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Capitolul 1 
 
 
 
 
 

Tr im noi în vremea sfâr itului? 
 

De mii de ani oamenii au fost fascina i de prezicerile sfâr itului lumii.  Oamenii care citesc i 

studiaz  Biblia nu sunt singurii care sunt preocupa i despre unde se îndreapt  lumea noastr .  
Autorul Isac Asimov, în cartea sa Alegerea catastrofelor: Dezastrele care amenin  lumea 
noastr  [The Choice of Catastrophes:  The Disasters That Threaten our World] a f cut o list  i a 
prezentat cel pu in 15 pericole care amenin  supravie uirea omenirii. Multe dintre aceste 
poten iale dezastre globale, incluzând r zboi nuclear, au sosit la u a noastr  numai în ultimele 
câteva decenii. 
 Uneori oamenii au crezut c  au în eles când i cum se va sfâr i epoca noastr .  Dar 
a tept rile neîmplinite despre sfâr itul lumii au adus dezam giri profunde multor indivizi i 
grupuri religioase sincere.  Ei au crezut c  au fost corec i în deslu irea timpului i maniera de 
împlinirea a profe iei.  Dar to i au fost gre i i, sau cel pu in prematuri. 
 În ciuda secolelor de asemenea dezam giri, ei nu au terminat încerc rile lor de a asocia 
evenimentele i condi iile  lumii cu prezicerile biblice privitoare la epoca de sfâr it.  Aceasta este 
particular de adev rat în America, unde c r ile, televiziunea i programele de radio concentrate 
pe profe ia biblic  exist  în abunden .  
 Dac  examin m cu aten ie scrierile inspirate ale profe ilor din Vechiul Testament i a 
apostolilor lui Isus Hristos, vom g si multe profe ii care se refer  la epoca de sfâr it. S  le lu m 
oare în serios?  Ar putea s  aib  vre-o semnifica ie pentru noi?  Sunt condi iile din lume de a a 
natur  ca s  se poat  împlini în zilele noastre?  Suntem noi oare aproape de climaxul perioade 
proorocite în care lumea este pus  în fa a unor probleme insurmontabile i o suferin  global  de 
propor ii de holocaust?  Ne apropiem noi de Armagedon? 
 Însu i Isus Hristos a vorbit de un timp în viitor a a de teribil c  nici o fiin  uman  nu va 
fi cru at  decât dac  „zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar sc pa”  (Matei 24:22).  A avut 
El în minte epoca noastr ? 
 Multe proorociri biblice nu las  nici un dubiu c  evenimente cataclismice în cre tere vor 
avea loc înainte de interven ia direct  a lui Dumnezeu în afacerile omenirii.  Aceste întâmpl ri 
profetice înfrico toare î i vor afla satisfacerea într-un timp viitor.  Întrebarea este când. 
 Mult  confuzie înconjoar  execu ia la timp a acestor profe ii.  Dar nu trebuie s  fie astfel. 
Biblia îns i dezv luie anumite chei de importan  vital  care ne vor ajuta s  plas m aceste 
predic iuni într-o re ea profetic  de în eles.  Noi trebuie s  l s m Biblia îns i s  interpreteze 
profe iile sale. 
 În aceast  bro ur  vom examina precis ce au zis în realitate, Isus Hristos, apostolii Lui i 
proorocii din vechime, despre zilele extraordinare ale sfâr itului.   
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Capitolul 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce este Vremea Sfâr itului? 

  

Ucenicii lui Isus Hristos au admirat desenul enorm i complicat al cl dirilor templului în 

Ierusalem.  Unele dintre pietrele funda iei complexului templului erau masive cânt rind multe 
tone.  Alte pietre erau sculptate în splendid  marmur  alb .  Lumina soarelui str lucea pe pietrele 
lustruite i pe complicatele ornamenta ii în aur ale templului. 
 Discipolii voiau s  tie dac  Înv torul lor a fost tot atât de impresiona i cât au of ei.  
Matei 24:1-2 descrie situa ia:  „La ie irea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au 
apropriat de El ca s -I arate cl dirile Templului.  Dar Isus le-a zis: „Vede i toate aceste lucruri?  
Adev rat v  spun c  nu va r mânea aici piatr  pe piatr ,  care s  nu fie d râmat .” 
 Declara ia dogmatic  a lui Isus (referindu-se profetic la distrugerea Ierusalemului din  
AD 70) trebuie s  fi uimit pe ucenicii Lui.  Ei au for preocupa i mult de declara ia Lui c  
frumoasele cl diri ale templului aveau s  fie distruse.  Mai târziu discipolii lui Isus au venit la El 
în particular i cu min ile înc  fixate pe comentariile lui ocante,  „Spune-ne, când se for 
întâmpla aceste lucruri?  i care va fi semnul venirii Tale i al sfâr itului veacului acestuia?” 
(versul 3). 
 
C utând în elegerea 
 
 Cu 2000 mii de ani mai târziu, Cre tinii înc  întreab  ce evenimente vor semnala sfâr itul 
veacului i reîntoarcerea lui Hristos.  El a r spuns la aceast  întrebare important .  Problema pe 
care cea mai mult  lume o are cu r spunsul Lui are de a face cu interpretarea lui.  Noi ne vrem 
r spunsurile curate i limpezi, ca o solu ie precis  la o problem  de matematic . 
 În loc, semnifica ia r spunsului lui Hristos implic  o în elegere a repeti iilor periodice de 
tendin e i evenimente devastatoare care au avut loc în cursul ultimelor 2000 de ani, la fel cu 
percep ia a cre terii în intensitate i magnitudine a întâmpl rilor asem n toare pe m sur  ce ne 
apropiem de sfâr it. 
 Dar noi trebuie s  ne amintim c  Isus a spus-o clar c  nimenea nu poate s  cunoasc  
timpul exact al reîntoarcerii sale:  „Despre ziua aceea i despre ceasul acela, nu tie nimeni: nici 
îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tat l” (Matei 24:36).  Numai Tat l tie momentul exact al 
reîntoarcerii Fiului S u.  Totu i noi putem s  percepem principii profetice importante. 
 Isus a dat ucenicilor S i semne care cer o perspectiv  foarte larg  de în elegere.  Unele 
tendin e profetice se repet  în timp dar se vor intensifica înaintea venirii a doua a lui Hristos.  
Alte condi ii vor fi unice pentru acel moment unic în istorie.  Unele din profe iile cruciale care 
vor introduce reîntoarcerea lui Hristos nu sunt complect aparente; multe dintre semnele 
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corelatoare le g sim în Profe ia lui Hristos de pe muntele M slinilor i scrierile altor profe i 
biblici care înc  se dezv luie. 
 Noi vom discuta aceste semne biblice, cheile care descuie evenimentele viitoare în 
lumina profe iei Bibliei.  Dar mai întâi s  examin m cum folose te Biblia termenul vremea 
sfâr itului sau sfâr itul veacului. 
 Ce este precis?  Când va veni?  Tr im noi acum în vremea sfâr itului?  Exist  vre-un mod 
de a afla? 
 Subiectul sfâr itului veacului acoper  Biblia dela Genesa la Apocalips .  Este una dintre 
temele majore ale Scripturilor.  Este important deci s  în elegem ce este sfâr itul veacului.  
În elegând-o gre it poate cauza mult  confuzie, nesiguran  i suferin .  Dar o bun  în elegere 
biblic  a subiectului poate aduce confort i încredere.  Deci s  mergem la Biblie s  vedem ce ne 
dezv luie despre sfâr itul veacului. 
 
Ce înseamn  „Vremea Sfâr itului ” 
 
 Una dintre cele mai succinte explica ii a vremii sfâr itului este în cartea lui Daniel.  În 
capitolul 12 Dumnezeu îi dezv luie lui Daniel un rezumat al evenimentelor principale care vor 
avea loc la vremea sfâr itului.   
 Dumnezeu îi spune lui Daniel:  „În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, 
ocrotitorul copiilor poporului t u, c ci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de 
când sunt neamurile i pân  la vremea aceasta.  Dar în vremea aceea, poporul t u va fi mântuit i 
anume oricine va fi g sit scris în carte.  Mul i din cei ce dorm, în râna p mântului se for scula, 
unii pentru via a ve nic , i al ii pentru ocar  i ru ine ve nic …Tu îns , Daniele, ine ascunse 
aceste cuvinte, i pecetluie te carte pân  la vremea sfâr itului.  Atunci mul i o vor citi i 
cuno tin a va cre te” (Daniel 12:1-4). 
 Aici vremea sfâr itului este descris  ca „aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a 
mai fost de când sunt neamurile i pân  la vremea aceasta.”  Este de asemenea un timp în care au 
crescut c l toria i comunicarea i o explozie de cuno tin e, dup  cum se vede din descrierea c  
„mul i o vor citi [vor alerga încoace i încolo] i cuno tin a va cre te.”   
 Câteva secole dup  epoca lui Daniel, ucenicii lui Isus L-au întrebat despre epoca de 
sfâr it.  R spunsul lui a reflectat cuvintele lui Daniel:  „Pentru c  atunci va fi un necaz a a de 
mare, cum n-a fost niciodat  dela începutul lumii pân  acum, i nici nu va mai fi”  (Matei 12:21). 
 Mai târziu Dumnezeu i-a dezv luit lui Daniel mai mult  informa ie despre sfâr it.  „Unul 
din ei a zis omului aceluia îmbr cat în haine de in, care st tea deasupra apelor râului: „Cât va 
mai fi pân  la sfâr itul acestor minuni?” i am auzit  pe omul acela îmbr cat în haine de in, care 
st tea deasupra apelor râului;  el i-a ridicat spre ceruri mâna dreapt  i mâna stâng  i a jurat pe 
Cel ce tr ie te vecinic, c  va mai fi o vreme, dou  vremuri i o jum tate de vreme,  i c  toate 
aceste lucruri se for sfâr i când puterea poporului sfânt va fi zdrobit  de tot.  Eu am  auzit dar  nu 
am în eles; i am zis; „Domnul meu, care va fi sfâr itul acestor lucruri?”  El a r spuns: ”Du-te 
Daniel!” C ci cuvintele acestea vor fi ascunse i pecetluite pân  la vremea sfâr itului” (Daniel 
12:4-6). 
 Aceast  Scriptur  arat  c  termenul vremea sfâr itului se refer  în special la o perioad  
de necazuri ale lumii de neîntrecut durând 3   (în limbajul biblic, „o vreme [un an], dou  
vremuri [doi ani] i jum tate de vreme [jum tate de an] i se va termina cu stabilirea Împ r iei 
lui Dumnezeu pe p mânt.  Aceast  bro ur  esen ial se concentreaz  pe profe iile legate direct sau 
indirect de aceast  perioad  de 3   de ani la încheierea „acestui veac r u”  (Galateni 1:4). 
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Un cuvânt de precau ie 
 
 De i Scriptura dezv luie c  anumite condi ii se vor deteriora pe m sur  ce sfâr itul 
veacului se apropie, noi nu trebuie s  confund m condi iile pe care le vedem în jurul nostru cu 
perioada final  specific  proorocit  în Biblie.  Condi iile globale pot s  degenereze peste un timp 
considerabil înainte ca ele s  conduc  la evenimentele concluzând ultimele zile.  Zilele finale ale 
acestui veac vor fi marcate de evenimente profetice specifice. 
 Hristos i-a prevenit pe ucenicii Lui s  fie cu aten ie dac  ei au crezut c  observ  semne 
ale veacului de sfâr it.  El a zis: „B ga i de seam  s  nu v  am geasc  cineva.  C ci vor veni 
mul i în Numele Meu, i vor zice:  „Eu sunt Hristosul”, i „Vremea se apropie, s  nu merge i 
dup  ei.  Când ve i auzi de r zboaie i de r scoale, s  nu v  sp imânta i; pentru c  întâi trebuie s  
se întâmple aceste lucruri. Dar, sfâr itul nu va fi îndat ”  Luca 21:8-9).   
 În consecin , El a avertizat, c  mul i aveau s  vin  în numele Lui, pretinzând  c  Îl 
reprezint  pe El.  Unii ar interpreta asemenea dezvolt ri i condi ii ca semne sigure a veacului de 
sfâr it.  Dar ei vor fi gre i i i vor conduce pe mul i în eroare.  Astfel, numai prezen a unor 
conduc tori carismatici, r zboaie sau dezastre globale, nu sunt suficiente ca s  determine sosirea  
vremii  sfâr itului. 
 
 

Noe i vremea noastr :  O paralel  care s  ne trezeasc  
  
 
Isus Hristos a folosit exemplul lui Noe ca s  
dezv luie atitudini ce vor predomina 
aproape de sfâr it:  „Cum s-a întâmplat în 
zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla i la 
venirea Fiului omului.  În adev r, cum era în 
zilele dinainte de potop, când mâncau i 
beau, se însurau i se m ritau, pân  în ziua 
când a intrat Noe în corabie, i n-au tiut 
nimic, pân  când a venit potopul i i-a luat 
pe to i, tot a a va fi i la venirea Fiului 
omului”  (Matei 24:37-39). 
 Aceasta este istorie i profe ie 
lucrând împreun .  Semnifica ia lor este 
clar :  Atitudinea oamenilor din vremea lui 
Noe va predomina din nou imediat înainte 
de a doua venire a  lui Hristos.  Ambelor 
grupuri Dumnezeu li s-a p rut departe, 
virtual nepreocupat de activit ile oamenilor 
pe p mânt, i via a p rea s  continue ca 
întotdeauna (2 Petre 3:3-6).  Aceast  lume ar 
fi ne preocupat  de adev rata lor condi ie 
spiritual  i oarb  la iminenta judecat  a lui 
Dumnezeu. 

 Cheia exemplului dat de Hristos este 
s  în elegi c  oamenii pot fi atât de 
preocupa i de grijile acestei lumi c  ei 
neglijeaz  s -L caute pe Creatorul lor (Matei 
6:33; Luca 21:34-35).  S-a întâmplat mai 
înainte i se va întâmpla din nou. 
 Apostolul Pavel i-a comentat lui 
Timotei despre alte atitudini i activit i 
lume ti care vor caracteriza veacul de la 
urm :  „S  ti i c  în zilele din urm  vor fi 
vremuri grele.  C ci oamenii vor fi iubitori 
de  sine, iubitori de bani, l ud ro i, trufa i, 
hulitori, neascult tori de p rin i, 
nemul mitori, f r  evlavie, f r  dragoste 
fireasc , neîndupleca i, clevetitori, 
neînfrâna i, neîmblânzi i, neiubitori de bine, 
vânz tori, obraznici, îngâmfa i, iubitori mai 
mult de pl ceri decât iubitori de Dumnezeu, 
având doar o form  de evlavie dar 
t g duindu-i puterea”  (2 Timotei 3:1-5). 
 Aceasta descrie perfect atitudinea i 
concep ia de via  a epocii noastre. Aceast  
atitudine va preveni vasta majoritate a 
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omenirii de a-L crede pe Dumnezeu i 
semnalele de avertisment ale Bibliei pân  
când nu va lovi dezastrul.  Ca i oamenii din 
timpul lui Noe, care au râs i l-au luat în râs 
pentru construitul arcei, sfâr itul acestei 
epoci va veni când marea majoritate a lumii 
va fi nepreg tit . 

 Isus Hristos ne-a prevenit s  nu 
c dem în curs  gândindu-ne ca oamenii din 
zilele lui Noe care l-au scos pe Dumnezeu 
din min ile lor pân  când a fost prea târziu.   
În epoca din urm  Dumnezeu va fi departe 
din gândurile celor mai mul i oameni.  

