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Este speranţă pentru 
supravieţuirea omenirii? 

 
 „Profeţii de astăzi…adesea nu sunt conducători religioşi, dar un grup mic de academicieni 
care, rupându-se de specialitatea disciplinei, au supravegheat epoca noastră din cele mai largi 
perspective şi au adus înapoi un raport de un pericol iminent.”  -- Ionathan Sacks, Rabinul Şef al 
Angliei. 
 
 Vremea a fascinat lumea de mult.  Observând cerul – schimbarea umbrelor, a culorilor şi a 
formelor norilor – putem adesea prezice schimbările în vreme. 
 Cu aproape 2000 de ani în urmă, Isus Hristos a comentat asupra acestei aceleaşi fascinaţii:  
„Cînd se înserează, voi ziceţi: „Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roş.”  Şi dimineaţa, ziceţi: 
„Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roş-posomorât.” Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiţi, 
şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?”  (Matei 16:2-3).  
 Ideea lui Isus a fost  că fascinaţia noastră înnăscută, cu observarea şi analiza condiţiilor de 
vreme, ar trebui să ne sugereze ceva:  că noi ar trebui să observăm şi să analizăm semnele timpurilor 
noastre. 
 Dar oricine priveşte vremea ştie că condiţiile se pot schimba foarte repede.  Furtuni distructive 
se pot materializa deodată, să provoace prăpăd şi să se disperseze tot atât de repede pe cât au apărut.  
Adesea vreme care pare să fie ameninţătoare, şi cerul se poate schimba în ameninţător şi întunecos, 
dar nu se produce nici o furtună.  Pericolul trece. 
 La fel este când considerăm proorocirea Bibliei.  Lume bine intenţionată a încercat să coreleze 
proorocirile cu evenimentele şi trendurile  geo-politice şi au conchis că proorocirea se împlinea în 
faţa ochilor lor.  Dar atunci, factori neprevăzuţi au intrat în joc, evenimentele şi-au schimbat cursul, şi 
trendurile s-au schimbat.  Furtuna prezisă sa disipat. 
  Asemenea alarme false s-au întâmplat şi mai înainte.  Ele se vor întâmple din nou.  Dar într-o 
bună zi furtuna va lovi din nou cu toată furia. Proorociri biblice surprinzătoare şi înfricoşătoare se vor 
împlini.  Eşti pregătit? 
 

Periclitarea supravieţuirii fizice 
 
 „…Noi am atins un punct de criză istorică.  Forţele generate de economia tehnico-ştiinţifică 
sunt acum suficient de puternice să distrugă mediul înconjurător, adică cu alte cuvinte, baza 
materială a vieţii omeneşti.”      -- Eric Hobsbawm 
 
 Lumea s-a schimbat pentru totdeauna în 1945.  În anul acela, cu detonarea bombelor atomice 
peste Hiroşima şi Nagasaki, Japonia, omul a demonstrat pentru prima dată potenţialul înfricoşător de 
a putea distruge toată viaţa omenească. 
 De atunci armamentul nostru a crescut cu mult mai puternic şi mai ameninţător.   Acele prime 
bombe atomice de război, deşi devastante, au fost de numai 128 kilotone  -- echivalentul a cca. 12500 
de tone de explosive convenţionale.  Cea mai mare bombă explodată cu succes dela război încoace, 
de către aceea care a fost Uniunea Sovietică, a fost estimată la 60 de megatone, sau aproape de  5000 
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de ori mai puternică decât bomba dela Hiroşima şi Nagasaki, sau echivalentul a 60 de milioane de 
tone de TNT. 
 Deşi inventarele de bombe atomice au fost micşorate ca rezultat al tratatelor dintre Statele 
Unite ale Americii şi Uniunea Sovietică, rămâne suficient material nuclear ca să anihileze viaţa 
omenească de mai multe ori.  Distrugerea dezlănţuită de bomba din Hiroşima, este estimată a fi 
numai a milioana parte din puterea de distrugere a arsenalului nuclear al lumii. 
 În afară de America şi Rusia, sunt cel puţin cinci alte naţiuni care posedă arme nucleare:  
Anglia, Franţa, China, India şi Pakistanul.  Experţii presupun că sunt şi alte ţări care au încărcături 
nucleare şi sisteme de ale livra şi încă altele care urmează un curs activ de dezvoltare a armamentului 
nuclear. 
 Ameninţarea nucleară rămâne pericolul cel mai vizibil pentru supravieţuirea omului.  Dar nu 
este singurul.  Autorităţile citează mai multe moduri în care acţiunile sau dezastrele naturale ar putea 
să elimine în cea mai mare parte – dacă nu în întregime – viaţa omenească.  Printre ele: 

• Armele chimice.  Multe ţări posedă rezerve de gaz de nervi şi alte amestecuri de coşmaruri, 
încât o singură picătură inhalată sau absorbită prin pielea expusă poate omorî persoana în 
câteva minute. 

• Armele biologice.  Multe din aceleaşi naţiuni care au dezvoltat armele chimice au produs de 
asemenea arme biologice.  Epidemiile oribile create de om care ar rezulta, s-ar putea răspândi 
ca focul prin populaţia fără apărare. 

• Armele convenţionale.   Omul continuă să dezvolte mereu bombe, gloanţe şi rachete mai 
destructive, chiar în timp de construieşte arme cu laser, generatoare de raze cu particule şi 
bombe cu neutroni. 

• Distrugerea mediului.  Deşi unele naţiuni au făcut paşi giganţi în încetinirea degradării 
mediului înconjurător, condiţiile se înrăutăţesc rapid în ţările sărace.  Creşterea poluării 
aerului, a solului şi a apei, sunt pericole majore pentru sănătatea oamenilor – şi chiar a vieţii – 
în multe regiuni. 

• Epidemiile de boli.  SIDA este estimată să fi luat mai multe vieţi decât oricare alta dintre 
marile epidemii anterioare, inclusiv ciuma neagră din Evul Mediu şi epidemia de gripă din 
1918.1919, răspândită în toată lumea.   Alte boli mortale ca Ebola, Febra Lasha, Virusul 
Marburg, virusul Machupo şi febra Dengue toate au apărut în vremuri recente. 

• Foametea.  Avansurile din Agronomie au ţinut producţia de hrană cu puţin înainte de 
creşterea populaţiei.  Dar creşterea epuizării solului, lipsa de apă, seceta şi neliniştea socială 
ridică spectrul foametelor devastante care se pot reîntoarce în orice moment. 

• Dezastrele naturale.  Cutremure, uragane, taifunuri, inundaţii şi cicloane iau mii de vieţi  în 
fiecare an.  Oamenii de ştiinţă recunosc că asteroizii şi meteoriţii au căzut în trecut pe pământ 
în mod repetat şi o pot face în viitor, cu un impact devastator asupra tuturor locuitorilor 
pământului. 

 
După cum vom vedea în lecţia aceasta, multe din ameninţările acestea pentru supravieţuirea omenirii 
joacă un rol important în proorocirile din Biblie. 
 

Mai întâi veştile bune 
 
 Multă lume presupune că profeţia Bibliei este toată rea.  Multe evenimente prezise să se 
întâmple sunt de necrezut de înfricoşătoare şi traumatice.  Biblia este clară despre aceasta – şi de 
motivele pentru care aceste evenimente vor avea loc.  
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 Dar Biblia este de asemenea clară că atât veşti rele cât şi cele bune ne stau înainte.  Deşi 
lumea va vedea aceste zile de întuneric în scurtă vreme, norii aceştia de furtună sunt preludiul unei 
lumi minunate aşa cum nu s-a mai văzut niciodată şi care nici nu poate fi imaginată.  Isus Hristos a 
descris evenimentele acestea uimitoare ca „începutul durerilor” [de naştere] (Matei 24:8). 
 Pavel a asemănat evenimentele dela sfârşitul vremii cu muncile unei femei care dă naştere.  
Dar durerea ei este curând depăşită de bucurie, ea uită agonia ei imediat ce viaţa nouă vine în lume 
(Romani 8:18-23). 
 Deşi lecţia pe care o citim se concentrează pe anumite evenimente traumatice ce vor avea loc, 
mai târziu vom discuta minunata lume de mâine – timpul ce se află dincolo de epoca aceasta a 
suferinţei şi nenorocirilor omeneşti.  Ţine minte pe măsură ce citim prin proorocirile corespunzătoare 
că, aşa cum am discutat în lecţia anterioară, Dumnezeu este întotdeauna în control şi face totul cu un 
scop, chiar dacă scopul acela nu ne este nouă întotdeauna clar. 
 La fel va fi cu evenimentele dela sfârşitul epocii.  Dumnezeu ne cunoaşte natura, El ştie 
modul în care noi gândim şi reacţionăm.  El a văzut din experienţa a peste 6000 de ani că noi ne 
aducem, în mod regulat şi frecvent, suferinţe enorme asupra noastră prin propriile noastre alegeri şi 
fapte rele.   După cum Biblia ne arată potrivit şi repetat, că ”culegem ceea ce am semănat” (Galateni 
6:7-8; Iov 4:8; Osea 8:7). 
 Ţine aceasta în minte când examinăm ce se află înainte pentru lumea noastră. Profeţia ne 
dezvăluie că omul se va aduce pe muchia extincţiei.  Dar ne dezvăluie de asemenea cum vom 
supravieţui!   
 Înainte de a începe să examinăm Scripturile, noi te îndemnăm cu tărie să cauţi fiecare vers 
citat în propria ta Biblie.  Lecţia aceasta va discuta versuri specifice care adesea fac parte din pasaje 
profetice lungi şi amănunţite.  Multe cărţi din Biblie sunt devotate profeţiei, şi mare parte din profeţia 
aceasta se referă le epoca de sfârşit.  
 Lecţia aceasta, din cauza spaţiului limitat, este cea mai simplă delineare.   Noi te încurajăm să 
citeşti versurile şi contextele lor – incluzând de multe ori şi capitolele din jur – pentru a obţine o 
înţelegere mai aprofundată a evenimentelor de sfârşit al epocii. 
 Noi de asemenea te invităm să ceri copiile tale gratuite ale Trăim noi în Epoca de Sfârşit?  
[Are We Living in the End of Time?] şi Cum să înţelegem profeţia Biblică” [How to Understand 
Bible Prophecy].  Cheamă-ne la adresa din ţara ta, sau din ţara cea mai apropiată de tine, sau coboară 
broşurile de pe Internet la adresa www.ucg.org/easteuropean .  Ambele broşuri îţi vor aprofunda 
înţelegerea profeţiei Bibliei şi a epocii de sfârşit.   
 

Putem noi cunoaşte viitorul? 
 
