inima
şi au ieşit tremurând din locurile lor ascunse. (18:46) ✡ Viu este Domnul şi
binecuvântată fie Stânca mea! Şi înălţat fie Dumnezeul mântuirii mele, (18:47)

Dumnezeu, Care m-a răzbunat şi mi-a supus popoarele,“ „(66:1) Strigaţi de
bucurie către Dumnezeu, tot pământul! (66:2) Cântaţi gloria Numelui Său!
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Faceţi glorioasă lauda Lui! (66:3) Spuneţi lui Dumnezeu: „Cât de
înfricoşătoare sunt lucrările Tale! Din cauza mărimii puterii Tale, vrăjmaşii
Tăi Te linguşesc.“ „(68:28) ✡ Dumnezeul tău a poruncit puterea ta. Întăreşte,
Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi! (68:29) Datorită templului Tău, la
Ierusalim, împăraţii Îţi vor aduce daruri. (68:30) Mustră fiara din trestii,
mulţimea taurilor, cu viţeii popoarelor: fiecare se supune oferind bucăţi de
argint. Risipeşte popoarele care îşi găsesc plăcerea în război. (68:31) Cei
mari vor veni din Egipt: Etiopia se va grăbi să-şi întindă mâinile spre
Dumnezeu.“; Isaia 60.14 „(60:14) Şi fiii celor care te-au făcut să suferi vor
veni, plecându-se înaintea ta; şi toţi cei care te-au dispreţuit se vor pleca la
aşternutul picioarelor tale şi te vor numi «Cetatea Domnului», «Sionul
Sfântului lui Israel».“), cu toate că foarte mulţi vor fi cu adevărat
credincioşi (Apocalipsa 7.9,10 „(7:9) După acestea am văzut: şi iată
o mulţime mare, pe care nimeni nu putea să o numere, din orice naţiune şi
seminţii şi popoare şi limbi, stând înaintea tronului şi înaintea Mielului,
îmbrăcaţi în haine albe, şi cu ramuri de palmier în mâinile lor. (7:10) Şi
·strigau cu glas tare, spunând: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care
şade pe tron, şi a Mielului!““ ). Chemare actuală deosebită a lui
Dumnezeu nu trebuie însă confundată cu chemarea viitoare
a păgânilor.

Anumite afirmaţii din cartea Faptele apostolilor confirmă
această chemare unică în felul ei a lui Dumnezeu, care are
încă loc astăzi. Luca, scriitorul acestei cărţi, relatează că
Pavel şi Barnaba în drumul lor spre Ierusalim s-au oprit în
diferite locuri, ca să aducă fraţilor vestea bună despre
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„convertirea celor dintre naţiuni” (Faptele apostolilor 15.3).

Şi aici trebuie să se ţină seama: nu este convertirea
naţiunilor, ci o convertire dintre naţiuni. El aminteşte aceasta
scurt încă o dată în versetul 14, că Dumnezeu a vizitat (şi la
fel face şi astăzi!) naţiunile prin Evanghelie, ca „să ia dintre
naţiuni un popor pentru Numele Său” (Faptele apostolilor
15.14). La fel este amintit şi la convertirea lui Saul din Tars,
căci Domnul i-a zis: „Te-am luat din mijlocul poporului
acestuia [Israel] şi din mijlocul neamurilor” (Faptele
apostolilor 26.17). Aceasta arată că prin mântuirea sa Pavel
a fost scos din poziţia lui de odinioară (ca israelit) şi a fost
mutat într-o creaţie cu totul nouă a lui Dumnezeu, ca
mădular al trupului lui Hristos (Galateni 3.28; Coloseni 3.11
„(3:11) unde nu este grec şi iudeu, circumcizie şi necircumcizie, barbar, scit,
rob, liber, ci Hristos este totul şi în toţi.“). Mai târziu a fost trimis să
predice Evanghelia naţiunilor, pentru ca şi ele să poată fi
aduse prin credinţa în Hristos în această creaţie nouă
cerească.
Aşa cum s-a amintit deja, iudeii şi păgânii rămân corporaţii
despărţite pe pământ, când chemarea Evangheliei va
înceta. Acum însă, ca rezultat al acestei chemări actuale a
lui Dumnezeu, există o a treia corporaţie – „Adunarea lui
Dumnezeu” (1 Corinteni 10.32). de aceea Dumnezeu
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cheamă în epoca actuală iudei şi păgâni credincioşi din
poziţia lor de odinioară şi îi aduce în ceva nou: în Adunare
(Biserică). S-a explicat deja, că cuvântul „Biserică”
înseamnă: „cei chemaţi afară”. Această noţiune exprimă
foarte judicios chemarea deosebită a Evangheliei.

Teologii „reformaţi” sau „teologii legământului” folosesc fals
anumite versete din cartea Faptele apostolilor, ca să
„dovedească”, că aceste două chemări ar fi una şi aceeaşi
chemare. Însă o privire exactă asupra pasajelor din Biblie
arată că ele nu sunt o împlinire a pasajelor vechi-
testamentale, ci sunt citate numai pentru a arăta că în
gândurile lui Dumnezeu a fost întotdeauna, ca să
binecuvânteze şi naţiunile.

2. În al doilea rând Efeseni 3.6 „(3:6) că naţiunile sunt împreună-
moştenitoare şi din acelaşi trup şi împreună-părtaşe ale promisiunii în
Hristos Isus, prin Evanghelie,“ confirmă că credincioşii dintre
păgâni sunt astăzi „din acelaşi trup”, deoarece trupul constă
din iudeii de odinioară şi păgânii de odinioară. Taina Hristos
şi Adunarea revelează că iudeii şi naţiunile, care cred în
Evanghelie, se formează într-un singur organism viu, într-un
singur trup comun. În aceasta amândoi stau pe aceeaşi
bază a răscumpărării şi au parte comună la binecuvântarea
din această creaţie nouă a lui Dumnezeu (Efeseni 2.14-16
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„(2:14) Pentru că El este pacea noastră, care din cei doi a făcut unul şi a
surpat zidul din mijloc al îngrădirii, (2:15) după ce a desfiinţat în carnea Sa
vrăjmăşia, legea poruncilor cuprinsă în rânduieli, pentru ca pe cei doi să-i
creeze în Sine într-un singur om nou, făcând pace; (2:16) şi ca să-i împace
pe amândoi cu Dumnezeu, într-un singur trup, prin cruce, după ce, prin ea,
a omorât vrăjmăşia.“). Acest „un singur trup în Hristos” (Romani
12.5) este ceva cu totul nou în creaţia lui Dumnezeu, care
nu se găseşte în Vechiul Testament. Scrierile vechi-
testamentale nu vorbesc niciunde despre faptul că iudeii
credincioşi şi păgânii credincioşi au parte de binecuvântări
şi privilegii comune şi că vor fi contopiţi într-o unitate. În
afară de aceasta Cuvântul lui Dumnezeu făgăduieşte că
Hristos va domni atât peste Israel cât şi peste naţiunile
păgâne (Psalmul 93.1 „(93:1) ✡ Domnul împărăţeşte, este îmbrăcat cu
măreţie; Domnul S-a îmbrăcat, S-a încins cu putere: de aceea lumea este
tare, nu se va clătina.“; Isaia 32.1 „(32:1) Iată, un împărat va împărăţi cu
dreptate şi căpeteniile vor conduce cu judecată.“). Însă niciodată nu
se spune că El va domni peste Biserică, care este trupul Lui.

3. În al treilea rând Pavel spune că această grupă de iudei
aleşi şi păgâni aleşi sunt „împreună-părtaşi ai promisiunii [lui
Dumnezeu] în Hristos Isus.” Această promisiune nu stă în
nici o legătură cu promisiunile date patriarhilor în timpurile
vechi-testamentale. Promisiunile pe care le-au primit
Avraam, Isaac şi Iacov le-au fost date pentru timpul cât au
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trăit ei. Dimpotrivă, promisiunea „vieţii veşnice” a fost dată
„înainte de timpurile veacurilor” (Tit 1.2). „Viaţa veşnică”
este clar o binecuvântare a Noului Testament, care include
o relaţie conştientă cu Tatăl şi cu Fiul (Ioan 17.3 „(17:3) Şi
aceasta este viaţa eternă, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu
adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.“) şi are Duhul Sfânt
locuind în cel credincios (Ioan 4.14 „(4:14) dar cine va bea din apa
pe care i-o voi da Eu nicidecum nu va înseta niciodată, ci apa pe care i-o
voi da Eu va deveni în el izvor de apă, ţâşnind spre viaţă eternă“.“ ).
Credincioşii din Vechiul Testament nu ştiau nimic despre o
relaţie între Tatăl şi Fiul în cadrul Dumnezeirii. Ei se bucurau
numai să trăiască pentru totdeauna pe pământ sub domnia
lui Mesia (Psalmul 8.1-9, printre altele); de asemenea ei nu
aveau Duhul Sfânt locuind în ei. Viaţa veşnică a fost văzută
pentru prima dată când Hristos a venit în lume şi a revelat-o;
înainte ea era „la Tatăl” în cer (1 Ioan 1.2 „(1:2) (şi viaţa s-a
arătat; şi noi am văzut, şi mărturisim, şi vă vestim viaţa eternă, care era la
Tatăl şi ni s-a arătat);“).

Din aceste trei lucruri vedem deci că actuala chemare a lui
Dumnezeu nu este o împlinire spirituală a profeţiilor vechi-
testamentale (aşa cum afirmă teologia legământului), ci este
ceva cu totul nou. Chemarea actuală cerească nu stă
nicidecum în contradicţie cu planul lui Dumnezeu de a
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binecuvânta pe pământ atât pe Israel cât şi naţiunile sub
domnia lui Hristos. Convertirea păgânilor va avea loc într-o zi
viitoare, dar o convertirea a celor „dintre” naţiuni are loc astăzi
prin chemarea Evangheliei. Este important la citirea Evangheliei
să nu se confunde aceste două chemări diferite ale lui
Dumnezeu. „Lucrătorul [credincios], … care împarte drept
Cuvântul adevărului”, va ţine seama de această diferenţă în
învăţătura biblică (2 Timotei 2.15 „(2:15) Străduieşte-te să te prezinţi pe
tine însuţi lui Dumnezeu aprobat, un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine,
împărţind drept Cuvântul adevărului.“).

2) Adunarea (Biserica) nu este subiectul
profeţiei

Este o realitate, că profeţia în sensul propriu-zis al cuvântului
nu are nimic a face cu Adunarea, ci numai cu Hristos şi
acţiunea Lui cu Israel şi cu naţiunile păgâne, care vor intra în
Împărăţia de o mie de ani trecând prin necazul cel mare. Cele
şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel (Daniel 9.24-27 „(9:24)

Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii
tale sfinte pentru a înceta fărădelegea şi pentru a pune capăt păcatelor şi
pentru a ispăşi nelegiuirea şi pentru a aduce dreptatea eternă şi pentru a
pecetlui viziunea şi profetul şi pentru a unge pe Sfântul Sfinţilor. (9:25) Ia aminte
deci şi înţelege: de la ieşirea cuvântului pentru aşezarea din nou şi pentru
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reconstruirea Ierusalimului până la Unsul, Conducătorul, sunt şapte săptămâni
şi şaizeci şi două de săptămâni; strada şi şanţul vor fi construite din nou, chiar
în timpuri de strâmtorare. (9:26) Şi, după cele şaizeci şi două de săptămâni,
Unsul va fi nimicit şi nu va avea nimic; şi poporul unui conducător care va veni
va distruge cetatea şi sfântul locaş şi sfârşitul ei va fi cu un potop; şi până la
sfârşit va fi război: pustiirile hotărâte. (9:27) Şi el va întări un legământ cu cei
mulţi, o săptămână; şi la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi
darul de mâncare; şi pe aripa protectoare a urâciunilor va veni un pustiitor,
până când nimicirea şi ce este hotărât se vor vărsa asupra pustiitorului»“.“ )
arată clar, că evenimentele referitoare la Israel şi naţiuni s-au
oprit la sfârşitul celei de-a 69-a săptămână, atunci când iudeii
„au nimicit pe Mesia al lor”. Mai rămân şapte ani (săptămâna a
70-a), care mai întâi trebuie să se împlinească cu privire la
Israel şi care va fi împlinită abia atunci când Dumnezeu va
acţiona cu ei într-o zi viitoare. Noi ne aflăm acum în „timpul
Său” de har al lui Dumnezeu (1 Timotei 2.5,6 „(2:5) Pentru că este
un singur Dumnezeu şi un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul
Hristos Isus, (2:6) care S-a dat pe Sine Însuşi preţ de răscumpărare pentru toţi,
mărturia fiind dată la timpul ei,“), în care Dumnezeu cheamă afară pe
credincioşii atât dintre iudei cât şi dintre naţiuni, pentru ca ei să
fie un popor ceresc pentru El (Faptele apostolilor 15.14 „(15:14)

Simon a istorisit cum întâi Dumnezeu a căutat să ia dintre naţiuni un popor
pentru Numele Său.“). Profeţia despre necazul cel mare nu are
nimic a face cu timpul acesta. Este o înţelegere falsă a scrierilor
profetice, dacă se încearcă să se pună în legătură
evenimentele din timpul de acum (în timp ce Biserica este încă
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pe pământ) cu evenimentele profeţiei – în presupunerea falsă,
că ele s-ar împlini acum.