 
Evenimente specifice urmeaz  s  se desf oare 
 
 Ca s  evite confundarea problemelor lumii generale cu actualele evenimente ale epocii de 
la urm , Biblia descrie evenimente i condi ii specifice care se vor întâmpla în ultimele  zile. 
 Un eveniment al vremii de la urm  va fi dominarea Ierusalemului de gentili (ne Israeli i).  
Isus Hristos a profesat c  „Ierusalemul va fi c lcat în picioare de neamuri, pân  se for împlini 
vremurile neamurilor”  (Luca 21:22).   
 În Apocalipsa 11:1-2 un înger dezv luie Apostolului Ioan pentru cât timp gentilii (ne 
Israeli ii) vor controla ora ul:  „Dar curtea de afar  a Templului las -o la o parte nem surat ; c ci 
a fost dat  Neamurilor, cari vor c lca în picioare sfânta cetate patruzeci i dou  de luni” – 
echivalentul a 3  de ani.   
 De asemenea va fi un timp de persecu ie intens  a poporului lui Dumnezeu.  Isus a 
avertizat de multele tendin e nelini titoare pe care El le-a numit „începutul durerilor” (Matei 
24:8).  Atunci, a zis El, „atunci v  vor da s  fi i chinui i, i v  vor omorî; i ve i fi urâ i de toate 
neamurile pentru Numele Meu.  Atunci mul i vor c dea, se vor vinde unii pe al ii, i se vor urî 
unii pe al ii.   Se vor scula mul i prooroci mincino i i vor în ela pe mul i.  Dar cine va r bda 
pân  la sfâr it, va fi mântuit”  (versurile 9-13). 
 În cartea Apocalipsa, Ioan vede un vis în care unii dintre poporul lui Dumnezeu, descri i 
ca o femeie, sunt proteja i de persecu ia lui Satan i sunt „hr ni i o vreme, vremi i jum tatea 
unei vremi” – pentru 3  ani (Apocalipsa 12:14).  Furios c  nu a putut s -i atace pe ace ti 
oameni, Satan „s-a dus s  fac  r zboi cu r m i a semin ei ei, cari p zesc poruncile lui 
Dumnezeu i in m rturia lui Isus Hristos”  (versul 17). 
 Astfel vedem în aceste trei profe ii c  focarul predic iilor vremilor de la urm  este o 
perioad  specific  de 3  de ani de necazuri peste întreaga lume atât de amenin toare i teribile 
încât Dumnezeu nu va mai permite nici odat  s  se întâmple din nou.  Asemenea profe ii ne ajut  
s  în elegem condi iile i evenimentele care vor marca începutul acestei perioade cruciale. 
 
 

O lume într-o criz  continu  
 
 

„Caracteristica remarcabil  a crizelor 
de ast zi este continuitatea lor” – David 
Burnett King. 
 Autorul Englez Anthony Sampson a 
scris trei „anatomii ale Angliei” în deceniile 
recente.  Ultima transmite un sens de 
urgen .   Chiar i titlul ne spune c  focarul 

lui s-a schimbat într-o vitez  mai mare: 
modul de criz .  Anatomia esen ial  a 
Angliei:  Democra ia în criz  [The Essential 
Anatomy of Britain:  Democracy in Crisis] 
include un capitol cu un avertisment evident 
pentru guvernul britanic de a- i pune casa în 



Are We Living in the Time of the End -Tr im noi în Vremea Sfâr itului.doc  - 7 - 

ordine.  Nici un capitol asem n tor nu a 
ap rut în primele dou  edi ii.   
 A fost eful rabin al Angliei, 
Jonathan Sacks, cel care a scris:  „Profe ii de 
ast zi, îmi dau seama cu oarecare triste e, c  
adesea nu sunt conduc torii religio i dar un 
grup mic de academicieni, care rupându-se 
de specializarea disciplinei, au supravegheat 
epoca noastr  din perspectivele cele mai 
largi i au adus înapoi un raport de pericol 
iminent” (Încrederea în Viitor [Faith in the 
Future], 1995, p. 65).   
 Voci profetice au sunat avertismente 
pentru un timp, indicând semnele de r u 
augur pe scena lumii.  Unii prezic o criz  
care va semnala o schimbare masiv  în 
lumea noastr . 
 Aceasta este reflectat  cu claritate în 
titlurile mai multor c r i recente.  Autorul 
american James Dale Davidson i dublura 
lui britanic , William Rees-Mogg, i-au 
intitulat cartea lor Marea Zi a Socotelilor 
[The Great Reckoning].  Istoricul Eric 
Hobsbawn a folosit titlul Epoca Extremelor 
[The Age of Extremes]. 
 Autorul i educatorul american 
David Burnett King noteaz  în Criza Epocii 
noastre [The Crisis of Our Time] c  „exist  
un sim mânt profund de nelini te…Noi 
trecem printr-un fel de criz , plutind pe 

valurile unei schimb ri de mare care într-un 
fel va face viitorul foarte diferit de trecutul 
nostru”  (1988, p. 17). 
 Adev rul simplu este c  noi ne 
apropiem cu iu eal  de o tranzi ie între dou  
epoci distincte, epoca omului i epoca ce 
urmeaz  de care a vorbit Isus Hristos (Matei 
12:32). 
 Eric Hobsbawn arat  într-o alt  carte, 
Epoca Revolu iei [The Age of Revolution], 
c  p mântul nu va putea s  îndure indefinit 
fructele nedorite ale aspectelor mai obscure 
ale tehnologiei moderne.  El a scris:  „Noi 
am ajuns la un punct de criz  istoric .  
For ele generate de economia tehnico-
tiin ific  sunt acum destul de mari ca s  

distrug  mediul împrejur tor, adic  cu alte 
cuvinte funda ia material  a vie ii omene ti.” 
 Dup  cum ne reaminte te David 
King:  „Natura crizei s-a schimbat.  
Caracteristica remarcabil  a crizelor de 
ast zi este continuitatea lor – ele s-au mutat 
în untru, se pare, ca s  stea”  (Criza epocii 
noastre [The Crisis of Our Time]). 
 Noi se poate c  ne îndrept m spre 
ceea ce teologul James Moffatt cheam  
„Criza de Sfâr it [The Crisis at the Close]” – 
str bunica crizelor culminând cu a doua 
venire a lui Isus Hristos (Daniel 12:9, 
Traducerea Moffatt). 
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Capitolul 3 
 

 
 
 
 

Trei Ere în Istoria Omului 
 

Biblia descrie trei epoci specifice în istoria omenirii.  Prima este perioada dinainte de Potop, 

dela Adam la Noe.  Este chemat  în Biblie „lumea de atunci.”  Noi citim în 2 Petre 3:6 „c  lumea 
de atunci a pierit tot prin ele, înecat  de ap .” 
 A doua epoc  include timpul dup  Potop pân  la venirea a doua a lui Hristos.  Este 
chemat  în Scriptur  „acest veac r u”  (Galateni 1:4).  Discipolii lui Hristos au dorit s  afle când 
avea s  se termine aceast  perioad .  Ei L-au întrebat:  „Spune-ne când se vor întâmpla aceste 
lucruri?  i care va fi semnul venirii Tale i al sfâr itului veacului acesta?”  (Matei 24:3).   
 A treia epoc  a omenirii va începe la a doua venire a lui Hristos i este referit  în 
Cuvântul lui Dumnezeu ca „lumea viitoare” (Evrei 2:5).  A treia epoc  va începe cu învierea 
drep ilor la reîntoarcerea lui Hristos pe p mânt. 
 Vorbind de aceast  înviere, cartea Apocalipsa declar :  „Ferici i i sfin i sunt cei ce au 
parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preo i ai lui 
Dumnezeu i ai lui Hristos, i vor împ r i cu El o mie de ani”  (Apocalipsa 20:6). 
 Deci, strict vorbind, epoca de sfâr it se refer  la o perioad  specific  imediat înainte de 
reîntoarcerea lui Hristos care va aduce încheierea „acestui veac r u.”  Este sfâr itul epocii de 
dominare a Satanei asupra omenirii. 
 
Profe ii din Vechiul Testament 
 
 Unii cred c  subiectul epocii de sfâr it este în principal limitat  la Noul Testament.  Dar, 
începând cu Genesa, prima carte a Bibliei, Scripturile privesc dincolo de prezenta epoc  rea la 
timpul când se va stabili Împ r ia lui Dumnezeu. 
 Scripturile Vechiului Testament au multe de spus despre evenimentele care au loc în 
timpul celor 3   ani de la sfâr it i „lumea viitoare.”   
 În Gr dina Eden, Dumnezeu a dezv luit c  avea s  vin  un timp când influen a i 
împ r ia p mânteasc  a lui Satan avea s  ia sfâr it.  Satanei Dumnezeu i-a spus:  „Vr jm ie voi 
pune între tine i femeie, între s mân a ta i s mân a ei [Hristos].  Aceasta î i va zdrobi capul, i 
tu îi vei zdrobi c lcâiul” (Genesa 3:15). 
 De i Satana a fost destinat s -I d uneze Mântuitorului (instigând r stignirea Lui), 
diavolul nu a L-a putut preveni pe Isus s  învie, i nu va putea s -L previn  ca s -l înving  pân  
la urm .   
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 Pavel s-a referit la aceast  profe ie când a scris membrilor bisericii din Roma.  
„Dumnezeul p cii va zdrobi în curând pe Satana supt picioarele voastre”  (Romani 16:20).  Este 
confortant s  tim, c  la venirea a doua a lui Hristos, Satana va disp rea i va fi încarcerat 
(Apocalipsa 20:1-3).    
 Deci, dela cele mai timpurii începuturi ale omenirii, Dumnezeu, a dezv luit c   va veni un 
sfâr it al acestei lumi conduse de Satan, un timp definit pentru ca Satana i cu for ele lui s  fie 
înfrânte.   
 Oamenii drep i men iona i în Vechiul Testament, ca Enoh, au tiut c  Dumnezeu pân  la 
urm  va interveni pentru a implementa judecata Sa pe p mânt.  „ i pentru ei a proorocit Enoh, al 
aptelea patriarh dela Adam, când a zis: „Iat  c  a venit Domnul cu zecile de mii de sfin i ai S i, 

ca s  fac  o judecat  împotriva tuturor. i s  încredin eze pe to i cei nelegiui i de toate faptele 
nelegiuite, pe care le-au f cut în chip nelegiuit, i de toate cuvintele de ocar , pe care le-au rostit 
împotriva Lui ace ti p c to i nelegiui i”  (Iuda 14-15).   
 Dup  Potop, al i oameni de credin  cum au fost Avraam, Isaac i Iacov au privit dincolo 
de epoca curent  rea la timpul când Împ r ia lui Dumnezeu va fi stabilit .  „Prin credin  
Avraam, când a fost chemat s  plece într-un loc, pe care avea s -l ia ca mo tenire, a ascultat, i a 
plecat f r  s  tie unde se duce.  Prin credin  a venit i s-a a ezat el în ara f g duin ei, ca într-o 
ar  care nu era a lui, i a locuit în corturi, ca i Isaac i Iacov, cari erau împreun   mo tenitori cu 

el ai aceleia i f g duin e. C ci el a tepta cetatea care are temelii tari, al c rei me ter i ziditor 
este Dumnezeu” (Evrei 11:8-10). 
 Patriarhii au tiut c  într-o zi Dumnezeu va stabili Împ r ia Sa.  Ei au tr it i au murit cu 
încredere c  El Î i va împlini promisiunea i îi va include i pe ei în Împ r ia Sa. 
 „În credin  au murit to i ace tia, f r  s  fi c p tat lucrurile f g duite:  ci doar le-au v zut 
i le-au urat de bine de departe, m rturisind c  sunt str ini i c l tori pe p mânt.  Cei ce vorbesc 

în felul acesta, arat  deslu it c  sunt în c utarea unei patrii.  Dac  ar fi avut în vedere pe aceea 
din care ie iser , negre it c  ar fi avut vreme s  se întoarc  în ea. Dar doreau o patrie mai bun , 
adic  o patrie cereasc  [Împ r ia lui Dumnezeu].  De aceea lui Dumnezeu nu-I este ru ine s  Se 
numeasc  Dumnezeul lor, c ci le-a preg tit o cetate”  (versurile 13-16). 
 Ace ti oameni nu imaginau sau ghiceau despre viitor.  Ei au fost inspira i direct de 
Dumnezeu.  A a cum a explicat Petre:  „C ci nici o proorocire n-a fost adus  prin voia omului; ci 
oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mâna i de Duhul Sfânt”        (2 Petre 1:21). 
 Noi putem g si multe profe ii privitor la evenimentele epocii de sfâr it în cartea Psalmi.  
Psalmul 2 dezv luie c  unele na iuni se vor opune guvern rii de Isus Hristos:  „Pentru ce se 
înt rât  neamurile, i pentru ce cuget  popoarele lucruri de erte?  …Eu voi vesti hot rârea Lui,” 
– zise Unsul – „Domnul mi-a zis:  „Tu e ti Fiul meu, ast zi te-am n scut.  Cere-Mi i- i voi da 
neamurile de mo tenire i marginile p mântului în st pânire.  Tu le vei zdrobi cu un toiag de fer 
i le vei sf râma ca  pe vasul unui olar”  (2 Petre 2).   

 (Alte men iuni ale evenimentelor veacului de sfâr it sunt în Psalm 9:5-15; 10:3-18; 11:1-
7; 12:3-5; 21:8-12; 46:8-10; 47:1-4; 75:7-8; 76:7-9; 96:10-13; 97:1-6; 98:1-3; 99:1-5; i 110:1-
6).     
 
Sfâr itul veacului:  o tem  a proorocilor 
 
 De i profe iile privitor la sfâr itul veacului sunt g site numai ocazional în c r ile devreme 
ale Vechiului Testament, ele sunt o tem  major  a proorocilor care au scris câteva secole mai 
târziu.  Petre a explicat c  ace ti profe i „cercetau s  vad  ce vreme i ce împrejur ri avea în 
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vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos [timpul 
primei Lui sosiri] i slava de care aveau s  fie urmate [a doua venire a Lui]”  (1 Petre 1:11). 
 Isaia este un exemplu perfect de cât de des a vorbit Dumnezeu despre condi iile epocii de 
sfâr it i de venirea Împ r iei pe care Isus Hristos o va stabili la întoarcerea Sa.  Perioada de 
revolu ie i tranzi ie dela guvernarea omului la cea a lui Dumnezeu este adesea referit  ca „ziua 
Domnului,” „ultimele zile,” „ultima or ” sau mai simplu „ziua aceea.”  Aici sunt câteva exemple 
care arat  reapari ia acestei teme în Isaia: 
 „Se va întâmpla în scurgerea vremurilor, c  muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca 
cel mai înalt munte, se va în l a deasupra dealurilor, i toate neamurile se vor îngr m di spre El. 
Popoarele se vor duce cu gr mada la El , i vor zice: „Veni i, s  ne suim la muntele Domnului, la 
Casa Dumnezeului lui Iacov, ca s  ne înve e c ile Lui, i s  umbl m pe c r rile Lui. 
  C ci din Sion va ie i Legea, i din Ierusalem cuvântul Domnului.  El va fi Judec torul 
neamurilor, El va hot rî între un mare num r de popoare; a a încât din s biile lor î i vor f uri 
fiare de plug, i din suli ele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia, i 
nu vor mai înv a r zboiul”  (Isaia 2:2-4). 
 „Intr  în stânci i ascunde-te în rân , de frica Domnului i de str lucirea m re iei Lui!”  
Omul va trebui s - i plece în jos privirea semea  i îngâmfarea lui va fi smerit :  Numai 
Domnul va fi în l at în  ziua aceea.  C ci este o zi a Domnului o tirilor împotriva oric rui om 
mândru i trufa , împotriva oricui se înal , ca s  fie plecat…Oamenii vor intra în pe terile 
stâncilor i în cr p turile p mântului, de frica Domnului i de str lucirea m re iei Lui, când Se 
va scula s  îngrozeasc  p mântul”  (Isaia 2:10-12, 19). 
 „În vremea aceea odrasla Domnului va fi plin  de ,m re ie i slav , i rodul rii va fi plin 
de str lucire i frumuse e pentru cei mântui i ai lui Israel. i cel r mas în Sion, cel l sat în 
Ierusalem, se va numi „sfânt”, oricine va fi scris printre cei vii, la Ierusalem” (Isaia 4:2-3). 
 „C ci un Copil ni s-a n scut, un Fiu ni s-a dat, i domnia va fi pe um rul Lui; Îl vor numi; 
„Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, P rintele veciniciilor, Domn al p cii.  El va face ca domnia 
Lui s  creasc , i o pace f r  sfâr it va da scaunului de domnie al lui David i împ r iei lui, o va 
înt ri i o va sprijini prin judecat  i neprih nire, de acum i-n veci de veci: iat  ce va face râvna 
Domnului o tirilor”  (Isaia 9:6-7). 
 „Apoi o Odrasl  [Isus Hristos] va ie i din tulpina lui Isai, i un Vl star va da din 
r d cinile lui.  Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de în elepciune i de pricepere, duh 
de sfat i de t rie, duh de cuno tin  i de fric  de Domnul.  Pl cerea lui va fi frica de Domnul, 
nu va judeca dup  înf i are, nici nu va hot rî dup  cele auzite, ci va judeca pe cei s raci cu 
dreptate, i va hot rî cu nep rtinire asupra nenoroci ilor rii, va lovi p mântul cu toiagul 
cuvântului Lui, i cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel r u”  (Isaia 11:1-4). 
 „Iat , vine ziua Domnului, zi de f r  mil , zi de mânie i urgie aprins , care va preface tot 
p mântul în pustiu, i va nimici pe to i p c to ii de pe el. C ci stelele cerurilor i Orionul nu vor 
mai str luci; soarele se va întuneca la r s ritul lui, i luna nu va mai lumina.  Voi pedepsi - zice 
Domnul - lumea pentru r utatea ei, i pe cei r i pentru nelegiuirile lor, voi face s  înceteze 
mândria celor trufa i, i voi doborî seme ia celor asupritori.  Voi face pe oameni mai rari decât 
aurul curat, i mai scumpi decât aurul din Ofir.  Pentru aceasta voi cl tina cerurile, i p mântul se 
va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului o tirilor, în ziua mâniei Lui Aprinse”  (Isaia 
13:9:13). 
 Literal, mai multe duzini de asemenea profe ii apar în cartea lui Isaia i aproape tot atât 
de multe în c r ile lui Ieremia, Ezechiel i Daniel.  Ace ti oameni au proorocit despre zilele 
teribile care vor preceda venirea Mântuitorului ca Rege al Regilor. 
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Al i profe i vorbesc explicit despre sfâr itul vremurilor 
 