 Omenirea a găsit de multă vreme interesantă ideea de a cunoaşte viitorul.  De-a lungul 
veacurilor diferiţi oameni au căutat vizionari, ghicitori de noroc şi medii care să prezică ce li se află 
înainte.  Aceşti vizionari, proclamaţi singuri, de obicei au ajuns la nimic.  Puţinele lor preziceri exacte 
sunt fie depăşite la număr de cele eronate sau sunt simple ghiciri norocoase. 
 Biblia, însă, este diferită.  Conţine sute de proorociri amănunţite, şi după aceea arată câte din 
prezicerile acelea s-au împlinit secole mai târziu.  Multă din Biblie este profeţie, şi prezicerile sale 
sunt atât de sigure că am putea numi profeţia Bibliei „istoria scrisă dinainte.”  În lecţia aceasta vom 
citi titlurile de mâine.  Hai să vedem ce ne spune Biblia că aşteaptă omenirea. 
 
Prezice Dumnezeu viitorul? 
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 „Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este 
altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este nici unul ca Mine.  Eu am vestit dela început ce are să se 
întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămânea în 
picioare, şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea”  (Isaia 46:9-10). 
 
Le permite El oamenilor să înţeleagă ce va avea loc în viitor? 
 
 „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi 
prooroci”  (Amos 3:7). 
 
 Dumnezeu a dezvăluit aspecte specifice ale viitorului prin proorocii Săi.  Mesajele acestor 
profeţi, la fel ca şi ale unora dintre apostoli care au avut aspecte ale viitorului dezvăluite lor, sunt  
înregistrate pentru noi în Biblie.  Cuvântul lui Dumnezeu este singura sursă sigură pentru înţelegerea 
viitorului. 
 
Poate Dumnezeu să îndeplinească ceea ce a prezis El? 
 
 „…Da, Eu am spus, şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui”  (Isaia 46:11). 
 
 Este un lucru să prezici viitorul, dar este complet altceva să ai puterea de a aduce aceste 
evenimente să se împlinească.  Nici un clar văzător omenesc nu are puterea aceasta. 
 
Vorbeşte Biblia de diferite epoci? 
 
 „Şi Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni, care să-şi fi lăsat casa, sau nevasta, 
sau fraţii, sau părinţii, sau copiii, pentru Împărăţia lui Dumnezeu, şi să nu primească mult mai mult 
în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viaţa vecinică”  (Luca 18:29-30). 
 
 „Har şi pace vouă dela Dumnezeu Tatăl, şi dela Domnul nostru Isus Hristos!  El S'a dat pe 
Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului 
nostru şi Tatăl”  (Galateni 1:3-4). 
 
 Isus a contrastat „veacul acesta de acum” cu „în veacul viitor.”   Apostolul Pavel a descris 
epoca aceasta ca „acest veac rău.”  În lecţia aceasta vom vedea ce ne spune Biblia despre tranziţia 
dintre „acest veac rău” şi „veacul viitor.” 
 
Discută Biblia ca „sfârşitul veacurilor” – epoca noastră specială în istorie? 
 
 „El [Isus Hristos] a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte, 
şi I-au zis: „Spune-ne, cînd se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al 
sfârşitului veacului acestuia?”  (Matei 24:3). 
 
A prezis Hristos condiţii şi evenimente specifice care vor preceda reîntoarcerea Sa? 
 
 „Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.  Când vor începe 
să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea 
voastră se apropie”  (Luca 21:27-28).   
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 „Tot aşa, cînd veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu 
este aproape”  (versul 31). 
 
 Studiază cu atenţie Matei 24, Marcu 13 şi Luca 21.  Acestea sunt rapoarte paralele ale 
Profeţiei Olivet, dată de Isus Hristos discipolilor Săi, cu puţin timp înainte de a fi răstignit.  În 
prezicerea aceasta uimitoare, dată pe Muntele Măslinilor, Isus rezumă condiţiile şi evenimentele care 
vor afecta omenirea în epoca ce va conduce la reîntoarcerea Sa. 
 Profeţia aceasta descuie de asemenea înţelegerea cărţilor profetice ale lui Daniel şi a 
Apocalipsei, care descriu unele dintre aceleaşi evenimente.  După completarea acestei lecţii, ar trebui 
să citeşti cărţile acelea două ca să-ţi extinzi înţelegerea condiţiilor şi a evenimentelor epocii de sfârşit. 
 

Să nu fi înşelat 
 
 „El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au zis: 
„Spune-ne, cînd se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului 
veacului acestuia?”  Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva”  (Matei 
24:3-4). 
 
 Isus a început cu o avertizare:  Nu permiteţi să fiţi înşelaţi!  Multă lume este familiară cu 
Profeţia Olivet a lui Isus Hristos.  Ei sunt conştienţi de evenimentele şi condiţiile descrise de El.  
Totuşi mulţi nu-şi dau seama că au omis primul semn de avertisment dat de Isus Hristos.  Ei au căzut 
pradă înşelăciunii religioase. 
 
Va fi înşelăciunea religioasă mult răspândită? 
 
 „Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe 
mulţi”  (versul 5). 
 
 „Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi”  (versul 11). 
 
 „Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, 
până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi”  (versul 24). 
 
 Notează cuvintele folosite de Isus:  „…vor veni mulţi… şi vor înşela pe mulţi… Se vor scula 
mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi.”  Cuvântul grec polus, tradus „mulţi,” înseamnă 
„mult, mulţi, mare” (Dicţionarul Complet al Traducătorului lui Vine al cuvintelor Vechiului şi Noului 
Testament [Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words], 1985, 
„mulţi”).  Înşelătoria aceasta este clar că va fi masivă şi larg răspândită. 
 Studiază toate scripturile acestea în Biblia ta.  Citeşte cuvintele lui Isus Hristos şi ale 
apostolilor când ei ne-au avertizat de o mare mişcare religioasă – invocând numele lui Isus Hristos – 
care ar conduce cea mai mare pare a lumii pe o cale greşită.  Tragic, cei mai mulţi au ignorat 
avertismentele pe care Însuşi Isus Hristos le-a dat. (Pentru a înţelege mai bine cum s-a ajuns la 
această mare înşelătorie religioasă, cere negreşit broşura gratuită Biserica clădită de Isus [The 
Church Jesus Built]sau coboar-o depe Internet la www.ucg.org/easteuropean .  
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Ce este cuprins în înşelătoria aceasta? 
 
 „Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, cari se prefac în 
apostoli ai lui Hristos”  (2 Corinteni 11:13). 
 
 În puţini ani după moartea lui Isus Hristos, lumea a  început să deformeze şi să măsluiască 
mesajul Lui. Abia trecuseră două decade, când apostolul Pavel a avertizat congregaţiile despre 
„apostolii falşi,” spunându-le că el suferise deja de mâinile „fraţilor mincinoşi”  (2 Corinteni 11:13, 
26).  Înşelătorii aceştia au venit în numele lui Hristos, dar ei i-au condus pe mulţi pe căi greşite cu 
mesajele lor deformate. 
  
Cine este adevăratul capo de maestru  din spatele acestei înşelătorii mondiale? 
 
 „Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.  Nu este mare 
lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele 
lor”  (2 Corinteni 11:14-15). 
 
Care este metoda acestei înşelătorii religioase? 
 
 „Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile 
voastre să nu se strice dela curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos.  În adevăr, dacă vine 
cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să 
primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă Evanghelie, pe care n-aţi primit-o, oh, cum îl 
îngăduiţi de bine!”  (2 Corinteni 11:3-4). 
 
 „Mă mir că treceţi aşa de repede dela Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o altă 
Evanghelie.  Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni cari vă tulbură, şi voiesc să 
răstoarne Evanghelia lui Hristos”  (Galateni 1:6-7). 
 
 Isus a prezis că unii Îi vor lua numele şi vor pretinde că îl reprezintă pe El – dar exact aceiaşi 
oameni vor fi şarlatanii.  Ei vor pretinde că sunt Creştini dar vor aduce un mesaj diferit şi un 
Creştinism fals. 
 În zilele lui Pavel mişcarea aceasta ere deja cu mult răspândită.  Unii propovăduiau deja „un 
alt Hristos” şi „o evanghelie diferită.”  Cele mai multe biserici din epoca noastră se concentrează pe o 
evanghelie despre Hristos în timp ce ignoră concentrarea pe focarul învăţăturilor lui.  Acoperind 
mesajul lui, ei propovăduiesc un mesaj care este diferit de mesajul împărăţiei lui Dumnezeu” 
propovăduit de Hristos (Marcu 1:14).  Să ceri negreşit copia ta gratuită a broşurii Evanghelia 
Împărăţiei [The Gospel of the Kingdom] pentru a înţelege mai bine acest adevăr vital. 
 
În ciuda acestei înşelătorii, va fi adevărata evanghelie – evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu – 
proclamată de asemenea înainte de venirea lui Isus Hristos? 
 
 „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de 
mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul”  (Matei 24:14). 
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O lume periculoasă şi muribundă 
 
În afară de înşelătoria religioasă masivă, ce alte condiţii a prezis Isus Hristos că învălui lumea 
la sfârşitul epocii noastre? 
 
 „Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăimântaţi, căci toate aceste 
lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci.  Un neam se va scula împotriva altui 
neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete 
şi ciumi…”  (Matei 24:6-7). 
 
 Primul război mondial a început în 1914.  A fost urmat la numai două decade mai târziu de cel 
de al doilea război mondial.  Ambele au fost atât de oribil de sângeroase şi distructive încât au condus 
la eforturi în lumea întreagă de a găsi o pace de durată, mai întâi prin Liga Naţiunilor şi după aceea 
prin Naţiunile Unite.  În pofida intenţiilor onorabile, lumea a fost martoră la duzini de alte războaie 
majore şi conflicte armate mai mici.  Lumea a rămas periculoasă şi instabilă – şi profeţia ne spune că 
va deveni din ce în ce mai rău. 
 
A prezis Isus Hristos un alt semn mare, unul care adesea însoţeşte războiul? 
 
 „va fi foamete…”  (versul 7, Biblia Ortodoxă Română). 
 
Ce alte condiţii vor aducea de asemenea suferinţe mari? 
 
 „…şi ciumă…”  (acelaşi vers, Biblia Ortodoxă Română). 
 