3) Structura cărţii Apocalipsa arată că Biserica
nu va fi pe pământ în timpul necazului

Prin structura cărţii Apocalipsa învăţăm, că Biserica
(Adunarea) nu va mai fi pe pământ când se vor vărsa judecăţile
necazului cel mare.

În Apocalipsa 1.19 „(1:19) Scrie deci ce ai văzut şi cele ce sunt şi ceea ce
va fi după acestea.“ găsim trei puncte referitoare la împărţirea
cărţii:

„Ce ai văzut” – aceasta se referă la ceea ce apostolul Ioan a
văzut în capitolul 1.
„Ce este” – se referă la capitolul 2 şi 3, care conţin mesajele
Domnului adresate celor şapte Biserici. Acestea sunt o
istorie morală a bisericii mărturisitoare pe pământ din timpul
post-apostolic şi până la timpul din urmă.
„Ce va fi după acestea” – aceasta se referă la capitolele 4
până la 22, în care este descris necazul cel mare. Această a
treia parte este denumită „după acestea” (Apocalipsa 4.1),
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deoarece ea se referă la lucruri care vor avea loc după ce
Biserica îşi va fi încheiat istoria ei pe pământ.

Este foarte instructiv să se vadă că după capitolele 2 şi 3 se
deschide o uşă în cer şi Ioan este chemat, spunându-i-se: „Suie-
te aici” (Apocalipsa 4.1). Aceasta este numai o imagine slabă a
felului cum Biserica este chemată în cer, după ce ea îşi va fi
terminat drumul pe pământ prin venirea Domnului (răpirea).
Începând cu capitolul 4 şi până la sfârşitul cărţii Biserica nu mai
este văzută pe pământ (aşa cum a fost înainte în capitolele 1
până la 3). Şi când se varsă judecăţile necazului cel mare în
capitolele 6 până la 19, Biserica (Adunarea) nu este amintită
nici măcar o singură dată!

În afară de aceasta, aceia care în timpul necazului devin martiri
din cauza credincioşiei lor, arată prin caracterul rugăciunilor lor
că ei nu sunt creştini (Apocalipsa 6.9,10 „(6:9) Şi, când a deschis
pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor înjunghiaţi pentru Cuvântul
lui Dumnezeu şi pentru mărturia pe care au dat-o; (6:10) şi strigau cu glas tare,
spunând: „Până când, o, Stăpâne, sfânt şi adevărat, nu judeci şi nu răzbuni
sângele nostru asupra celor care locuiesc pe pământ?““).

1. În primul rând felul în care ei se adresează lui Dumnezeu ca
„Domnitor suveran” arată că ei nu pot fi creştini. Creştinii
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credincioşi nu se adresează în felul acesta lui Dumnezeu,
căci ei se adresează lui Dumnezeu prin cuvântul „Tată”
(Efeseni 1.2; Coloseni 1.2 „(1:2) către sfinţii şi fraţii credincioşi în
Hristos care sunt în Colose: Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru
şi de la Domnul Isus Hristos.“).

2. În al doilea rând ei cer răzbunare pe aceia care locuiesc pe
pământ şi i-au prigonit. Aceasta este corect şi potrivit pentru
un iudeu (compară cu aşa-numiţii psalmi de răzbunare),
însă desigur nu corespunde felului de gândire al unui
creştin. Căci creştinii credincioşi binecuvântează pe cei care
îi blestemă, şi se roagă pentru cei care îi urăsc (Luca
6.27,28 „(6:27) Dar vouă, care ascultaţi, vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri,
faceţi bine celor care vă urăsc, (6:28) binecuvântaţi pe cei care vă blestemă,
rugaţi-vă pentru cei care se poartă rău cu voi.“), însă nu strigă după
răzbunare pe prigonitorii lor (Romani 12.19-21 „(12:19) nu vă
răzbunaţi singuri, preaiubiţilor, ci daţi loc mâniei, pentru că este scris: „A
Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti“, spune Domnul. (12:20) „Deci, dacă
vrăjmaşului tău îi este foame, dă-i să mănânce; dacă îi este sete, dă-i să
bea; pentru că, făcând aceasta, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui“.
(12:21) Nu fi învins de rău, ci învinge răul prin bine.“).

Aflăm din capitolul 7 cine va ieşi la sfârşitul necazului cel mare:
aleşii din Israel (Apocalipsa 7.1-8) precum şi o mare mulţime de
popor dintre păgâni (Apocalipsa 7.9-11 „(7:9) După acestea am văzut:
şi iată o mulţime mare, pe care nimeni nu putea să o numere, din orice naţiune
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şi seminţii şi popoare şi limbi, stând înaintea tronului şi înaintea Mielului,
îmbrăcaţi în haine albe, şi cu ramuri de palmier în mâinile lor. (7:10) Şi ·strigau cu
glas tare, spunând: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe tron,
şi a Mielului!“ (7:11) Şi toţi îngerii stăteau în jurul tronului şi al bătrânilor şi al celor
patru făpturi vii; şi s-au prosternat înaintea tronului şi s-au închinat lui
Dumnezeu,“). Dar aici nu se amintesc creştinii! Ei nu vin ieşind din
necazul cel mare, deoarece ei nici nu au intrat în el. Aşa cum s-
a amintit deja, ei vor fi chemaţi în cer deja înainte să înceapă
necazul.

Vrem să mai observăm că strigătul „Cine are urechi să audă
ceea ce Duhul spune adunărilor” este repetat deseori în timp ce
Adunarea (Biserica) este văzută pe pământ (Apocalipsa 2 şi 3).
Însă de îndată ce Adunarea este văzută ca fiind luată de pe
pământ (Apocalipsa 4.1 „(4:1) După acestea am văzut: şi iată o uşă
deschisă în cer, şi glasul dintâi, ca de trâmbiţă, pe care l-am auzit vorbind cu
mine, spunând: „Suie-te aici şi-ţi voi arăta cele ce trebuie să aibă loc după
acestea“.“) şi necazul începe, exprimarea este puţin schimbată.
Atunci se spune: „Dacă are cineva urechi, să audă!”
(Apocalipsa 13.9). Adăugarea „ceea ce Duhul spune
adunărilor” este intenţionat lăsată la o parte! Motivul evident
pentru aceasta este, că Adunarea este deja luată de pe pământ
şi Duhul nu se mai adresează adunărilor.

Apoi, în cele din urmă, în Apocalipsa 19.11-21, la sfârşitul
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necazului (cel mare), vedem Adunarea ca parte a oştirilor
cereşti (sfinţii cereşti), care coboară din cer împreună cu
Domnul, pentru judecăţile Sale de război. Dar ca să poată
coborî împreună cu Domnul (1 Tesaloniceni 3.13; 4.14 „(3:13) ca
să vă întărească inimile, ca să fie fără vină în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu şi
Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus cu toţi sfinţii Săi!“ „(4:14) Pentru că,
dacă credem că Isus a murit şi a înviat, tot aşa şi Dumnezeu va aduce
împreună cu El pe cei care au adormit în Isus.“; Iuda 14 „(1:14) Şi Enoh, al
şaptelea de la Adam, a profeţit şi el cu privire la aceştia, spunând: „Iată, a venit
Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi,“, şi alte locuri), trebuie ca mai
înainte să fie luată acolo. Singurul lucru, care este în legătură
cu aceasta, este răpirea, care are loc înainte de începutul
necazului – aşa cum am arătat.

Dar dacă toţi credincioşii vor fi luaţi, pentru ca la sfârşitul
necazului să fie la Domnul, aşa cum presupun unii, cine va
rămâne atunci, pentru ca la sfârşitul Împărăţiei de o mie de ani
să populeze pământul? Dacă cei păcătoşi sunt trimişi în
pedeapsa veşnică, atunci pământul ar fi fără oameni!
(Credincioşii, care au fost răpiţi cu Domnul în văzduh, nu mai
revin pe pământ, ca să trăiască pe pământ. Ei vor domni peste
pământ din „locurile preaînalte”; compară cu Daniel 7.22,27 „
(7:22) până a venit Cel Bătrân de zile şi judecata a fost dată sfinţilor locurilor
preaînalte şi a sosit timpul hotărât şi sfinţii au luat în stăpânire împărăţia.“ „(7:27)

Şi împărăţia şi stăpânirea şi măreţia împărăţiilor de sub toate cerurile se vor da
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poporului sfinţilor locurilor preaînalte. Împărăţia Lui este o împărăţie eternă; şi
toate stăpânirile Îi vor sluji şi-L vor asculta».“; 2 Corinteni 5.1 „(5:1) Pentru
că ştim că, dacă ar fi desfăcută casa noastră pământească a cortului acestuia,
avem o clădire de la Dumnezeu, o casă nefăcută de mâini, eternă, în ceruri.“).

4) Eliberarea Adunării se deosebeşte de
eliberarea lui Israel

În Apocalipsa 3.10 „(3:10) Pentru că ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi
păzi şi Eu de ceasul încercării, care va veni peste tot pământul locuit, ca să-i
încerce pe cei care locuiesc pe pământ.“ se făgăduieşte Adunării, că ea
va fi păzită „de” ceasul încercării care va veni. Versetul următor
arată cum va avea loc aceasta: „Eu vin curând” (Apocalipsa
3.11). Aceasta este răpirea. Dar să observăm că lui Israel nu i
se dă o astfel de făgăduinţă. Despre ei se spune, că ei vor fi
salvaţi în timpul de strâmtorare (Ieremia 14.8 „(14:8) Tu, speranţa lui
Israel, Salvatorul lui în timp de strâmtorare, de ce să fii Tu ca un străin în ţară şi
ca un călător care se abate să rămână doar peste noapte?“). Dumnezeu în
harul Său va păstra dintre ei în timpul necazului o rămăşiţă
temătoare de Dumnezeu.

5) Adunarea are făgăduinţa să fie salvată de
mânia care va veni
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Creştinii credincioşi sunt solicitaţi „să aştepte pe Fiul Său din
cer, pe care El L-a înviat dintre morţi – pe Isus, care ne scapă
de mânia care vine” (1 Tesaloniceni 1.9,10). Asupra lumii
acesteia vine mânia; este judecata care va avea loc în timpul
necazului cel mare. Această „mânie” este amintită de zece ori
în cartea Apocalipsa (Apocalipsa 6.16,17; 11.18; 14.10,19;
15.1,7; 16.1,19;19.15 „(6:16) şi ·spuneau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi
peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui care şade pe tron şi de mânia Mielului;
(6:17) pentru că a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în
picioare?““ „(11:18) Şi naţiunile s-au mâniat; şi a venit mânia Ta şi timpul să fie
judecaţi cei morţi şi să dai răsplata robilor Tăi, profeţii, şi sfinţilor şi celor care
se tem de Numele Tău, celor mici şi celor mari, şi să-i distrugi pe cei care
distrug pământul!““ „(14:10) va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, care este
pregătit neamestecat în paharul mâniei Lui, şi va fi chinuit în foc şi pucioasă
înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.“ „(14:19) Şi îngerul şi-a pus secera pe
pământ şi a cules via pământului şi a aruncat ciorchinii în teascul cel mare al
mâniei lui Dumnezeu;“ „(15:1) Şi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat:
şapte îngeri, având şapte plăgi, cele din urmă; pentru că în ele este împlinită
mânia lui Dumnezeu.“ „(15:7) Şi una din cele patru făpturi vii le-a dat celor şapte
îngeri şapte potire de aur pline cu mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii
vecilor.“ „(16:1) Şi am auzit un glas puternic, din templu, spunând celor şapte
îngeri: „Mergeţi şi vărsaţi pe pământ cele şapte potire ale mâniei lui
Dumnezeu!““ „(16:19) Şi cetatea cea mare a fost împărţită în trei părţi; şi cetăţile
naţiunilor au căzut şi Babilonul cel mare a fost amintit înaintea lui Dumnezeu, ca
să-i dea paharul vinului furiei mâniei Sale.“ „(19:15) Şi din gura Lui ·ieşea o sabie
ascuţită cu două tăişuri, ca să lovească naţiunile cu ea; şi El le va păstori cu un
toiag de fier; şi El ·va călca teascul vinului furiei mâniei lui Dumnezeu Cel
Atotputernic.“). La aceasta trebuie să observăm că toate locurile
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sunt după capitolele 2 şi 3, care reprezintă timpul existenţei
Adunării (Bisericii) pe pământ. Aceasta arată că Adunarea nu
va mai fi prezentă pe pământ când vor fi vărsate judecăţile
necazului cel mare. Domnul Isus o va elibera de acestea,
înainte să vină mânia (Romani 5.9 „(5:9) Deci cu atât mai mult, fiind
îndreptăţiţi acum prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui
Dumnezeu.“).

