
ADVENT     
 
În străzi, pe ferestre, în grădini şi hăli strălucesc acum lumini, pe care de obicei nu le vedem acolo. 
Totul este în pregătire.      
 
Pentru ce? "Comorile tuturor neamurilor", ne sânt prevestite de profetul Hagai (antepenultima carte 
a Vechiului Testament în Biblie, capitolul 2, versul 7).     
 
Ce sau cine este această "comoară a tuturor neamurilor"? Este Acela, despre care proorocul Zaharia 
(penultima carte a Vechiului Testament, capitolul 9, versul 9) acum deja 2500 de ani spune: "Iată că 
Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe 
mânzul unei măgăriţe."     
 
500 de ani mai târziu s-a împlinit pentru prima oară această profeţie, când Isus Hristos a intrat în 
Ierusalim (Evanghelia lui Matei, capitolul 21, versul 11), pentru a muri ca locţiitor pentru întreaga 
lume. Deoarece "El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci 
pentru ale întregii lumi." (1 Ioan, capitolul 2, versul 2)     
 
De la Adam încoace noi sântem astfel de oameni, cărora le place să dea vina mereu pe alţii. Ultimul 
Adam însă, Isus Hristos, a făcut din vina noastrtă vina Sa. Urmarea acestei atitudini a inimii, care 
pentru noi este cu totul străină, şi a faptei corespunzătoare acesteia pe lemnul de blestem Golgota 
este: iertarea păcatelor!     
 
Prin sângele vărsat la Cruce (viiaţa sfântă, fără de prihană) de Mielul lui Dumnezeu, fiecare, care se 
pocăieşte şi se încredinţează Lui, care crede în El, are iertarea păcatelor sale, părtăşia cu Veşnicul 
Tatăl şi cu aceasta viaţa veşnică. - Există ceva mai presus?     
 
Deja "la întemeierea lumii" Dumnezeu a "înjunghiat" (Apocalipsa 13,8) Mielul Său,  I s u s  H r i s t 
o s . "Fiindcă Dumnezeu a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi" 
(Romani, capitolul 11, versul 32).     
 
Mântuitorul Isus Hristos, care cu 2000 de ani în urmă a venit pentru prima oară pe pământ, pentru a 
birui pe Cruce peste satana, păcat, lume (vezi 1 Ioan, 2, 15-17) şi moarte prin moartea Sa şi învierea 
Sa din morţi (1 Corinteni 15, 3-4), El va reveni în curând ca Regele drept, victorios şi umil. - Sănteţi 
pregătit pentru El?     
 
Toţi guvernanţii lumii - ca şi noi toţi - au încălcat dreptul şi n-au făcut "totul", "tot ce voiţi să vă 
facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii" (Matei 
7,12).     
 
Acest Veşnic Cârmuitor însă "prin neprihănire" îşi "întăreşte un scaun de domnie" (Proverbe 16,12, 
a 19-a carte a Vechiului Testament). Pentru că El este "un împărat care judecă pe săraci după 
adevăr, îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie" (Proverbe 29,14).     
 
Cine se pregăteşte pentru EL şi apropiata Sa venire?     
 
Cine "îşi aprinde luminile" şi se "înfrumuseţează" pentru REGELE regilor? Fără El este veşnic 
întuneric.     
 
El însă prin Cuvântul Său, biblia, sângele Său şi Duhul Său ne-a dat totul, ca să fim pregătiţi pentru 
"comorile tuturor neamurilor" (Haggai 2,7), "CEL DORIT de toate neamurile", cum s-ar mai putea 
traduce aceste cuvinte evreice din textul original.     
 



Citiţi în legătură cu aceasta prima epistolă a lui Ioan. Aici vă va întâmpina strălucitoarea dragoste a 
lui Dumnezeu, cu dorinţa de a vă cuceri inima:     
 
"Ridicaţi sus uşile, lărgiţi porţile, vine DOMNUL slavei! El este drept, un ajutător, preţios, 
blândeţea Lui nu are margini."     
 
Vreţi într-adevăr să respingeţi dragostea Lui, trecând de ea cu dispreţ, indiferenţă sau suspiciune, cu 
revoltă sau distanţare?!    
 
Prin judecată şi har, prin har şi judecată Atotputernicul Dumnezeu vorbeşte în evenimentele istorice 
contemporane, care sânt o îndeplinire a cuvântului Său profetic, biblia (Matei 24; Marcu 13; Luca 
21; Daniel 2; 7; 9,24-27; 11; Apocalipsa 6-19; 17-18).     
 
Cine Îl aude în acestea? Cui pasă de vorba Lui??    
 
Sau vă întrebaţi: Cum pot să răspund la dragostea Lui şi să-I deschid poarta inimii mele?     
 
El însuşi spune în Proverbe 23,26: "Fiule, dă-mi inima ta, şi să găsească plăcere ochii tăi în căile 
Mele."     
 
Cum puteţi să deschideţi poarta  inimii dumneavoastre pentru EL, DOMNUL ISUS HRISTOS?    
Spuneţi-I: "Doamne Isus Hristos, Îţi mulţumesc, că ai venit să-mi ispăşeşti păcatele! De aceea Ti le 
mărturisesc acum ... şi Te rog, iartă-mi păcatele şi vin-o Tu în inima mea! Tu să fi de acum încolo 
Domnul şi Mântuitorul meu!"     
 
Cu intrarea în acest legământ sfânt cu Viul Dumnezeu etern prin Isus Hristos aţi primit acum viaţa 
nouă din Dumnezeu, pe care El doreşte s-o %desfăşoare tot mai mult în dumneavoastră. De aceea 
El vă avertizează:     
 
"Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală, şi, 
la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El" (1 Ioan 2,28)!     
 
Doriţi să aflaţi mai mult despre acest minunat adevăr etern, atunci începeţi să citiţi biblia. Este de 
mare actualitate şi totodată are valabilitate veşnică! Doriţi s-o verificaţi singur?            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7voi clătina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, şi voi umple de slavă Casa 
aceasta, zice Domnul oştirilor."  
Gen 49.10;Mal 3.1; 
 
9Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la 
tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei 
măgăriţe.  
Isa 62.11;Zaharia 2.10;Mat 21.5;Ioan 12.15;Ier 23.5;Ier 30.9;Luc 19.38;Ioan 1.49; 
 
2El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale 
întregii lumi.  
Rom 3.25;2Cor 5.18;1Ioan 1.7;1Ioan 4.10;Ioan 1.29;Ioan 4.42;Ioan 11.51-52;1Ioan 4.14; 
 
8. Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la 
întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost înjunghiat. 
 
32. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi.  
12. Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi 
Proorocii. 
 
12Împăraţilor le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întăreşte un scaun de domnie. -  
Proverbe 25.5;Proverbe 29.14; 
 
14Un împărat care judecă pe săraci după adevăr, îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. -  
Proverbe 20.8;Proverbe 25.5;Ps 72.2.4-14; 
 
7voi clătina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, şi voi umple de slavă Casa 
aceasta, zice Domnul oştirilor."  
Gen 49.10;Mal 3.1; 
 
26Fiule, dă-mi inima ta, şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele.  
 
28Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală, şi, 
la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.  
1Ioan 3.2;1Ioan 4.17;  