 Ultima sec ie a Vechiului Testament este cunoscut  ca Profe ii Minori.  Virtual toate 
aceste 12 c r i au de spus câte ceva despre sfâr itul vremurilor.  Ioel i Zaharia sunt exemple.   
 Dumnezeu l-a inspirat pe Ioel s  scrie despre marea distrugere care urma s  aib  loc în 
Ziua Domnului:  „Suna i din trâmbi  în Sion!  Suna i în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca 
s  tremure to i locuitorii rii.  C ci vine ziua Domnului, este aproape!  O zi de întuneric i de 
negur  mare, o zi de nori i de întunecime.  Ca zorile dimine ii se întinde peste mun i un popor 
mare i puternic, cum n-a mai fost din veac, i nici în vremurile viitoare nu va mai fi…Domnul 
face s  tune glasul Lui înaintea o tiri Sale, c ci tab ra Lui este foarte mare, i cel ce împline te 
cuvântul este puternic.  Dar mare este ziua Domnului i foarte înfrico at : cine o poate suferi?”  
(Ioel 2:1-2, 11). 
 Zaharia adaug :  „Iat , vine ziua Domnului, când pr zile tale vor fi împ r ite în mijlocul 
t u.  Atunci voi strânge toate neamurile la r zboi împotriva Ierusalemului. Cetatea va fi luat , 
casele vor fi jefuite, i femeile batjocorite;  jum tate din cetate va merge în robie, dar r m i a 
poporului nu va fi nimicit  cu des vâr ire din cetate.  Ci Domnul se va ar ta, i va lupta 
împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua b t liei… i Domnul va fi împ rat peste tot 
p mântul.  În ziua aceea Domnul va fi singurul Domn, i Numele Lui va fi singurul Nume”  
(Zaharia 14:1-3, 9). 
 Tema epocii de sfâr it i Împ r ia lui Dumnezeu figureaz  atât de proeminent în c r ile 
profe ilor încât Petre le-a spus  Evreilor c  ei ar trebui s  cread  în Hristos din cauza acestei 
m rturii.  Petre i-a admonestat:  „Poc i i-v  dar, i întoarce i-v  la Dumnezeu, pentru ca s  vi se 
tearg  p catele, ca s  vin  dela Domnul vremile de înviorare, i s  trimit  pe Cel ce a fost 

rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie s -L primeasc , pân  la 
vremile a ez rii din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura 
tuturor sfin ilor S i, prooroci din vechime”  (Faptele Apostolilor 3:19-21). 
 
Sfâr itul vremurilor în Noul Testament 
 
 Cea mai lung  profe ie a lui Isus despre sfâr itul vremurilor este în Matei 24, Marcu 13 i 
Luca 12, în ceea ce este cunoscut în mod obi nuit ca Profe ia M slinului.  Cu aceast  ocazie, în 
timpul s pt mânii ce a condus la r stignirea Lui, Isus i ucenicii S i au p r sit terenul templului 
i s-au urcat pe Muntele M slinilor ca s  se bucure de vederea spectacular  a ora ului i 

str lucirea templului acoperit cu marmur  alb  i aur.   „Apoi a ezut pe muntele M slinilor în 
fa a Templului.  i Petru, Iacov, Ioan i Andrei, L-au întrebat deoparte:  „ Spune-ne când se vor 
întâmpla aceste lucruri, i care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri?”  (Marcu 
13:3-4). 
 Hristos atunci le-a dezv luit condi iile de pe p mânt conducând pân  la reîntoarcerea Sa.  
El le-a spus c  va fi o vreme de necazuri i tulbur ri crescânde.  El i-a avertizat c  în timpul 
acestei perioade omenirea va avea capacitatea ca s  anihileze via a omeneasc  de pe fa a 
p mântului.  „Pentru c  atunci va fi un necaz a a de mare, cum n-a fost niciodat  dela începutul 
lumii pân  acum, i nici nu va mai fi. i dac  zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar sc pa; 
dar, din pricina celor ale i, zilele acelea vor fi scurtate”  (Matei 24:21-22). 
 Puternic cum a fost Imperiul Roman în zilele acelea, legiunile lui nu ar fi putut  s  aib  
armamentul necesar ca s  tearg  omenirea de pe fa a p mântului.  Aceast  condi ie a devenit o 
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posibilitate real  numai în al dou zecilea secol, cu dezvoltarea i r spândirea armelor nucleare 
într-un arsenal r spândit în întreaga lume, cu capacitatea de a omorî de mai multe ori pe fiecare 
b rbat, femeie i copil. 
 
Semnele unui sfâr it care se apropie 
 
 Isus a descris sub forma unei schi e scurte condi iile care for indica c  epoca sfâr itului se 
apropie. El i-a avertizat pe discipolii S i:  „B ga i de seam , s  nu v  în ele cineva .  Fiind c  vor 
veni mul i în numele Meu, i vor zice:  „Eu sunt Hristosul!”  i vor în ela pe mul i!”  (Matei 
24:4-5).   
 Isus a proorocit mai întâi c  va fi de uz obi nuit ca s  se foloseasc  Numele Lui pentru a 
converti noi discipoli.  Aceasta sugereaz  c  multe biserici, organiza ii i denomina ii cre tine pe 
din afar  vor exista în timpul de sfâr it, i mul i vor fi în ela i în a crede c  conduc torii lor Îl 
reprezint  pe Hristos.  Totu i Biserica ce Îl urmeaz  pe Hristos cu adev rat va urma cu credin  
Cuvântul lui Dumnezeu i Poruncile Sale.   Hristos a avertizat:  „Nu ori icine-Mi zice: „Doamne, 
Doamne!”  va intra în Împ r ia cerurilor, ci cel ce face  voia Tat lui Meu care este în ceruri”  
(Matei 7:21). 
 Dup  aceea, Isus a descris tendin ele politice, militare i de  mediu ambiant înainte de 
venirea Lui.  „Ve i auzi de r zboaie i ve ti de r zboaie: s  nu v  sp imânta i, c ci toate aceste 
lucruri trebuie s  se întâmple.  Dar sfâr itul tot nu va fi atunci.  Un neam se va scula împotriva 
altui neam, i o împ r ie împotriva altei împ r ii; i pe alocurea, vor fi cutremure de p mânt, 
foamete i ciume.  Dar toate acestea nu vor fi decât începutul durerilor”  (Matei 24:68). 
 
O analogie cu durerile de na tere 
 
 Mul i presupun c  rapoartele constante despre r zboaie, violen , r scoale, foamete, 
epidemii, cutremure i dezastre  naturale în titlurile nout ilor noastre sunt semne sigure c  
suntem în epoca de sfâr it.  Cu siguran  c  Isus Hristos i al i profe i biblici au fost clari c  
asemenea tragedii vor zgudui p mântul pe m sur  ce epoca de sfâr it se apropie.   
 Dar Însu i Isus Hristos a explicat c  ace ti factori, prin ei în i i, nu dezv luie c  suntem 
la sfâr itul veacurilor, pentru c  vor fi multe alte catastrofe asem n toare înainte de întoarcerea 
Lui.  Aceste tragedii, a zis Isus, prepar  scena pentru tulbur rile i necazurile i mai mari ale 
sfâr itului vremii.  Pe cât sunt de oribile i de fatale aceste dezastre nu sunt decât „începutul 
durerilor.”   Cel mai r u urmeaz  înc  s  vin . 
 Noua Versiune Standard  Revizuit  a Bibliei [The New Revised Standard Version] 
traduce cuvintele lui Hristos din Matei 24:8 ca „toate acestea nu sunt decât începutul durerilor de 
na tere.”  Isus a folosit o analogie cu o femeie în na tere. Cum Comentariul Cuno tin elor 
Biblice [The Bible Knowledge Commentary] explic :  „Aceste lucruri, a zis Isus, vor fi numai 
începutul durerilor de na tere.  Dup  cum femeii gravide durerile na terii arat  c  copilul ei 
urmeaz  s  fie n scut în curând, tot a a aceste conflicte i catastrofe universale vor însemna c  
sfâr itul acestei Perioade Între Adventuri este aproape” (Cuvântul [Logos] [software pentru 
Windows], comentariu asupra lui Matei 24:8). 
 Astfel, Isus nu s-a referit la catastrofe periodice ca r zboaie, foamete, boli epidemice i 
cutremure care lovesc ocazional dar la o perioad  unic  în care aceste evenimente se vor înr ut i 
continuu.  Noi ar trebui s  consider m trei întreb ri importante când analiz m dac  evenimentele 
sunt  semne ale epocii de sfâr it descris  de Isus Hristos.  Prima, s-ar putea ele s  fie parte din 
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fluxul i refluxul dezastrelor pe care oamenii le-au suferit de-a lungul întregii istorii?  A doua, 
sunt toate semnele men ionate de Isus prezente?  A treia, este eviden  solid  c  tendin ele i 
condi iile proorocite se intensific  i cresc implacabil? 
 Mult  lume bine inten ionat  a gre it când a interpretat evenimente dramatice ale lumii ca 
semne sigure ale vremii sfâr itului – numai ca s  le vad  c  nu au evoluat cum fusese anticipat i 
au disp rut lini tit în istorie.  Dac  ei ar fi exercitat pu in mai mult  precau ie, ar fi putut s  vad  
c  nu tot despre ceea ce vorbise Isus era prezent în acel moment.  Noi putem vedea aceasta cu 
în elepciunea noastr  cea de pe  urm . 
 Ast zi, mai mult decât oricând în istorie, noi putem vedea cele mai multe aspecte ale 
semnelor date de Isus Hristos prezente în lumea noastr .  Totu i, lipsesc câteva din semnele 
cruciale ale „epocii de sfâr it.”   Enigma este înc  f r  unele din piesele esen iale. 
 

Termeni Biblici pentru Sosirea Sfâr itului Epocii Omului 
  
 Unii termeni biblici au o aplicare 
considerabil mai larg  decât 3  - de ani, 
timp al crizei imediat precedente 
reîntoarcerii lui Isus Hristos.  Aceasta 
poate conduce la confuzie dac  noi am 
încerca s  for m ace ti termeni într-o 
strict  folosire numai pentru sfâr itul 
veacului.   
 Apostolul Ioan, scriind în primul 
secol, a folosit expresia „ceasul cel de pe 
urm ” în referin  la aceast  zi:  
„Copila ilor, este ceasul cel de pe  urm .  

i dup  cum a i auzit c  are s  vin  
anticrist, s  ti i c  acum s-au ridicat mul i 
anticri ti prin aceasta cunoa tem c  este 
ceasul de pe urm ”  (1 Ioan 2:18). 
 Ca al ii din zilele lui, Ioan probabil 
c  a crezut c  reîntoarcerea lui Isus Hristos 
era iminent  (Faptele Apostolilor 1:6; 1 
Tesaloniceni 4:15-18).  Dar Dumnezeu are 
o perspectiv  a timpului considerabil de 
diferit .  În elegerea lui a timpului nu este 
ca a noastr .  O zi pentru El este ca 1000 
ani i 1000 de ani ca o singur  zi (2 Petre 
3:6). 
 Ioan ne-a prevenit s  fim cu b gare 
de seam  pentru „anticri ti,”  o descriere 
însemnând oricine profesând c  este ca 
Hristos dar actualmente lucrând împotriva 
Lui.  O tendin  care a început în zilele lui 
Ioan va continua pân  la sfâr itul veacului, 

când reprezent rile false al lui Isus Hristos 
i a înv turilor Sale se vor înr ut i. 

 Pavel, Petre, Ioan i Iuda folosesc 
termenele ultimele zile, ultimul timp i 
ultimele timpuri ca s  descrie ultima parte 
a veacului omului.  Pavel l-a avertizat pe 
Timotei c  unii Cre tini aveau s  
p r seasc  adev rul lui Dumnezeu în 
epoca de sfâr it.  „Dar Duhul spune 
l murit c , în vremile din urm , unii se vor 
lep da de credin ”  (1 Timotei 4:1): 
 Evrei 9:26 folose te fraza „la 
sfâr itul veacurilor” ca s  descrie  perioada 
dela sacrificiul lui Isus pân  la a doua Lui 
reîntoarcere.  Evrei 1:1-2 ne spune:  
„Dumnezeu,…la sfâr itul acestor zile, ne-a 
vorbit prin Fiul.” 
 Noteaz  cuvintele lui Petre:  
„El…a fost ar tat la sfâr itul vremurilor 
pentru voi”  (1 Petre 1:20).  Ioan zice:  
„Copila ilor, este ceasul cel de pe 
urm …acum s-au ridicat mul i anticri ti: 
prin aceasta cunoa tem c  este ceasul de 
pe urm ”  (1Ioan 3:18).  Noteaz  c  Iuda 
folose te de asemenea termenul „în 
vremurile din urm ”: „…Aduce i-v  
aminte de vorbele vestite mai dinainte de 
apostolii Domnului nostru Isus Hristos.  
Cum v  spuneau c  în vremurile din urm  
vor fi batjocoritori, cari vor tr i dup  
poftele lor nelegiuite.  Ei sunt aceia cari 
dau na tere la dezbin ri, oameni supu i 
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poftelor firii, cari n-au Duhul”  (Iuda 17-
19). 
 Expresia „vremurile de apoi” 
(Daniel 10:14) poate include „la vremea 
sfâr itului”  (Daniel 11:35), o perioad  

precedând imediat i incluzând Marea 
Tribula ie  (Matei 24:21).  Este contextul 
acestor cuvinte i fraze care atârn  cel mai  
greu la semnifica ia pe care o transfer .  