6) Dumnezeu nu a hotărât Adunarea (Biserica)
pentru mânie

În 1 Tesaloniceni 5.9,10 „(5:9) pentru că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre
mânie, ci spre dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Isus Hristos, (5:10) care a
murit pentru noi, ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.“

stă scris: „Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie [judecata care
va veni], ci spre dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Isus
Hristos” (1 Tesaloniceni 5.9,10).

În versetul acesta mântuirea nu se referă la mântuirea veşnică
a sufletului, deoarece noi ca şi creştini credincioşi o avem deja.
În Biblie mai este şi un alt aspect viitor al mântuirii. De exemplu
Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Acum mântuirea noastră este
mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea este
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mult înaintată şi ziua este aproape” (Romani 13.11; compară cu
Romani 5.9; 8.23-25 „(5:9) Deci cu atât mai mult, fiind îndreptăţiţi acum
prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.“ „(8:23) Şi nu
numai atât, ci şi noi înşine, care avem cele dintâi roade ale Duhului, şi noi înşine
suspinăm în sinea noastră, aşteptând înfierea, răscumpărarea trupului nostru.
(8:24) Pentru că am fost mântuiţi în speranţă; dar o speranţă care se vede nu
este speranţă; pentru că ceea ce vede cineva, de ce să şi spere? (8:25) Dar,
dacă sperăm ceea ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.“; Efeseni 4.30 „(4:30)

Şi nu-L întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu care aţi fost pecetluiţi
pentru ziua răscumpărării.“; Evrei 9.28 „(9:28) aşa şi Hristosul, după ce S-a
adus o singură dată jertfă, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua
oară, fără păcat, pentru mântuirea celor care Îl aşteaptă.“; 1 Petru 1.5 „(1:5)

care sunteţi păziţi prin puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru o mântuire
gata să fie descoperită în timpul din urmă.“). Acest aspect al mântuirii,
respectiv al răscumpărării este răscumpărarea trupului nostru
când Domnul va veni şi ne va lua din lumea aceasta. Noi „Îl
aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos, care va
transforma trupul smereniei noastre în asemănare cu trupul
gloriei Sale, potrivit lucrării puterii pe care o are, de a-Şi supune
chiar toate lucrurile” (Filipeni 3.20,21; compară cu 1 Corinteni
15.51-56).

1 Tesaloniceni 5.9 „(5:9) pentru că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie,
ci spre dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Isus Hristos,“ ne spune că
Adunarea a fost rânduită să obţină mântuirea şi nu mânia, care
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va veni peste lumea aceasta.

7) Strigătul are loc înainte de vestirea păcii şi
siguranţei

Apostolul Pavel aminteşte răpirea în scrisoarea lui adresată
credincioşilor din Tesalonic (1 Tesaloniceni 4.15-18 „(4:15) (Pentru
că vă spunem aceasta prin Cuvântul Domnului, că noi, cei vii, care rămânem
până la venirea Domnului, nu o vom lua nicidecum înaintea celor care au
adormit; (4:16) pentru că Domnul Însuşi, cu un strigăt, cu glasul arhanghelului şi
cu trâmbiţa lui Dumnezeu, va coborî din cer; şi întâi vor învia cei morţi în
Hristos; (4:17) apoi noi cei vii, care rămânem, vom fi răpiţi în nori împreună cu ei,
pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh: şi astfel vom fi întotdeauna
împreună cu Domnul. (4:18) Astfel încurajaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte.)“)
categoric înainte de timpul necazului cel mare, când „pacea şi
siguranţa” vor fi făgăduite de fiara şi de antihrist sub protecţia
împărăţiei romane readusă la viaţă (1 Tesaloniceni 5.1-3 „(5:1) Iar
despre timpuri şi vremuri, fraţilor, nu aveţi nevoie să vi se scrie, (5:2) pentru că
voi înşivă ştiţi prea bine că ziua Domnului aşa vine, ca un hoţ în noapte. (5:3)

Când spun: „Pace şi siguranţă!“, atunci deodată vine pieirea peste ei, ca
durerea peste cea însărcinată; şi nicidecum nu vor scăpa.“).

În afară de aceasta, o privire mai atentă a versetelor ne arată
că aceia care au fost „răpiţi” (în Apocalipsa 4) sunt apelaţi ca o
cu totul altă grupă de persoane decât aceia cărora în timpul de
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necaz li se făgăduieşte „pace şi siguranţă” (în 1 Tesaloniceni
5). Aceasta devine clar aici prin schimbarea de la persoana
întâi plural la persoana a treia plural; de la „noi”, când este
vorba despre cei care vor fi răpiţi, la „ei”, când este vorba de
aceia cărora le este făgăduit în timpul necazului cel mare o
pace falsă şi o siguranţă falsă. Această schimbare a celor
adresaţi nu este întâmplătoare, căci Duhul lui Dumnezeu arată
două grupe diferite de persoane: pe de o parte credincioşii
răpiţi, Adunarea (1 Tesaloniceni 4.15-18 „(4:15) (Pentru că vă spunem
aceasta prin Cuvântul Domnului, că noi, cei vii, care rămânem până la venirea
Domnului, nu o vom lua nicidecum înaintea celor care au adormit; (4:16) pentru
că Domnul Însuşi, cu un strigăt, cu glasul arhanghelului şi cu trâmbiţa lui
Dumnezeu, va coborî din cer; şi întâi vor învia cei morţi în Hristos; (4:17) apoi noi
cei vii, care rămânem, vom fi răpiţi în nori împreună cu ei, pentru a-L întâmpina
pe Domnul în văzduh: şi astfel vom fi întotdeauna împreună cu Domnul. (4:18)

Astfel încurajaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte.)“ ), pe de altă parte
aceia care sunt lăsaţi în urmă, ca să treacă prin necazul cel
mare.

Pavel ca şi creştin credincios se socoteşte printre aceia care ar
putea fi pe pământ, dacă Domnul vine (pentru răpire), şi spune
„noi” (1 Tesaloniceni 4.17). Este remarcabil că el nu se
socoteşte printre aceia care ar fi pe pământ în timpul când
„pacea şi siguranţa” vor fi făgăduite de fiară. Aceasta se
justifică desigur prin aceea că el nu se consideră ca fiind printre
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aceia care vor avea parte de necaz.

8) Strângerea (la El) are loc înainte de
apostazie

Apostolul Pavel prezintă în 2 Tesaloniceni 2.1-5 „(2:1) Vă rugăm
dar, fraţilor, pentru venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră
împreună la El, (2:2) ca voi să nu vă lăsaţi repede clătinaţi în gândire, nici să nu
vă tulburaţi, nici prin duh, nici prin cuvânt, nici prin epistolă, ca fiind de la noi, ca
şi cum ziua Domnului ar fi prezentă acum. (2:3) Nimeni să nu vă înşele în nici un
fel, pentru că această zi nu va fi dacă nu va veni întâi lepădarea de credinţă şi
nu va fi descoperit omul păcatului, fiul pieirii, (2:4) care se împotriveşte şi se
înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau de ce este vrednic de
închinare, încât el însuşi se aşază în templul lui Dumnezeu, prezentându-se pe
sine că este Dumnezeu. (2:5) Nu vă amintiţi că, fiind încă la voi, vă spuneam
acestea?“ „venirea Domnului nostru” şi „strângerea noastră
împreună cu El” (răpirea) ca având loc în timp înainte de
apariţia lui antihrist şi de marea „lepădare de credinţă”, care
vor avea loc în timpul necazului cel mare. Urmarea este clară:
mai întâi are loc răpirea Adunării (2 Tesaloniceni 2.1 „(2:1) Vă
rugăm dar, fraţilor, pentru venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea
noastră împreună la El,“), apoi decăderea creştinismului cu numele
după arătarea omului păcatului, a antihristului (2 Tesaloniceni
2.3,4 „(2:3) Nimeni să nu vă înşele în nici un fel, pentru că această zi nu va fi
dacă nu va veni întâi lepădarea de credinţă şi nu va fi descoperit omul
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păcatului, fiul pieirii, (2:4) care se împotriveşte şi se înalţă mai presus de tot ce se
numeşte Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, încât el însuşi se
aşază în templul lui Dumnezeu, prezentându-se pe sine că este Dumnezeu.“).

Credincioşii din Tesalonic au avut parte de prigoane din cauza
credinţei lor în Hristos (2 Tesaloniceni 2.4,5 „(2:4) care se
împotriveşte şi se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau de ce
este vrednic de închinare, încât el însuşi se aşază în templul lui Dumnezeu,
prezentându-se pe sine că este Dumnezeu. (2:5) Nu vă amintiţi că, fiind încă la
voi, vă spuneam acestea?“ ). Între ei au venit învăţători falşi (2
Tesaloniceni 2.2 „(2:2) ca voi să nu vă lăsaţi repede clătinaţi în gândire, nici
să nu vă tulburaţi, nici prin duh, nici prin cuvânt, nici prin epistolă, ca fiind de la
noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi prezentă acum.“), care învăţau că „ziua
Domnului” şi judecăţile legate de ea ar fi aproape. Această
învăţătură le-a creat probleme, căci ei gândeau acum că
trebuie să treacă prin grozăvia necazului cel mare. Pavel a scris
această a doua scrisoare ca să dezvăluie această învăţătură
rea. El îi învăţa că „ziua Domnului” nu putea să vină încă, căci
mai înainte trebuie să aibă loc două lucruri: descoperirea
„omului păcatului” (antihrist) şi marea decădere a creştinătăţii
cu numele.

Unii confundă „ziua Domnului” cu răpirea. Însă nu există nici un
loc din Scriptură care justifică aceasta. „Ziua Domnului” este o
zi a judecăţii, care începe cu arătarea lui Hristos la sfârşitul
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necazului cel mare. În momentul acela Domnul va interveni
public în căile omului şi va prelua autoritatea şi domnia lui
universală peste cer şi pământ. „Ziua Domnului” va dura pe tot
parcursul domniei de o mie de ani a lui Hristos, până când în
cele din urmă (la sfârşitul zilei Domnului) cerurile şi pământul
vor trece (2 Petru 3.10 „(3:10) Dar ziua Domnului va veni ca un hoţ; în ea
cerurile vor trece cu vuiet mare şi elementele, arzând cu căldură, vor fi
descompuse, şi pământul şi lucrările de pe el vor fi arse în întregime.“).

9) Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie luat mai
întâi din drum

2 Tesaloniceni 2.6-12 arată aceeaşi succesiune dintr-o altă
perspectivă. Acolo se spune: „Taina fărădelegii lucrează deja,
numai până când cel care o opreşte acum va fi luat din cale; şi
atunci va fi descoperit cel fărădelege.” Aceste versete arată că
puterea răului în lumea aceasta este împiedicată astăzi să
obţină punctul ei culminat, prin prezenţa şi puterea Duhului
Sfânt pe pământ. Când Duhul la răpire va fi „luat din cale”,
atunci, şi numai atunci, „cel fărădelege [antihrist] va fi arătat”,
ca să înşele pe mulţi. Şi aici succesiunea este clară: mai întâi
este o luare din cale (1 Tesaloniceni 2.7 „(2:7) ci am fost blânzi în
mijlocul vostru, aşa cum o doică îşi îngrijeşte cu drag copiii.“) a Duhului la
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răpire, apoi o înşelare a multora prin antihrist în necazul cel
mare.

Unii ar putea întreba: De unde ştim când Duhul va fi luat din
cale, va fi plecat? – Aceasta se vede din locurile din Biblie care
urmează, că aceasta va avea loc la răpire:

1. Domnul a făgăduit ucenicilor Lui în noaptea trădării Sale, că
Duhul lui Dumnezeu, când va veni, ca să locuiască în
Adunare (Biserică), va face aceasta pentru totdeauna (Ioan
14.16,17 „(14:16) Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi vă va da un alt Mângâietor,
ca să fie cu voi pentru totdeauna, (14:17) pe Duhul adevărului, pe care lumea
nu-L poate primi, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; dar voi Îl
cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi va fi în voi.“ ). Deci când
Adunarea va fi chemată la răpire din lumea aceasta, atunci
şi Duhul lui Dumnezeu va merge cu ea, căci Domnul a spus,
că El (Duhul) niciodată nu îi va părăsi.

2. În primele trei capitole ale cărţii Apocalipsa, unde Adunarea
este privită ca fiind pe pământ, Duhul vorbeşte de mai multe
ori Adunării. Dar după capitolul 3, când Adunarea nu mai
este privită pe pământ, Duhul este amintit din nou abia în
Apocalipsa 14.13 „(14:13) Şi am auzit un glas din cer spunând: „Scrie:
Ferice de morţii care mor în Domnul de acum încolo!“ „Da“, spune Duhul,
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„ca să se odihnească de ostenelile lor, pentru că lucrările lor îi urmează!““

şi 22.17, care se referă la un timp după necazul cel mare.

