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1 
ISUS VINE 

 

Orice persoană care privește la știrile din ultima 
vreme a auzit probabil de vestitul jucător de baschet Le-
Bron James, mai precis de decizia lui de a părăsi echipa 
din Miami și de a se întoarce în Cleveland. Totuși, ceea 
ce ai ratat să observi este afișul pe care un fan al acestuia 
îl flutura în spatele reporterului de la ESPN, pe care 
scria, „REGELE S-A ÎNTORS!” După ce am jucat bas-
chet mai toată tinerețea mea, încă mă mai uit din când în 
când la unele meciuri de baschet. Și deși admir câte un 
jucător talentat, acest afiș m-a izbit ca fiind absolut ridi-
col. Întoarcerea unui jucător de baschet poate fi pentru 
unii o știre importantă, dar ea nu se compară nici pe de-
parte cu cea legată de REGELE REGILOR ȘI DOM-
NUL DOMNILOR (Apoc. 19:16), care se va întoarce 
într-o zi, va învia morții, îi va judeca pe cel mic și pe cel 
mare, și va face toate lucrurile noi! 

În cea de-a doua epistolă a sa, Petru și-a propus să îi 
încurajeze pe aleșii care erau străini și călători (2 Petru 



8 ZIUA DOMNULUI  |  HAYES 

3:1) amintindu-le de apropierea „zilei Domnului” (3:10, 
12), care a fost prezisă de profeți și de apostoli (3:2). 
Chiar dacă nimeni nu știe când, Domnul Se va întoarce 
(Matei 24:36-44; Ioan 14:1-3; F.A. 1:11; 1 Tes. 4:13-18). 
Mai mult, la fel cum era în vremea lui Noe, când a venit 
potopul, oamenii vor fi ocupați cu lucrurile acestei vieți, 
moment în care, ca un „hoț” în noapte (2 Petru 3:10), El 
va veni „pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă” 
(Matei 24:30). Aceasta este făgăduința Lui! 

Până atunci, batjocoritorii îi vor tulbura pe mulți 
cu „erezii nimicitoare” (2 Petru 2:1), cu „destrăbălări” 
(2:2) și prin „cuvântări înșelătoare” (2:3). Ei vor tulbura 
mințile oamenilor, spunând: „Unde este făgăduința ve-
nirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate 
rămân așa cum erau de la începutul zidirii!” (3:4). Petru 
a explicat că batjocoritorii „înadins se fac că nu știu” că 
lumea „a pierit... înecată de apă” (3:5-6) și că acum este 
„păzită și păstrată... pentru focul din ziua de judecată și 
de pieire a oamenilor nelegiuiți” (3:7). De asemenea, 
Petru a afirmat că, „pentru Domnul, o zi este ca o mie 
de ani, și o mie de ani sunt ca o zi” (3:8). De aceea, jude-
cata este iminentă! 

Este adevărat, „toate rămân așa cum erau”, dar doar 
pentru că Hristos încă nu a venit, asta nu înseamnă că El 
nu va veni. Întoarcerea Lui este doar întârziată, sau așa 
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pare. Dar de ce? Pentru că El „dorește ca niciunul să nu 
piară, ci toți să vină la pocăință” (2 Petru 3:9). Cu alte 
cuvinte, Hristos întârzie pentru nu s-au pocăit încă toți 
aceia care au fost aleși de la întemeierea lumii. El dorește 
ca „niciunul” dintre aleșii Lui să nu piară (amintiți-vă 
cine erau cei cărora Petru le scria)! Acum putem înțelege 
mai bine de ce făgăduința Lui este încă neîmplinită. Su-
nă bine, nu? 
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2 
JUDECATA STĂ                                  

SĂ ÎNCEAPĂ 
 

Benjamin Franklin scria cândva că „noua noastră 
Constituție este acum adoptată, și arată ca și cum pro-
mite să fie de durată; dar în această lume nu putem spu-
ne despre nimic că este sigur, în afară de moarte și taxe”.1  

Franklin, ca prieten, tovarăș și susținător al lui Ge-
orge Whitefield, marele predicator al trezirilor din seco-
lul al XVIII-lea, s-a bucurat de slujirea lui Whitefield. 
Cu toate acestea, trebuie să spunem cu tristețe că Fran-
klin nu a afirmat niciodată în public că ar fi crezut în 
Domnul Isus Hristos (Rom. 10:9-10). El scria: „într-
adevăr, Whitefield obișnuia să se roage pentru converti-
rea mea, dar n-a avut niciodată satisfacția de a vedea că 
rugăciunile sale au fost ascultate. Relația dintre noi a 
fost o simplă prietenie între doi oameni, sinceră de am-

 
1 Bartlett’s Familiar Quotations, 10th ed. (1919), 
www.bartleby.com/100/245.24.html. 
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bele părți, și care a ținut până la moartea lui”.2 În orice 
caz, el avea dreptate când vorbea despre certitudinea 
morții (îi voi lăsa pe alții mai pricepuți să se ocupe de 
subiectul taxelor). Cu toate acestea, mai există un lucru 
sigur, dar pe care Franklin a uitat să îl menționeze: ziua 
judecății! 