  
Alte semne care marcheaz  timpul acela  
 
 Isus a prezis alte semne care vor marca acel timp continuu mai amenin tor.  El a zis c  
va ap rea o nou  persecu ie f r  mil  împotriva poporului lui Dumnezeu – de data aceasta pe o 
scar  mondial .  „Atunci v  vor da s  fi i chinui i, i v  vor omorî, i ve i fi urâ i de toate 
neamurile pentru Numele Meu.  Atunci mul i vor c dea. Se vor vinde unii pe al ii, i se vor urî 
unii pe al ii.  Se vor scula mul i prooroci mincino i, i vor în ela pe mul i.  i din pricina 
înmul irii f r delegii, dragostea celor mai mul i se va r ci.  Dar cine va r bda pân  la sfâr it, va fi 
mântuit”  (Matei 24:9-13).   
 Cum condi iile se înr ut esc, oamenii înfrico a i vor deveni i mai înfrico a i i se vor 
tr da unii pe al ii.  Într-un climat crescând cu f r delege i ostilitate, lumea va abandona unii pe 
al ii i pe Dumnezeu i instruc iunile Lui.  Satana, fiind aruncat pe p mânt i tiind c  timpul lui 
este scurt (Apocalipsa 12:12-17), va încerca s  distrug  planurile lui Dumnezeu.   
 Satana va inspira pe discipolii s i s  ia controlul ora ului Lui Dumnezeu, Ierusalem. „De 
aceea, când ve i vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit proorocul Daniel, „a ezat  în locul 
sfânt” – cine cite te s  în eleag .  Atunci cei ce vor fi în Iudea, s  fug  în mun i…Pentru c  
atunci va fi un necaz a a de mare, cum n-a fost niciodat  dela începutul lumii pân  acum, i nici 
nu va mai fi. i dac  zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar sc pa; dar, din pricina celor 
ale i, zilele vor fi scurtate…”  (Matei 24:15-16), 21-22; compar  Apocalipsa 11:2). 
 Ierusalemul a c zut for elor din afar  , mai înainte, inclusiv Romani, Arabi i Turci.  Isus 
a prezis c  for e str ine din nou vor ob ine control  într-o perioad  de ne controlabil  criz  
global  mondial .  Aceea i perioad  noi vom vedea, instigarea unui r zboi mondial, care, dac  
Dumnezeu nu ar fi s  intervin , ar putea eventual s  distrug  toat  via a omeneasc  de pe 
planet . 
 
Semne religioase i cere ti  
 
 Isus a continuat cu alte semne care ar marca sfâr itul veacurilor.  El a dezv luit c  
conduc torii religio i vor folosi puterile în el toare ale Satanei ca s  fac  minuni i s  conving  
lumea s  li se al ture lor.  „Atunci, dac  v  va spune cineva: „Iat , Hristosul este aici, sau acolo”, 
s  nu-l crede i. C ci se vor scula Hristo i mincino i i prooroci mincino i; vor face semne mari i 
minuni, pân  acolo încât s  în ele, dac  va fi cu putin , chiar i pe cei ale i”  (Matei 24:23-24). 
 Ca s  contracareze aceast  decep ie, Hristos a prezis c  evanghelia Lui va fi propov duit  
cu credin  tuturor na iunilor pe m sur  ce epoca de sfâr it se apropie:  „Evanghelia aceasta a 
Împ r iei va fi propov duit  în toat  lumea, ca s  slujeasc  de m rturie tuturor neamurilor.  
Atunci va veni sfâr itul”  (Matei 24:14). 
 Mai târziu, în timpul perioadei finale de 3  de ani, El va folosi doi din servitorii S i ca 
martori puternici pentru adev r, dându-le puteri miraculoase:  „Voi da celor doi martori ai Mei s  
prooroceasc , îmbr ca i în saci, o mie dou  sute ase zeci de zile…Ei au putere s  închid  cerul, 
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ca s  nu cad  ploaie în zilele proorociei lor; i au putere s  prefac  apele în sânge, i s  loveasc  
p mântul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi”  (Apocalipsa 11:3, 6). 
 Alte evenimente dramatice vor marca aceste zile finale.  „Îndat  dup  acele zile de necaz, 
soarele se va întuneca, luna nu- i va mai da lumina ei, stelele vor c dea din cer, i puterile 
cerurilor vor fi cl tinate”  (Matei 24:29). 
 Dup  aceste evenimente uimitoare, a zis Isus, El se va reîntoarce pe p mânt cu putere i 
maiestate.  „Atunci se va ar ta în cer semnul Fiului omului, toate semin iile p mântului se vor 
boci, i vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere i cu o mare slav ”  (versul 
30). 
 

Profe ia Muntelui M slinilor a lui Isus Hristos:   
Unde ne afl m noi acum? 

 
 Isus Hristos, în Profe ia Muntelui 
M slinilor (Matei 24; Marcu 13; Luca 21), 
a prezis câteva tendin e majore care vor 
cre te i se vor intensifica înainte de 
reîntoarcerea Sa.  Tendin ele, a accentuat 
El cel mai mult, au fost în el ciunea 
religioas , r zboaie, foamete, boli 
epidemice i cutremure. 
 Aceasta este aparent în special în 
r spunsul Lui la întreb rile discipolilor 
privitor la ce semne vor preceda 
reîntoarcerea Sa i sfâr itul acestui veac. 
„Isus le-a spus: „B ga i de seam , s  nu v  
în ele cineva.  Fiindc  vor veni mul i în 
Numele Meu. i vor zice: ”Eu sunt 
Hristosul!” i vor în ela pe mul i.   Ve i 
auzi de r zboaie i ve ti de r zboaie. 
Vede i s  nu v  sp imânta i c ci toate 
aceste lucruri trebuie s  se întâmple.  Dar 
sfâr itul tot nu va fi atunci.  Un neam se va 
scula împotriva altui neam, i o împ r ie 
împotriva altei împ r ii; i, pe alocurea, 
vor fi cutremure de p mânt, foamete i 
ciume.  Dar toate aceste lucruri nu vor fi 
decât începutul durerilor”  (Mate 24:4-8).  
 Sunt pe cale de a fi împlinite ast zi 
vre-unele dintre aceste semne prezise?  
 
Decep ie religioas  i confuzie  
 
 Noi am fost îngrozi i de titlurile 
tirilor despre sinuciderile în mas  a 

cultelor ca a lui Jim Jones i a adep ilor lui 

în Guiana în 1978 i de cultul Por ile 
Raiului în sudul Californiei în  1978.  O 
alt  înl n uire de evenimente tragice au 
condus la moartea Ramurei Davidiene  a 
lui David Kore  în Texas în 1993.  Aceste 
tragedii au ajuns la nout i pentru c  
conduc torii lor carismatici au condus pe 
adep ii lor nu la via , ci la moarte. 
 Dar în nici un caz nu trebuie noi s  
presupunem c  aceasta este singura form  
de decep ie religioas  pe care Isus a 
inten ionat-o în avertismentul Lui.  Chiar 
din zilele devreme ale Bisericii, Pavel a 
avertizat de „apostoli mincino i, ni te 
lucr tori în el tori, care se prefac în 
apostoli ai lui Hristos.  i nu este de mirare 
, c ci chiar Satan se preface într-un înger 
de lumin .  Nu este mare lucru dar, dac  i 
slujitorii lui se prefac în slujitori ai 
neprih nirii…”  (1 Corinteni 11:13-15).  
 Al i apostoli au avertizat despre o 
mare conspira ie religioas  travestit  ca 
Cre tinism.  Petre a avertizat despre 
„înv tori mincino i care vor strecura pe 
furi  erezii nimicitoare”  (2 Petre 2:1).   
Ioan a scris c  chiar i în zilele lui „au ie it 
în lume mu i prooroci mincino i”  (1 Ioan 
4:1).  El a dezv luit de asemenea puterea 
în spatele acestei mari în el ciuni:  
„Satana, acela care în eal  întreaga 
omenire”  (Apocalipsa 12:9).  
 Circa dou  bilioane de oameni   
pretind c  sunt Cre tini.  Totu i ei sunt 
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împ r i i între mii de biserici i 
denomina ii, toate pretinzând c -L 
urmeaz  pe Hristos chiar în timp ce in o 
varietate tulbur toare de credin e, obiceiuri 
i practici contradictorii.  Este aceasta 

Cre tinismul din Biblie sau o parte din 
decep ia i confuzia religioas  pe care a 
prezis-o Hristos?  (Pentru mai mult  
informa ie, cere bro ura Biserica pe care a 
cl dit-o Isus [The Church Isus Built] sau 
coboar-o de pe Internet la www.ucg.org -
Literature Library – Select Languages – 
Eastern European -- Romanian).      
. 
R zboaie i zvonuri de r zboaie 
 
 Primul r zboi mondial a fost 
presupus s  fie r zboiul care avea s  
sfâr easc  toate r zboaiele, dup  ce a luat 
opt milioane de vie i.  O genera ie mai 
târziu r zboiul al doilea mondial a pretins 
aproape de 10 ori mai multe. 
 Dar ce s  spunem despre alte 
r zboaie?  Mai multe sute de mii au murit 
de atunci în Coreea, Vietnam, Afganistan, 
Iraq, Bosnia, Rwanda, Somalia i alte ri.  
De i foarte rare ori au ajuns la noile tiri, 
20 pân  la 30 de r zboaie au bântuit la 
orice moment dat spre sfâr itul secolului 
20. 
 Conform cu anumite estim ri, 
r zboaiele secolului 20 singure au omorât 
mai mult  lume decât toate r zboaiele 
dinainte combinate. 
 Când ora ul japonez Hiro ima a 
fost distrus de o bomb  atomic  la 6 
august 1945, comandantul avionului B-29 
care a c rat acea înc rc tur  mortal  a 
inut puterea de a distruge un ora  de 

m rime mijlocie.  Ast zi, comandantul 
unui singur submarin nuclear 
supravegheaz  destul  putere distructiv  
care ar putea vaporiza mai multe decât 150 
de ora e mari – destul de suficient pentru a 
îngenunchea câteva ri.   

 Duzini de asemenea submarine 
împ nate cu arme nuclear dau târcoale prin 
oceane, i num rul lor nici nu începe s  
includ  înc rc turile nucleare ce pot s  fie 
plouate de pe alte vase de r zboi, avioane, 
artilerie i rachete lansate din silozuri sau 
remorci.  Isus a spus c  circumstan ele 
epocii de sfâr it vor fi atât de 
amenin toare în epoca de sfâr it  c  
„nimeni n-ar sc pa” dac  Isus nu se 
întoarce (Matei 24:21-22).  Numai în 
decadele recente a ob inut omenirea 
puterea destructiv  enorm  ca literal s  
poat  extermina via a omenirii de câteva 
ori. 
 Ce va aduce urm torul mare 
r zboi?  Conform revela iei lui Isus Hristos 
lui Ioan în Apocalipsa 6:8, 9; 9:13-18), cu 
mult peste un bilion de oameni vor fi 
m cel ri i.  Cu arsenale înfrico toare de 
arme nucleare, chimice i biologice, 
asemenea pierderi ame itoare sunt numai o  
sobr  posibilitate. 
 
Foamete 
 
 Poate c  î i mai aminte ti de 
titlurile nout ilor din 1960 i 1970, când 
seceta i explozia popula iei a condus la 
înfometarea a sute de mii în India i 
Africa.  Mai târziu noi am aflat c  
milioane au murit în China. Uniunea 
Sovietic , Cambodia, i Etiopia în 
perioada de dup  r zboi i a ocupa iei 
comuniste a acelor ri. 
 Foametea nu trebuie s  fie cauzat  
numai de condi ii naturale;  oamenii s-au 
ar tat a fi perfect de capabili de a produce 
foametele lor proprii prin  regulile i 
practicile lor.  Foametea este de asemenea 
o consecin  natural  a întreruperii 
economiei, transportului i a ciclurilor 
agricole naturale în timpul r zboaielor. 
 Foamete mult r spândite au luat 
sute de mii de vie i în unele din rile din 
Africa în ani recen i.  Se pare c  este 
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numai o chestiune de timp înainte ca 
cre terea popula iei lumii va produce un alt 
tur de lipsuri drastice de alimente.  Numai 
în ultimul secol popula ia lumii s-a m rit 
de patru ori la mai mult de ase bilioane.  
Circa 80 de milioane de oameni sunt 
ad uga i în fiecare an, un alt bilion sunt de 
a teptat s  fie ad uga i la fiecare decad .    
 Dac  aceste rate de cre tere 
continu , popula ia  global  se va dubla 
din nou în urm torii 50 de ani. Ce îi 
preocup  pe mul i din conduc torii lumii i 
organiza ii, este c  cea mai mare parte a 
acestei cre teri se va întâmpla în ri care 
sunt cel mai pu in capabile s  produc  
mâncare, locuin e i îmbr c minte pentru 
inunda ia de noi cet eni.  Cu atâtea guri 
noi de hr nit, înfometarea – i asociata 
dezbinare social  – se va r spândi 
inevitabil. Situa ia este atât de periculoas  
încât orice tulburare a vremii în zonele 
producând  alimentele – poate aduce lips  
de mâncare în orice moment.  Un factor 
adesea ne b gat în seam  este paternul 
vremii este rela ia dintre oameni i 
Dumnezeu.   

Noi am uitat faptul c  Dumnezeu 
controleaz  vremea.  Regele Solomon a 
în eles aceasta când a scris:  „Când se va 
închide cerul, i nu va fi ploaie, din pricina 
p catelor f cute de ei împotriva Ta: dac  
se vor ruga în locul acesta i vor da slav  
Numelui t u, i dac  se vor abate dela 
p catele lor, pentruc  îi vei pedepsi - 
ascult -i din ceruri, iart  p catul robilor 
T i i al poporului T u Israel, înva -l 
calea cea bun  pe care trebuie s  umble, i 
s  trime i ploaie pe p mântul pe care l-ai 
dat de mo tenire poporului T u” (1 Regi 
8:35-36).  
 Cum comportarea oamenilor 
continu  s  degenereze pe m sur  ce se 
apropie sfâr itul, alte profe ii indic  alte 
schimb ri drastice în caracterul vremii – i 
rezultanta foamete – sunt unelte pe care 

Dumnezeu le va folosi ca s  atrag  aten ia 
unei omenirii r zvr titoare. 
  
Epidemii de boli 
 
 Cercet torii medicali sunt în oc de 
un eveniment recent:  apari ia nea teptat  
de noi boli i epidemii.  AIDS a generat 
cele mai multe titluri de nout i – i pe 
drept a a, de când în numere goale a 
pretins mai multe vie i decât plaga neagr  
care a devastat Europa medieval .   
 AIDS este numai una din pl gile 
incurabile care îngrijoreaz  guvernele i 
oamenii de tiin .  Numele sunând exotic 
a unor uciga i ca Boala Legionarilor, 
Febra Lassa, hantavirus, Machupo Virus i 
Ebola dezmint cât sunt ele de ucig toare.  
Unele dintre acestea au rezistat 
tratamentului sau curei simplu pentru c  se 
r spândesc atât de repede i omoar  atâta 
de iute, c  oamenii de tiin  nu pot s  le 
studieze cum sunt transmise. 

La fel de înfrico toare este 
apari ia speciilor rezistente la antibiotice a 
vechilor calamit i ca tuberculoza, plaga 
bubonic  i unele bacterii.  Alte boli, care 
s-a crezute c  au fost cucerite – incluzând 
malaria i holera – se reîntorc la via  cu o 
înver unare letal .  Ca s  nu uit m, o 
specie neobi nuit  de influen a a omorât 
20 de milioane de oameni într-o epidemie 
r spândit  peste toat  omenirea în 1918 i 
1919, luând mai multe vie i decât au fost 
pierdute pe toate câmpurile de b t lie din 
primul r zboi mondial 
 Secolul 20 a v zut rate pân  la cer 
în boli originare în comportarea omului, 
diet  sau al i factori de mediu înconjur tor:  
cancere, boli transmise sexual, diabet, boli 
de inim  i ciroz  de ficat, numai pentru a 
numi câteva.   
 Dac  acestea nu sunt suficiente, 
ine în minte c  distrugerea structurii 

sociale care rezult  inevitabil din r zboi i 
foamete vor conduce f r  îndoial  la 
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epidemii masive i r spândite.  Armele 
chimice i biologice sunt o alt  posibilitate 
care s  ne înghe e când consider m cum se 
pot împlini profe iile biblice.  
 