3. În Geneza 24 slujitorul (un model al Duhului lui Dumnezeu)
caută o mireasă (un model al Adunării) pentru Isaac (un
model al lui Hristos). După ce mireasa a fost câştigată,
slujitorul o conduce acasă la Isaac, care o aştepta deja. Aşa
cum slujitorul s-a dus cu mireasa acasă, la fel şi Duhul Sfânt
va merge cu Adunarea acasă în cer, atunci când Domnul va
veni pentru noi. Aceasta nu înseamnă că după răpire Duhul
lui Dumnezeu încetează să mai lucreze pe pământ. El va
continua să lucreze din cer pe pământ, aşa cum El a făcut şi
în timpurile vechi-testamentale, de exemplu ca să trezească
suflete.

Aceste trei locuri arată că Duhul nu va mai locui pe pământ,
după ce Adunarea va fi scoasă din lume la răpire.

10) Hristos va veni pentru Adunarea (Biserica)
Lui, înainte să aibă loc evenimentele timpului
din urmă
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În 1 Corinteni 15.23,24 „(15:23) dar fiecare la rândul lui: cel dintâi rod,
Hristos, apoi cei ai lui Hristos, la venirea Lui; (15:24) atunci va fi sfârşitul, când El
va da Împărăţia Celui care este Dumnezeu şi Tată, când va fi desfiinţat orice
stăpânire şi orice autoritate şi putere.“ citim: „Cel dintâi rod, Hristos,
apoi cei ai lui Hristos, la venirea Lui; atunci va fi sfârşitul.” Să
observăm ordinea: mai întâi va fi Hristos înviat, urmat de aceia
care Îi aparţin (aceasta are loc la răpire, 1 Tesaloniceni 4.15-18
„(4:15) (Pentru că vă spunem aceasta prin Cuvântul Domnului, că noi, cei vii,

care rămânem până la venirea Domnului, nu o vom lua nicidecum înaintea celor
care au adormit; (4:16) pentru că Domnul Însuşi, cu un strigăt, cu glasul
arhanghelului şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, va coborî din cer; şi întâi vor învia
cei morţi în Hristos; (4:17) apoi noi cei vii, care rămânem, vom fi răpiţi în nori
împreună cu ei, pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh: şi astfel vom fi
întotdeauna împreună cu Domnul. (4:18) Astfel încurajaţi-vă unii pe alţii cu aceste
cuvinte.)“), după aceea „sfârşitul”. Acest „sfârşit” se referă la
modul general la toate evenimentele timpului din urmă, inclusiv
necazul cel mare şi Împărăţia de o mie de ani care urmează
după el (Matei 13.39; 24.3-14; Daniel 11.40; 12.4,8,9,13 „(11:40)

Şi, la timpul sfârşitului, împăratul sudului se va împunge cu el; şi împăratul
nordului va veni împotriva lui ca un vârtej, cu care şi călăreţi şi cu multe corăbii;
şi va intra în ţări şi se va revărsa şi va trece peste ele.“ „(12:4) Şi tu, Daniele,
ascunde cuvintele acestea şi pecetluieşte cartea până la timpul sfârşitului. Mulţi
vor alerga încoace şi încolo şi cunoştinţa va creşte».“ „(12:8) Şi am auzit, dar n-
am înţeles, şi am zis: «Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri?» (12:9) Şi
el a zis: «Mergi, Daniele, căci cuvintele acestea sunt ascunse şi pecetluite până
la timpul sfârşitului.“ „(12:13) Dar tu, mergi pe drumul tău până la sfârşit; şi tu te
vei odihni şi te vei ridica în partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor»“.“ ). Ar
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putea fi mai clar? Poporul Domnului va fi dus în cer înainte să
vină „sfârşitul”.

11) Nu sunt nici un fel de indicaţii pentru
creştini în timpul necazului

Aceia, cărora în Matei 25.16-26 şi Marcu 13.14-18 „(13:14) Dar,
când veţi vedea urâciunea pustiirii stând unde nu trebuie (cine citeşte să
înţeleagă), atunci cei din Iudeea să fugă în munţi; (13:15) şi cine este pe
acoperişul casei să nu coboare în casă, nici să nu intre ca să ia ceva din casa
lui; (13:16) şi cine este la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-şi ia haina. (13:17)

Dar vai de cele însărcinate şi de cele care alăptează în acele zile! (13:18) Şi rugaţi-
vă ca să nu fie iarna;“ li se porunceşte să fugă (în timpul de necaz),
sunt foarte clar iudei şi nu creştini. Dacă creştinii ar fi destinaţi
pentru a trece prin necazul cel mare, de ce nu li se dă nici o
indicaţie, în contrast cu iudeii, cum să se pregătească pentru
aceasta şi cum trebuie să se comporte? Motivul clar pentru
aceasta este, că în timpul necazului cel mare nu vor mai fi
creştini pe pământ.

Este adevărat că în acest timp mii de oameni se vor întoarce la
Dumnezeu prin credinţă (Apocalipsa 7,9), dar ei nu sunt
creştini. Mulţimea păgânilor, care vor avea atunci parte de
binecuvântare, va fi născută din nou şi vor avea un loc în
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Împărăţia lui Hristos pe pământ (Apocalipsa 7.10-17). Creştinii
credincioşi dimpotrivă vor fi chemaţi deja de pe pământ de
către Domnul, pentru ca ei să petreacă împreună cu El veşnicia
în cer.

12) Faptul că Evanghelia despre harul lui
Dumnezeu nu va fi predicată în timpul
necazului cel mare arată că răpirea a avut deja
loc.

„Evanghelia harului lui Dumnezeu” (Faptele apostolilor 20.24),
care se predică astăzi, şi „Evanghelia Împărăţiei” (Matei 4.23;
24.14), care va fi predicată în timpul necazului cel mare, se
deosebesc total una de alta. Sunt cele două Evanghelii diferite,
care se predică în două scopuri diferite. Evanghelia harului lui
Dumnezeu cheamă oamenii pentru cer; Evanghelia Împărăţiei
cheamă oamenii la binecuvântare pe pământ. Evanghelia, care
este dusă astăzi, conţine o speranţă, chemare şi destinare
cerească pentru cei care cred (Coloseni 1.5 „(1:5) datorită speranţei
care vă este păstrată în ceruri; despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul
adevărului Evangheliei“; 1 Petru 1.4 „(1:4) pentru o moştenire nestricăcioasă
şi neîntinată şi care nu se veştejeşte, păstrată în ceruri pentru voi,“; Filipeni
3.20 „(3:20) Pentru că cetăţenia noastră este în ceruri, de unde Îl şi aşteptăm
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ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos,“; 2 Corinteni 5.1,2 „(5:1) Pentru că
ştim că, dacă ar fi desfăcută casa noastră pământească a cortului acestuia,
avem o clădire de la Dumnezeu, o casă nefăcută de mâini, eternă, în ceruri. (5:2)

Pentru că, în adevăr, gemem în acesta, dorind fierbinte să fim îmbrăcaţi cu
locuinţa noastră cea din cer,“; Evrei 3.1 „(3:1) De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi
parte de chemarea cerească, luaţi aminte la Apostolul şi Marele Preot al
mărturisirii noastre, la Isus,“ ). Evanghelia Împărăţiei, care va fi
predicată în timpul necazului cel mare, conţine dimpotrivă o
binecuvântare pământească sub domnia lui Hristos în
Împărăţia de o mie de ani (Matei 24.14 „(24:14) Şi această Evanghelie
a Împărăţiei va fi predicată în toată lumea, spre mărturie pentru toate naţiunile;
şi atunci va veni sfârşitul.“; Psalmul 96).

Evanghelia Împărăţiei vesteşte vestea bună, că Împărăţia
promisă în Vechiul Testament (2 Samuel 7.16 „(7:16) Şi casa ta şi
împărăţia ta vor fi întărite pentru totdeauna înaintea ta; tronul tău va fi neclintit
pentru totdeauna»“.“; Daniel 2.44,45; 7.9-27) stă scurt înainte de
împlinire; şi aceia, care primesc pe Împărat prin credinţă, vor
avea parte de această binecuvântare pământească. Această
Împărăţie a fost propovăduită prin Ioan Botezătorul la prima
venire a Domnului (Matei 3.1,2 „(3:1) Şi în zilele acelea ·a venit Ioan
Botezătorul, predicând în pustiul Iudeii (3:2) şi spunând: „Pocăiţi-vă, pentru că s-
a apropiat Împărăţia cerurilor“.“). Domnul şi ucenicii Lui au predicat la
fel (Matei 4.23; 10.7 „(4:23) Şi Isus străbătea toată Galileea, învăţându-i în
sinagogile lor şi predicând Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice boală şi
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orice slăbiciune trupească în popor.“ „(10:7) Şi, mergând, predicaţi, spunând:
«Împărăţia cerurilor este aproape!»“). Intenţia lor era prin aceasta să
cheme naţiunile la pocăinţă, pentru ca ele să fie într-o stare în
care ele ar putea primi pe Împărat. Dacă L-ar fi primit în felul
acesta, El ar fi înfiinţat Împărăţia, aşa cum ea a fost profeţită de
profeţii Vechiului Testament. Însă din păcate Israel a respins pe
Împăratul lui şi prin aceasta a pierdut ocazia ca Împărăţia să fie
înfiinţată în mijlocul lor în toată puterea şi gloria. Atunci când
Israel a respins pe Împăratul lui, Evanghelia despre Împărăţie
nu a mai fost propovăduită, deoarece Împărăţia nici nu le-a mai
fost oferită. În loc de aceasta Dumnezeu a trimis Evanghelia
harului Său la naţiunile din lume, pentru ca dintre ele „să ia un
popor pentru Numele Său” (Faptele apostolilor 15.14; compară
cu Faptele apostolilor 13.44-48 „(13:44) Şi în sabatul următor, aproape
toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. (13:45) Dar iudeii,
văzând mulţimile, s-au umplut de invidie şi contraziceau cele spuse de Pavel,
hulind. (13:46) Şi Pavel şi Barnaba au vorbit cu îndrăzneală şi au spus: „Vouă
trebuia să vi se vestească întâi Cuvântul lui Dumnezeu; dar, fiindcă voi îl
respingeţi şi vă judecaţi voi înşivă nevrednici de viaţa eternă, iată, ne întoarcem
spre naţiuni; (13:47) pentru că aşa ne-a poruncit Domnul: «Te-am pus să fii
lumină a naţiunilor, ca să fii spre mântuire până la marginea pământului»“. (13:48)

Şi, auzind aceasta, naţiunile se bucurau şi glorificau Cuvântul Domnului; şi
atâţia câţi erau rânduiţi la viaţă eternă au crezut.“; Romani 11.11 „(11:11)

Spun deci: s-au poticnit ei ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin greşeala lor, a venit
mântuire pentru naţiuni, ca să-i provoace la gelozie.“ ). Şi această

Pagina 40 din 70



Evanghelie mai este predicată şi astăzi. Evanghelia Împărăţiei
va fi propovăduită din nou de rămăşiţa iudaică, după ce
Adunarea va fi chemată la cer. În timpul acela Dumnezeu va
relua relaţiile Sale cu Israel, unde El a încetat cu aproximativ
2000 de ani în urmă. Israel va fi mântuit într-o zi viitoare
(aceasta înseamnă, o rămăşiţă dintre ei, Romani 9.6-8;
11.26,27 „(9:6) Totuşi, aceasta nu este ca şi cum Cuvântul lui Dumnezeu a
fost fără putere; pentru că nu toţi cei din Israel sunt Israel; (9:7) nici nu sunt toţi
copii, pentru că sunt sămânţa lui Avraam; ci: „În Isaac ţi se va numi sămânţa“.
(9:8) Adică nu copiii cărnii sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii promisiunii sunt
socotiţi ca sămânţă.“ „(11:26) şi astfel, tot Israelul va fi mântuit, după cum este
scris: „Salvatorul va veni din Sion şi va îndepărta neevlavia de la Iacov. (11:27) Şi
acesta este legământul din partea Mea pentru ei, când voi înlătura păcatele
lor“.“), şi Împărăţia va fi instaurată prin putere (Apocalipsa 11.15
„(11:15) Şi al şaptelea înger a sunat din trâmbiţă; şi au fost glasuri puternice în

cer, spunând: „Împărăţia lumii a ajuns a Domnului nostru şi a Hristosului Său şi
El va împărăţi în vecii vecilor“.“).