 Neliniştea socială şi distrugerea agriculturii şi a sistemului de distribuţie care însoţesc războiul 
vor conduce la lipsa de alimente şi foamete.  Victimele războiului înfometate şi slăbite vor fi 
susceptibile la boli şi epidemii.  Războiul aduce devastare şi suferinţe de nespus, şi nu numai pentru 
cei combatanţi. 
 Bine-nţeles că nu toate foametele şi epidemiile sunt rezultatul strict al războiului.  Erodarea 
solului, epuizarea mineralelor, pierderea pământului arabil, contaminarea apei şi a solului şi 
guvernele corupte contribuie de asemenea la mărirea lipsei noastre de a putea să ne alimentăm.  
Dezastre naturale ca seceta, inundaţii, căldura sau frigul excesiv de asemenea distrug recoltele şi pot 
aduce foametea.  Bolile adesea urmează repede pentru a plăgui populaţia slăbită. 
 Multe obiceiuri prea-omeneşti – cum sunt poluarea mediului înconjurător, dieta proastă, lipsa 
de sanitaţie şi aglomerarea oraşelor – pot de asemenea prepara scena pentru foamete şi epidemii.   
Chiar şi călătoria modernă este o sabie cu două tăişuri.  Aceeaşi convenienţă care ne permite să 
călătorim peste tot globul în chestiune de ore poate din inadvertenţă să permită răspândirea 
nedetectată şi rapidă a bolilor. 
 
A prezis Isus Hristos dezastre naturale? 
 
 „şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ…”  (acelaşi vers). 
 
În ciuda acestor orori, vor deveni  condiţiile din lume chiar şi mai rele? 
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 „Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor”  (versul 8). 
 

O schimbare bruscă şi periculoasă 
de evenimente  

 
Care ar fi rezultatul dacă această epocă de dezastre fără paralel ar fi lăsată să continue? 
 
 „Pentrucă atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată dela începutul lumii 
până acum, şi nici nu va mai fi.  Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din 
pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate”  (Matei 24:21-22). 
 
 Nimic nu se va compara cu epoca aceea!  Epoca aceasta fără precedent se va dovedi atât de 
periculoasă încât, dacă Dumnezeu nu intervine, toate vieţuitoarele vor muri.  Citeşte şi studiază cu 
atenţie Matei 24 pentru a înţelege mai bine evenimentele şi condiţiile acestea. 
 
Va permite Dumnezeu ca oamenii să se distrugă singuri? 
 
 „dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate…”  (versul 22). 
 
 „În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci 
aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de cînd sunt neamurile şi până la vremea 
aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte”  
(Daniel 12:1).  
 Deşi omenirea va fi aducă pe muchia distrugerii, Dumnezeu va interveni ca să-i oprească 
extincţia.  Dumnezeu va „scurta” epoca aceasta astfel ca puţini să poată fi salvaţi.  Acestea sunt 
veştile bune care vor apare din cele rele.   
 
Pot oamenii să prezică exact când vor avea loc evenimentele acestea? 
 
 „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci 
numai Tatăl”  (Matei 24:36). 
 
 „Deaceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi”  (versul 
44). 
 
 „Vegheaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului”  (Matei 25:13). 
 
Vor veni evenimentele acestea deodată? 
 
 „Pentrucă voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.  Cînd vor 
zice: „Pace şi linişte!” atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste 
femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare”  (1 Tesaloniceni 5:2-3). 
 
Va fi multă lume surprinsă de evenimentele acestea neaşteptate? 
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 „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului.  În 
adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cînd mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în 
ziua cînd a intrat Noe în corabie, şi n-au ştiut nimic, până cînd a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot 
aşa va fi şi la venirea Fiului omului”  (Matei 24:37-39). 
 
 Isus spune că evenimentele acestea care vor conduce la reîntoarcerea Sa vor lua prin 
surprindere pe mulţi.  Ei vor fi ca oamenii din zilele lui Noe care au continuat cu obiceiurile lor 
zilnice crezând că viaţa va merge înainte ca de obicei.   Ei au ignorat avertismentele lui Noe despre 
lumea din ce în ce mai depravată şi degenerată din jurul lor – până când a început să cadă ploaia. 
 

Un avertisment serios pentru credincioşi 
 
Vor avea vre-unii o idee generală când vor avea loc evenimentele acestea? 
 
 „Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întunerec, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ”      (1 
Tesaloniceni 5:4). 
 
 „Dela smochin învăţaţi pilda lui: Cînd îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este 
aproape.  Tot aşa, şi voi, cînd veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, 
este chiar la uşi”  (Matei 24:32-33). 
 
 Deşi Biblia este clară că nimeni nu poate şti momentul exact al reîntoarcerii lui Hristos, atât 
Isus cât şi Pavel au spus că aderenţii lui Hristos ar trebui să fie capabili să recunoască semnele 
conducând la ea.  Multe proorociri ne dau amănunte explicite care ne ajută să ştim când se apropie 
momentul.  De aceea este vital ca tu să citeşti şi să studiezi profeţiile acestea din Biblia ta proprie 
(comparând alte versiuni şi traduceri care te ajută adesea să-ţi mărească înţelegerea).  Să citeşti cu 
atenţie şi să reflectezi asupra „Ne spune profeţia când se va reîntoarce Isus Hristos?” la paginile 12- 
14. 
 
Cum urmează să ne preparăm noi pentru evenimentele acestea monumentale?         
 
 „…De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.  Căci cei ce dorm, dorm 
noaptea; şi cei ce se îmbată, se îmbată noaptea.  Dar noi, cari suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne 
îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.  Fiindcă 
Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, 
care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.  Deaceea, 
mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr”  (1 Tesaloniceni 5:6-11). 
 
 „Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare 
şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.  
Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului.  Vegheaţi dar în 
tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, cari se vor întâmpla, 
şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului”  (Luca 21:34-36). 
 
 „Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi cînd va veni vremea aceea.  Se va întâmpla 
ca şi cu un om plecat într-altă ţară, care îşi lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este 
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datoria lui, şi porunceşte portarului să vegheze.  Vegheaţi dar, pentrucă nu ştiţi cînd va veni stăpânul 
casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa”  (Marcu 13:33-35). 
 
 „Vegheaţi dar, pentrucă nu ştiţi cînd va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, 
sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa.  Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească 
dormind.  Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!”  (versurile 35-37). 
 
 „Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine, şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca 
un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine”  (Apocalipsa 3:3). 
 
 Cuvântul lui Dumnezeu ne dă destulă direcţie astfel ca noi să putem fi preparaţi spirituali 
pentru aceste evenimente: „…să nu dormim…să veghem şi să fim treji… să ne îmbrăcăm cu platoşa 
credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii…luaţi seama…vegheaţi…  rugaţi-vă, 
ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea… Ţine, şi pocăieşte-te…” 
 Apostolul Pavel descrie vivid atitudinea, apropierea şi perspectiva omenirii în epoca de 
sfârşit:  „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.   Căci oamenii vor fi iubitori de sine, 
iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie, fără 
dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, 
obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu”             (2 Timotei 3:1-
4). 
 La sfârşitul acestei epoci, bărbaţii şi femeile vor fi extrem de egoişti şi absorbiţi de sine.  Ei 
vor fi orbi pentru creşterea semnelor de pericol din jurul lor – şi vor fi luaţi prin surprindere.  Dacă nu 
urmăm instrucţiunile lui Dumnezeu de a fi treji la minte, vigilenţi şi alerţi, vom avea riscul de a 
adormi şi a fi nepregătiţi spiritual – şi vom suferi consecinţele neglijenţei noastre. 
 
Vor presupune unii că Isus Hristos nu se va reîntoarce deloc? 
 
 „Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, cari 
vor trăi după poftele lor, şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de cînd au adormit 
părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau dela începutul zidirii!”  (2 Petru 3:3-4). 
 
Care este perspectiva lui Dumnezeu cu momentul reîntoarcerii lui Hristos? 
 
 „Dar, prea iubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o 
mie de ani sunt ca o zi.  Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o 
îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă”  
(versurile 8-9). 
 
 Petru ne spune că unii vor înţelege greşit condiţiile conducând la reîntoarcerea lui Hristos 
pentru că ei văd timpul din punctul de vedere limitat omenesc în loc din perspectiva lui Dumnezeu.  
Dumnezeu, care este nemuritor şi veşnic, nu priveşte timpul în acelaşi mod ca noi.  Când tendinţele şi 
evenimentele nu se dezvoltă aşa cum am crede noi că ar trebui, sau când Isus nu se reîntoarce când 
ne-am aştepta noi, unii cad  în cursa presupunerii că promisiunile şi proorocirile biblice nu vor mai 
avea loc. 
 Oamenii aceştia, spune Petru, fac o greşeală fundamentală.  Ei nu recunosc că Dumnezeu este 
răbdător, permiţându-ne mai mult timp pentru ca noi să ne putem întoarce la El în pocăinţă.  
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Dumnezeu „porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentrucă a rânduit o 
zi, în care va judeca lumea…”  (Faptele Apostolilor 17:30-31). 

 
Glosar 

 
 Orbire:  Lipsa puterii de a vedea.  „În Scriptură orbirea este un termen folosit adesea pentru a 
indica ignoranţa sau nevoia de discernământ spiritual…o lipsă de înţelegere rezultând din necredinţă”  
(Dicţionarul Bibliei al lui Unger [Unger’s Bible Dictionary]:  „Orbirea”). 
 Natura omenească: Caracteristicile, tendinţele şi comportarea unei fiinţe omeneşti.  La 
naştere natura omenească este fundamental neutră.  Însă, în timp şi sub influenţa Satanei, natura 
omenească este predominant caracterizată prin: vanitate, gelozie, lăcomie şi proprie gratificare.  Ca 
creaturi de alegere, suntem porunciţi, şi de aşteptat, să rezistăm atracţiei motivărilor de sine joase, şi 
să răspundem îndrumării Duhului lui Dumnezeu. 
 Mesia: Un cuvânt Ebraic însemnând literal „cel uns,” sinonim cum cuvântul grec christos, 
tradus în Hristos.  În vechiul Israel, atât persoanele cât şi lucrurile consacrate pentru scopuri sfinte 
erau „unse” având uleiul turnat peste ele.  Israeliţii nu s-au gândit să încoroneze un rege, dar „să-l 
ungă” când a ajuns să fie înscăunat…(Viitorul Mesia [Mântuitor]) urma să distrugă puterile lumii 
într-un act de judecată, să salveze Israelul de duşmanii săi şi s-o restaureze ca naţiune.  Mesia este 
Împăratul acestei Împărăţii viitoare de a cărei puteri politice şi religioase vor ţine cont celelalte 
naţiuni.  Misiunea Sa este răscumpărarea Israelului, dominionul Său este universal.  Acesta este 
tabloul clar al Mesiei în practic toate pasajele Vechiului Testament in care este vre-o referinţă la El.  
(Dicţionarul Biblic cu Fotografii al lui Zondervan [The Zondervan Pictorial Bible Dictionary: 
„Mesia”). 
 Profeţia:  Prezicerea evenimentelor ce vor veni.  „Un discurs emanând din inspiraţia 
divină şi declarând scopurile lui Dumnezeu, fie prin reprobare şi admonestare a celor  răi, fie un 
confort a celor afectaţi sau dezvăluind lucrurile ascunse;  în special prezicând evenimentele viitoare. 
(Lexiconul Greco-Englez Revizuit al lui Thayer [Revized Thayer’s Greek English Lexicon]:  
„Profeţia”). 
 Semnul: Redarea mai multor cuvinte Ebraice şi Greceşti, care de obicei denotă o 
miraculoasă, sau, cel puţin, un element divin sau extraordinar al vreunui eveniment viitor 
(Dicţionarul Bibliei al lui Unger [Unger’s Bible Dictionary]:  „Semn”). 
 

