#10
A doua venire a lui Isus
În fiecare an, de Crăciun, sărbătorim nașterea lui Hristos. Este un timp de bucurie și meditare.
Dar știați că, pentru fiecare profeție din Vechiul Testament despre prima Sa venire, sunt opt
despre cea de a doua venire? Biblia menționează întoarcerea lui Isus de peste 1.500 de ori.
Întoarcerea Domnului nostru este menționată o dată la fiecare cinci versete în Noul Testament.
Atât de importantă este! A fost tema preferată a lui Isus și a vorbit despre ea adesea. În lecția
de astăzi vom studia ce învață Biblia cu privire la acest eveniment incredibil: venirea lui Hristos.
1. Ce promisiune le-a făcut Isus ucenicilor Săi cu privire la întoarcerea Lui? Ioan 14:13
________________________________________________________________________
2. Ce a spus Isus că va face atunci când se va întoarce? Matei 16:27
________________________________________________________________________
3. În ce fel ne spune Biblia că va veni Isus? Apocalipsa 1: 7; Fapte 1: 9-11
________________________________________________________________________
4. Venirea Lui va fi un eveniment secret și tăcut? Psalmi 50: 3, 4
________________________________________________________________________
Notă: Venirea Lui nu va fi în secret. Biblia ne învață că toată lumea va ști că acest
eveniment culminant are loc. Va fi un eveniment foarte real, vizibil și audibil!
5. Ce vor face îngerii în acel moment? Matei 24:30, 31; 25:31
________________________________________________________________________
Notă: Când un înger a dat la o parte piatra de la mormântul lui Hristos, soldații romani au
rămas împietriți, uluiți de înfățișarea îngerului, care era “ca fulgerul” (Matei 28:2, 3).
Gândiți-vă la splendoarea celor “zece mii de ori zece mii și mii de mii” (Apocalipsa 5:11)
de îngeri venind cu Hristos!
6. Ce se va întâmpla cu cei care sunt “în Hristos” la venirea Lui? 1 Tesaloniceni 4:16, 17
________________________________________________________________________
7. Ce vor face aceia care nu sunt “în Hristos” în acest timp? Apocalipsa 6: 15-17
________________________________________________________________________
Notă: Aceasta este una dintre cele mai triste imagini din Biblie – un popor care l-a respins
continuu, în mod intenționat, pe Cel ce l-a iubit atât de mult, iar acum realizează că este
pierdut. Cât de trist este gândul că totul putea fi diferit.

8. Ce se va întâmpla cu trupurile noastre când se va întoarce Hristos? 1 Corinteni 15:
51-54
________________________________________________________________________

Concluzie: Venirea Domnului nostru nu va fi un eveniment secret, ci mai
degrabă cel mai incredibil lucru pe care lumea l-a văzut vreodată. Pentru
unii va fi o întâmplare minunată, dar pentru alții va fi înfricoșător.
Dumnezeu vrea ca noi toți să fim împreună cu El în Cer, dar nu îi poate
forța pe cei care Îl refuză. Și nu-i poate aduce cu El pe cei care nu vor să fie
acolo. Nu mai poate primejdui din nou armonia cerului.

Răspunsuri cheie pentru lecția #10
Î. 1 – El pregătește un loc pentru noi.
Î. 2 – Ne va răsplăti după faptele noastre.
Î. 3 – El va coborî pe nori.
Î. 4 – Nu
Î. 5 – Ei îl vor însoți pe Isus.
Î. 6 – Ne vom întâlni cu El în văzduh.
Î. 7 – Vor încerca să se ascundă de El.
Î. 8 – Vor deveni nepieritoare și nemuritoare.