În privinţa aceasta trebuie să ţinem seama că în timpul
necazului cel mare nu se aminteşte deloc Evanghelia harului lui
Dumnezeu, care s-ar predica, ci numai Evanghelia Împărăţiei
(Matei 24.14 „(24:14) Şi această Evanghelie a Împărăţiei va fi predicată în
toată lumea, spre mărturie pentru toate naţiunile; şi atunci va veni sfârşitul.“).
Motivul evident pentru aceasta este, că această Evanghelie
cheamă pe credincioşi (creştini) numai ca aparţinând Adunării
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(Bisericii). Şi deoarece Adunarea nu va fi în necazul cel mare,
ea nici nu este amintită.

Dumnezeu nu trimite în acelaşi timp două Evanghelii diferite.
Aceasta ar fi încurcătură şi ar amesteca chemarea cerească cu
cea pământească împreună cu toate speranţele şi destinaţiile
ei. Dacă înţelegem punctul acesta, vom recunoaşte că este
imposibil ca Adunarea şi rămăşiţa iudaică credincioasă să se
afle în acelaşi timp pe pământ în timpul necazului. Dacă este
aşa, că Evanghelia harului lui Dumnezeu cheamă afară
credincioşi dintre iudei şi dintre naţiuni şi îi adaugă Adunării
(Bisericii), atunci de fiecare dată când un iudeu crede
Evanghelia, este scos din poziţia lui de până atunci şi este
adăugat Adunării (Romani 11.5 „(11:5) Astfel deci, şi în timpul de acum
este o rămăşiţă potrivit unei alegeri a harului.“; Galateni 6.16; „Israelul lui
Dumnezeu”). Însă atunci niciodată nu ar fi o rămăşiţă iudaică
credincioasă! Un studiu atent al acestui fapt dovedeşte că
Adunarea şi rămăşiţa iudaică nu pot exista în acelaşi timp pe
pământ.

Modele în Vechiul Testament care confirmă
că Adunarea nu va trece prin necazul cel
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mare

Sunt multe modele vechi-testamentale, care confirmă
realitatea, că Adunarea nu va trece prin necazul cel mare. Dacă
se învaţă altceva, se distruge adevărul, pe care Duhul lui
Dumnezeu vrea să-l facă cunoscut prin aceste imagini
minunate.

13) Enoh şi Noe (Geneza 5.21-9.17)

Enoh este un model cunoscut al Adunării (Bisericii). El a umblat
în părtăşie cu Dumnezeu şi a atenţionat lumea cu privire la
judecata care va veni (Iuda 14,15 „(1:14) Şi Enoh, al şaptelea de la
Adam, a profeţit şi el cu privire la aceştia, spunând: „Iată, a venit Domnul cu
zecile de mii de sfinţi ai Săi, (1:15) ca să facă judecată împotriva tuturor şi să-i
dovedească vinovaţi pe toţi cei neevlavioşi dintre ei de toate lucrările lor de
neevlavie, pe care le-au făcut fără evlavie, şi de toate cuvintele aspre, pe care
păcătoşii neevlavioşi le-au vorbit împotriva Lui“.“). După aceea el a fost
luat în cer. Enoh a avut privilegiul să nu vadă moartea; el a fost
răpit viu în cer (Evrei 11.5 „(11:5) Prin credinţă, Enoh a fost mutat, ca să
nu vadă moartea; şi nu a fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase; pentru că,
mai înainte de mutare, a primit mărturia că I-a plăcut lui Dumnezeu.“ ). Prin
aceasta se poate recunoaşte, că Enoh a fost răpit în cer înainte
ca pământul să fie lovit de judecata lui Dumnezeu. Potopul
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(care a urmat) este un prevestitor al judecăţii care va veni peste
lume în timpul necazului (compară cu 2 Petru 3.3-10; Luca
17.26,27 „(17:26) Şi, cum a fost în zilele lui Noe, tot astfel va fi şi în zilele Fiului
Omului: (17:27) mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat
Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a omorât pe toţi.“). Noe şi familia lui
au intrat în corabie şi au trecut prin potop; ei sunt un model al
rămăşiţei iudaice cruţate, care va fi păzită de Dumnezeu în
timpul necazului.

14) Avraam şi Lot (Geneza 18-19)

Avraam, care trăia în părtăşie strânsă cu Domnul, este un
model al unui creştin orientat ceresc, care trăieşte în părtăşie
cu Dumnezeu. Lot, care era încurcat în lucrurile din Sodoma,
este un model al unui creştin orientat spre pământ, care trăieşte
pentru interesele lumii acesteia. Dumnezeu era scurt înainte de
a vărsa judecata peste Sodoma, dar El nu va face aceasta,
până când Lot nu va fi fugit din Sodoma. Îngerul i-a spus lui Lot:
„Grăbeşte-te, scapă acolo, pentru că nu pot face nimic până nu
vei ajunge acolo” (Geneza 19.22). La fel vine judecata asupra
lumii în timpul necazului care va veni. Însă Dumnezeu nu va
permite, ca să vină nici măcar o singură lovitură, până când El
nu va fi luat din lume pe fiecare credincios creştin, indiferent cât
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de lumeşte trăieşte el – aşa cum din păcate ilustrează Lot (2
Petru 2.7,8 „(2:7) şi l-a salvat pe dreptul Lot, cel foarte întristat de purtarea
destrăbălată a celor nelegiuiţi (2:8) (pentru că acel om drept, locuind printre ei,
prin vedere şi auzire, îşi chinuia zi după zi sufletul drept, cu faptele lor fără de
lege);“).

15) Lea şi Rahela (Geneza 28-30)

Iacov, care a fost trimis de tatăl său, este o imagine cum
Dumnezeu Tatăl trimite pe Fiul Său, Domnul Isus Hristos, în
lume (1 Ioan 4.14 „(4:14) Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl L-a trimis pe
Fiul ca Mântuitor al lumii.“). Iacov a părăsit casa tatălui său din două
motive: întâi, din cauza păcatului (Geneza 27) şi în al doilea
rând, ca să-şi ia o mireasă (Geneza 28.2 „(28:2) Ridică-te, mergi în
Padan-Aram, la casa lui Betuel, tatăl mamei tale, şi ia-ţi soţie de acolo, dintre
fiicele lui Laban, fratele mamei tale.“ ). Când Iacov a ajuns în ţara
îndepărtată, a văzut pe Rahela pe câmp (care este o imagine a
lui Israel) şi voia s-o ia ca soţie. Din dragoste pentru ea Iacov a
acceptat s-o dobândească prin propriile lui eforturi. Aceasta
este o imagine a slujirii şi ostenelii Domnului Isus Hristos la
cruce, pentru ca El să poată intra în relaţie cu Israel pe baza
răscumpărării.

Când Iacov trebuia să primească pe Rahela ca mireasă, el a
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fost înşelat în chip trădător de tatăl ei Laban, aşa că el nu a
primit-o pe ea, ci în locul ei a primit pe Lea. Lea este un model
al Adunării (Bisericii). Dumnezeu a permis să se întâmple
aceasta cu Iacov, pentru ca noi să avem acest gust minunat
anticipat cu privire la căile Sale cu Israel şi cu Adunarea. Este
istoria căilor lui Dumnezeu cu oamenii (epocile lui Dumnezeu):
când a venit Domnul (prima lui venire), a fost pentru Israel, pe
care El îl iubea. Dar când ei nu au fost aduşi la El (Isaia 49.4,5
„(49:4) Şi eu am zis: „În zadar m-am trudit, mi-am cheltuit puterea pentru nimic şi
fără folos; totuşi dreptul meu este la Domnul şi răsplătirea mea la Dumnezeul
meu“. (49:5) ✡ Şi acum, zice Domnul, care m-a întocmit din pântece ca să fiu
robul Lui, ca să întorc la El pe Iacov (deşi Israel nu este încă strâns, voi fi
glorificat înaintea Domnului şi Dumnezeul meu va fi puterea mea).“ ),
Dumnezeu a dat Domnului Adunarea în locul lui Israel, pentru
ca El să poată avea o mireasă. După ce Lea a fost dată lui
Iacov, mai târziu el a primit şi pe Rahela. Aceasta arată spre
timpul când numărul celor dintre naţiuni va fi deplin şi chemarea
Adunării (Bisericii) se va fi încheiat (Faptele apostolilor 15.14
„(15:14) Simon a istorisit cum întâi Dumnezeu a căutat să ia dintre naţiuni un

popor pentru Numele Său.“; Romani 11.25 „(11:25) Pentru că nu doresc să
nu ştiţi, fraţilor, taina aceasta, ca să nu fiţi înţelepţi în voi înşivă: pentru că lui
Israel i s-a făcut orbire în parte, până va intra plinătatea naţiunilor;“ ).
Dumnezeu va aduce pe Israel la Domnul, pentru ca El să-i aibă
ca mireasă a Lui pământească (Osea 2.16,17 „(2:16) „Şi va fi aşa: în
ziua aceea“, zice Domnul, „Îmi vei zice: «Soţul meu» şi nu Mă vei mai numi:

Pagina 46 din 70



«Stăpânul meu»“. (2:17) „Pentru că voi îndepărta numele baalilor din gura ei şi nu
vor mai fi amintiţi pe numele lor.“; Isaia 62.4,5 „(62:4) Nu te vei mai numi:
„Părăsită“. Nici ţara ta nu se va mai numi: „Pustiită“. Ci te vei numi: „Plăcerea
Mea este în ea“. Şi ţara ta: „Măritată“. Pentru că Domnul Îşi găseşte plăcerea în
tine şi ţara ta va fi măritată. (62:5) Căci cum se căsătoreşte tânărul cu o fecioară,
aşa se vor căsători fiii tăi cu tine; şi cum se bucură mirele de mireasă, aşa Se
va bucura Dumnezeul tău de tine.“).

Iacov avea două mirese: Lea (model al Adunării) a fost mai întâi
primită, cu toate că osteneala lui a fost mai întâi pentru Rahela
(un model al lui Israel). În timp ce pântecele lui Lea era deschis
şi roditor pentru naşterea de copii, pântecele Rahelei era
neroditor (Geneza 29.31 „(29:31) Şi Domnul a văzut că Leea nu este iubită
şi i-a deschis pântecele; iar Rahela era sterilă.“ ). Aceasta corespunde
timpului actual: în timp ce Adunarea aduce rod pentru
Dumnezeu, Israel este neroditor (Isaia 54.1 „(54:1) „Bucură-te, cea
sterilă, tu, care nu năşteai! Izbucneşte în cântare de bucurie şi scoate strigăte
de bucurie, tu, care nu ai fost în durerile naşterii! Pentru că mai mulţi sunt fiii
celei părăsite decât fiii celei măritate“, zice Domnul.“; Osea 3.4 „(3:4) „Pentru
că fiii lui Israel vor rămâne multe zile fără împărat şi fără căpetenie şi fără jertfă
şi fără stâlp şi fără efod sau terafimi.“; Matei 21.19-21 „(21:19) şi, văzând un
smochin lângă drum, a venit la el şi n-a găsit nimic în el decât numai frunze. Şi ·i-
a zis: „Să nu mai fie rod din tine niciodată!“ Şi smochinul s-a uscat îndată. (21:20)

Şi, când au văzut ucenicii acest lucru, s-au minunat, spunând: „Cum s-a uscat
smochinul îndată?“ (21:21) Şi Isus, răspunzând, le-a spus: „Adevărat vă spun,
dacă aveţi credinţă şi nu vă îndoiţi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului,
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ci chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: «Ridică-te şi aruncă-te în mare», se va
face.“).

Punctul important în acestea este că Lea a adus şapte (un
număr care înseamnă număr deplin) copii pe lume, înainte ca
Rahela să înceapă să aibă durerile naşterii, ca să aducă copii
pe lume (Geneza 30.22; 35.16 „(30:22) Şi Dumnezeu Şi-a adus aminte
de Rahela şi Dumnezeu a ascultat-o şi i-a deschis pântecele.“ „(35:16) Şi au
plecat de la Betel. Şi era încă o depărtare până să ajungă la Efrata; şi Rahela a
fost în durerile naşterii şi a avut o naştere grea.“ ). Durerile naşterii ale
Rahelei sunt o imagine despre Israel în încercările viitoare în
necazul (cel mare) (Isaia 66.7,8 „(66:7) ✡ Mai înainte de a suferi durerile
naşterii, a născut; înainte de a-i veni durerile, a dat naştere unui copil de parte
bărbătească. (66:8) Cine a auzit aşa ceva? Cine a văzut asemenea lucruri? Se
naşte o ţară într-o zi? Se naşte o naţiune deodată? Pentru că îndată ce a avut
durerile naşterii, Sionul şi-a şi născut fiii.“; Ieremia 30.6,7 „(30:6) Întrebaţi
acum şi vedeţi dacă naşte vreun bărbat! De ce văd pe orice bărbat cu mâinile
pe coapsele sale, ca o femeie la naştere, şi toate feţele au devenit palide? (30:7)

Vai, pentru că mare este ziua aceea! Nici una nu este asemenea ei; şi este timp
de necaz pentru Iacov; dar el va fi salvat din el.“; Mica 4.9,10; 5.3 „(4:9) ✡
De ce strigi tare acum? Nu este împărat în tine? A pierit sfătuitorul tău, de te-au
cuprins dureri ca pe o femeie la naştere? (4:10) Fii în durere şi chinuieşte-te să
naşti, fiică a Sionului, ca o femeie la naştere! Pentru că acum vei ieşi din cetate
şi vei locui în câmp şi vei merge chiar la Babilon. Acolo vei fi eliberată, acolo
Domnul te va răscumpăra din mâna vrăjmaşilor tăi.“ „(5:3) De aceea îi va lăsa
până la timpul când cea care este în dureri va naşte, iar rămăşiţa fraţilor săi se
va întoarce la fiii lui Israel.“; 1 Tesaloniceni 5.3 „(5:3) Când spun: „Pace şi
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siguranţă!“, atunci deodată vine pieirea peste ei, ca durerea peste cea
însărcinată; şi nicidecum nu vor scăpa.“ ). Ce exactitate uimitoare
vedem în aceste imagini! Aceasta arată că Adunarea îşi va
avea terminată alergarea şi mărturia aducerii de roadă în lumea
aceasta, înainte ca Israel (adevăraţii iudei) să intre în timpul
său de dureri de naştere în necazul cel mare.