Ne spune profeţia Bibliei când se va reîntoarce Isus Hristos? 
 
„Spune-ne, cînd se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului 
veacului acestuia?”  Cu cuvintele acesta L-au îndemnat ucenicii pe Isus să le spună care vor 
evenimentele şi condiţiile care vor marca momentul întoarcerii Sale (Matei 24:3). 
 Isus le-a explicat că unele semne că sosirea Sa se iminentă vor fi fără greş.  El a observat că 
întocmai cum un pom de smochin înmugureşte este un semn sigur că vine vara, „Tot aşa, şi voi, cînd 
veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi”  (versurile 32-
33).. 
 Dumnezeu în Cuvântul Său, ne dă o delineare şi o succesiune largă a evenimentelor profetice.    
Unele amănunte  încă sunt dincolo de vederea noastră a acestui moment în istorie.  Totuşi, între 
multele evenimente care conduc la reîntoarcerea lui Hristos sunt evenimente şi condiţii majore care 
pot fi confirmate şi verificate istoric. 
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Prima condiţie:  capabilitatea omului de a anihila toată viaţa. 
 
 Prima din profeţiile acestea sigure are de a face cu o condiţie specifică ce ar fi prezentă numai 
în măsura în care epoca de sfârşit se apropie. Hristos a spus ucenicilor Săi că epoca de sfârşit va fi:  
„un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată dela începutul lumii până acum, şi nici nu va mai fi.  Şi 
dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor 
fi scurtate”  (Matei 24:21-22). 
 Isus a avertizat că va veni un timp când capacitatea de distrugere a omenirii va fi atâta de 
grozavă că toată viaţa ar putea fi obliterată de pe pământ.  De aceea acest timp de „mare necaz” este 
atâta de înfricoşător,  fără egal în istorie. 
 Omenirea s-a războit dela începutul istoriei dar nici odată nu a avut capacitatea – cu bâte şi 
pietre, cu arcuri şi săgeţi, tunuri şi arme automate – să şteargă omenirea depe pământ şi să 
împlinească această profeţie.  Situaţia aceasta s-a schimbat însă, în 1945, cu explozia primelor arme 
nucleare.  Cu mii de bombe nucleare la dispoziţia ei, omenirea are acum puterea înfricoşătoare de a 
distruge toată viaţa omenească de pe planetă de mai multe ori. 
 Circumstanţele acestea nu au mai existat nici odată în istorie până în ultima jumătate a 
secolului XX.  Nici odată mai  înainte nu s-ar fi putut distruge omenirea singură.  Hristos a prezis că 
lăsată fără control, omenirea ar putea face întocmai aşa.  Acesta este unul dintre motivele pentru care 
trebuie să intervină ca să salveze omenirea. 
 
Condiţia a doua: existenţa Israelului 
 
 A doua condiţie care va exista  înainte de venirea lui Hristos este privitor la existenţa naţiunii 
moderne a Israelului.   
 Profeţiile din cărţile lui Ioel, Zaharia şi în alte locuri în Biblie, indică o prezenţă evreiască 
semnificativă, organizată în Ierusalem înainte de venirea a doua a lui Hristos.  Daniel 12:11 implică 
reînnoirea sacrificiilor rituale şi, atunci, dislocarea lor înainte de venirea lui Hristos.  Însuşi Isus 
avertizează:  „De aceea, cînd veţi vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit proorocul Daniel, 
„aşezată în locul sfânt” - cine citeşte să înţeleagă! atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi”  
(Matei 24:15-16). 
 Urâciunea pustiirii, descrisă de mai multe ori în Daniel 8-12, are de a face cu profanarea 
sacrificiilor şi a locului sfânt în Ierusalem.  Pentru ca asemenea proorociri să se împlinească, este 
necesar cel puţin un altar „în locul sfânt” dacă  un templu real nu este actualmente construit. 
 În Ezra 3 vedem că după distrugerea primului lor templu, Evreii care se reîntorceau au oferit 
sacrificiile la locul potrivit cu decade înainte ca al doilea templu să fi fost construit.  O reluare 
modernă a sistemului sacrificial ar fi, deci, posibilă fără să ceară ca să fie construit un templu.   
 Înainte de secolul 20 toate acestea păreau ca imposibilităţi.  Poporul evreu a fost împrăştiat 
pentru aproape 2000 de ani, iar Imperiul Otoman era în control al ţării.  Evreii nu au avut puterea 
militară, unitatea sau suportul ca să se reîntoarcă în ţara lor dinainte.  Totuşi s-a întâmplat.  Odată ce 
mlădiţa noii ţări a fost formată în 1948 încă se părea că evreii nu aveau să controleze niciodată 
întregul Ierusalem.  Totuşi, în războiul de şase zile din 1967 Israelul a luat posesia oraşului împărţit.   
 A fost imposibil pentru profeţia lui Hristos să fie împlinită în timp ce Arabii şi Turcii au 
păstrat  controlul asupra oraşului.  Israelul recâştigând controlul peste Ierusalem în 1967 a ajutat să 
pună scena pentru ca şi proorocirea aceasta să se împlinească.   
 Unele dintre împrejurările necesare pentru împlinirea proorocirii lui Hristos nu sunt încă în 
loc.  Guvernul Israelului ca să difuze tensiunile religioase continue, a hotărât că Muntele Templului – 
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zona unde odată stătuse templul şi fuseseră oferite sacrificiile animalelor – să rămână sub controlul 
autorităţii Musulmane.  Din 1989, însă, au început eforturi organizate ca să prepare clădirea unui 
templu.  Mai multe grupuri evreieşti s-au organizat public să îndeplinească planul acesta. 
 În momentul acesta în istorie, numai o relativ mică minoritate de evrei cred că este 
responsabilitatea lor să reconstruiască templul, în afara intervenţiei divine directe.  Israelul modern 
este în mare parte secular.  Ar fi nevoie de o creştere dramatică în fervoarea religioasă ca să 
stârnească suficient suport pentru restaurarea templului sau să înceapă reînnoirea sacrificiilor. 
 Astfel stau lucrurile în momentul acesta.  Bine-nţeles, condiţiile acestea se pot schimba cu 
repeziciune în climatul politic volatil al Orientului Apropiat. 
 
A treia condiţie:  O putere nouă pe scena lumii 
 
 A treia condiţie are de a face cu ultima reînviere a Imperiului Roman, proorocit extensiv în 
cărţile lui Daniel şi Apocalipsa. 
 Profetul Daniel, interpretând visul lui Nabucodonosor a unei imagini omeneşti colosale, a 
vorbit de o serie de „Împărăţii” care urmau să apară pe scena lumii.  Prima dintre împărăţiile acestea 
a fost Imperiul Babilonian sub însuşi Nabucodonosor (Daniel 2:28-38), care avea să fie urmat de trei 
alte împărăţii.  Aceste patru împărăţii au fost, în ordine:  Imperiul Babilonian, Medo-Persian, Greco-
Macedonian şi cel Roman.   
 Vorbind despre a patra şi ultima Împărăţie, Daniel a spus că ea avea să fie „tare ca ferul; după 
cum ferul sfărâmă şi rupe totul, şi ea va sfărâma şi va rupe totul, ca ferul care sparge totul în bucăţi 
(versul 40).  Roma într-adevăr s-a dovedit a fi mult mai dominantă decât predecesoarele ei, asimilând 
rămăşiţele ei, într-o domnie care avea să dureze mai multe secole.   
 Totuşi, Daniel a dezvăluit alte amănunte profetice fascinante despre împărăţia aceasta.  Parte 
din imaginea visului lui Nabucodonosor, reprezentând imperiul roman, au fost picioarele şi degetele, 
compuse „parte de lut de olar şi parte de fer.”  Aceasta a indicat că „va rămânea în ea ceva din tăria 
ferului,” dar de asemenea va fi „în parte tare şi în parte plăpândă.”  Dar „după cum ferul nu se poate 
uni cu lutul” componenţii acestei împărăţii „nu vor fi lipiţi unul de altul” pentru mult timp (versurile 
41-43). 
 Atunci, spune Daniel, „în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, 
care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece supt stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va 
nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui vecinic” (versul 44).  Aceasta este o profeţie clară a 
Împărăţiei lui Dumnezeu, adusă la realitate pe pământ de însuşi Isus Hristos la întoarcerea Sa.   
 Dar este ceva greşit cu secvenţa evenimentelor?  De sigur că Împărăţia lui Dumnezeu nu a 
fost stabilită în zilele vechiului Imperiu Roman.  Isus Hristos nu este încă întronat ca conducătorul 
suprem al lumii (1 Ioan 5:19).  A fost Daniel greşit asupra cronologiei acestor evenimente? 
 
Înţelegând proorocirea lui Daniel 
 
 Răspunsul urmează să fie găsit când examinăm alte proorociri care vorbesc despre acest al 
patrulea imperiu.  Noi aflăm că Imperiul Roman, departe de a fi dispărut şi a fi uitat pentru totdeauna, 
este destinat să apară din nou! 
 Apostolului Ioan i-a fost dată o viziune de evenimente care aveau să aibă loc în timpul 
restului istoriei omenirii.  La fel ca Daniel, Dumnezeu l-a inspirat pe Ioan să descrie evenimentele 
conducând până la venirea a doua a lui Hristos.  Apocalipsa 13 descrie reîntoarcerea Sa plină de 
glorie pe pământ, culminând cu răsturnarea şi distrugerea „împăraţilor pământului şi a oştile lor,” a 
unui conducător religios fals, şi a unei entităţi numită „fiara”  (Apocalipsa 19:19-20). 
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 „Fiara” aceasta corespunde cu a patra împărăţie, Imperiul Roman, văzut în simbolism de 
Nabucodonosor şi interpretat de Daniel.  Ambele fiare văzute de Ioan şi figura explicată de Daniel 
vor exista şi vor fi distruse de Isus Hristos la reîntoarcerea Sa.  Profeţia indică astfel că fiara şi 
Imperiul Roman sunt una şi aceeaşi .   
 