TOATE LUCRURILE VOR FI DISTRUSE PRIN 
FOC 

După ce le-a reamintit cititorilor lui de făgăduința 
revenirii lui Hristos (3:9-10), de motivul întârzierii Lui 
(3:9) și de pericolele batjocoritorilor (3:3-4), Petru a des-
cris evenimentele care vor avea loc în curând: „Ziua 
Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile 
vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare 
căldură, și pământul, cu tot ce este pe el, va arde” (3:10). 

Este dificil să ne imaginăm această scenă aproape 
incredibilă. Totuși, când Hristos va reveni, dintr-o dată 
și fără avertizare, cerurile (cerul), elementele (posibil soa-
rele, luna și stelele), pământul, și toate lucrările oameni-
lor vor fi distruse prin foc (3:10-12), făcând loc astfel 
pentru „ceruri noi și un pământ nou, în care va locui 
neprihănirea” (3:13). Lumea aceasta nu va mai exista. 

 
2 Benjamin Franklin, The Autobiography of Benjamin Franklin, 
www.ushistory.org/franklin/autobiography/page50.htm. 



CAPITOLUL 2                          13 

 

ZIUA JUDECĂȚII 

Pe cât va fi de uimitoare distrugerea cerurilor, pă-
mântului și materiei, pe atâta Ziua Judecății ne va tăia 
respirația. Petru menționase deja această zi în epistola sa 
(2:9; 3:7), dar haideți să îl lăsăm pe apostolul Ioan să ne 
aducă mai multă lumină asupra judecății finale: 

„Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și 
pe Cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit di-
naintea Lui, și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și i-am 
văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înain-
tea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschi-
se. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vie-
ții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după 
cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea i-a dat îna-
poi pe morții care erau în ea; Moartea și Locuința 
morților i-au dat înapoi pe morții care erau în ele. 
Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și Moartea și 
Locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. 
Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost 
găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de 
foc” (Apoc. 20:11-15). 

În acea măreață și uluitoare zi, Isus va veni „pe norii 
cerului cu putere și cu o mare slavă” (Matei 24:30), îl va 
distruge pe omul nelegiuirii (2 Tes. 2:8) și va învia mor-
ții (Ioan 5:28-29). Apoi, „cei mari și mici” vor sta înain-
tea „scaunului de domnie mare și alb”, pe care Hristos 
va sta ca judecător. Ioan repetă ceea ce Petru spunea 
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despre pământ și cer că vor trece, adăugând că „nu s-a 
mai găsit loc pentru ele”. Altfel spus, tot ceea ce este 
vechi va fi înlocuit de ceea ce va fi nou. Slavă Domnului! 
Aleluia! 

Când credincioșii și necredincioșii vor sta înaintea 
lui Dumnezeu, se vor deschide cărțile, dar nu niște cărți 
obișnuite. Nu, ci aceste cărți cerești au înregistrat fiecare 
gând, cuvânt și faptă ale fiecărei ființe omenești. Iar 
Hristos va judeca fiecare persoană „după faptele lor, du-
pă cele ce erau scrise în cărțile acelea” (Apoc. 20:12). 
Înfiorător, nu-i așa? Cu alte cuvinte, credincioșii, ale 
căror nume sunt scrise în Cartea Vieții, vor fi judecați 
după faptele lor (nu pentru păcatele lor) și vor fi răsplă-
tiți, sau vor pierde răsplățile; aceștia din urmă vor fi 
mântuiți „dar ca prin foc” (1 Cor. 3:14-15). Cei necre-
dincioși, totuși, vor fi judecați după faptele lor și vor fi 
aruncați în iazul de foc. Dar asta nu este totul. 