16) Iosif şi Asnat (Geneza 37-50)

Iosif (sau Ţafnat-Paneah, adică „Salvator al lumii” sau
„Susţinător al vieţii”, Geneza 41.45 „(41:45) Şi Faraon a pus lui Iosif
numele Ţafnat-Paneah şi i-a dat de soţie pe Asnat, fiica lui Poti-Fera, preotul
din On. Şi Iosif a ieşit prin ţara Egiptului.“ ) este o altă imagine
cunoscută despre Domnul Isus Hristos. El a fost respins de
fraţii lui, care sunt un model al naţiunii iudaice (Geneza 37) şi
deportat în străinătate la naţiuni (Geneza 39-41). După ce el a
fost adus în Egipt, în această ţară a fost un timp de
binecuvântare urmat de un timp de foamete. Timpul de
binecuvântare corespunde epocii actuale a harului. Şi timpul de
foamete corespunde timpului de necaz care va veni. Este
interesant să se constate că Iosif, în timp ce el era despărţit de
fraţii lui (un model al iudeilor), a primit o mireasă dintre naţiuni:
Asnat (Geneza 41.45 „(41:45) Şi Faraon a pus lui Iosif numele Ţafnat-
Paneah şi i-a dat de soţie pe Asnat, fiica lui Poti-Fera, preotul din On. Şi Iosif a
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ieşit prin ţara Egiptului.“). El a primit-o în timpul de belşug, înainte să
vină foametea! Asnat este un model al Adunării. Înainte să
înceapă foametea, ea a fost adusă în casa lui, ca să aibă parte
împreună cu el de locul împărătesc pe tronul Egiptului. Şi
aceasta este o referire clară la faptul că Adunarea este
condusă în glorie înainte de timpul de necaz. În timpul foametei
Iosif s-a ostenit să restabilească relaţiile cu fraţii lui (Geneza
42-45). La fel şi Hristos va acţiona în timpul necazului cel mare
ca să-i readucă înapoi la Sine: mai întâi cei zece fraţi ai lui Iosif
(o imagine a rămăşiţei iudaice), care s-a făcut vinovată de
respingere (Geneza 45.1-15); după aceea întreaga familie este
adusă la el şi reunită cu el (Geneza 46). Ultimii sunt un model al
seminţiilor lui Israel, care vor fi aduşi la Domnul, după ce iudeii
au fost aduşi înapoi la El (Matei 24.30,31 „(24:30) Şi atunci se va arăta
semnul Fiului Omului în cer şi atunci toate seminţiile pământului se vor jeli şi vor
vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu glorie mare. (24:31) Şi
va trimite pe îngerii Săi cu sunet puternic de trâmbiţă şi vor strânge pe aleşii Săi
din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă margine a
lor.“).

17) Moise şi Sefora (Exodul 1-12)

Moise este un alt model al Domnului Isus Hristos. El era
eliberatorul hotărât de Dumnezeu pentru copiii lui Israel, care
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se aflau în robia tirană a faraonului din Egipt (Exodul 3.10 „(3:10)

Şi acum, vino, şi te voi trimite la Faraon, ca să scoţi din Egipt pe poporul Meu,
pe fiii lui Israel“.“; Faptele apostolilor 7.35 „(7:35) Pe acest Moise, pe care
ei l-au respins, spunând: «Cine te a pus căpetenie şi judecător?», pe acesta,
Dumnezeu l-a trimis căpetenie şi răscumpărător, cu mâna îngerului care i se
arătase în rug.“). Faraon, domnitorul peste Egipt, este o imagine a
lui satan, dumnezeul şi căpetenia lumii acesteia. Moise a avut
dorinţă după poporul său şi şi-a dorit ca el să fie eliberat. Când
el a venit la ei, el a omorât pe unul din asupritorii lor, un
egiptean. Şi prin aceasta a arătat dorinţa lui de a birui pe
vrăjmaşii lor şi de a-i elibera din robie. Însă eforturile lui au fost
fals înţelese de fraţii lui; ei au zis: „Cine te-a pus pe tine
conducător şi judecător peste noi?” (Faptele apostolilor 7.35;
Exodul 2.14 „(2:14) Şi el a zis: „Cine te-a pus pe tine conducător şi judecător
peste noi? Te gândeşti să mă ucizi şi pe mine cum l-ai ucis pe egiptean?“
Atunci Moise s-a temut şi a zis: „Cu adevărat, lucrul este cunoscut!““ ).
Urmarea a fost, că ei l-au respins. Aceasta este caracteristic
pentru iudei, care au respins şi pe Domnul la prima Lui venire.
În principiu ei au spus despre El acelaşi lucru: „Nu vrem ca
acesta să împărăţească peste noi” (Luca 19.14; Ioan 1.11 „(1:11)

A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit.“).

Deoarece Moise a fost respins, el a fugit de la poporul său în
ţara lui Madian (Exodul 2.11-4.19). În acest timp al despărţirii
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de fraţii lui a primit o femeie păgână: Sefora (Exodul 2.21 „(2:21)

Şi Moise s-a învoit să rămână la omul acela. Şi el i-a dat lui Moise pe Sefora,
fiica sa.“). Ea este un alt model al Adunării. Sefora a născut un fiu
lui Moise, pe care ea l-a numit Gherşom, care tradus înseamnă
„un străin aici”. Aceasta vorbeşte despre natura pe care
Adunarea ar trebui s-o aibă în lumea aceasta ca străină şi
călătoare (1 Petru 2.11 „(2:11) Preaiubiţilor, vă îndemn, ca străini şi
călători, să vă feriţi de poftele carnale ca de unele care se războiesc împotriva
sufletului,“).

Aici este important să se vadă, că Moise a primit soţia lui
păgână înainte să înceapă căderea celor zece plăgi asupra
Egiptului, care sunt iarăşi un model al judecăţilor din timpul
necazului care va veni asupra lumii acesteia.

După mulţi ani Dumnezeu l-a trimis pe Moise înapoi la poporul
său, care suferea încă sub asupritorii păgâni (un model al
„timpului naţiunilor”, Luca 21.24 „(21:24) Şi vor cădea de tăişul sabiei şi
vor fi duşi captivi printre toate naţiunile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de
naţiuni, până se vor împlini timpurile naţiunilor.“; Exodul 3.10; 4.19 „(3:10) Şi
acum, vino, şi te voi trimite la Faraon, ca să scoţi din Egipt pe poporul Meu, pe
fiii lui Israel“.“ „(4:19) Şi Domnul a zis lui Moise în Madian: „Mergi, întoarce-te în
Egipt, pentru că au murit toţi acei oameni care căutau viaţa ta“.“). Moise s-a
întors înapoi în Egipt şi a început să se arate fraţilor săi, care
odinioară l-au lepădat. Aceasta este un gust anticipat a faptului
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că Domnul va relua relaţiile Sale cu naţiunea Israel, după ce El
a luat Adunarea la Sine în cer. Când Moise s-a reîntors la fraţii
lui în Egipt, Dumnezeu a început să aducă asupra ţării judecata
sub forma celor zece plăgi (Exodul 7-12.36). Dumnezeu a păzit
pe Israel în chip minunat în mijlocul acestor judecăţi, care
pentru ei erau semne ale confirmării că Dumnezeu lucra în
favoarea lor (Psalmul 78.43; 105.27 „(78:43) când a pus semnele Sale
în Egipt şi minunile Sale în câmpia Ţoanului“ „(105:27) Ei au pus semnele Lui între
ei şi minuni în ţara lui Ham.“; Exodul 7.3; 8.22,23 „(7:3) Şi Eu voi împietri
inima lui Faraon şi Îmi voi înmulţi semnele şi minunile în ţara Egiptului.“ „(8:22) Şi
în ziua aceea voi deosebi ţinutul Gosen, în care stă poporul Meu, ca să nu fie
muşte acolo; ca să cunoşti că Eu, Domnul, sunt în mijlocul ţării. (8:23) Şi voi face
o despărţire între poporul Meu şi poporul tău. Mâine va fi acest semn»“.“ ).
Aceasta vorbeşte de felul cum Dumnezeu va păzi o rămăşiţă a
lui Israel în timpul necazului cel mare (Apocalipsa 7.1-8). Dar
unde era Sefora în tot timpul când judecăţile au căzut peste
Egipt? Ea nu era în ţara Egipt! Moise a trimis-o înapoi în ţara
Madian, înainte să înceapă judecăţile (Exodul 18.1,2 „(18:1) Şi
Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a auzit tot ce făcuse Dumnezeu lui
Moise şi lui Israel, poporul Său, că Domnul scosese pe Israel din Egipt. (18:2) Şi
Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, soţia lui Moise, după ce o trimisese el
înapoi,“). Ea a apărut pe scenă după ce au trecut toate judecăţile
peste Egipt şi copiii lui Israel erau eliberaţi. La fel şi Adunarea
nu va apărea public înainte ca necazul cel mare să fi trecut şi
Domnul să fi revenit să arate mireasa Sa unei lumi uimite (2
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Tesaloniceni 1.10 „(1:10) când va veni ca să fie glorificat în sfinţii Săi şi să
fie privit cu uimire, în ziua aceea, în toţi cei care au crezut (pentru că mărturia
noastră faţă de voi a fost crezută).“).

18) Judecata asupra Ierihonului (Iosua 2-6)

Pedeapsa judecăţii a fost anunţată asupra Ierihonului şi asupra
locuitorilor Canaanului (Exodul 23.27 „(23:27) Voi trimite frica Mea
înaintea ta şi voi tulbura orice popor la care vei ajunge şi voi face pe toţi
vrăjmaşii tăi să întoarcă spatele înaintea ta.“). Înainte să vină judecata
peste această cetate, Dumnezeu a oferit celor care cred un loc
de refugiu sub semnul „funiei de fir stacojiu” (Iosua 2). Modelul
acesta profeţeşte istoria judecăţii care va veni în curând asupra
lumii acesteia vinovate şi condamnate la pieire. Dumnezeu în
harul Său acordă tuturor celor care cred Evanghelia un loc de
scăpare sub sângele lui Hristos. În Iosua 6 s-a făcut judecata
Ierihonului, aşa cum a fost anunţată. Însă înainte să se ajungă
la aceasta, Iosua a dus la sfârşit călătoria prin pustie a copiilor
lui Israel, prin aceea că i-a dus în ţara făgăduită. Este
remarcabil că toate capitolele care se ocupă cu introducerea lui
Israel în ţara Canaan (Iosua 3-4), au loc înainte de judecata
asupra Ierihonului (Iosua 6). La fel Domnul Isus, înainte să vină
judecata asupra lumii acesteia, asemenea modelului lui Moise,
va încheia călătoria lungă prin pustie a Adunării în lumea
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aceasta, prin aceea că El o cheamă în Canaanul ceresc. Este
de asemenea remarcabil că judecata asupra Ierihonului a avut
loc în timpul recoltatului (Iosua 3.15 „(3:15) Şi, când cei care purtau
chivotul au ajuns la Iordan şi picioarele preoţilor care purtau chivotul s-au
afundat în marginea apei (şi Iordanul se revarsă peste malurile sale în toate
zilele secerişului),“). Judecata asupra lumii acesteia este de
asemenea numită recoltare (Matei 13.39-42 „(13:39) şi vrăjmaşul care
a semănat-o este diavolul; şi secerişul este sfârşitul veacului; şi secerătorii sunt
îngerii. (13:40) Deci, după cum se adună neghina şi se arde în foc, aşa va fi la
sfârşitul veacului. (13:41) Fiul Omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor aduna din
Împărăţia Sa toate prilejurile de poticnire şi pe cei care practică nelegiuirea
(13:42) şi îi vor arunca în cuptorul de foc; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea
dinţilor.“; Apocalipsa 14.15-20; Ioel 3.9-16).