Un imperiu care se va înălţa din nou 
 
 Apocalipsa 17 ne dă amănunte în plus care să ne ajute să înţelegem natura acestui imperiu şi 
cum ar putea să existe atât în antichitate cât şi la reîntoarcerea lui Hristos.  Capitolul acesta descrie „o 
fiară roşie…având şapte capete şi zece coarne” (versul 13, Biblia Ortodoxă Română).   Este descrisă 
că „fiara era, nu mai este, şi va veni.” (versurile 8, 11).  Aceasta ne dă cheia înţelegerii acestor 
profeţii uneori încurcătoare.  Imperiul Roman a existat în trecut, numai există acum dar se va înălţa să 
existe din nou. 
 Figura interpretată de Daniel avea picioare şi degete din fier amestecat cu lut.  În Apocalipsa  
17 vedem ce reprezintă 10 degete din fier amestecat cu lut.  Cele 10 degete corespund cu cele 10 
coarne ale fiare văzute de Ioan.  „Cele zece coarne, pe cari le-ai văzut, sunt zece împăraţi, cari n-au 
primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara.  Toţi au 
acelaş gând, şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor.  Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, 
pentrucă El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor…”         ( Apocalipsa 17:13-14). 
 Acum tabloul devine clar.  Imediat înainte de reîntoarcerea lui Hristos, 10 „regi” – originalul 
din greacă indică conducători, nu specific regi – se vor uni într-o alianţă politică, economică şi 
militară.  Unii vor fi mai puternici decât alţii, întocmai cum fierul este mai tare ca lutul.  Pentru că ei 
reprezintă diferite naţionalităţi şi culturi , ei vor fi împărţiţi în moduri diferite decât loialitatea lor 
pentru fiară.  Puterea şi autoritatea care vine dela confederaţia lor va dura numai puţin timp înainte ca 
ei să facă greşeala mortală de a rezista lui Hristos la sosirea Lui, la momentul căreia ei vor fi zdrobiţi 
şi distruşi. 
 Unii pun la întrebare dacă mişcările curente de a unifica ţările Europei sunt în vre-un fel 
legate de puterea aceasta proorocită.  Este interesant să lăsăm istoria să ne arate rădăcinile acestei 
mişcări.  Michael Elliot dela Newsweek a raportat recent:  „În Ianuarie  1957, şase naţiuni au semnat 
un tratat pe locul vechiului Capitol Roman, şi au adus în existenţă Comunitatea Economică 
Europeană…Un ajutor al lui Paul-Henri Spaak, ministru de externe belgian de atunci, îşi aminteşte pe 
şeful lui spunând:  „Crezi că noi am pus prima piatră de temelie a unui nou Imperiu Roman?”  Îşi 
reaminteşte ajutorul, „Noi am simţit foarte puternic în ziua aceea că eram Romani”  („Don’t Spoil  a 
Success [Nu strica un succes], Newsweek, Ediţia Internaţională, 29 ianuarie, 1996, p.40). 
 Ideea începutului unui nou Imperiu Roman a fost, cel mai puţin, în minţile fondatorilor acestei 
organizaţii a naţiunilor.  A continuat să prospere pe măsură ce barierele integrării au căzut una câte 
una şi se ajunge la o cooperare mai mare în treburile militare şi economice.  Timpul ne va spune unde 
vor conduce tendinţele acestea – şi cât de repede.   
 Unde ne pune aceasta pe noi?  Cu omenirea posedând capacitatea de a distruge viaţa în mai 
multe feluri, cu Israelul în controlul Ierusalemului, şi cu dorinţa unor Israeliţi să restaureze templul şi 
sacrificiile, şi cu efortul determinat pe picior de a unifica Europa, noi am face bine să dăm atenţie 
avertizărilor profeţiei biblice şi să nu ignorăm legătura ei cu condiţiile lumii. 
 Scenariul pe care l-am descris pare să fie cel mai probabil mod în care profeţiile lui Daniel şi 
a Apocalipsei pot fi împlinite în lumina condiţiilor curente.  Totuşi, dacă ele se vor întâmpla în felul 
acesta sau nu, Biblia rămâne Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu.  Profeţiile acestea se vor întâmpla 
indiferent dacă noi înţelegem toate amănuntele. 
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Cartea Apocalipsa:  Programul pentru epoca de sfârşit 
 
Ne dă cartea Apocalipsa amănunte adiţionale despre evenimentele ce conduc la reîntoarcerea 
lui Hristos? 
 
 „Descoperirea lui Isus Hristos, pe care l-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile 
cari au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimeţând prin îngerul Său la robul Său 
Ioan, care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos, şi a spus 
tot ce a văzut.  Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc 
lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!”  (Apocalipsa 1:1-3). 
 
 Cartea Apocalipsa  -- o descoperire a viitorului – este istorie scrisă în avans.  Descrie în 
amănunt evenimentele conducând la sosirea lui Hristos, şi atunci ne spune ce se va întâmpla dincolo 
de momentul acela.  Negreşit să cauţi şi să citeşti scripturile acelea, şi pasajele din jur, în Biblia ta.   
 
Confirmă Carte Apocalipsa secvenţa de evenimente a profeţiei de mai devreme lui Hristos? 
 
 Citeşte şi studiază cu atenţie Apocalipsa 6:2-8.  Aici sunt prezente în simboluri aceleaşi 
condiţii descrise de Isus Hristos în profeţia Olivetului:  cei patru călăreţi ai apocalipsului. 
 Calul alb reprezintă o înşelăciune religioasă puternică, cucerind.  (Unii presupun călăreţul de 
pe calul acesta să fie Isus Hristos, dar o comparaţie cu descrierea lui Hristos care se reîntoarce, din 
Apocalipsa 19:11-16, şi secvenţa de evenimente dată de Hristos în profeţia Olivetului şi Cartea 
Apocalipsa, arată că ei nu sunt aceiaşi). 
 Calul roşu (culoarea focului şi a sângelui)şi călăreţul său este clar că reprezintă războiul.. 
Calul negru şi călăreţul descriu foametea (notează comentariile despre costul  exuberant al 
alimentelor).  Calul colorat palid bolnăvicios reprezintă molimele şi bolile care urmează inevitabil 
războiul şi lipsa alimentelor. 
  
Cum for afecta omenirea condiţiile reprezentate de aceşti patru călăreţi? 
 
 „Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu 
molimă şi cu fiarele pământului”  (Apocalipsa 6:8). 
 
 Conform acestei profeţii, războiul, violenţa, înfometarea şi bolile pot lua milioane de vieţi.  
Dezastrele acestea pot să afecteze şi animalele, care vor lua de asemenea o mare parte din vieţile 
omeneşti prin prădare şi răspândire a bolilor.   
 
Cum descrie Apocalipsa secvenţa de evenimente care vor preceda venirea lui Hristos? 
 
 „Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe 
dinlăuntru şi pe dinafară, pecetluită cu şapte peceţi”  (Apocalipsa 5:1). 
 
 Cartea Apocalipsa reprezintă evenimentele descrise în Profeţia Olivetului printr-o serie de 
şapte „peceţi.”  În vremea apostolului Ioan, care a scris cartea aceasta sub inspiraţia lui Isus Hristos 
(Apocalipsa 1:1-2), corespondenţa oficială era închisă de obicei cu o pecete (sigiliu) din ceară.  
Pentru a citi ce era înăuntru, pecetea (sigiliul) trebuia să fie ruptă şi sulul desfăcut.  Aceasta este ceea 
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ce Ioan a văzut în viziune.  (Să studiezi negreşit tabelele dela pagina 18-19 pentru a înţelege mai bine 
decurgerea evenimentelor descrise în cartea Apocalipsa). 
 
Ce simbolizează aceste şapte peceţi (sigilii)? 
 
 Apocalipsa 6 descrie deschiderea primelor şase peceţi (sigilii), care reprezintă evenimente şi 
trenduri principale.  Ar trebui să citeşti cu atenţie întregul capitol. 
 

• Prima pecete (versul 2):  înşelăciunea religioasă (compară cu Matei 24:7); 
• A doua pecete (versurile 3-4):  războiul (compară cu  Matei 24:6-7); 
• A treia pecete (versurile 5-6):  foametea (compară cu Matei 24:7); 
• A patra pecete (versurile 7-8):   bolile (compară cu Matei 24:7); 
• A cincea pecete (versurile 9-11):  suferinţele şi persecuţia adevăraţilor Creştini (compară cu 

Matei 24:9-13); Luca 21:12-19). 
• A şasea pecete (versurile 12-14):  un cutremur şi semnele cereşti (compară cu Matei 24:7; 

Luca 21:11). 
 
Ce este unic despre a şaptea pecete? 
 
 „Cînd a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas.  
Şi am văzut pe cei şapte îngeri, cari stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s-au dat şapte trâmbiţe”  
(Apocalipsa 8:1-2). 
 
 A şaptea pecete este împărţită în şapte „trâmbiţe,”  care dezvăluie mai departe evenimente 
conducând la reîntoarcerea lui Isus Hristos.  Evenimentele acestea, care nu sunt  descrise în Profeţia 
Olivetului, sunt uneori referite ca „plăgile celor şapte trâmbiţe.”  A şaptea pecete este compusă din 
aceste şapte evenimente.  Negreşit să citeşti toată Apocalipsa 8 şi 9, care descriu evenimentele ce au 
loc la primele şase trâmbiţe. 
 Plăgile primelor şase trâmbiţe sunt: 
 

• Prima trâmbiţă (Apocalipsa 8:7):  devastarea vegetaţiei pământului; 
• A doua trâmbiţă (versurile 8-9):  devastarea oceanelor şi mărilor; 
• A treia trâmbiţă (versurile 10-11):  devastarea râurilor şi a apelor dulci; 
• A patra trâmbiţă (versul 12):  soarele, luna şi stelele vor fi parţial întunecate (eclipse 

parţiale?); 
• A cincea trâmbiţă (Apocalipsa 9:1-11):  O putere militară influenţată satanic; 
• A şasea trâmbiţă (versurile 13-19):   O enormă putere militară rivală; 

 
Ce se întâmplă ca rezultat al acestei plăgi a celei de a şasea trâmbiţe? 
 
 „treia parte din oameni au fost ucişi de aceste trei urgii…”  (Apocalipsa 9:18). 
 