Cutremure în diferite locuri 
 
 Numai în decadele recente au 
în eles oamenii de tiin  cauzele 
cutremurelor de p mânt.  Crusta 
p mântului, au descoperit ei, este ca coaja 
unui ou care este cr pat ,  dar con ine  un 
interior de magm  lichid .  Piesele 
gigantice ale scoar ei p mântului se mi c  
încet cum plutesc pe magm .  Acolo unde 
piesele se freac  unele de altele iau loc 
cutremure i erup ii periodice vulcanice. 
 Zonele de cutremur includ unele 
dintre cele mai populate zone din lume – 
incluzând mult din coasta de Vest a 
Statelor Unite, Italia, sud estul Europei, 
Turcia, Filipinele, Taivan, Indonezia i 
Japoniei. 
 Sunt cutremurele în cre tere?  Este 
greu de f cut compara ii pe termen lung 
pentruc  seismografele moderne au fost în 
folosin  numai pentru pu in mai mult de 
un secol.  Scara Richter, care m soar  
m rimea cutremurelor, dateaz  numai din 
1935.  De asemenea, ast zi sunt în loc 
instrumente cu mult mai sensibile, astfel 
multe cutremure care ar fi fost neobservate 
cu ani în urm  sunt acum detectate. 
 Chiar i a a, recorduri de la Centrul 
Na ional de Informa ii de Cutremure al 
Statelor Unite identific  mai mult de 20 de 

cutremure în secolul XX care au omorât  
10,000 sau mai mul i oameni, incluzând 
unele dintre cutremurele monstruoase care 
au luat mai mult de 100,000 de vie i 
fiecare.  Mai mult de 1 milion de oameni 
au murit în cutremure în ultimii 100 de ani. 

Curent, literal mii de cutremure au 
loc zilnic, de i cele mai multe sunt atât de 
neînsemnate încât sunt detectate numai de 
instrumente.  Totu i, sunt aproape 1000 de 
cutremure moderate  pân  la puternice (5.0 
la 6.9 pe scara Richter) într-un an obi nuit, 
plus o medie de 18 cutremure majore (7.0 
la 7.9) i un cutremur masiv de 8.0 sau mai 
mult.  Dac  cutremurele se m resc în 
putere sau frecven , sau nu, prezicerea lui 
Isus Hristos de „cutremure în locuri 
diferite” cu siguran  c  descrie secolul 
XX. Aminte te- i, totu i, c  Isus a spus 
„toate aceste lucruri trebuie s  se întâmple. 
Dar sfâr itul tot nu va fi atunci… Dar toate 
aceste lucruri nu vor fi decât începutul 
durerilor”  (Matei 24:6-8).  Multele 
tragedii pe care le vedem în jurul nostru 
sunt reamintiri congelante a cuvintelor lui 
Isus i o pregustare a unor catastrofe i mai 
mari ce urmeaz  s  vin . 
 Ca un rezultat a acestor lucruri 
teribile, acei ce vor supravie ui i r mân, 
eventual se vor umili suficient ca s  se 
poc iasc  i s  accepte promisiunea 
Creatorului nostru a unui viitor str lucit în 
lumea de dincolo de epoca noastr .  Numai 
atunci, se vor împlini profe iile vechi de 
secole a unei lumi utopice de pace i 
bel ug.   

   
 
 
Analogia smochinului îmbobocind 
 
 Înainte de a conclude, Isus a dat o alt  analogie ca s  ne ajute s  în elegem c  nu toate 
catastrofele – r zboaie, foamete, pl gi sau cutremure – vor indica iminen a reîntoarcerii Sale.  El 
compar  observarea noastr  a evenimentelor conducând la criza de sfâr it al veacurilor cu 
vederea  unui smochin care îmbobocea i astfel recunoscând c  sosirea verii este aproape.   
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El a zis: „Dela smochin înv a i pilda lui: Când îi fr geze te i înfrunze te ml di a, ti i c  
vara este aproape. Tot a a, i voi, când ve i vedea toate aceste lucruri, s  ti i c  Fiul omului este 
aproape, este chiar la u i”  (Matei 24:32-33).  Noteaz  c  „toate aceste lucruri” trebuie s  fie 
prezente pentru ca analogia s  fie valid .  

Adresându-Se celor care vor ”vedea toate aceste lucruri” desf urându-se, Isus a ad ugat 
„adev rat v  spun c , nu va trece neamul acesta pân  se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul 
i p mântul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.  Despre ziua aceea i despre ceasul acela, 

nu tie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tat l” (versurile 34-36). 
Ca i în natur , prim veri false se pot întâmpla.  Uneori vremea se înc lze te i se pare c  

totul este gata pentru prim var , unii pomi chiar înmugurind, când deodat , înghe ul cauzeaz  
multe daune.  Asem n tor, multe evenimente mondiale nepl cute din trecut pot fi privite ca 
prim veri false. 

Spre exemplu, pentru prima dat  în istorie secolul al dou zecilea a v zut erup ia 
r zboaielor mondiale.  Aceste dou  r zboaie mondiale pustiitoare au cauzat durere nespus  i au 
adus moartea la zeci de milioane.  Totu i aceste dou  r zboaie eventual s-au terminat i lumea s-
a reîntors la un armisti iu nestabil i o pace relativ .  Numai survenirea r zboaielor teribil de 
distructive nu este dovad  c  epoca de sfâr it a sosit. 

La fel, istoria a v zut pendul ri periodice a moralit ii dela cea mai abject  licen  la cea 
mai strict  moralitate i  înapoi.  Astfel s-a întâmplat în zilele Apostolului Pavel, în timpul 
Imperiului Roman, în Islam, în Rena tere i în zilele noastre.  

Pavel a descris deteriorarea valorilor morale i spirituale care ar aduce ultimele zile: „S  
tii c  în zilele din urm  vor fi vremuri grele.  C ci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de 

bani, l ud ro i, trufa i, hulitori, neascult tori de p rin i, nemul mitori, f r  evlavie, f r  
dragoste fireasc , neîndupleca i, clevetitori, neînfrâna i, neîmblânzi i, neiubitori de bine, 
vânz tori, obraznici, îngâmfa i; iubitori mai mult de pl ceri decât iubitori de Dumnezeu; având 
doar o form  de evlavie dar t g duindu-i puterea” (2 Timotei 3:1-5).  

Din nou, cheia pentru determinarea dac  o pendulare în jos – inclusiv cea modern  – este 
parte din degradarea moral  de care au vorbit apostolii i profe ii, i dac  tendin a este în cre tere 
continu  sau pân  la urm  diminu .  Dac  ele continu  s  se intensifice, i sunt înso ite de alte 
semne ale epocii de sfâr it prezise de Isus Hristos i de profe i, atunci evenimentele finale pot fi 
numai dup  col . 

 
 

Vremea sfâr itului: Sfâr itul a ce? 
 
Biblia vorbe te de „vremea 

sfâr itului.”  Dar exact, ce va veni la un 
sfâr it? 
 Isus Hristos a contrastat „veacul 
acesta” cu „cel [veacul] viitor” (Matei 
12:32).  Cuvântul tradus „veac” în acest 
pasagiu este cuvântul grec aeon (de unde 
deriv  cuvântul eon) însemnând „o 
perioad  de timp de durat  
indefinit …marcat  de caracteristici 
morale i spirituale”  (Dic ionarul 

Expositor Complect al lui Vine al 
Cuvintelor din Vechiul i Noul Testament 
[Vine’s Complete Expository Dictionary 
of Old and New Testament Words], 1985, 
„Veac”). 
 Pavel a contrastat veacul „cel 
viitor” (Efeseni 1:21) cu lumea pe care o 
cunoa tem noi, care este numit  „acest 
veac r u” (Galateni 1:4).  Spiritual i 
moral, aceast  epoc  i cea viitoare sunt 
opuse. 
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 Pentru a le în elege corect pe 
amândou , noi trebuie s  ne d m seama c  
aceasta nu este lumea lui Dumnezeu.  
Dumnezeu nu este autorul caselor distruse, 
c s toriilor sf râmate, violen ei, urii 
rasiale i etnice, corup iei guvernamentale, 
l comiei, polu iei, depresiunii, bolilor i 
persecu iilor, cu suferin a ce rezult  i pe 
care o vedem peste tot în jurul nostru.  
Pavel arat  exact cauza acestor necazuri 
„dumnezeul veacului acestuia”  (2 
Corinteni 4:4), nimeni altul decât însu i 
Satana diavolul. 
 Cât este de mare influen a acestei 
fiin e?  Apostolul Ioan ne spune c  „toat  
lumea zace în cel r u”  (1 Ioan 5:19).  
Întreaga omenire este influen at  de 
gândirea, atitudinea i ac iunile acestei 
fiin e rele i a cohortelor sale p c toase de 
demoni.  Ioan ne avertizeaz  mai departe 
c  puterea de decep ie a Satanei este atât 
de mare c  el „în eal  întreaga lume”  
(Apocalipsa 12:9). 

Influen a Satanei este atât de 
imens  pe cât este de p trunz toare.  
Neobi nuit cum ar suna, una dintre cele 
mai mari zone de influen  a Satanei este 
religia, unde ideile lui – nu ale lui 
Dumnezeu – predomin .  Pavel i-a 
prevenit pe Cre tini despre puterea 
în el toare a Satanei chiar i în untrul 
Cre tinismului: „chiar Satana se preface 
într-un înger de lumin .  Nu este mare 
lucru dar, dac  i slujitorii lui se prefac în 
slujitori ai neprih nirii”  (2 Corinteni 
11:13-14).  

Pavel i-a prevenit pe acei care ar 
putea tr i vie i neprih nite c  ei trebuie s  
se lupte continuu împotriva influen elor 
spirituale nev zute care domin  lumea din 
jurul lor.  „C ci noi n-avem de luptat 
împotriva c rnii i sângelui, ci împotriva 
c peteniilor, împotriva domniilor, 

împotriva st pânitorilor întunerecului 
acestui veac, împotriva duhurilor r ut ii 
cari sânt în locurile cere ti”  (Efeseni 
6:12). 

Sub influen a Satanei, lumea are 
propria ei „în elepciune” (1 Corinteni 
1:20-29), o cale de gândire care consider  
pe Dumnezeul Bibliei i modul Lui de 
via  o „nebunie” (1 Corinteni 2:14).  Ca 
rezultat, omenirea nu recunoa te c  este 
rejec ia colectiv  a omului, a lui 
Dumnezeu i a c ilor Lui, care a dus la 
suferin a i necazurile care umplu lumea 
de ast zi.   

Când Biblia men ioneaz  „epoca de 
sfâr it” sau „sfâr itul veacului,” se refer  
la venirea sfâr itului acestui veac r u.  
Acest veac – în realitate veacul Satanei – 
va veni la un sfâr it, fiind înlocuit de epoca 
guvern rii i conducerii lui Dumnezeu a 
întregii omeniri. 

Acest veac viitor – adesea referit în 
Biblie ca timpul când Împ r ia lui 
Dumnezeu va guverna peste p mânt – va fi 
introdus  de Isus Hristos la întoarcerea Sa.  
Pentru a în elege mai bine aceste teme i 
evenimente profetice majore, s  fii sigur c  
ceri copia ta gratuit  a bro urii Evanghelia 
Împ r iei [The Gospel of the Kingdom], 
Cartea Apocalipsa Dezv luit  [The Book 
of Revelation Unveiled], Statele Unite i 
Marea Britanie în Profe ia Biblic  [The 
United States and Britain in Bible 
Prophecy] i Tu Po i În elege Profe ia 
Biblic  [You Can Understand Bible 
Prophecy] sau coboar-o de pe Internet la 
www.ucg.org –Literature Library – Select 
Languages – Eastern European -- 
Romanian.  Ele te vor ajuta ca s  ai o 
în elegere mai bun  a lumii de neînchipuit 
mai bune pe care Dumnezeu a preg tit-o 
pentru noi dincolo de acest veac. 
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Capitolul 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vremea Sfâr itului în  

Cartea Apocalipsa 
 

În acontul Evangheliilor Isus a dat un scurt rezumat al evenimentelor care aveau s  conduc  la 

reîntoarcerea Lui.  Dar mai târziu El a umplut multe din am nunte.  Circa 60 de ani au trecut 
înainte ca El s  dezv luie Apostolului Ioan mai multe din specificurile epocii de sfâr it.  Aceast  
profe ie lung  i am nun it  este ultima carte din Biblie, Apocalipsa. 
 Aici g sim din nou delinearea  profe iei pe care Isus a dat-o pe Muntele M slinilor, dar 
reprezentat  în simbolism extins.  Noi g sim de asemenea am nunte adi ionale. 
 În primul capitol Ioan scrie c , în viziune, el a fost purtat într-un timp pe care el l-a numit 
„Ziua Domnului” – aceea i perioad  „ziua Domnului”  de profe ii timpurii i al i apostoli (Isaia 
13:6, 9; Ioel 1:15; Amos 5:18-20; Obadia 1:15; efania 1:14; Zaharia 14:1; Maleahi 4:5; 1 
Tesaloniceni 5:2; 2 Petre 3:10).      
 
Viziunea epocii de sfâr it 

 
Apocalipsa este o carte scris  ca s  dezv luie viitorul, i Isus Hristos este Cel ce face 

dezv luirea:  „Descoperirea lui Isus Hristos, pe care l-a dat-o Dumnezeu, ca s  arate robilor S i 
lucrurile cari au s  se întâmple în curând. i le-a f cut-o cunoscut, trime ând prin îngerul S u la 
robul S u Ioan, Iat  c  El vine pe nori. i orice ochi Îl va vedea; i cei ce L-au str puns. i toate 
semin iile p mântului se vor boci din pricina Lui!”  (Apocalipsa 1:1, 7). 

Aici este tema Apocalipsei:  timpul epocii de sfâr it i venirea lui Isus Hristos pentru a 
stabili Împ r ia lui Dumnezeu pe p mânt.                 

Ioan explic  unde se afla el când a primit viziunea epocii de sfâr it:  „Eu, Ioan, fratele 
vostru, care sânt p rta  cu voi la necaz, la Împ r ie i la r bdarea în Isus Hristos, m  aflam în 
ostrovul care se cheam  Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu i din pricina m rturiei lui 
Isus Hristos.  În ziua Domnului eram în Duhul. i am auzit înapoia mea un glas puternic, ca 
sunetul unei trâmbi e”  (Apocalipsa 1:9-10).   

Ziua Domnului (de asemenea cunoscut  în Scriptur  i ca „ziua lui Hristos) este timpul 
interven iei lui Dumnezeu în afacerile oamenilor când El va stabili Împ r ia Sa.  (Simplu, în 
acest context nu se refer  la o zi a s pt mânii în particular pentru închin ciunea la Dumnezeu.  
Pentru a în elege mai bine ce zi a pus Dumnezeu de o parte pentru odihn  i închin ciune, te 
rug m s  ceri bro ura gratuit  Dela Apus la Apus: Ziua de Odihn  a lui Dumnezeu.) 
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Pavel a zis:  „Pentruc  voi în iv  ti i foarte bine c  ziua Domnului va veni ca un ho  
noaptea.  Când vor zice: „Pace i lini te!” atunci o pr p denie nea teptat  va veni peste ei, ca 
durerile na terii peste femeia îns rcinat ; i nu va fi chip de sc pare”  (1 Tesaloniceni 5:2-3). 

Într-o alt  scrisoare Pavel o cheam  „ziua Domnului” (2 Tesaloniceni 2:2).  Motivul este 
c  Hristos, Domnul, este punctul central al acestor evenimente.  De aceea aceast  perioad  de 
timp se cheam  ziua Domnului.   