Locuri din Scriptură cu care se vrea
susţinerea învăţăturii false, că Adunarea
(Biserica) va trece prin necazul cel mare

În strădania de a fi un ajutor acelora care probabil în această
chestiune au greutăţi, se vor ilustra trei locuri din Scriptură,
care sunt folosite în mod deosebit ca să se înveţe că Adunarea
(Biserica) ar trece prin necazul cel mare. Dorim să arătăm cu
ajutorul lui Dumnezeu cum în cadrul acestor locuri din Biblie s-a
ajuns la greşeală şi ce înseamnă de fapt aceste pasaje. Căci
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încurcătura cea mai frecventă ia naştere prin aceea că Biblia nu
este citită atent şi cu rugăciune.

1) 2 Tesaloniceni 2.2,3

2 Tesaloniceni 2.2,3: … să nu vă lăsaţi repede clătinaţi în
gândire, nici să nu vă tulburaţi, nici prin duh, nici prin
cuvânt, nici prin epistolă, ca fiind de la noi, ca şi cum ziua
Domnului ar fi prezentă acum. Nimeni să nu vă înşele în nici
un fel, pentru că această zi nu va fi dacă nu va veni întâi
lepădarea de credinţă şi nu va fi descoperit omul păcatului,
fiul pieirii.

Acest pasaj a fost înţeles aşa ca şi cum ziua venirii Domnului
pentru Adunarea (Biserica) Lui (răpirea) va avea loc abia după
apariţia lui antihrist şi căderea în necazul cel mare. Deoarece
antihrist va fi descoperit în necaz şi „ziua Domnului” începe
după aceea, prin urmare Adunarea ar trebui să fie în necaz.

Aici se presupune în mod fals că „ziua Domnului” ar fi răpirea.
Scriptura spune însă că ziua Domnului începe la arătarea lui
Hristos şi nu la răpire, căci se spune „mai înainte de a veni ziua
Domnului cea mare şi glorioasă” (Faptele apostolilor 2.20). În
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Biblie sunt aproximativ douăzeci de referiri la „ziua Domnului”.
Unele din ele se referă la începutul arătării lui Hristos (2
Tesaloniceni 2.2 „(2:2) ca voi să nu vă lăsaţi repede clătinaţi în gândire, nici
să nu vă tulburaţi, nici prin duh, nici prin cuvânt, nici prin epistolă, ca fiind de la
noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi prezentă acum.“; 2 Petru 3.10 „(3:10) Dar
ziua Domnului va veni ca un hoţ; în ea cerurile vor trece cu vuiet mare şi
elementele, arzând cu căldură, vor fi descompuse, şi pământul şi lucrările de pe
el vor fi arse în întregime.“; 1 Tesaloniceni 5.2 „(5:2) pentru că voi înşivă
ştiţi prea bine că ziua Domnului aşa vine, ca un hoţ în noapte.“ , şi altele);
alte locuri atenţionează că această zi „s-a apropiat”,
caracterizată prin atacul venit din partea împăratului nordului,
care va avea loc scurt timp înainte de începerea acestei zile
(Ioel 1.15; 2.11: Ţefania 1.7-2.2; Zaharia 14.1,2 „(14:1) Iată, vine o zi
a Domnului, şi prada ta va fi împărţită în mijlocul tău. (14:2) „Şi voi aduna toate
naţiunile la luptă împotriva Ierusalimului; şi cetatea va fi luată, şi casele vor fi
jefuite, şi femeile batjocorite; şi jumătate din cetate va merge în captivitate şi
rămăşiţa poporului nu va fi nimicită din cetate“.“ , şi altele). Dar nu este
nici un loc din Scriptură care spune că răpirea sfinţilor va avea
loc în „ziua Domnului”. Dacă cei care gândesc altfel insistă că
Domnul va duce Adunarea în cer „în ziua Domnului”, atunci să
justifice aceasta cu locuri din Scriptură. Astfel de gânduri iau
naştere pentru că nu se studiază atent Scriptura (Faptele
apostolilor 17.11 „(17:11) Şi aceştia erau mai aleşi decât cei din Tesalonic; ei
au primit Cuvântul cu toată bunăvoinţa, cercetând zilnic Scripturile, să vadă
dacă aceste lucruri erau aşa.“; 2 Timotei 2.15 „(2:15) Străduieşte-te să te
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prezinţi pe tine însuţi lui Dumnezeu aprobat, un lucrător care nu are de ce să-i
fie ruşine, împărţind drept Cuvântul adevărului.“).

„Ziua Domnului” este o zi a judecăţii, care începe cu arătarea
lui Hristos (2 Petru 3.4,8-10 „(3:4) şi spunând: „Unde este promisiunea
venirii Lui? Pentru că, de când au adormit părinţii, toate rămân aşa cum erau de
la începutul creaţiei“.“ „(3:8) Dar să nu vă fie ascuns acest lucru, preaiubiţilor, că,
înaintea Domnului, o zi este ca o mie de ani şi o mie de ani, ca o zi. (3:9) Domnul
nu întârzie în ce priveşte promisiunea, cum socotesc unii că este o întârziere, ci
este îndelung-răbdător faţă de voi, nevrând ca vreunii să piară, ci toţi să vină la
pocăinţă. (3:10) Dar ziua Domnului va veni ca un hoţ; în ea cerurile vor trece cu
vuiet mare şi elementele, arzând cu căldură, vor fi descompuse, şi pământul şi
lucrările de pe el vor fi arse în întregime.“), şi nu deja cu răpirea. „Ziua
Domnului” este timpul în care Hristos va interveni public în căile
omului, prin aceea că El Îşi revendică puterea şi autoritatea Sa
universală în judecată asupra pământului, şi va dura o mie de
ani (2 Petru 3.8-10 „(3:8) Dar să nu vă fie ascuns acest lucru, preaiubiţilor,
că, înaintea Domnului, o zi este ca o mie de ani şi o mie de ani, ca o zi. (3:9)

Domnul nu întârzie în ce priveşte promisiunea, cum socotesc unii că este o
întârziere, ci este îndelung-răbdător faţă de voi, nevrând ca vreunii să piară, ci
toţi să vină la pocăinţă. (3:10) Dar ziua Domnului va veni ca un hoţ; în ea cerurile
vor trece cu vuiet mare şi elementele, arzând cu căldură, vor fi descompuse, şi
pământul şi lucrările de pe el vor fi arse în întregime.“ ) – Împărăţia de o
mie de ani. La răpire Domnul nu Îşi va revendica drepturile pe
pământ prin intervenţie judecătorească: El ia Adunarea la Sine
în cer şi lasă răul să lucreze în lume, aşa că lumea din vest va
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primi pe antihrist. Răpirea nu este niciodată privită ca zi de
judecată pentru lumea aceasta, ci ca un timp în care Mirele şi
mireasa se unesc cu bucurie.

Dacă înţelegem aceste lucruri simple şi de bază referitoare la
„ziua Domnului”, vom recunoaşte de asemenea imediat, că
Pavel nicidecum nu vorbeşte despre răpire în 2 Tesaloniceni
2.2,3 „(2:2) ca voi să nu vă lăsaţi repede clătinaţi în gândire, nici să nu vă
tulburaţi, nici prin duh, nici prin cuvânt, nici prin epistolă, ca fiind de la noi, ca şi
cum ziua Domnului ar fi prezentă acum. (2:3) Nimeni să nu vă înşele în nici un fel,
pentru că această zi nu va fi dacă nu va veni întâi lepădarea de credinţă şi nu
va fi descoperit omul păcatului, fiul pieirii,“ . Mai degrabă el a arătat
credincioşilor din Tesalonic, că „ziua Domnului” şi judecăţile
care încep odată cu ea nu puteau veni peste ei, deoarece mai
întâi trebuia să vină antihrist şi să aibă loc decăderea mare a
creştinătăţii mărturisitoare.

Din păcate astăzi sunt încă din aceia care fac aceeaşi greşeală,
care a provocat greutăţi credincioşilor din Tesalonic. Ei
derutează pe alţi credincioşi, cerându-le să se pregătească
pentru necazul cel mare, deoarece Adunarea (Biserica) trebuie
să treacă prin el. În mod ironic ei folosesc (în principiu) aceleaşi
trei metode, ca să justifice concluzia lor greşită, aşa cum au
făcut deja învăţătorii falşi din timpul lui Pavel!
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1. Întâi „prin duh” (2 Tesaloniceni 2.2): învăţătorii falşi afirmau
că ei ar fi primit o descoperire spirituală de la Domnul.

2. În al doilea rând „prin cuvânt” (2 Tesaloniceni 2.2):
învăţătorii falşi au folosit în mod fals Vechiul Testament, ca
să susţină învăţătura lor greşită.

3. Apoi în cele din urmă „prin epistolă, ca fiind de la noi” (2
Tesaloniceni 2.2): ei au mers realmente aşa de departe, să
scrie o scrisoare despre imaginaţiile lor rătăcite, şi au
afirmat că ea ar fi de la Pavel.

Aceia, care şi astăzi aduc această învăţătură falsă, afirmă
deseori că au primit-o printr-o descoperire deosebită de la
Dumnezeu. Ei încearcă de asemenea să se folosească de
Scriptură ca ajutor. Da, ei folosesc chiar scrierile lui Pavel (ca în
pasajul acesta) şi învaţă că el a învăţat, că Adunarea (Biserica)
ar trebui să treacă prin necazul cel mare.

Un alt motiv, pentru care această interpretare este falsă, se
întemeiază pe faptul că ei nimicesc adevărul referitor la venirea
apropiată a Domnului: Venirea Domnului (răpirea) este
întotdeauna prezentată în Scriptură ca fiind ceva care ar putea
avea loc în orice moment. Aceia, care gândesc că Adunarea
trebuie să treacă prin necaz, tăgăduiesc prin aceasta gândul că
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El ar putea veni în orice moment. Căci ei gândesc, că aceasta
ar fi un atac direct împotriva interpretării lor la 2 Tesaloniceni
2.2,3 „(2:2) ca voi să nu vă lăsaţi repede clătinaţi în gândire, nici să nu vă
tulburaţi, nici prin duh, nici prin cuvânt, nici prin epistolă, ca fiind de la noi, ca şi
cum ziua Domnului ar fi prezentă acum. (2:3) Nimeni să nu vă înşele în nici un fel,
pentru că această zi nu va fi dacă nu va veni întâi lepădarea de credinţă şi nu
va fi descoperit omul păcatului, fiul pieirii,“ , potrivit căreia mai întâi ar
trebui descoperit antihrist. Pavel şi alţii apostoli au fost însă
preocupaţi să pună înaintea ochilor Adunării apropiata venire a
Domnului, pentru ca venirea Lui să fie o speranţă actuală.
Pavel spune:

Filipeni 3.20,21: Cetăţenia noastră este în ceruri, de unde Îl
şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos, care va
transforma trupul smereniei noastre în asemănare cu trupul
gloriei Sale. 

Evrei 10.37: Încă puţin, foarte puţin şi Cel care vine va veni
şi nu va întârzia. 

Romani 13.11,12: Acum mântuirea noastră este mai
aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea este
mult înaintată şi ziua este aproape. 
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1 Tesaloniceni 4.16,17: Domnul Însuşi, cu un strigăt, cu
glasul arhanghelului şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, va coborî
din cer; şi întâi vor învia cei morţi în Hristos; apoi noi cei vii,
care rămânem, vom fi răpiţi în nori împreună cu ei, pentru a-
L întâmpina pe Domnul în văzduh.

În acest ultim verset Pavel se socotea pe sine însuşi printre
aceia care aşteptau venirea Domnului, prin aceea că spune
„noi” (vezi şi 1 Corinteni 15.51,52 „(15:51) Iată, vă spun o taină: nu toţi
vom adormi, dar toţi vom fi schimbaţi, (15:52) într-o clipă, într-o clipeală de ochi,
la cea din urmă trâmbiţă. Pentru că trâmbiţa va suna şi morţii vor învia nesupuşi
putrezirii şi noi vom fi schimbaţi.“ ). Aceasta era ceva pe care el îl
spera deja în zilele de început ale Adunării. Şi Iacov spune:

Iacov 5.8: Venirea Domnului s-a apropiat.

La fel spune şi Petru:

1 Petru 4.7: Sfârşitul tuturor lucrurilor s-a apropiat.

Şi Ioan scrie:

1 Ioan 2.18: Copiilor, este ceasul din urmă.
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Aceasta arată că apostolii au slujit într-un aşa fel, că ei au privit
venirea Domnului ca urmând să aibă loc în curând.

Să înveţi că anumite evenimente ar mai trebui să aibă loc,
înainte ca Domnul să vină (de exemplu, descoperirea lui
antihrist şi grozăvia necazului cel mare), ar fi o contradicţie
directă cu învăţătura apostolilor. De asemenea aceasta
distruge apropiata „fericita nădejde” (Tit 2.13), care va avea
loc.