A DOUA MOARTE 

Autorul Epistolei către Evrei a afirmat că „oameni-
lor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea 
vine judecata” (Evrei 9:27). Benjamin Franklin avea 
dreptate cu privire la certitudinea morții: „Oamenilor le 
este rânduit să moară o singură dată”. Dar judecata este 
la fel de sigură. Observați că autorul Epistolei către Evrei 
a spus că noi murim „o singură dată”, după care vine 
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judecata. Dar există o a doua moarte! Ați prins ideea? „Și 
Moartea și Locuința morților au fost aruncate în iazul 
de foc. Iazul de foc este moartea a doua” (Apoc. 20:14, 
subl.). De asemenea, Ioan a scris: „Dar cât despre fricoși, 
necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închi-
nătorii la idoli, și toți mincinoșii, partea lor este în iazul, 
care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua” 
(21:8, subl.). Dacă nu vom fi în viață la momentul reve-
nirii lui Hristos, noi toți vom muri o singură dată, dar 
iată că există o a doua moarte, pentru aceia ale căror 
nume nu se găsesc scrise în Cartea Vieții. Oh! 

UN ULTIM GÂND 

Oamenii cred adesea că Dumnezeu îi va scuti pe ei 
(și eu gândeam asta) pentru că ei se gândesc la Dumne-
zeu numai ca la un Dumnezeu al dragostei, și ignoră 
celelalte atribute ale Lui (de exemplu sfințenia, dreptatea 
și mânia Lui). Mai mult, ca și batjocoritorii, ei fie sub-
minează, fie neagă cu totul ideea existenței zilei judecății, 
a Iadului și a celei de-a doua morți. Totuși, problema 
este aceasta: 

• Dumnezeu nu i-a scutit pe îngerii care au 
păcătuit (2 Petru 2:4). 

• Dumnezeu nu i-a scutit pe cei necredincioși 
în zilele lui Noe (2:5; 3:5-6). 

• Dumnezeu nu i-a scutit pe cei necredincioși 
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din Sodoma și Gomora (2:6). 
• Dumnezeu nu îi va scuti nici pe cei necre-

dincioși din vremurile noastre (Apoc. 
20:11-15). 

„Iată, vine ziua Domnului” (Zah. 14:1)!  
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3 
EȘTI PREGĂTIT? 

 

Oamenii care trăiesc pe coasta Oceanului Atlantic 
trăiesc cu mai multe emoții în perioada dintre 1 iunie și 
30 noiembrie. Deși această perioadă din an poate să nu fie 
cu nimic deosebită pentru majoritatea oamenilor, meteo-
rologii (și admiratorii avizi de furtuni, ca mine) și aceia 
care trăiesc în această zonă, sunt foarte atenți la această 
perioadă. Motivul este că acesta este sezonul uraganelor. 

Fiecare sezon de uragane aduce cu el posibilitatea 
stricăciunilor la casele lor, a rănirii sau chiar a pierderii 
vieții. Pentru sezonul de anul acesta, Serviciul Meteoro-
logic Național (NWS) ajută publicul să devină mai edu-
cat, mai pregătit și mai protejat. „Serviciul Meteorologic 
Național este responsabil cu protecția vieții și a proprie-
tăților prin emiterea de avertismente și prognoze la timp, 
dar este esențial ca familia dumneavoastră să fie pregătită 
înainte ca furtuna să lovească zona”.3 Și aceasta, evident, 

 
3 National Hurricane Center, „Hurricane Preparedness Week”, 
www.nhc.noaa.gov/prepare/. 
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este cheia: să fii pregătit! 

Bun, îndurați-mi această comparație. Dacă aposto-
lul Petru ar fi fost meteorolog, el ar fi spus ceva de genul: 
„Întrucât uraganul este inevitabil, ‚ce fel de oameni ar 
trebui să fiți voi?’” Adică îți faci un plan pentru familia 
ta, îți cumperi cele necesare, inclusiv un kit medical și 
așa mai departe. Ești pregătit? În mod asemănător, Petru 
a spus că, având în vedere că „ziua Domnului” este ine-
vitabilă (2 Petru 3:10), „ce fel de oameni ar trebui să fiți 
voi?” (3:11). Faci tu ceva, prin ajutorul plin de putere al 
Duhului Sfânt, ca să lași deoparte păcatul și ceea ce este 
lumesc, iubind neprihănirea? Ești pregătit? 

