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Semnele revenirii Domnului Isus


Semnele revenirii

Dacă din al vieţii iureş ne oprim ca să privim
Ceasul cel profetic, care spune ora ce-o trăim,
Ne ajunge o privire, fie şi indiferentă,
Să ne deşteptăm deodată pentru a intra-n alertă…

Lumea e în frământare, în păcat şi-n stricăciune,
Dar şi vestea bună-ajunge pân’ la margine de lume.
După semne, ceasu-arată clipele sfârşitului:
E târziu ca niciodată, vine Fiul Omului!

Zilnic semne ne somează: fizice, spirituale,
Ca să ne desprindem de lucrurile materiale.
Vremea lui Lot şi-a lui Noe e tablou de-avertisment –
Pe cei mulţi îi va surprinde marele eveniment.

Domnul e pe drum, e-aproape, semnele Îl prevestesc:
Ale mării valuri urlă, cei mai mulţi se îngrozesc.
Panica şi stresul, astăzi, milioane înfăşoară,
Iar furtuna se anunţă vijelioasă, planetară.

Uragane mari, taifune sau cutremure-n oceane,
Terorismul şi războiul în facţiunile duşmane; 
Persecuţii, ură, foame, seceta şi sărăcia
Merg din ţară-n altă ţară, împărţind din plin urgia.
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Sub distrugătoare spectre, lumea e ameninţată 
Cu şomaj, cu arme, gaze sau cu boli, înfricoşată.
Şi pe când a păcii floare pare să-nflorească iară,
Din trompete sună-alţi îngeri alte plăgi nimicitoare.

Clima globului se schimbă, iar exploziile solare
Pârjolesc întinse zone cu-arşiţi mari, dogoritoare,
Iar cuvinte ca dezastre, catastrofe naturale,
Se pronunţă-aproape zilnic pe-ale mediei canale.

Din a vremilor cămară, a sfârşitului reci vânturi
Suflă peste lanuri coapte cu-a înşelăciunii-avânturi
Şi prin amăgiri se mută larg hotarul sfânt al Legii;
Calea este pregătită pentru omul fărdelegii.

Se văd jertfe pângărite pe a Domnului altare,
Foc străin în cânt, ţinută, în trăire, în umblare.
Şi-astfel, Babilonul are sub aripile globale
Închinarea, stăpânirea în domeniile vitale.

Maladia degradării se întinde tot mai tare:
În principii, caractere, de la mic şi pân’la mare.
Rebeliunea contra legii Domnului, e-n ascensiune,
Iar în Gosen se ia timpul, paiele și-orice viziune…

Sabia de persecuţii se ridică şi brăzdează;
Milioane-ngenunchează, zeci de mii martirizează.
Toate-acestea se întâmplă nu de veacuri, de milenii…
Turma mică-i prada, ţinta leilor din umbra vremii.

Astăzi bezna se-nteţeşte cu-a balaurului ură:
Vai de voi, pământ şi mare-i ultima zvârcolitură,
Dar nu vă-nfricaţi când colţii-mproaşcă-n jur venin mortal,
Nu va-nvinge, Domnul vine! Revenirea-i fapt real.

Căci oricât reptila veche cu cei sfinţi se războieşte 
Şi-n oribile atacuri, tot mai mult îi biruieşte,
E speranţă, vine Domnul din alaiul glorios… 
E pe drum, avem salvare, vine mirele Hristos!
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Solii toamnei

Pe-ntinsuri, solii toamnei cutreieră pe rând:
Au smuls din vii elanul şi verdele plăpând,
Dar ţintele reale-s stegarii turmei mici…
Sunt primii din lunete, vizaţi ca inamici.

Apoi năprasnic suflă spre tabăra de fii
Nori infestaţi de ciumă, cu patimi şi urgii;
Se prind uniţi în jafuri, stingând făclii de cânt,
Lăsând loc nopţii sure ce vine cu avânt.

Au jefuit lumina cetăţilor din munţi –
Averi de-ncălţăminte, de haine şi virtuţi.
Au jefuit străjerii de privegheri şi dor,
Şirag de stele sacre au stins din viitor.

Au smuls surâsul dulce din multe pietre vii,
Au înghiţit albastrul din suflet şi tării,
Au alungat şi norii bogaţi în ploi târzii
Şi-au troienit în urmă cu fumuri cenuşii.

Prea parcă plâng azi crinii cu aplecate frunţi,
Că roua nu-i mai udă şi-s veştezi tot mai mulţi,
Prea au suflat cu sete în clocotul cu zel
Glacialii soli de toamnă, făcându-l căldicel.

Dar voi ce azi în vie lucraţi cu dor nespus,
Voi, cetăţeni ai Ţării, fiţi tari, vine Isus!
Acesta e preludiul cumplitului necaz,
Nu disperaţi, ’nainte! Vă ţineţi duhul treaz!

Oricât ar trece solii, oricâţi au fost…s-au dus;
Văzându-i cum se-ncruntă, strigaţi: „Vine Isus!”
Vă-ncingeţi cu-adevărul, sus sfintele făclii,
Că vine, se aude, Isus din veşnicii!



8

Aţipirea fecioarelor

Astăzi somnul aţipirii
A-nceput a încleşta,
Pe ogorul mântuirii,
Pe cei mulţi zeloşi cândva.

De-aţipesc pe partea sfântă,
Pe cealaltă-s mai activi;
Dar se-aruncă, se avântă,
Şi-n Sion ca guralivi…

Mai găsesc și slujbe…însă,
Trist, în via Domnului.
Fiindcă viaţa lor e prinsă 
În hăţișul veacului.

Şi prosperă, n-ai ce spune,
În arginţi, prin compromis;
Dar în Vie, val de brume,
Veștejesc prin formalism…

Domnul e trimis să ducă 
Evanghelia-n lung și lat, 
Când ea trebuie s-ajungă
La tot omul din păcat.

E trimis şi prin spitale,
La sărac, la cel flămând;
Au uitat demult pe cale
Că-i porunca Celui Sfânt…

Iată somnul, moleşirea – 
Mulţi în el s-au afundat,
Îmbuibaţi mereu de firea 
Ce-i împinge la păcat.
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El nu-i doar în adunare;
Somnu-adevărat şi greu
E acela care n-are
Timp şi pentru Dumnezeu…

El înăbuşe-n viaţă
Toată râvna pentru cer;
Înălţând în schimb, semeaţă – 
Slava pentru… efemer.

Nu cumva acuma prinde
Jumătate din fecioare?
Nu uitaţi, Cel rău întinde
Mrejele amăgitoare!

De-aţi căzut adânc în plasă,
Vă treziţi! Se-aud cum vin
Nişte paşi grăbiţi spre casă -
Sunt ai Mirelui divin.

Va intra şi va închide
Uşa harului slăvit.
Câţi nu vor striga: „Deschide!
Iată, Doamne, am venit!”…

Însă El le va răspunde:
„Nu v-am cunoscut nicicând!”
Iar a doua şansă nu e
Susţinută de Cuvânt!

Doar fecioarele-nţelepte,
Care-L vor întâmpina
Cu-a lor candele aprinse,
Vor intra-n odaia Sa.

Ce-ntâlnire, când cântarea
Va vibra de bucurii!
Va începe sărbătoarea 
Mirelui în veşnicii…