Dar dacă se ia Adunării această „fericită nădejde”, atunci
aceasta va avea efectul trist, că ea se înrădăcinează în această
lume. Şi tocmai aceasta a avut loc în mare parte. În principal se
spune: „Stăpânul meu întârzie să vină” (Matei 24.48). Şi exact
din acest motiv Domnul niciodată nu ne-a spus când El va
reveni. Însă El a spus următoarele: „Eu vin curând” (Apocalipsa
22.20).

2) Apocalipsa 11.15

Un alt loc din Scriptură, care este folosit să dovedească că
Adunarea ar trebui să treacă prin necaz, este Apocalipsa
11.15:
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Apocalipsa 11.15: Şi al şaptelea înger a sunat din trâmbiţă:
şi au fost glasuri puternice în cer, spunând: „Împărăţia lumii
a ajuns a Domnului nostru şi a Hristosului Său şi El va
împărăţi în vecii vecilor.”

Acest verset arată că Domnul vine (arătarea Lui), când trâmbiţa
a şaptea şi ultima va fi sunată la sfârşitul necazului cel mare şi
apoi El va lua în posesiune prin judecată împărăţiile lumii
acesteia. S-a presupus, că aceasta ar fi „ultima trâmbiţă”,
despre care este vorba la răpire (1 Tesaloniceni 4.15-18 „(4:15)

(Pentru că vă spunem aceasta prin Cuvântul Domnului, că noi, cei vii, care
rămânem până la venirea Domnului, nu o vom lua nicidecum înaintea celor care
au adormit; (4:16) pentru că Domnul Însuşi, cu un strigăt, cu glasul arhanghelului
şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, va coborî din cer; şi întâi vor învia cei morţi în
Hristos; (4:17) apoi noi cei vii, care rămânem, vom fi răpiţi în nori împreună cu ei,
pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh: şi astfel vom fi întotdeauna
împreună cu Domnul. (4:18) Astfel încurajaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte.)“;
1 Corinteni 15.51,52 „(15:51) Iată, vă spun o taină: nu toţi vom adormi, dar
toţi vom fi schimbaţi, (15:52) într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă
trâmbiţă. Pentru că trâmbiţa va suna şi morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi
vom fi schimbaţi.“). De aceea Adunarea va fi pe pământ, ca să
treacă prin ceasul încercării descris în Apocalipsa 6-11, care
preced trâmbiţa a şaptea din Apocalipsa 11.15 „(11:15) Şi al
şaptelea înger a sunat din trâmbiţă; şi au fost glasuri puternice în cer, spunând:
„Împărăţia lumii a ajuns a Domnului nostru şi a Hristosului Său şi El va împărăţi
în vecii vecilor“.“. Se învaţă că Adunarea va fi luată în cer, ca să
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întâmpine pe Domnul în văzduh, în momentul în care Domnul
coboară din cer ca să judece lumea.

Această interpretare este foarte problematică, căci Cuvântul lui
Dumnezeu învaţă că între timpul când Adunarea este dusă în
cer, şi timpul când Domnul revine din cer, ca să judece lumea,
trebuie mai întâi să aibă loc o serie de evenimente, aşa cum
arată Apocalipsa 11.15 „(11:15) Şi al şaptelea înger a sunat din trâmbiţă; şi
au fost glasuri puternice în cer, spunând: „Împărăţia lumii a ajuns a Domnului
nostru şi a Hristosului Său şi El va împărăţi în vecii vecilor“.“. Ar fi imposibil
ca potrivit acestei interpretări toate aceste evenimente să aibă
loc în momentul acesta scurt („într-o clipă, într-o clipeală de
ochi”, 1 Corinteni 15.52 „(15:52) într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea
din urmă trâmbiţă. Pentru că trâmbiţa va suna şi morţii vor învia nesupuşi
putrezirii şi noi vom fi schimbaţi.“). După ce Domnul va fi dus pe ai Săi
prin răpire în casa Tatălui (Ioan 14.2,3 „(14:2) În casa Tatălui Meu sunt
multe locuinţe. Dacă nu ar fi aşa, v-aş fi spus; pentru că Mă duc să vă
pregătesc un loc; (14:3) şi, dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, vin din nou
şi vă voi primi la Mine Însumi, ca, acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.“), El îi va
pune la masa Sa, ca să aibă parte de fericirea cerească şi de
bucuria de nedescris (Luca 12.37 „(12:37) Ferice de robii aceia pe care,
venind, stăpânul îi va găsi veghind. Adevărat vă spun că se va încinge şi îi va
pune să stea la masă şi, apropiindu-se, le va sluji.“ ). După aceea va fi
ridicat scaunul de judecată al lui Hristos şi viaţa credincioşilor
va fi pusă în lumină şi răsplătită corespunzător (2 Corinteni 5.10
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„(5:10) Pentru că noi toţi trebuie să fim arătaţi înaintea scaunului de judecată al
lui Hristos, pentru ca fiecare să primească cele făcute în trup, potrivit cu cele ce
a făcut, fie bine, fie rău.“ şi următoarele). Credincioşii vor avea şi un
timp de preamărire a lui Dumnezeu şi a Domnului Isus Hristos
la tron în cer. În timpul acesta în adorare smerită ei vor depune
la picioarele Lui cununile lor (Apocalipsa 4-5). După aceea are
loc nunta Mielului în cer, urmată de masa de nuntă cu oaspeţii
mulţi ai cerului (prietenii Mirelui), care de asemenea vor
participa la ea (Apocalipsa 19.7,8 „(19:7) Să ne bucurăm şi să ne
veselim şi să-I dăm glorie, pentru că nunta Mielului a venit şi soţia Lui s-a
pregătit. (19:8) Şi i s-a dat să se îmbrace în in subţire, strălucitor şi curat“, pentru
că inul subţire sunt faptele drepte ale sfinţilor.“ ). Toate aceste
evenimente trebuie să aibă loc după răpire, însă înainte de
arătarea Lui pe pământ. Dar cum vor putea avea loc toate
acestea, dacă sfinţii vor fi luaţi în văzduh şi apoi imediat ar
coborî împreună cu Domnul (la arătarea Lui)?

3) Matei 24.29-31

Aici încă un alt loc din Scriptură, care este folosit:

Matei 24.29-31: Iar îndată după necazul acelor zile, soarele
se va întunecat şi luna nu-şi va da lumina şi stelele vor
cădea din cer şi puterile cerurilor vor fi clătinate. Şi atunci se
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va arăta semnul Fiului Omului în cer şi atunci toate
seminţiile pământului se vor jeli şi vor vedea pe Fiul Omului
venind pe norii cerului cu putere şi cu glorie mare. Şi va
trimite pe îngerii Săi cu sunet puternic de trâmbiţă şi vor
strânge pe aleşii Săi din cele patru vânturi, de la o margine a
cerurilor până la cealaltă margine a lor.

Se presupune că venirea Domnului în locul acesta se referă la
răpire, şi drept urmare momentul răpirii este pus direct după
necazul cel mare. Astfel se ajunge la concluzia, că Adunarea va
trece prin necaz.

Trâmbiţa care sună aici nu este însă identică cu trâmbiţa lui
Dumnezeu, care sună la răpire, ci mai degrabă cu cea din Isaia
27.13 „(27:13) Şi va fi aşa: în ziua aceea se va suna din trâmbiţa cea mare şi
vor veni cei care piereau în ţara Asiriei şi cei împrăştiaţi în ţara Egiptului şi se
vor închina Domnului pe muntele cel sfânt, în Ierusalim.“; Psalmul 81.3 „
(81:3) Sunaţi din trâmbiţă la lună nouă, la timpul rânduit, în ziua sărbătorii
noastre;“ şi alte locuri. Aceasta cheamă înapoi în ţară pe cele
zece seminţii ale lui Israel. În afară de aceasta „cei aleşi” nu
sunt Adunarea, ci sunt aleşii lui Israel (Matei 24.24 „(24:24) Pentru
că se vor ridica falşi Hristoşi şi falşi profeţi şi vor face semne mari şi minuni, ca
să amăgească, dacă este posibil, chiar pe cei aleşi.“ ; Isaia 45.4; 65-9;
Apocalipsa 7.1-8; Romani 11.28 „(11:28) În ce priveşte Evanghelia, ei
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sunt vrăjmaşi, din cauza voastră; dar, în ce priveşte alegerea, sunt preaiubiţi,
datorită părinţilor.“ şi aşa mai departe).

Greşeala fundamentală constă deci în confundarea răpirii şi
arătării. Unele diferenţe esenţiale sunt următoarele:

Venirea Fiului Omului nu este niciodată denumită ca răpire;
întotdeauna este revenirea, arătarea lui Hristos.

Răpirea este venirea Domnului pentru ai Săi (Ioan 14.3 „(14:3)

şi, dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, vin din nou şi vă voi primi la
Mine Însumi, ca, acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.“), în timp ce venirea
Fiului Omului este venirea Domnului cu ai Săi la arătarea Lui
(1 Tesaloniceni 3.13; 4.14 „(3:13) ca să vă întărească inimile, ca să
fie fără vină în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl nostru, la venirea
Domnului nostru Isus cu toţi sfinţii Săi!“ „(4:14) Pentru că, dacă credem că
Isus a murit şi a înviat, tot aşa şi Dumnezeu va aduce împreună cu El pe cei
care au adormit în Isus.“; Iuda 14 „(1:14) Şi Enoh, al şaptelea de la Adam,
a profeţit şi el cu privire la aceştia, spunând: „Iată, a venit Domnul cu zecile
de mii de sfinţi ai Săi,“).

Răpirea este o taină, care a devenit cunoscută abia în
timpurile nou-testamentale (Ioan 14.2,3 „(14:2) În casa Tatălui
Meu sunt multe locuinţe. Dacă nu ar fi aşa, v-aş fi spus; pentru că Mă duc
să vă pregătesc un loc; (14:3) şi, dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc,
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vin din nou şi vă voi primi la Mine Însumi, ca, acolo unde sunt Eu, să fiţi şi
voi.“; 1 Corinteni 15.51,52 „(15:51) Iată, vă spun o taină: nu toţi vom
adormi, dar toţi vom fi schimbaţi, (15:52) într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la
cea din urmă trâmbiţă. Pentru că trâmbiţa va suna şi morţii vor învia
nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi.“; 1 Tesaloniceni 4.15-18
„(4:15) (Pentru că vă spunem aceasta prin Cuvântul Domnului, că noi, cei vii,
care rămânem până la venirea Domnului, nu o vom lua nicidecum înaintea
celor care au adormit; (4:16) pentru că Domnul Însuşi, cu un strigăt, cu glasul
arhanghelului şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, va coborî din cer; şi întâi vor
învia cei morţi în Hristos; (4:17) apoi noi cei vii, care rămânem, vom fi răpiţi în
nori împreună cu ei, pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh: şi astfel
vom fi întotdeauna împreună cu Domnul. (4:18) Astfel încurajaţi-vă unii pe
alţii cu aceste cuvinte.)“). Însă venirea Fiului Omului este ceva
cunoscut deja de credincioşii din Vechiul Testament,
deoarece profeţii au vorbit despre aceasta (Daniel 7.13,14
„(7:13) Am privit în viziunile de noapte şi, iată, Unul ca un Fiu al Omului

venea cu norii cerurilor; şi s-a apropiat de Cel Bătrân de zile şi L-au adus
înaintea Lui. (7:14) Şi I s-a dat stăpânire şi glorie şi o împărăţie, pentru ca
toate popoarele, naţiunile şi limbile să-I slujească. Stăpânirea Lui este o
stăpânire eternă, care nu va trece, şi împărăţia Lui nu va fi nimicită.“).

„Fiul Omului” este un titlu, pe care Domnul îl ia când vine să
judece lumea. La răpire însă Domnul nu vine să judece
lumea, ci ca să ia mireasa Lui în cer.

La răpire Domnul nu trimite pe îngerii Lui, ca să adune
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Adunarea (mireasa), ci El Însuşi vine ca s-o ia pentru Sine
(1 Tesaloniceni 4.16 „(4:16) pentru că Domnul Însuşi, cu un strigăt, cu
glasul arhanghelului şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, va coborî din cer; şi întâi
vor învia cei morţi în Hristos;“; 2 Tesaloniceni 2.1 „(2:1) Vă rugăm dar,
fraţilor, pentru venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră
împreună la El,“).

Părerea unei răpiri parţiale

Unii creştini cred că va fi o răpire parţială. Aceasta este absurd
şi nu este necesar să fie comentată. Căci ne-am putea imagina
că Domnul ar duce în cer numai o parte a miresei Sale? Ce ar
face El în cer cu o jumătate de mireasă? Cum ar putea avea loc
nunta Mielului numai cu jumătate din mireasă prezentă? Ce
locuri din Scriptură avem pentru aceasta? „Să cercetăm toate,
să ţinem ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).
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