 Aici citim că o altă treime din populaţia pământului va muri de mâinile acestea armii uriaşe de 
200 de milioane de oameni (versul 18).  Aceasta este în adaos la cei care şi-au pierdut vieţile mai 
devreme.  Profeţiile acestea înspăimântătoare ne ajută să înţelegem cum toată viaţa pe pământ va 
putea fi ameninţată cu extincţia! 
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Cum reacţionează oamenii la aceste eveniment?  Se pocăiesc ei în sfârşit de relele lor şi se întorc 
la Dumnezeu? 
 
 „Ceilalţi oameni, cari n-au fost ucişi de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, 
ca să nu se închine dracilor şi idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră şi de lemn, cari nu pot 
nici să vadă, nici să audă, nici să umble.  Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, 
nici de curvia lor, nici de furtişagurile lor”  (versurile 20-21). 
 
 De necrezut cum ar părea, chiar şi după ce omul şi adus dezastru total asupra sa şi după ce 
Dumnezeu începe să-l pedepsească pentru răzvrătirea şi păcatele sale, omul încă alege să-L sfideze pe 
Creatorul său.  El va continua în aceeaşi direcţie care va aduce omenirea pe muchia extincţiei. 
 
Ce se întâmplă când sună cea de a şaptea trompetă? 
 
 „Îngerul, al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, cari ziceau: 
„Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în 
vecii vecilor”  (Apocalipsa 11:15). 
 
 „Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se 
va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos”  (1 Tesaloniceni 4:16). 
 
 Sunetul celei de a şaptea trâmbiţe anunţă reîntoarcerea triumfătoare a lui Isus Hristos pe 
pământ. „Împărăţiile acestei lumi” vin sub controlul lui Isus Hristos când Împărăţia lui Dumnezeu 
este în sfârşit stabilită pe pământ!   În acelaşi timp, „vor învia cei morţi în Hristos”;  slujitorii 
credincioşi de-a lungul istoriei ai lui Dumnezeu se vor înălţa din mormintele lor la viaţa veşnică cu 
Isus Hristos (1 Corinteni 15:51-53). 
 Pentru a înţelege mai bine subiectele acestea vitale, negreşit să ceri copiile tale gratuite ale 
broşurilor Care este destinul tău? [What is Your Destiny?], Ce se întâmplă după moarte? [What 
Happens After Death?] şi Evanghelia Împărăţiei [The Gospel of The Kingdom] sau le poţi cobora 
depe Internet la www.ucg.org/easteuropean .  Toate discută subiectele acestea în mult mai multe 
amănunte. 
 
Se va reîntoarce literal Isus Hristos pe pămâni? 
 
 „Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalemului, 
spre răsărit; muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale 
foarte mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miazăzi”  
(Zaharia 14:4). 
 
 Aceasta este evident că descrie o reîntoarcere pe pământ fizică, literală.  Isus Hristos se va 
reîntoarce pe Muntele Măslinilor, care priveşte peste Ierusalem din parte de est a oraşului.  În 
aparenţă un cutremur puternic de pământ va despica atunci muntele în jumătate, deschizând o vale 
nouă dela est la vest din Ierusalem la deşertul Iudeii. 
 
Dece se va reîntoarce Isus Hristos pe pământ? 
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 „Atunci un Împărat tot eşti!” I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru 
aceasta M-am născut şi am venit în lume…”  (Ioan 18:37). 
 
 La judecata lui Hristos înainte de răstignire, guvernatorul roman, Pontius Pilat, L-a întrebat 
dacă zvonurile că El ar fi un Împărat erau adevărate.  Isus a răspuns că aceasta a fost adevărat, că El 
într-adevăr fusese născut pentru a fi  împărat.  Însă, El i-a spus de asemenea lui Pilat, „Împărăţia Mea 
nu este din lumea aceasta”  (versul 36).  Scopul lui Hristos la momentul acela a fost nu să răstoarne 
guvernul Roman şi să instaureze împărăţia Israelului, care poporul a presupus era intenţia 
Mântuitorului.  Împărăţia lui Isus – Împărăţia lui Dumnezeu – nu urma să fie stabilită pe pământ până 
cu mult în viitor.  (Negreşit să citeşti „A fost Isus Mântuitorul Promis” dela pagina  22-24). 
 

Cursul povestirii în Cartea Apocalipsa 
 
 Cele şapte peceţi 

1. Înşelăciunea religioasă (Apocalipsa 6:1-2; compară cu Matei 24:4-5, 11, 23-25); 
2. Război (Apocalipsa 6:3-4; compară cu Matei 24:6-7); 
3. Foamete (Apocalipsa 6:5-6; compară cu Matei 24:7); 
4. Epidemii de boli (Apocalipsa 6:7-8; compară cu Matei 24:7); 
5. Suferinţe şi persecuţie (Apocalipsa 6:9-11; compară cu  Matei 24:8-12, 21-22): 
6. Semne cereşti (Apocalipsa 6:12-17; compară cu Matei 24:29); 
 
 Şapte Trâmbiţe 
7.   Şapte trâmbiţe   

1. Distrugerea vegetaţiei (Apocalipsa 8:7); 
2. Devastarea oceanelor şi a vieţii marine (Apocalipsa 8:8-9); 
3. Devastarea râurilor şi a apei dulci (Apocalipsa 8:10-11); 
4.  Întunecarea soarelui, a lunii şi a stelelor (Apocalipsa 8:12); 

                         5.   Ridicarea unei puteri militare majore (Apocalipsa 9:1-12); 
         6.  Ridicarea unei puteri militare competitoare (Apocalipsa 9:13-19), 
         7.   Ultimele şapte plăgi (Apocalipsa 15:1; 16:1-21); 
 
Armagedon şi reîntoarcerea lui Hristos 
 

Delinearea pe capitole a cărţii Apocalipse 
 
Capitol Cursul povestirii   Înserări* 
1. Introducere    
2.             Mesagii pentru 
3.             cele şapte biserici 
4. Preludiu – aşezarea   
5. acelaş     
6. Primele şase peceţi   
7. 144.000 şi mulţimea 
8. Plăgile trâmbiţelor    
9. acelaş     
10. acelaş     
11. Cei doi martori    
12.      Biserica adevărată 
13.      Cele două fiare 
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14.      Cele trei mesagii 
15. Ultimele şapte plăgi    
16. acelaş     
17.      Biserica 
18.      falsă 
19. Întoarcerea lui Isus Hristos  
20. Mileniul     
21. Noul cer      
22. şi noul pământ 

 
*Mai multe capitole din Apocalipsă sunt înserări.  Deşi cele mai multe capitole ale cărţii curg în ordine cronologică, 
capitolele acestea descriu evenimente şi condiţii din culise care nu fac parte din cursul povestirii şi care pot să se întindă 
peste secole. 
 
A fost destinul lui Isus Hristos proorocit Mariei înainte de concepţia şi naşterea Sa? 
 
 „Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.  Şi iată 
că vei rămânea însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.  El va fi mare, şi va fi 
chemat Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.  
Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşi”  (Luca 1:30-33). 
 
 Îngerul i-a spus Mariei că fiul ei era destinat să „domnească peste casa lui Iacov” – cele 12 
triburi restaurate ale naţiunii Israel – într-o împărăţie care nu va avea sfârşit. 
 
Este împărăţia lui Isus Hristos – Împărăţia lui Dumnezeu – un imperiu literal? 
 
 „M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca 
un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.  I S'a dat stăpânire, 
slavă şi putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile, şi oamenii de toate 
limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire vecinică, şi nu va trece nicidecum, şi împărăţia Lui nu va fi 
nimicită niciodată”  (Daniel 7:13-14). 
 
 În viziune profetul Daniel l-a văzut pe Isus Hristos – „unul ca un Fiu al Omului” – a venit la 
Dumnezeu Tatăl – „Cel vechi de zile” [Biblia Ortodoxă Română].  În viziunea aceasta lui Hristos i-a 
fost dată „stăpânire, slavă şi putere împărătească” în care „să-i slujească toate popoarele, neamurile, 
şi oamenii de toate limbile.”  Observă că El va domni peste popoare şi naţiuni fizice de toate limbile.  
Aceasta descrie clar conducere literală peste fiinţe omeneşti fizice, de sânge şi oase.   
 
Care va fi titlul lui Isus Hristos la reîntoarcerea Sa? 
 
 „Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul 
domnilor”  (Apocalipsa 19:16). 
 
 Isus Hristos a fost destinat să conducă!  Împărăţia Sa a fost prezisă de proorocii Evrei, 
dezvăluită Mariei înainte de concepţia şi naşterea Lui şi afirmată de Însuşi Isus Hristos.  El se va 
reîntoarce să guverneze peste toate împărăţiile, guvernele, popoarele şi naţiunile.  El va fi autoritatea 
supremă, Împăratul Împăraţilor şi Domnul Domnilor peste întreg pământul! 
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O influenţă rea nevăzută 
 
 Am văzut că lumea este prezisă să fie un loc periculos în epoca de sfârşit.  Acţiunile omului l-
au adus pe muchia extincţiei.  Dar dece ne gândim şi acţionăm noi într-un moduri atât de auto-
distructive?  Există un alt element – unul pe care puţini îl recunosc – la lucru influenţând comportarea 
omenească? 
 
Există o sursă principală de orbire spirituală activă în lume, care previne lumea dela a înţelege 
adevărul lui Dumnezeu? 
 
 „Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea 
pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă 
strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu”  (2 Corinteni 4:3-4). 
 
 Este un motiv pentru care puţini oameni înţeleg şi acceptă adevărul lui Dumnezeu:  Satana 
Diavolul.  Fiinţa aceasta spirituală, puternică, este măiastră la minciuni şi înşelăciuni.  Ca mintea din 
spatele decepţiei religioase care acoperă lumea, el a orbit omenirea pentru adevărul lui Dumnezeu.  
Într-o măsură oarecare toţi am căzut pradă minciunilor lui. 
 Biserica Unită a lui Dumnezeu ofer cursul acesta De Studiu al Bibliei, Revista Veşti Bune 
[Good News] şi altă literatură ca să te ajute să înţelegi adevărul a ceeace spune Biblia în realitate – 
indiferent de ceea ce unii zic să zice. 
 
Cât de extinsă este influenţa Satanei în lume? 
 
 „Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală 
întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui”  
(Apocalipsa 12:9). 
 
 „Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău”  (1 Ioan 5:19). 
 
 Versurile acestea ne dezvăluie că Satana domină lumea.  Influenţa sa este atât de 
convingătoare încât el este chiar numit „dumnezeul veacului acestuia”  (2 Corinteni 4:4).  În afară de 
Dumnezeu, oamenii sunt sub puterea şi dominaţia lui (Faptele Apostolilor 26:18).  Acesta nu este 
lumea lui Dumnezeu ci a Satanei. 
 
Joacă Satana un rol principal în păcatul şi suferinţa omenească? 
 
