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Întrebare: Am auzit multe (mai ales în timpul războiului mondial [primul] și după aceea1)
despre semnele revenirii Domnului. Ar trebui să căutăm cu privirea astfel de semne?

Cu siguranță că există semne sigure că ne aflăm în vremurile de pe urmă, dar aceste semne
nu sunt „războaie și tulburări, cutremure mari, foamete și ciumă în diferite locuri” și nici
„arătări înspăimântătoare și semne mari din cer” (Luca 21.9,11). Aceste semne vor avea loc
înainte de apariția Domnului în putere și glorie și nu au nimic de-a face cu venirea Domnului
pentru ai Săi. Unii și-au dat frâu liber imaginației cu privire la astfel de semne și la evenimente
politice senzaționale, și astfel au văzut în ascensiunea lui Mussolini și în eforturile Ligii
Națiunilor [începând cu anii 1920] fiara din Apocalipsa 13 și cei zece împărați. Ei au căzut în
aceste erori din cauza înțelegerii lor superficiale a Sfintei Scripturi și a incapacității lor de a
„împărți corect Cuvântul adevărului” (2. Timotei 2.15).

Fiara se va ridica din haosul și confuzia care vor urma răpirii credincioșilor în ceruri. 2.
Tesaloniceni 2 ne arată clar: fiara și antihristul pot fi descoperiți numai după ce va avea loc
răpirea credincioșilor; și în același timp, împăraților li se dă putere „pentru un ceas” - o
perioadă scurtă de timp (Apocalipsa 17.12). Prezența Duhului Sfânt în Biserica lui Dumnezeu
limitează manifestarea deplină a acestor puteri rele, iar Duhul Sfânt va continua să limiteze
aceste puteri până când El va fi luat din calea lor. Semnele de acest fel și semnele menționate
de Domnul în Matei 24 și Luca 21 vor fi de ajutor pentru rămășița iudaică evlavioasă, care
așteaptă venirea lui Mesia al lor.

Sfânta Scriptură ne învață cu privire la caracterul vremurilor din urmă:

2. Timotei 3.2,4,5: Oamenii vor fi egoiști ..., iubind plăcerea mai mult decât pe
Dumnezeu, având o formă de evlavie, dar negând puterea ei.
2. Petru 3.3,4: ... cunoscând întâi aceasta, că în zilele din urmă vor veni batjocoritori cu
batjocură, umblând potrivit propriilor lor pofte și spunând: „Unde este promisiunea venirii
Lui?”

Toate acestea le găsim în creștinătatea mărturisitoare. Liderii din „lumea creștină” duc mari
campanii pentru plăcerile de duminică și batjocoresc doctrina venirii Domnului. Ei se
îndepărtează de adevăr și „le gâdilă urechile” (2. Timotei 4.3). Prezența lor în creștinătatea
mărturisitoare și acțiunile lor sunt semne sigure că ne aflăm la sfârșitul vremurilor. Acestea
sunt semne cu adevărat îngrijorătoare.

Există însă un alt semn, mai promițător: în inimile multor sfinți ai lui Dumnezeu se trezește
dorința de a-L vedea pe Domnul; ei cunosc din nou adevărul venirii Domnului. Duhul și
Mireasa spun: „Vino!”. (Apocalipsa 22.17). Ori de câte ori dragostea dintâi pentru Domnul
este restabilită, crește și dorința de venirea Lui, iar pentru această restabilire a dragostei
dintâi, pentru această adevărată renaștere, ar trebui să ne rugăm și să ne străduim, pentru că
este cel mai sigur semn că venirea Domnului este aproape. Cu cât găsim mai mult calea de
întoarcere la această stare creștină adevărată, normală, cu atât mai mult vom vorbi despre
Domnul. Nu semnele vor ocupa atunci gândurile noastre, ci El Însuși – „Steaua strălucitoare
de dimineață” (Apocalipsa 22.16).
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Oricine are această nădejde în Hristos „se curăță pe sine însuși, așa cum și el este curat”
(1Ioan 3.3). El se va despărți de cei răi, a căror prezență în creștinătatea mărturisitoare este
un semn al zilelor din urmă, și se va alătura celor care gândesc la fel ca acei credincioși de la
sfârșitul Vechiului Testament: „Atunci cei care se temeau de Domnul vorbeau adesea unul cu
altul; și Domnul a luat aminte și a ascultat; și o carte de aducere-aminte a fost scrisă înaintea
Lui pentru cei care se tem de Domnul și se gândesc la Numele Lui. «Și ei vor fi ai Mei, o
comoară deosebită», zice Domnul oștirilor, «în ziua pe care o pregătesc. Și-i voi cruța, cum
cruță un om pe propriul său fiu care-i slujește.»” (Maleahi 3.16,17).

Dar să observăm că în acest context se spune: „Și veți vedea din nou atunci diferența dintre
cel drept și cel rău, dintre cel care slujește lui Dumnezeu și cel care nu-I slujește” (Maleahi
3.18). Nimic nu promovează conduita de viață sfântă și separarea de cei răi mai mult decât
speranța fericită a venirii Mântuitorului nostru. Ea ne face „ca niște oameni care așteaptă pe
stăpânul lor” (Luca 12.36). 

Tradus de la: Zeichen seines Kommens

Titlul original în limba engleză: „Signs of His Coming”
din Scripture Truth, Anul de apariție 25, 1933, pag 74-76.

Traducere: Ion Simionescu

 

Adnotare

[1] Nota editorului: Articolul datează din 1933.
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