Viziunea lui Ioan a zilei Domnului începe în Apocalipsa 4: „Numaidecât am fost r pit în 
Duhul. i iat  c  în cer era pus un scaun de domnie, i pe scaunul acesta de domnie edea 
Cineva”  (versul 2).  Dup  descrierea scenei din ceruri, Ioan se concentreaz  pe un sul pe care îl 
ine Dumnezeu, i dup  cum vom vedea, i care înregistreaz  evenimentele epocii de sfâr it:  

„Apoi am v zut în mâna dreapt  a Celui ce edea pe scaunul de domnie o carte, scris  pe 
dinl untru i pe dinafar , pecetluit  cu apte pece i”  (Apocalipsa 5:1). 

Numai Isus Hristos, chemat Mielul, este demn de a deschide sigiliile (pece ile)  i s  
dezlege evenimentele epocii de sfâr it.  Când Dumnezeu Tat l determin  c  timpul este gata, El 
îl autorizeaz  pe Isus s  înceap  evenimentele înscrise pe sul. Ele includ evenimentele 
însp imânt toare ale epocii de sfâr it proorocite dintr-un cap t la cel lalt al Scripturilor ca s  
aib  loc în timpul perioadei de 3   de ani. 

Cele apte pece i descriu evenimente înainte i dup  reîntoarcerea lui Isus ca s  
guverneze p mântul.  „M-am uitat, i împrejurul scaunului de domnie, în jurul f pturilor vii i în 
jurul b trânilor am auzit glasul multor îngeri. Num rul lor era de zece mii de ori zece mii i mii 
de mii.  Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, s  primeasc  puterea, 
bog ia, în elepciunea, t ria, cinstea, slava i lauda!”  (Apocalipsa 5:11-12).  Aici Isus este 
autorizat s  dezl n uie evenimentele finale i s  stabileasc  Împ r ia Sa pe p mânt. 

 
 

Explozia popula iei i Profe ia 
 
 

Conform cu exper ii în popula ie, 
au trebuit mai mult de 1900 de ani pentru 
ca popula ia lumii s  creasc  dela o 
aproximativ 250 de milioane în timpul lui 
Hristos la un bilion i jum tate la începutul 
secolului 20.  Atunci, numai în secolul 20, 
popula ia a explodat ca s  se împ treasc  
în m rime.  A ajuns la punctul ame itor de 
ase bilioane de oameni.  În pofida 

avansurile în controlul na terilor, popula ia 
globului continu  s  creasc  rapid. 

O  clipire la tendin  arat  dece 
sunt mul i îngrijora i.  Conform cu Divizia 
Popula iei a Na iunilor Unite, a trebuit 123 
de ani s  ajungem dela un  bilion la dou  
bilioane de popula ie.  Totu i a fost nevoie 
de numai 33 de ani s  atingem marca de 3 
bilioane i 14 ani s  ajungem la nivelul de 

patru bilioane.  Urm tor, a luat numai 13 
ani s  atingem 5 bilioane i numai 11 ani 
mai târziu a trecut peste marca de 6 
bilioane.   

De acum încolo, este estimat c  se 
va ad uga un bilion de oameni la fiecare    
10 ani.  Cu acest ritm de cre tere – 
ad ugând circa 80 de milioane de oameni 
pe an – continu , popula ia planetei se va 
dubla în urm torii 50 de ani. 

Ce înseamn  toate acestea?  Este 
p mântul capabil s  sus in  acest nivel de 
cre tere a popula iei f r  s  aduc  
consecin e serioase? 
 
Semne de oboseal  global  a mediului 
înconjur tor 
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P mântul arat  deja consecin e 
serioase dela aceast  cre tere rapid  în 
popula ie combinat  cu consumarea 
excesiv  a resurselor p mântului.  În 1989 
industria pescuitului a raportat o mic orare 
a cantit ii de pe te prins în oceane, i 
sc derea a continuat.  Sc derea rezervelor 
de metale, combustibilelor de fosile, a 
p durilor, a p mânturilor arabile, a apei 
potabile i a animalelor s lbatice este un 
fapt al vie ii.   
 Polu ia a ajuns o scar  global , 
aproape nici o parte a p mântului nu exist  
f r  contaminarea aerului, apei sau a 
solului.  Acesta  nu este o vedere 
extremist , dar ceea ce raporteaz  regulat 
agen iile interna ionale ca UN i Crucea 
Ro ie.   
 Poate c  în Statele Unite, Europa i 
Japonia, unde sunt fonduri disponibile 
pentru a controla cele mai d un toare 
efecte ale cre terii popula iei, nu este prea 
mul  îngrijorare.  Dar aceste na iuni 
formeaz  numai a asea parte, sau un 
bilion, a popula iei lumii.  Restul lumii 
este într-o situa ie cu mult mai proast . 
 
Mai multe foamete sunt prezise 
 
 Cre terea dramatic  a popula iei 
lumii a pus presiuni mari asupra sistemelor 
politice, militare, economice i sociale în 
jurul planetei.  Unele agen ii de ajutor deja 
consider  par i din Africa s  fie într-o stare 
de foamete cronic . 
 Explozia popula iei nu este numai 
o problem  de cantitate, dar i de calitate – 
din cauza standardelor de via  diferite.  În 
timp ce rata na terii în rile industrializate 
a sc zut, în regiunile înapoiate a r mas 
foarte ridicat . 
 Este estimat c  mai mult de 95 la 
sut  din cre terea popula iei va avea loc în 
130 din cele mai s race ri ale lumii.  
Deja, un sfert din locuitorii p mântului 
tr iesc cu mai pu in de un dolar pe zi.  

Totu i ace tia sunt parte dintr-un grup care 
se multiplic  dramatic.  Jum tate din 
popula ia lumii este concentrat  în China 
(1.2 bilioane), India (1 bilion), Africa (800 
milioane). 
 Pe m sur  ce popula ia cre te, se 
încordeaz  rela iile din ora e i între 
na iuni.  Mai multe crime, violen e i boli 
vor ap rea invariabil pe m sur  ce 
popula ia este for at  tot mai mult s  
tr iasc  în locuri aglomerate i insalubre.  
 Conform cu statisticile Na iunilor 
Unite din 1990, Tokio este cel mai populat 
ora  cu 25 de milioane, urmat de 16 
milioane al ora ului New York.  Dar 
Na iunile Unite calculeaz  c  în urm torii 
15 ani cele mai mari ora e vor fi în rile 
s race, cum este Bombei, India, cu 28 de 
milioane, Lagos, Nigeria, cu 24 de 
milioane, anghai, China, cu 23 de 
milioane, i Mexico City i Sao Paolo cu 
20 de milioane fiecare.  Ar putea aceste 

ri s r cite s  continue s  ofere servicii de 
baz  i s  impun  pacea dac  resursele lor 
se vor termina? 
 
Profe ia în împlinire 
 

Cum este legat aceasta de profe ie?  
Mai întâi, conform cu scenariul epocii de 
sfâr it  descris în cartea Apocalipsa, o 
armat  masive venind dinspre Est de 
Eufrate, va trece râul i ne va aduce un 
r zboi mondial dezastruos.  „Îngerul al 
aselea a sunat din trâmbi . i am auzit un 

glas din cele patru coarne ale altarului de 
aur, care este înaintea lui Dumnezeu, i 
zicând îngerului al aselea, care avea 
trâmbi a: „Dezleag  pe cei patru îngeri, 
cari sânt lega i la râul cel mare Eufrat!”  i 
cei patru îngeri, cari st teau gata pentru 
ceasul, ziua, luna i anul acela, au fost 
dezlega i, ca s  omoare a treia parte din 
oameni.  O tirea lor era în num r de 
dou zeci de mii de ori zece mii de c l re i; 
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le-am auzit num rul”  (Apocalipsa 9:13-
16). 

Pentru ca aceast  profe ie s  se 
împlineasc , bilioane de oameni trebuie s  
existe pe planet  pentru aceast  regiune s  
cuprind  200 de milioane de solda i 
zdraveni.   Pân  în ultima parte a secolului 
20, Chinezii i alte popoare Asiatice nu ar 
fi putut s  adune nici m car jum tate din 
num rul acesta.  Dar acum, pentru întâia 
dat  în istorie, ei pot aduce o asemenea 
for  militar .   

De asemenea, cum popula ia lumii 
s-a multiplicat în secolul 20, tot a a a fost 
explozia de cuno tin e, f cut  posibil  de 
îmbun t irea comunica iilor, c l toriei i 
a tehnologiei.  Noi putem vedea cu 
u urin  împlinirea profe iei pe care 
Dumnezeu a dat lui Daniel:  „Tu, îns , 
Daniele, ine ascunse aceste cuvinte, i 
pecetluie te cartea, pân  la vremea 
sfâr itului. Atunci mul i o vor citi, i 
cuno tin a va cre te”  (Daniel 12:4). 

Noi lu m de bune asemenea lucruri 
ca c l toria interna ional , calculatoarele, 
internetul, i explozia de cuno tin e, dar 
acestea au devenit la îndemân  într-o mare 
m sur  începând cu anii de sfâr it ai 
secolului 20. 
 
Paralela cu vremea lui  Noe 
 

Predic ia unei cre teri rapide a 
popula iei este legat  de condi iile din 
vremea lui Noe.  Hristos a comparat 
societatea din vremea lui Noe cu cea din 
epoca de sfâr it:  „Cum s-a întâmplat în 
zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla i la 
venirea Fiului omului.  În adev r, cum era 
în zilele dinainte de potop, când mâncau i 
beau, se însurau i se m ritau, pân  în ziua 
când a intrat Noe în corabie, i n-au tiut 

nimic, pân  când a venit potopul i i-a luat 
pe to i, tot a a va fi i la venirea Fiului 
omului” (Matei 24:37-39). 
 Lumea din vremea lui Noe nu a 
fost con tient  c  judecata lui Dumnezeu 
era îndeplinit  din cauza cre terii faptelor 
lor rele.  Biblia spune c  p mântul era plin 
de violen  i de corup ie, care a fost 
motivul pentru care Dumnezeu a adus 
Potopul (Genesa 6:5-12). 
 Noua Biblie American  o descrie 
în felul acesta:  „În ochii lui Dumnezeu 
p mântul era corupt i plin de f r delege.  
Când Dumnezeu a v zut cât de corupt 
devenise p mântul, de când to i muritorii 
duceau vie i depravate pe p mânt, i-a zis 
lui Noe:  „Am hot rât s  pun cap t tuturor 
muritorilor pe p mânt; p mântul este plin 
de f r delege din pricina lor.  A a c  îi voi 
distruge pe ei i toat  via a pe p mânt”  
(Genesa  6:11-12). 
 Predic ia lui Hristos, c  în epoca de 
sfâr it condi iile vor fi similare cu cele din 
vremea lui Noe, se aseam n  cu descrierea 
zilelor noastre, de i noi nu tim exact cât 
de mult timp Dumnezeu în r bdarea Lui va 
permite s  treac  timpul înainte de a 
interveni.  El a proorocit c  eventual îi va 
pedepsi pe locuitorii p mântului pentru 
c ile lor rele, r zvr titoare i va stabili 
Imperiul Lui ve nic de pace.  Petre ne 
reaminte te:  „când îndelunga r bdare a lui 
Dumnezeu era în a teptare, în zilele lui 
Noe, când se f cea corabia”  (1 Petre 
3:20). 
 Explozia popula iei este un fapt al 
vie ii.  Dar pu in î i d  lumea seama c  
aceste circumstan e conduc la împlinirea 
profe iile epocii de sfâr it – în final 
aducând unei lumi nec jite solu ii pe care 
numai Dumnezeu în mila Lui le poate 
produce. 
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Hristos desface cele apte pece i 
 
 Ioan descrie perioada de dinainte de cei 3  ani.  Isus deschide, în Apocalipsa 6, apte 
pece i pe sulul profe iei.  Primele patru din cele apte reprezint  evenimente începând în zilele 
apostolilor i conducând pân  la epoca de sfâr it.  Isus a dat semnifica ia pece ilor în Profe ia 
Olivet despre sfâr itul veacurilor (Matei 24, Marcu 13, Luca 21).   
 Prima pecete (Apocalipsa 6:1-2) reprezint  decep ia unei Cre tin t i false care a început 
înc  din zilele Apostolilor (Matei 24:4-5).  A doua pecete (Apocalipsa 6:3-4) se refer  la 
devast rile crescânde cauzate de r zboaie pe m sur  ce sfâr itul se apropie (Matei 24:6-7).  A 
treia pecete (Apocalipsa 6:5-6) reprezint  cre terea foamei i a foametelor (Matei 24:7).  Alte 
consecin e ale r zboiului i foametei este reprezentat de a patra pecete (Apocalipsa  6:7-8) – 
asemenea lucruri ca bolile, pl gile i nelini tea civil  care omoar  mult  lume (Matei 24:7). 
 Toate aceste elemente ale primelor patru pece i se întâmpl , cu diferite grade de frecven  
i intensitate, din vremea lui Hristos i pân  acum.  Dar ele vor fi de asemenea intensificate cu 

mult în suferin a pe care omenirea va trebui s  îndure în epoca de sfâr it. 
A cincia pecete (Apocalipsa 6:9-11) ne aduce direct la epoca de sfâr it. Recunoa te 

persecu iile i martiriul din trecut al servitorilor lui Dumnezeu i anun  c  ei vor trebui s  
a tepte numai „pu in  vreme, pân  se va împlini num rul tovar ilor lor de slujb  i al fra ilor 
lor, cari aveau s  fie omorâ i ca i ei,” înainte ca Dumnezeu s  r zbune mor ile lor. 

În Matei 24:9 Isus le spune discipolilor S i c  timpul lor va fi când „v  vor da s  fi i 
chinui i, i v  vor omorî; i ve i fi urâ i de toate neamurile pentru Numele Meu.”  Pentruc  atunci 
va fi un necaz a a de mare, cum n-a fost niciodat  dela începutul lumii pân  acum, i nici nu va 
mai fi” (versul 21). 

 
A asea pecete 
 

Urm toarea pecete descrie cum „puterile cerurilor vor fi cl tinate”  (Matei 24:29) dup  
încerc rile epocii de sfâr it i începutul martiriului sfin ilor, dar înainte ca mânia lui Dumnezeu 
s  fie dezl n uit  în „Ziua Domnului, ziua aceea mare i înfrico at ” (Ioel 2:31).  Aceste semne 
cere ti anun  începutul Zilei Domnului. 

Semne cere ti înfrico toare anun  interven ia direct  a lui Isus Hristos în evenimentele 
mondiale pentru a salva omenirea de ea îns i.  Aceasta dovede te c , în timp ce Dumnezeu a 
permis dezastrele anterioare ale epocii de sfâr it, Satana a fost for a lor conduc toare.   

„Când a rupt Mielul pecetea a asea, m-am uitat, i iat  c  s-a f cut un mare cutremur de 
p mânt. Soarele s-a f cut negru ca un sac de p r, luna s-a f cut toat  ca sângele, i stelele au 
c zut din cer pe p mânt, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt 
puternic.  Cerul s-a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul. i to i mun ii i toate ostroavele 
s-au mutat din locurile lor. 

Împ ra ii p mântului, domnitorii, c pitanii o tilor, cei boga i i cei puternici, to i robii i 
to i oamenii slobozi s-au ascuns în pe teri i în stâncile mun ilor.  i ziceau mun ilor i stâncilor: 
„C de i peste noi, i ascunde i-ne de Fa a Celui ce ade pe scaunul de domnie i de mânia 
Mielului; c ci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, i cine poate sta în picioare?”  (Apocalipsa 
6:12-17). 

Isus a descris acest al aselea semn în Profe ia Muntelui M slinilor „Vor fi semne în 
soare, în lun  i în stele. i pe p mânt va fi strâmtorare printre neamuri, cari nu vor ti ce s  fac  
la auzul urletului m rii i al valurilor; oamenii î i vor da sufletul de groaz , în a teptarea 
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lucrurilor cari se vor întâmpla pe p mânt; c ci puterile cerurilor vor fi cl tinate.  Atunci vor 
vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere i slav  mare.  Când vor începe s  se întâmple 
aceste lucruri, s  v  uita i în sus, i s  v  ridica i capetele, pentru c  izb virea voastr  se apropie”  
(Luca 21:25-28). 