 „El [Satana] dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Ori 
de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii”  (Ioan 8:44). 
 
 Satana a influenţat activ oamenii încă dela primii noştri părinţi, Adam şi Eva.  El i-a 
îndepărtat cu succes de Dumnezeu (Genesa 3).  De atunci, omenirea, ca un întreg, a ales să trăiască 
separată de Dumnezeu. 
 
Care este rezultatul natural al acestei orbiri spirituale şi a lipsei de cunoştinţă de Dumnezeu? 
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 „Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă”  (Osea 4:6). 
 
Separat de Dumnezeu şi orbit pentru cunoştinţa Lui, poate omul să facă alegerile corecte? 
  
 „Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte”  (Proverbe 14:12; 
16:25). 
 
 „Ştiu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului, cînd 
umblă, să-şi îndrepte paşii spre ţintă”  (Ieremia 10:23). 
 
Care este rezultatul plecării omenirii dela cunoştinţa mântuitoare a lui Dumnezeu şi alegând 
calea ei proprii? 
 
 „Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să 
audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre 
vă ascund Faţa Lui şi-l împiedecă să v-asculte!  Căci mâinile vă sunt mânjite de sânge, şi degetele de 
nelegiuiri; buzele voastre spun minciuni, şi limba voastră vorbeşte nelegiuiri.  Nici unuia nu-i place 
dreptatea, nici unul nu se judecă cu dreptate; ei se bizuiesc pe lucruri deşerte şi spun neadevăruri, 
zămislesc răul, şi nasc nelegiuirea…”  (Isaia 59:1-4). 
 
 „Ei nu cunosc calea păcii, şi în căile lor nu este dreptate; apucă pe cărări sucite: oricine 
umblă pe ele, nu cunoaşte pacea.  Deaceea hotărârea de izbăvire este departe de noi şi mântuirea nu 
ne ajunge. Aşteptăm lumina, şi iată întunerecul, lucirea, şi umblăm în negură!”  (versurile 8-9). 
 
 Dela începutul omenirii, oamenii au fost dispuşi să îmbrăţişeze căile satanice – şi au suferit 
consecinţele.  Satana a adus păcate şi suferinţe nespuse.  Pentru a înţelege motivul pentru atâta 
necazuri şi suferinţe în lume, nu avem nevoie de a căuta mai departe decât de Satana, acţiunile şi 
hotărârile noastre proprii şi rezultatele păcatelor noastre.  Lumea aceasta violentă, pătată cu sânge – o 
planetă apropiindu-se din ce în ce mai mult de dezastru – este rezultatul poporului respingând 
colectiv ghidarea lui Dumnezeu şi alegând să-l urmeze pe „dumnezeul acestei lumi.” 
 
Va fi Satana special de activ imediat înainte de reîntoarcerea lui Hristos? 
 
 „…Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare…”  
(Apocalipsa 12:12). 
 
Dece este el în special de mânios în vremea aceasta? 
 
 „…diavolul…cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme…”  (acelaşi vers). 
 
 Ştiind că timpul său este puţin, şi că sosirea lui Isus Hristos îl va înlocui în curând ca 
conducător al lumii, Satana îşi exprimă furia împotriva locuitorilor lumii.  Furia lui va aduce şi mai 
multe suferinţe şi necazuri. 
 
Îşi va îndrepta diavolul mânia sa împotriva unui anumit grup de oameni? 
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 „Cînd s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia, care 
născuse copilul de parte bărbătească…Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu 
rămăşiţa seminţei ei, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos”  
(Apocalipsa 12:13, 17). 
 
Întocmai cum Satana L-a urât pe Isus Hristos şi a orchestrat evenimentele care au dus la execuţia Lui 
(Luca 22:2-6; Ioan 13:27), el de asemenea îi urăşte pe cei care formează Biserica fondată de Isus.  El 
este forţa conducătoare în spatele execuţiilor acelora care îi sunt credincioşi lui Isus Hristos şi care 
observă poruncile lui Dumnezeu. 
 
Confirmă Isus Hristos că adepţii Săi vor fie persecutaţi? 
 
 „Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi, şi vă vor prigoni: vă vor da pe mâna 
sinagogilor, vă vor arunca în temniţe, vă vor târa înaintea împăraţilor şi înaintea dregătorilor, din 
pricina Numelui Meu”  (Luca 21:12, 16-17). 
 
 Isus a proorocit că, pe măsură ce evenimentele vor atinge un climax înaintea venirii Sale, unii 
vor şfichiui pe cei care sunt credincioşi lui Dumnezeu.  Unii vor fi puşi în închisoare, unii vor fi 
omorâţi.  Într-o lume crescând în duşmănie împotriva lui Dumnezeu şi a legilor Lui, cei care cred şi 
vor să trăiască calea lui Dumnezeu vor fi urâţi.  Aşa cum de avertizează Pavel:  „De altfel, toţi cei ce 
voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi”  (2 Timotei 3:12). 
 

A fost Isus Mântuitorul promis? 
  
 Care a fost scopul lui Hristos?  Dece 
a venit El pe pământ?  Dece are să vine El 
din nou?  Răspunsurile la întrebările acestea 
vor deveni clare când vom examina 
concepţia Mântuitorului [Mesia]. 
 Cuvântul Mesia sau Mântuitorul vine 
dela cuvântul Ebraic „Cel Uns.”  Ungerea 
sau miruirea a fost folosită ca să pună pe 
cineva, sau ceva, de o parte pentru un scop 
specific.  A fost folosită, între alte lucruri, ca 
să însemne că regele a fost ales de 
Dumnezeu ca să domnească (1 Samuel 15:1; 
16:12-13; 1 Regi 1:34).  Hristos înseamnă 
„Cel Uns” în greceşte, limbajul în care Noul 
Testament a fost păstrat pentru noi – la fel ca 
cuvântul Ebraic Mesia.  Cele două termene 
înseamnă acelaşi lucru (Ioan 1:41; 4:25). 
 Evreii au înţeles că Scriptura lor 
conţinea multe proorociri ale unui 
conducător ales de natură divină, care avea 
să restaureze gloria şi măreţia împărăţiei 
Israelului.  Spre exemplu, Isaia 9:6-7 spune:  

„…domnia va fi pe umărul Lui; …El va face 
ca domnia Lui să crească, şi o pace fără 
sfârşit va da scaunului de domnie al lui 
David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va 
sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum 
şi-n veci de veci...” 
 Ieremia 23:5-6 adaugă:  „Iată vin zile, 
zice Domnul, cînd voi ridica lui David o 
Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va lucra 
cu înţelepciune, şi va face dreptate şi 
judecată în ţară.  În vremea Lui, Iuda va fi 
mântuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa 
lui; şi iată Numele pe care i-l vor da: 
„Domnul, Neprihănirea noastră!” 
 După ce împărăţia Israelului şi 
naţiunea lui Iuda au fost duse în robie de 
Asiria şi Babilon, respectiv, poporul Israelit 
s-a uitat la promisiunile acestea pentru un 
salvator.  În primul secol după Hristos, 
Evreii care se întorseseră din Babilon câteva 
secole mai devreme au fost dominaţi de 
Imperiul Roman.  În suferinţa lor ei s-au 
rugat şi au sperat în apariţia Mesiei promis, 
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un rege cuceritor care i-ar salva din mâna 
stăpânilor Romani şi ar restaura Israelul la 
măreţie naţională.   Din multe proorociri 
ei au dedus, corect, că Mesia urma să apară 
în curând.  Speranţele erau ridicate.  Când 
Ioan Botezătorul a venit pe scenă, unii au 
crezut că el ar fi putut să fie Mesia.  
Scriptura ne spune că „Fiindcă norodul era în 
aşteptare, şi toţi se gândeau în inimile lor cu 
privire la Ioan, dacă nu cumva este el 
Hristosul [Mesia]”  (Luca 3:15). 
 Ioan a zis că nu a fost el Mesia, dar el 
a îndrumat poporul spre Isus din Nazaret.  
Unul din adepţii lui Ioan, un pescar pe nume 
Andrei, a crezut imediat în Isus.  „Unul din 
cei doi, cari auziseră cuvintele lui Ioan şi 
merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui 
Simon Petru.  El, cel dintâi, a găsit pe fratele 
său Simon, şi i-a zis: „Noi am găsit pe 
Mesia” (care, tălmăcit însemnează Hristos)”  
(Ioan 1:40-41).  Atât Andrei cât şi fratele său 
Simon [Petru] au devenit discipoli ai lui 
Hristos.   
 Isus a recunoscut în conversaţie cu o 
femeie Samariteană că El este mult aşteptatul 
Mesia.  „Ştiu”, i-a zis femeia, „că are să vină 
Mesia, (căruia I se zise Hristos); cînd va veni 
El, are să ne spună toate lucrurile.”  Isus i-a 
zis: „Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt 
Acela.”  (Ioan 4:25-26). 
 Isus de asemenea a recunoscut la 
judecată că El este Mesia:  „Atunci marele 
preot s-a sculat în picioare în mijlocul 
adunării, a întrebat pe Isus, şi I-a zis: „Nu 
răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii 
aceştia împotriva Ta?”  Isus tăcea, şi nu 
răspundea nimic. Marele preot L-a întrebat 
iarăş, şi I-a zis: „Eşti Tu, Hristosul, Fiul 
Celui binecuvântat?”   „Da, sunt,” i-a 
răspuns Isus. „Şi veţi vedea pe Fiul omului 
şezând la dreapta puterii şi venind pe norii 
cerului”  (Marcu 14:60-62). 
 Isus a ştiut că El fusese născut ca să 
domnească ca Rege.  Când guvernatorul 
roman, Pontius Pilat, l-a interogat înainte de 
răstignire, Isus i-a spus:  „„Împărăţia Mea nu 
este din lumea aceasta”, a răspuns Isus. 

„Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, 
slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în 
mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea 
nu este de aici.”   „Atunci un Împărat tot 
eşti!” I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu 
sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut 
şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre 
adevăr”  (Ioan 18:36-37). 
 Că împărăţia lui Isus nu a aparţinut 
epocii aceleia a fost greşit înţeleasă de cei 
mai mulţi dintre adepţii Lui.  Ei speraseră şi 
presupuseseră că Isus Hristos avea să 
conducă o revoltă populară care avea să-i 
răstoarne pe urâţii de Romani şi să 
stabilească o nouă entitate politică.  Unii 
dintre ucenici chiar s-au certat între ei care 
dintre ei avea să ţină poziţia cea mai de 
frunte în noul guvern (Matei 20:20-21; Luca 
9:45; 22:24). 
 Înţelegerea lor a fost limitată.  Ei nu 
şi-au dat seama că Isus Hristos trebuia mai 
întâi să vină să sufere şi să moară pentru 
păcatele omenirii şi mai târziu să vină ca 
împăratul cuceritor  pe care îl aşteptau ei. 
 When Isus a fost judecat şi executat, 
ei au fost speriaţi şi consternaţi.  Speranţele 
şi  visurile lor de putere şi măreţie au fost 
distruse.  Petru şi  unii dintre ceilalţi ucenici 
s-au întors la vechile lor ocupaţii de pescari 
(Ioan 21:1-3). 
 Chiar şi după ce Isus le-a apărut din 
nou, ei tot nu au înţeles.  Ei încă au crezut că 
Isus Hristos avea să stabilească imediat 
Împărăţia lui Dumnezeu.   Observă Faptele 
Apostolilor 1:6-8:  „Deci apostolii, pe cînd 
erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, 
în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou 
Împărăţia lui Israel?”  El le-a răspuns: „Nu 
este treaba voastră să ştiţi vremurile sau 
soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat supt 
stăpânirea Sa.  Ci voi veţi primi o putere, 
când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-
Mi veţi fi martori în Ierusalem, în toată 
Iudea, în Samaria, şi până la marginile 
pământului.” 
 Isus le-a explicat că sosirea acelui 
imperiu nu trebuia să le fie preocuparea lor 



Lecţia No. 5  Is There Hope For Human Survival - Este Speranţă Pentru Supravieţuirea Omenirii.doc    - 25 - 

principală, într-adevăr ei nu vor cunoaşte 
când va fi stabilit.  Concentrarea lor, le-a 
spus Hristos, ar trebui să fie la munca pe care 
le-a atribuit-o El.  Împărăţia lui Dumnezeu 
va fi stabilită la timpul potrivit. 
 În sfârşit ei au înţeles.  Isus din 
Nazaret a fost într-adevăr Mântuitorul 
promis, dar mai întâi a trebuit să sufere şi să 
moară pentru păcatele lor.  Mai târziu El 
avea să vină ca un împărat cuceritor să 
stabilească Împărăţia lui Dumnezeu. 
 Petru a proclamat mândru minunatul 
adevăr că Isus era Mesia:  „Dar Dumnezeu a 
împlinit astfel ce vestise mai înainte prin 
gura tuturor proorocilor Lui: că, adică, 
Hristosul Său va pătimi.  Pocăiţi-vă dar, şi 
întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se 
şteargă păcatele, ca să vină dela Domnul 
vremile de înviorare, şi să trimită pe Cel ce a 
fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus 
Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească, 
până la vremile aşezării din nou a tuturor 
lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit 
Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi 
prooroci din vechime”  (Faptele Apostolilor 
3:18-21). 
 Duzinele de profeţii despre Mesia 
înregistrate de prooroci– profeţii împlinite de 
Isus Hristos – sunt dintre cele mai puternice 
dovezi că Biblia este Cuvântul inspirat al lui 
Dumnezeu. Multe scrieri nebiblice sunt 

venerate de multe religii pretinzând să fie 
sfinte şi divin inspirate.  Dar nici una dintre  
celelalte scrieri nu pot prezice viitorul, şi 
atunci, sute de ani mai târziu să ofere un 
registru de cum au fost de exact împlinite 
aceste profeţii.   
 Aceasta este în esenţă povestea celor 
patru Evanghelii.  Ele recheamă profeţiile 
Vechiului Testament şi arată cum le-a  
împlinit Isus Hristos ca Mesia, născut dintr-o 
fecioară virgină şi Învăţătorul divin care avea 
să fie omorât ca să facă posibil pentru noi să 
primim iertarea păcatelor noastre.   
 Evangheliile vorbesc de asemenea 
despre învierea Sa şi reîntoarcerea Sa până la 
urmă pe pământ ca Împărat cuceritor.  Acesta 
este mesajul Evangheliilor – că Isus Hristos a 
fost Mesia care este proorocit prin tot 
Vechiul Testament. 
 O versiune a Noului Testament, Noul 
Testament Evreu, dă o listă de 52 de profeţii 
împlinite în Hristos la prima Sa venire (1989, 
pp. XXV - XXIX).  Estimări a numărului 
total de profeţii despre Mesia atinge sute.  
Atât Vechiul cât şi Noul Testament dau 
mărturie că Isus a fost şi încă este adevăratul 
Mesia, Fiul lui Dumnezeu, cel care a fost 
trimis de Dumnezeu şi va veni din nou să 
stabilească Împărăţia lui Dumnezeu pe 
pământ.

 
Influenţa diavolului este înlăturată 

 
Ce se va întâmpla cu Satana când se va reîntoarce Isus Hristos? 
 
 „Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un 
lanţ mare.  El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a 
legat pentru o mie de ani.  L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea 
deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, 
trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme”  (Apocalipsa 20:1-3). 
 
 Înainte ca Isus Hristos să poată transforma lumea prin Împărăţia lui Dumnezeu, El va 
trebui mai întâi să înlăture influenţa otrăvitoare a Satanei asupra omenirii.  Satana, duhul acela 
rău, ucigaş, va fi exilat şi puterea lui asupra omenirii distrusă.  Numai atunci va putea omenirea 
să înceapă să se supună legii lui Dumnezeu şi conducerii lui Isus Hristos. 
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Va reeduca atunci Isus lumea? 
 
 „Popoarele se vor duce cu grămada la el, şi vor zice: „Veniţi, să ne suim la muntele 
Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările 
Lui.” Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalem cuvântul Domnului”  (Isaia 2:3). 
 
 De mii de ani Satana a ţinut lumea sub dominaţia sa.  El a instilat în noi o natură egoistă – 
de vanitate, de invidie, dorinţă şi lăcomie.  Isus Hristos va începe o reeducare masivă a lumii.  
Popoarele vor fi învăţate pentru prima dată cum să trăiască conform legii lui Dumnezeu. 
 
Cum va fi lumea diferită odată ce Satana este înlăturat dela influenţarea omenirii? 
 
 „Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul 
va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele cari-l acopăr”  (Isaia 11:9). 
 
 Cu toată orbirea spirituală înlăturată, omenirea în sfârşit, va învăţa căile lui Dumnezeu, 
care vor conduce la o lume transformată de pace şi belşug. 
 Pentru a ne reaminti nouă înşine despre analogia folosită de Isus Hristos şi de Pavel, 
notează că lumea va trece prin munci ca o femeie care dă naştere (Matei 24:8; Romani 8:18-23).  
Dar trauma şi durerea vor fi uitate repede când o viaţă nouă soseşte în lume – când Isus Hristos 
începe să transforme lumea după reîntoarcerea Sa.  
 În lecţia următoare vom examina ce ne spune Biblia despre lumea fiind transformată, 
despre surghiunul Satanei şi domnia lui Isus Hristos.  Se va concentra pe mesajul central al lui 
Isus Hristos:  Împărăţia lui Dumnezeu! 
 
 Pentru a înţelege mai bine punctele acoperite în lecţia aceasta, să ceri negreşit copiile tale 
gratuite ale următoarelor broşuri, sau coboară-le depe Internet la:  www.ucg.org/easteuropean.  
 
1. Trăim  noi în Epoca Sfârşitului? – [Are We Living in the Time of the End?]. 
2. Planul Zilelor Sfinte ale lui Dumnezeu: Promisiunea de speranţă pentru omenire. – [God's Holy Day 

Plan - The Promise of Hope For All Mankind]. 
3. Cum să înţelegem Biblia. -  [How to Understand the Bible]. 
4. Este Biblia adevărată? – [Is the Bible True?]. 
5. Biserica clădită de Isus. – [The Church Jesus Buil]t.    
6. Evanghelia Împărăţiei. – [The Gospel of the Kingdom]. 
7. Ce se întâmplă după moarte? – [What Happens After Death?]. 
8. Care este destinul tău? – [What is Your Destiny?].  
9.  Şi tu poţi înţelege profeţia Bibliei. – [You Can Understand Bible Prophecy]. 
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Chestiuni de ponderat 
 
 Întrebările acestea sunt menite ca un ajutor de studiu, să stimuleze mai multă meditare 
asupra subiectelor discutate în lecţia aceasta şi să te ajute să le aplici la un nivel personal.   Noi 
îţi sugerăm să îţi faci timp să scrii răspunsurile tale la aceste întrebări şi să le compari cu cele din 
scripturile date.  Te rugăm să te simţi liber să ne scrii cu orice comentarii, întrebări sau sugestii 
despre curs sau lecţia aceasta. 
 

• Unele din profeţiile Bibliei prezic că zilele cele mai întunecoase sunt încă înaintea 
noastră, dar este profeţia biblică întotdeauna numai despre veşti rele?  (Matei 24:8; 
Romani 8:18-23). 

• Cum comunică Dumnezeu omenirii voia Sa înainte a ceea ce urmează să aibă loc?  
(Amos 3:7; Evreii 1:1-2). 

• Este un lucru să prezici că un eveniment va avea loc şi alt lucru să-l aduci la împlinire.  
Poate Dumnezeu să aducă la împlinire ceea ce prezice El?  (Isaia 46:9-11). 

• În Profeţia Olivetului a lui Isus Hristos, El a dat un avertisment şi o prezicere a unei 
tendinţe ce avea să înceapă în Biserica de la  început şi să continue până la reîntoarcerea 
Sa.  Care a fost condiţia aceea?  (Matei 24:3- 5, 11, 24). 

• Isus a profesat alte trei condiţii principale care vor fi prevalente în lumea noastră la 
sfârşitul veacului.  Care sunt ele?  (Matei 24:6-8). 

• Ce a spus Isus că va fi soarta omenirii dacă Dumnezeu nu va interveni în treburile 
oamenilor?  (Matei 24:21-22). 

• Ce ne admonestează Cuvântul lui Dumnezeu să facem pentru a fi pregătiţi când vor veni 
aceste vremuri?  (1 Tesaloniceni 5:4-11; Luca 21:34-36; Marcu 13:33-37; Apocalipsa 
3:3). 

• Dece s-a născut Isus şi dece se va reîntoarce El pe pământ?  (Ioan 18:37; Luca 1:30-33; 
Daniel 7:13-14). 

• Multe din problemele acestei lumi pot fi trasate înapoi la influenţa rea a Satanei Diavolul.  
(1 Ioan 5:19; Apocalipsa 12:9).  Va fi Satana în special de activ imediat înaintea 
reîntoarcerii lui Hristos?  (Apocalipsa 12:12-13, 17). 

• Ce cunoştinţă va umple lumea când guvernul lui Dumnezeu înlocuieşte influenţa 
diavolului?  (Isaia 2:3; 11:9). 
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