DE ACEEA, DĂ-ȚI TOATĂ SILINȚA 

Petru a folosit de trei ori cuvântul deci [sau de ace-
ea] în capitolul 3 al acestei a doua sa epistolă (3:11, 14, 
17), și le-a reamintit de fiecare dată cititorilor de lucruri-
le importante enunțate anterior. De exemplu, că Isus 
Hristos va veni „ca un hoț” (3:10) și că cerurile, pămân-
tul și elementele materiale vor fi distruse prin foc. „Deci, 
fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oa-
meni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evla-
vioasă?” (3:11, subl.). Isus revine! Lumea aceasta nu va 
mai exista. De aceea, noi trebuie să ne dăm toate silințele 
pentru a trăi vieți sfinte și evlavioase! 
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Credincioșii sunt apoi încurajați să fie găsiți de ziua 
aceea „așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu” 
(3:12). Spre deosebire de cei necredincioși, creștinii își 
doresc din toată inima venirea lui Hristos și împlinirea 
făgăduinței „cerurilor noi și a pământului nou” (3:13). 
„De aceea”, spune Petru, „preaiubiților, fiindcă așteptați 
aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără pri-
hană, fără vină și în pace” (3:14, subl.). Cu alte cuvinte, 
anticipând această zi, ar trebui să ne dăm toate silințele 
să fim împăcați cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni, și să 
fim găsiți ireproșabili și fără vină! 

Ultima utilizare a cuvântului deci vine după comen-
tariul lui Petru privind scrierile apostolului Pavel: „ca și 
în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile 
acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care 
cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe cele-
lalte Scripturi, spre pierzarea lor” (3:16). Apoi Petru a 
spus: „Voi deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste 
lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăci-
rea acestor nelegiuiți, și să vă pierdeți tăria” (3:17, subl.). 
Deși Petru și Pavel au avut aceeași gândire, Petru a recu-
noscut că unele dintre epistolele lui Pavel aveau lucruri 
„greu de înțeles” (3:16). Totuși, ele erau inspirate de 
Dumnezeu și trebuiau acceptate ca atare. Avertizarea 
este totuși clară: „păziți-vă ca nu cumva... să vă pierdeți 
tăria”, după cum au făcut aceia care au răstălmăcit cu-
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vintele lui Pavel și restul Scripturii. Vorbind în sens 
strict, noi suntem chemați să fim în gardă atunci când 
ascultăm predicatori și/sau când citim cărțile și articolele 
lor. Dacă nu suntem atenți, putem cădea în erori doctri-
nare și în stricăciuni (vezi cartea Galateni). De aceea, 
suntem chemați să ne dăm toate silințele! 

UN ÎNDEMN DE FINAL 

Petru își încheie această epistolă cu un îndemn și o 
doxologie finală bine-cunoscute: „creșteți în harul și în 
cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus 
Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. 
Amin” (3:18). În lumina apropierii tot mai mult de „zi-
ua Domnului”, noi trebuie să ne dăm toate silințele să 
„creștem” – să creștem în sfințenie, evlavie, pace, nevi-
novăție și perseverență – folosindu-ne de harul Lui, care 
ne este disponibil. 

În plus, cu cât Îl cunoaștem mai mult pe „Domnul 
și Mântuitorul nostru Isus Hristos”, cu atât mai apropi-
ată va fi relația noastră cu El, cu atât vom fi mai capabili 
să îi depistăm pe învățătorii falși care răstălmăcesc Scrip-
turile, și cu atât mai pregătiți vom fi pentru momentul 
revenirii Lui. Doxologia poate rămâne așa cum este ea 
scrisă: „A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. 
Amin” (3:18). 
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4 
CONCLUZIE 

 

Isus vine! Fie ca acest scurt studiu intitulat Ziua 
Domnului să ne stârnească reamintindu-ne aceste adevă-
ruri importante. În primul rând, că Hristos „amână” 
făgăduința revenirii Sale astfel încât aleșii Săi să ajungă la 
pocăință. Slavă Domnului! În al doilea rând, că trebuie 
să fim atenți la ereziile distructive și amăgitoare, la mo-
dul de a trăi și la cuvintele batjocoritorilor. Ei sunt con-
damnați! În al treilea rând, că acea măreață „zi a Domnu-
lui” îi va lua pe mulți prin surprindere, ca un „hoț” venit 
în noapte. Ești pregătit și îți dai toate silințele să fii sfânt 
și perseverent? Cei din zilele lui Noe nu erau pregătiți 
pentru judecata ce avea să vină asupra lor, și potopul i-a 
nimicit! În final, dacă ești încă fără Hristos, te pot asigu-
ra că Domnul are îndelungă răbdare. Te rog, nu dispre-
țui îndelunga Lui răbdare, ci las-o să te conducă la pocă-
ință (Rom. 2:4)! Amin. 
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