În consecin , aproape de sfâr itul celor 3  de ani a mâniei Satanei, Dumnezeu va 
interveni, mai întâi cu semne i minuni în ceruri, dup  aceea prin orchestrarea pedepselor Lui 
finale înainte de reîntoarcerea lui Isus Hristos. 
 
A aptea i ultima pecete 
 
 În sfâr it a aptea pecete este rupt  (Apocalipsa 8).  Descrie alte apte aspecte ale 
evenimentelor epocii de sfâr it, fiecare anun at  printr-un sunet de trompet .  În primele patru 
dintre aceste pl gi Dumnezeu love te p mântul i sistemele de protec ie a mediului ambiant al 
omenirii.  Plaga trompetei a cincia produce dureri mari celor ce refuz  s -L serveasc  pe 
Dumnezeu.  În plaga trompetei a asea, Dumnezeu permite s  înceap  un r zboi mondial total 
neimaginabil de distructiv (Apocalipsa 8-9). 

Cu sunatul trompetei a aptea, Biblia dezv luie c  „se va sfâr i taina lui Dumnezeu, dup  
vestea bun  vestit  de El robilor S i proorocilor”  (Apocalipsa 10:7).   

Aceast  tain  a epocii de sfâr it a fost men ionat  pe scurt în Gr dina din Eden i 
în elesul ei întrez rit de patriarhi i de prooroci.  Ioan scrie:  „Îngerul, al aptelea a sunat din 
trâmbi . i în cer s-au auzit glasuri puternice, cari ziceau: „Împ r ia lumii a trecut în mâinile 
Domnului nostru i ale Hristosului S u. i El va împ r i în vecii vecilor”  (Apocalipsa 11:15).  

Dumnezeu este în control.  Fiecare am nunt profetic va fi îndeplinit conform cu planul 
Lui.  (Pentru a afla mai mult despre aceast  carte interesant , cere bro ura noastr  gratuit  
Cartea Apocalipsa Dezv luit  [The Book of Revelation Unveiled] sau coboar-o de pe Internet la 
www.ucg.org –Literature Library – Select Languages – Eastern European -- Romanian). 

Cum Hristos a terminat Profe ia Muntelui M slinilor, El a avertizat pe discipolii Lui care 
vor tr i în timpul epocii de sfâr it:  „Lua i seama la voi în iv , ca nu cumva s  vi se îngreuieze 
inimile cu îmbuibare de mâncare i b utur , i cu îngrijor rile vie ii acesteia, i astfel ziua aceea 
s  vin  f r  veste asupra voastr .  C ci ziua aceea va veni ca un la  peste to i cei ce locuiesc pe 
toat  fa a p mântului.  Veghea i dar în tot timpul, i ruga i-v , ca s  ave i putere s  sc pa i de 
toate lucrurile acestea, cari se vor întâmpla, i s  sta i în picioare înaintea Fiului omului”  (Luca 
21:34-36). 

 
 

Aceast  genera ie nu va trece 
 
 

Mul i sunt nedumeri i de cuvintele 
lui Hristos, „Adev rat v  spun c , nu va 
trece neamul acesta pân  se vor întâmpla 
toate aceste lucruri”  (Matei 24:34).   

A în eles El acea genera ie a 
discipolilor Lui?  Dou  motive biblice 
elimin  aceast  posibilitate.   

Prima este contextul.  Isus abia le 
spusese „Tot a a, i voi, când ve i vedea 
toate aceste lucruri, s  ti i c  Fiul omului 
este aproape, este chiar la u i” (versul 33). 

Au v zut discipolii Lui „toate 
aceste lucruri” în genera ia lor?  Cu 
siguran  c  nu.   Ei nu au fost într-o 
genera ie care s  aib  puterea de a distruge 
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toat  omenirea.  Isus a spus despre 
genera ia final , a epocii de sfâr it, „ i 
dac  zilele acelea n-ar fi fost scurtate, 
nimeni n-ar sc pa; dar, din pricina celor 
ale i, zilele acelea vor fi scurtate.”  Este 
clar c  armele din epoca aceea nu au fost 
suficiente s  împlineasc  aceast  profe ie.   

De i discipolii lui Hristos au v zut 
r zboaie, foamete, pl gi i persecu ii, i 
unii chiar au tr it s  vad  distrugerea 
Ierusalemului, acestea nu au fost 
împlinirea total  a cuvintelor lui Isus.  Ele 
nu au fost evenimentele globale profesate 
care s  duc  direct la întoarcerea lui Isus. 

Al doilea, Isus le-a spus continuu 
discipolilor S i c  numai Dumnezeu Tat l 
tia exact când avea s  înceap  epoca de 

sfâr it.  „Cât despre ziua aceea, sau ceasul 
acela, nu tie nimeni, nici îngerii din 
ceruri, nici Fiul, ci numai Tat l”  (Marcu 
13:32).  Dac  Isus ar fi tiut c  epoca de 
sfâr it avea s  fie în genera ia lor, El s-ar fi 
contrazis pe Sine Însu i.   El a spus c  nici 
m car El nu a tiut timpul exact.  Ceea ce a 
tiut El a fost c  evenimentele epocii de 

sfâr it toate se vor întâmpla în cadrul unei 
genera ii. 

Chiar i dup  ce Isus a fost înviat i 
le-a ap rut discipolilor Lui, ei L-au 
întrebat, „Deci apostolii, pe când erau 
strân i laolalt , L-au întrebat: „Doamne, în 

vremea aceasta ai de gând s  a ezi din nou 
Împ r ia lui Israel?”  El le-a r spuns: „Nu 
este treaba voastr  s  ti i vremurile sau 
soroacele; pe acestea Tat l le-a p strat supt 
st pânirea Sa”  (Faptele Apostolilor 1:6-7).   

Discipolii lui Isus nu au observat 
vremea sfâr itului.  Acela nu a fost 
momentul pe care Dumnezeu îl stabilise 
pentru ca el s  aib  loc.  Numai o singur  
genera ie va observa toate condi iile 
globale crescânde, descrise în Cuvântul lui 
Dumnezeu.  Acea genera ie va vedea o 
perioad  specific  de 3  de ani, care va da 
afar  „aceast  epoc  prezent  rea” i va 
introduce Împ r ia lui Dumnezeu.  Dar 
mul i vor pieri înainte ca acele zile teribile 
s  ia sfâr it. 
 Ce a în eles atunci Isus când a zis:  
„, nu va trece neamul acesta”?  El numai a 
explicat c , odat  ce toate condi iile 
mondiale profesate sunt prezente, ele nu 
vor continua indefinit.  Condi iile lumii 
vor fi atât de amenin toare c  ele nu vor 
putea s  continue indefinit sau noi vom fi 
în pericol de extinc ie. 
 Aceste evenimente nu vor trece de 
la o genera ie la alta.  Odat  ce condi iile 
profesate exist , totul se va împlini – 
inclusiv reîntoarcerea lui Isus Hristos – în 
cadrul unei singure genera ii.

  
 
      

Cadrul lui Dumnezeu pentru profe ia epocii de sfâr it 
 

Care este interpretarea corect  a profe iei?  Poate s  aduc  beneficii spirituale? 
Apostolul Petre a men ionat c  profe ia ar trebui s  serveasc  la înt rirea speran ei i 

credin ei noastre în viitor.  El a zis:  „ i avem cuvântul proorociei f cut i mai tare; la care bine 
face i c  lua i aminte, ca la o lumin  care str luce te într-un loc întunecos, pân  se va cr pa de 
ziu  i va r s ri luceaf rul de diminea  în inimile voastre”  (1 Petre 1:19). 

Aici Petre compar  profe iile Bibliei cu o lumin  care aduce vizibilitate pân  la sosirea 
final  a Împ r iei lui Dumnezeu, adus  de Isus Hristos pe p mânt.  Când aceasta se întâmpl  
fiecare ochi va vedea gloria Lui ca i cum ar fi o lumin  mare (Matei 24:27, 30; Apocalipsa 1:7). 



Are We Living in the Time of the End -Tr im noi în Vremea Sfâr itului.doc - 28 - 

Dumnezeu ne-a dat o delineare i secven  a evenimentelor profetice, dar multe elemente 
specifice r mân neclare.  Unele lucruri le putem vedea clar, dar altele sunt dincolo de în elegerea 
noastr  în acest moment al istoriei. 

Cu alte cuvinte, Biblia produce un cadru de încredere al profe iei, dar poate fi contra 
productiv s  încerci s  interpretezi fiecare am nunt care înc  trebuie s  fie împlinit în lumina 
circumstan elor noastre.  Asemenea circumstan e se pot schimba dramatic înainte ca detaliile 
acelea s  se împlineasc . 

Deci care este cadrul profe iei care r mâne sigur?  Între multele profe ii a evenimentelor 
ce conduc la întoarcerea lui Hristos, unele scenarii profetice majore pot fi identificate i 
confirmate specific pe m sur  ce se întâmpl .  Dup  cum a spus Petre „faci bine s  le iei în 
seam .” 
 
Prima condi ie:  Capacitatea omului de a anihila via a omeneasc  
 

Prima dintre aceste profe ii certe are de a face cu o condi ie specific  descris  de Hristos 
c  ar fi prezent  numai când epoca de sfâr i se apropie.  El le-a spus discipolilor S i:  „Pentruc  
atunci va fi un necaz a a de mare, cum n-a fost niciodat  dela începutul lumii pân  acum, i nici 
nu va mai fi.  i dac  zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar sc pa; dar, din pricina celor 
ale i, zilele acelea vor fi scurtate”  (Matei 24:21-22). 

Isus a avertizat c  va veni timpul când omenirea va vedea capacitatea sa distructiv  
crescând atât de teribil c  toat  via a omeneasc  ar putea fi tears .  Aceasta este ce face timpul 
de „necaz mare” atât de înfrico tor, ne egalat în istoria omenirii. 

Omenirea s-a luptat în r zboaie dela r s ritul istoriei.  Dar omul nu a avut niciodat  
capacitatea – cu pietre i bâte, arcuri i s ge i, tunuri sau arme automate – s  extermine literal 
fiecare fiin  omeneasc  de pe fa a p mântului. 

Aceasta s-a schimbat în 1945 cu detonarea prime bombe atomice, urmat  de dezvoltarea 
a mult mai distructive bombe cu hidrogen.  Cu mii de arme nucleare la dispozi ia sa, omul are 
capacitatea de a distruge toat  via a omeneasc  de pe fa a planetei de mai multe ori.  Aceast  
situa ie nu a existat niciodat  în istorie pân  la ultima jum tate a secolului 20.  Omul nu a fost 
niciodat  un bun îngrijitor al p mântului, dar nu a avut niciodat  capacitatea de a distruge toat  
via a omeneasc .  Dar Hristos a prezis c , l sat f r  control, omenirea va face exact aceasta – i 
acesta este un motiv pentru care El va trebui s  intervin  s  salveze omenirea. 
 
A doua condi ie:  rena terea na iunii Evreie ti  
 
 A doua condi ie care trebuie s  existe înainte de reîntoarcerea lui Hristos prive te 
existen a na iunii moderne a Israelului în control al Ierusalemului pentru un timp. 
 Supravie uirea religiei i a culturii acestui popor biblic antic, care a fost martor la 
ridicarea i c derea unor astfel de civiliza ii mari ca Egipt, Babilon, Persia, Grecia i Roma, 
merge contra oric ror probabilit i.  Faptul c  nu a fost niciodat  asimilat  în na iunile unde a 
fost r spândit  este f r  precedent.  Un istoric al secolului 19, Heinrich Graetz, a declarat c  „o 
na iune care a fost martor  la ridicarea i decaden a celor mai multe imperii din antichitate, i 
care înc  continu  s - i p streze locul i ast zi, merit  cea mai apropiat  aten ie.” 
 Istoricul Randall Price relateaz  o anecdot  despre Napoleon.  Împ ratul francez trecea 
pe lâng  o sinagog  i a auzit plânset în untru.  El a întrebat:  „Ce este cu acest plânset?”  I s-a 
spus c  plânsetul era pentru distrugerea templului.  Impresionat, Napoleon a zis:  „Un popor care 
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dore te cu atâta pasiune ora ul i templul s u nu se poate s  nu izbuteasc  s  nu le restaureze 
într-o bun  zi!” 
 Aceast  prezicere s-a îndeplinit par ial.  Acum Evreii – descenden i din imperiul antic al 
lui Iuda – sunt din nou în posesia Ierusalemului, i „plânsetul” lor are loc pe partea de vest a 
Muntelui Templului, la peretele de sus inere pentru platforma vast  pe care Herod cel Mare a 
construit-o s  suporte reconstruc ia templului.  Acolo, la Peretele de Vest, mul i evrei înc  plâng 
i deplâng pierderea templului lor i se roag  pentru restaurarea lui.  De aceea locul este de 

asemenea numit cu dreptate Peretele Bocetului. 
Hristos a descris condi ii sub care, pe m sur  ce se apropie epoca de sfâr it, Evreii vor 

controla din nou Ierusalemul i „locul sfânt.”  Mai târziu El a zis c  locul sfânt va fi profanat.  El 
a declarat, „De aceea, când ve i vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit proorocul 
Daniel, „a ezat  în locul sfânt” -cine cite te s  în eleag !  atunci, cei ce vor fi în Iudea, s  fug  la 
mun i”  (Matei 24:15-16).  Urâciunea pustiirii descris  în Daniel 8-12, are de a face cu 
profanarea locului sfânt în Ierusalem. 

Înainte de 1948 aceasta a p rut ca o imposibilitate.  Evreii fuseser  r spândi i aproape 
2000 de ani, i Arabii erau înr d cina i bine în ar .  Evreii nu au avut puterea militar , unitatea 
sau suportul celei mai mari p r i a lumii ca s  vin  în Palestina.  Multe c r i au fost scrise despre 
condi iile cople itoare contra încerc rii Zionismului de a stabili o ar  evreiasc .  Totu i a fost 
stabilit un stat Zionist. 

Odat  ce noua na iune a Israelului modern a început în 1948, s-a p rut c  locuitorii ei nu 
aveau s  controleze niciodat  Ierusalemul, i na iunile arabe mai populate care o înconjurau, s-au 
jurat c  ele nu o vor permite niciodat .  Totu i, în 1967, în a a numitul R zboi de ase Zile, 
statul Israel a luat posesia Ierusalemului.  Dar controlul Muntelui Templului, platforma pe care a 
stat templul, a fost dat arabilor. 

De când arabii controleaz  Muntele Templului, sau „locul sfânt” la care s-a referit Hristos 
în profe ia Sa, este o parte a profe iei care nu s-a împlinit înc .  Din 1989 eforturi organizate au 
continuat s  se prepare pentru construc ia unui templu nou.  Din 1990 anumi i evrei din Israel au 
încercat s  pun  prima piatr  a templului pe Muntele Templului dar f r  succes.  Poli ia i 
autorit ile arabe au interzis intrarea lor, totu i determinarea lor r mâne. 

Lucrurile stau astfel.  Profe ia lui Hristos a fost par ial împlinit , cu Israelul în control 
par ial al Ierusalemului, dar cu alte p r i ale profe iei înc  în a teptare s  fie împlinite. 
 
A treia condi ie:  O putere nou  în lume 
 
 A treia profe ie are de a face cu reînvierea  târzie a Imperiului Roman, proorocit extensiv 
în Daniel i Apocalipsa. 
 Profetul Daniel, interpretând visul lui Nabucodonosor al unei imagini omene ti de 
m rime colosal , a vorbit despre o serie de „imperii” care aveau s  se ridice pe scena lumii.  
Primul dintre acestea, a zis Daniel, a fost Imperiul Babilonian sub însu i Nabucodonosor (Daniel  
2:28-38).  A fost s  fie urmat de alte trei împ r ii (versurile 39-40).  Comparând istoria cu alte 
profe ii, noi putem în elege c  aceste patru imperii au fost, în ordine, Babilonian, Medo-Persian, 
Greco-Macedonian i Roman.   

Vorbind despre al patrulea i ultim imperiu, Imperiul Roman, Daniel a spus c  „Va fi o a 
patra împ r ie, tare ca ferul; dup  cum ferul sf râm  i rupe totul, i ea va sf râma i va rupe 
totul, ca ferul care face totul buc i” (versul 40).  Roma într-adev r s-a dovedit s  fie mai 
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dominant  i mai rezistent  decât predecesoarele ei, înghi ind r m i ele lor într-o domnie care 
avea s  dureze pentru secole.   

Totu i, Daniel de asemenea a dezv luit am nunte profetice fascinante despre aceast  
împ r ie.  El a zis c  gambele i picioarele imaginii din visul lui Nabucodonosor au reprezentat 
un imperiu, mai târziu s-a ar tat s  fie Imperiul Roman.  Imaginea avea „picioarele i degetele 
picioarelor parte de lut de olar i parte de fer.”  Aceasta a indicat c  „împ r ia aceasta va fi 
împ r it ”  i „în parte tare i în parte pl pând .”  De asemenea,  „dup  cum ferul nu se poate uni 
cu lutul” componen ii acestui imperiu nu se vor lipi împreun  bine pentru un timp îndelungat 
(versurile 41-43).   

Atunci, a zis Daniel, „în vremea acestor împ ra i, Dumnezeul cerurilor va ridica o 
împ r ie, care nu va fi nimicit  niciodat ... Ea va sf râma i va nimici toate acele împ r ii i ea 
îns i va d inui vecinic”  (versul 44). 

Biblia a proorocit c  un grup de 10 „regi,” sau conduc tori na ionali, prin alian e sau alte 
aranjamente, vor da na tere unei uniuni care vor îndeplini aceste preziceri de epoc  de sfâr it.  
Profe ia lui Daniel arat  c  ace ti conduc tori vor p stra culturile i limbajele lor, astfel c  nu va 
fi un singur grup integrat de state, a a cum sunt Statele Unite, dar 10 entit i individuale politice 
i culturale unite pentru un scop comun.  Unele vor fi cu mult mai puternice decât altele. 

Noteaz  c  Apocalipsa d  mai multe am nunte:  „Cele zece coarne, pe cari le-ai v zut, 
sunt zece împ ra i, cari n-au primit înc  împ r ia, ci vor primi putere împ r teasc  timp de un 
ceas împreun  cu fiara.  To i au acela  gând, i dau fiarei puterea i st pânirea lor.  Ei se vor 
r zboi cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentruc  El este Domnul domnilor i Împ ratul 
împ ra ilor. i cei chema i, ale i i credincio i, cari sunt cu El, de asemenea îi vor birui”  
(Apocalipsa 17:12-14). 

Unii pun la întrebare dac  mi carea curent  de a uni rile Europene nu este legat  de 
aceast  putere proorocit .  Este interesant s  l s m istoria s  dezv luie r d cinile mi c rii.  
Michael Elliot dela Newsweek a raportat:  „În ianuarie 1957, ase na iuni au semnat un tratat pe 
locul anticului Capitol Roman, i au adus în existen  Comunitatea Economic  European …Un 
ajutor al lui Paul-Henry Spaak, ministrul afacerilor externe de atunci, i-a reamintit c  eful lui a 
zis,  „crezi tu c  am pus prima piatr  a unui nou Imperiu Roman?”  Î i reaminte te ajutorul, „Noi 
am sim it foarte puternic în ziua aceea c  eram Romani” (29 ianuarie, 1996, p. 40). 

Cel pu in ideea începutului unui nou Imperiu Roman a fost în min ile fondatorilor 
organiza iei curente a na iunilor Europene.  A continuat s  prospere pe m sur  ce barierele la 
integrare c deau i o cooperare mai mare în afacerile economice i militare se stabilea.  Timpul 
ne va spune unde – i cât de repede – vor  conduce aceste tendin e. 

 
Leg tura profetic  
 
 Unde ne las  toate acestea? 
 Cu omenirea posedând capacitatea de distruge toat  via a omeneasc  în mai multe feluri, 
cu Israel în control al Ierusalemului i o dorin  între unii dintre Israeli i s  restaureze templul i 
sacrificiile, i cu un efort puternic i determinat în mi care pentru unificarea na iunilor Europene, 
noi am face bine s  lu m seama avertiz rilor profe iei biblice i s  nu ignor m leg tura cu 
condi iile lumii. 

Aceste scenarii se par s  fie cele mai potrivite moduri în care profe iile lui Daniel i 
Apocalipsei se pot împlini în lumina condi iilor curente.  Totu i, dac  ele se vor întâmpla în 
modul acesta sau nu, Biblia r mâne inspiratul Cuvânt al lui Dumnezeu.  Profe iile Bibliei se vor 
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împlini f r  considera ie dac  noi le în elegem sau nu.  Între timp noi s  lu m seama la 
avertizarea lui Isus Hristos:  „De aceea, i voi fi i gata; c ci Fiul omului va veni în ceasul în care 
nu v  gândi i” (Matei 24:44). 
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Capitolul 5 
 
 
 
 
 
 

 
 

Preparându-ne pentru  
Vremea  Sfâr itului 

 
 

Aproximativ un sfert din Biblie este de natur  profetic .  Mare parte din acest material este 

legat de evenimente care schimb  lumea.  Biblia este o carte aplicabil  de o continu  actualizare.  
Privitor la tendin ele i întâmpl rile ce schimb  p mântul, nici o sec ie a Scripturii nu este mai 
aplicabil  la lumea noastr  decât Profe ia Olivetului, înregistrat  în Matei 24, Marcu 13 i Luca 
21.  Aici este unde însu i Isus Hristos ne avertizeaz  s  fim vigilen i cu starea noastr  spiritual .  
El descrie i rezum  condi iile i evenimentele care vor conduce la a doua Lui venire.  Ce ar 
trebui noi s  facem – sau s  nu facem – pe m sur  ce se apropie momentul? 
 Dup  ce a descris condi iile teribile în care se va afla lumea la care se va reîntoarce El, 
Isus le-a spus discipolilor:  „Cât despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu tie nimeni, nici îngerii 
din ceruri, nici Fiul, ci numai Tat l”  (Marcu 13:32). 
 Pentru c  noi nu tim cu siguran  nu înseamn  c  trebuie s  neglij m de a veghea asupra 
tendin elor i condi iilor lumii.  Noteaz  ce ne instrue te Isus în versul urm tor:  „Lua i seama, 
veghea i i ruga i-v ; c ci nu ti i când va veni vremea aceea”  (versul 33). 
 El se compar  atunci, pe Sine i a doua Lui venire, cu un om care a c l torit într-o ar  
îndep rtat , i-a l sat servitorii s  aib  grij  de proprietatea lui i a cerut portarului „s  stea de 
veghe” pân  la întoarcerea sa.   
 Atunci Isus i-a avertizat pe discipolii S i a doua oar .  „Veghea i dar, pentruc  nu ti i 
când va veni st pânul casei”  (versul 35). 

Urm tor El îi avertizeaz  pe servitorii S i s  nu adoarm  la lucru, urmat  de al treilea i 
ultim apel subliniind importan a sarcinii lor.  „Ce v  zic vou , zic tuturor: Veghea i!”  (versul 
37). 

În raportul s u Luca pune accentul pe comportarea noastr  personal , c  Hristos ne 
previne s  fim sârguitori în inutul în ordine a casei noastre spirituale i ne arat  precis ce fel de 
distrac ii s  evit m. 

„Lua i seama la voi în iv , ca nu cumva s  vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de 
mâncare i b utur , i cu îngrijor rile vie ii acesteia, i astfel ziua aceea s  vin  f r  veste asupra 
voastr .  C ci ziua aceea va veni ca un la  peste to i cei ce locuiesc pe toat  fa a p mântului”  
(Luca 21:34-35).  
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Vasta majoritate a oamenilor vor fi lua i prin surprindere.  Ei nu vor fi vigilen i spiritual, 
mult mai pu in s  fie la curent cum se dezvolt  condi iile i tendin ele proorocite.  Hristos vrea ca 
servitorii S i s  evite de a c dea într-o asemenea capcan . 

Astfel, El ne spune în versul 36:  „Veghea i dar în tot timpul, i ruga i-v , ca s  ave i 
putere s  sc pa i de toate lucrurile acestea, cari se vor întâmpla, i s  sta i în picioare înaintea 
Fiului omului.” 

În pov uirea lui privitor la Ziua Domnului, Apostolul Pavel îi întreab  pe cititori:  „Deci, 
fiindc  toate aceste lucruri au s  se strice, ce fel de oameni ar trebui s  fi i voi, printr-o purtare 
sfânt  i evlavioas ?”  (2 Petre 3:11).  Accentul peste tot este pe prepararea personal  pentru 
venirea lui Hristos p strând o anticipare alert  a evenimentului. 

 
Protec ia pentru servitorii lui Dumnezeu 
 
 Unul dintre aspectele cele mai încurajatoare ale acestui subiect este cuno tin a c  
Dumnezeu a promis s  protejeze i s  aib  grij  de poporul S u în timpul acestui timp de 
probleme mondiale f r  precedent.  Isus a zis c  nu este nimic gre it s  vrei s  evi i suferitul 
dezastrelor epocii de sfâr it.  În fapt El ne încurajeaz  s  fim aler i i con tien i, urm rind starea 
noastr  spiritual  proprie la fel ca i evenimentele i condi iile lumii, i s  ne rug m cu zel ca s  
merit m s  fim cru a i de devast rile care vor veni, dac  se vor întâmpla în timpul vie ii noastre. 

La fel ca în ziua lui Noe i a lui Lot, Dumnezeu a promis o cale pentru mul i dintre 
credincio i în timpul acestor 3  de ani.  Petre a explicat c :  „Domnul tie s  izb veasc  din 
încercare pe oamenii cucernici, i s  p streze pe cei nelegiui i, ca s  fie pedepsi i în ziua 
judec ii”  (2 Petre 2:9). 

De i Satana în mânia lui va încerca s  distrug  poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu va 
produce mijloacele pentru ca mul i dintre ei s  fie cru a i de acest timp periculos (Apocalipsa 
12:13-17).  Isus a promis s  aib  grij  de acei care îl vor servi cu credin  în timpul acesta:  
„Fiindc  ai p zit cuvântul r bd rii Mele, te voi p zi i Eu de ceasul încerc rii, care are s  vin  
peste lumea întreag , ca s  încerce pe locuitorii p mântului”  (Apocalipsa 3:10).   

În Apocalipsa 7 servitorii lui Dumnezeu sunt sigila i i cru a i de revolu iile globale care 
vor veni.  i am v zut un alt înger, care se suia dinspre r s ritul soarelui, i care avea pecetea 
Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, c rora le fusese dat s  veteme 
p mântul i marea, zicând: „Nu v t ma i p mântul, nici marea, nici copacii, pân  nu vom pune 
pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”  (Versurile 2-3). 

Cine sunt ace ti servitori ai lui Dumnezeu?  Noteaz  cum îi descrie cartea Apocalipsa. Ei 
sunt acei „cari p zesc poruncile lui Dumnezeu, i in m rturia lui Isus Hristos”  (Apocalipsa 
12:17;  14:12;  22:14).     

Cartea Apocalipsa ne arat  c  acei ce in poruncile lui Dumnezeu i au m rturia lui 
Hristos sunt poporul lui Dumnezeu.  (Ca s  afli mai mult despre aceste Porunci i poporul care 
formeaz  Biserica lui Dumnezeu, te rug m cere copiile tale gratuite:  Cele Zece Porunci [The 
Ten Commandments] i Biserica pe care a cl dit-o Isus [The Church Jesus Built) sau coboar -le 
de pe Internet la www.ucg.org –Literature Library – Select Languages – Eastern European -- 
Romanian.     .   

Totu i, trist, profe ia ne arat  c  nu tot poporul lui Dumnezeu va fi protejat în timpul 
epocii de sfâr it.  Hristos a prezis c  parte din Biserica Lui nu va fi preg tit  spiritual pentru 
reîntoarcerea Lui.  În Matei 25 parabola lui cu cele zece fecioare arat  c  unii din poporul S u 
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vor neglija statul lor Spiritual i vor fi nepreg ti i când El, mirele, vine pentru mireasa Lui, 
Biserica. 

El conclude parabola cu acest avertisment,  „Veghea i dar, c ci nu ti i ziua, nici ceasul în 
care va veni Fiul omului”  (Matei 25:13). 

În consecin , cum epoca de sfâr it începe, unii dintre poporul lui Dumnezeu vor fi 
proteja i de persecu iile Satanei, în timp ce al ii vor suferi puterea furiei Satanei (Apocalipsa  6:9-
11¸ 12:14, 17). 
 
Un timp s  fii treaz spiritual 
 
 De i epoca de sfâr it este un timp de necazuri mondiale f r  precedent, este de asemenea 
pragul Împ r iei lui Dumnezeu.   Pavel ne d  o perspectiv  minunat  de cum ar trebui ca noi s  
ne prepar m pentru acel moment, dac  va avea loc în timpul vie ilor noastre sau nu: 

„Dar voi, fra ilor, nu sunte i în întunerec, pentru ca ziua aceea s  v  prind  ca un ho .  Voi 
to i sunte i fii ai luminii i fii ai zilei. Noi nu suntem ai nop ii, nici ai întunerecului.  De aceea s  
nu dormim ca ceilal i, ci s  veghem i s  fim treji.  C ci cei ce dorm, dorm noaptea; i cei ce se 
îmbat , se îmbat  noaptea.  Dar noi, cari suntem fii ai zilei, s  fim treji, s  ne îmbr c m cu 
plato a credin ei i a dragostei, i s  avem drept coif n dejdea mântuirii.  Fiindc  Dumnezeu nu 
ne-a rânduit la mânie, ci ca s  c p t m mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit 
pentru noi, pentru ca, fie c  veghem, fie c  dormim, s  tr im împreun  cu El.  De aceea, 
mângâia i-v  i înt ri i-v  unii pe al ii, cum i face i în adev r”  (1 Tesaloniceni 5:4-11). 

Noi trebuie s  fim foarte consola i  în promisiunile lui Dumnezeu i cuno tin a pe care El 
ne-a dat-o despre epoca de sfâr it. Nout ile bune sunt c , dac  ne prepar m spiritual acest timp 
poate fi un timp de încredere, speran  i bucurie.   Va conduce implacabil la Împ r ia 
neasemuit  a lui Dumnezeu. 

 

Ce po i face tu? 
 

În lumina atâtor de multe profe ii despre epoca de sfâr it, ce po i face tu?  Ce ar trebui tu 
s  faci? 

Când a fost informat despre o tragedie urât  recent , Isus Hristos a r spuns spunând celor 
din jurul Lui:  „Crede i voi”, le-a r spuns Isus, „c  ace ti Galileeni au fost mai p c to i decât to i 
ceilal i Galileeni, pentruc  au p it astfel?  Eu v  spun: nu; ci, dac  nu v  poc i i, to i ve i pieri la 
fel”  (Luca 13:2-3). 

În elege seriozitatea rela iei tale cu Creatorul t u.  Dumnezeu „porunce te acum tuturor 
oamenilor de pretutindeni s  se poc iasc ”  (Faptele Apostolilor 17:30).  Noi trebuie s  ne 
întoarcem dela c ile noastre, care au adus lumea pe marginea dezastrului, i s  ne întoarcem la 
El. 

Dovede te- i ie însu i c  Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.  Afl  unde lucreaz  El, i 
vezi cum Dumnezeu te poate conduce s  devii mai amestecat.  Pentru început, tu ar trebui s  ceri 
bro urile noastre gratuite Este Biblia Adev rat ? [Is The Bible True?] i Cum s  în elegi Biblia 
[How to Understand the Bible] sau coboar-le de pe Internet la www.ucg.org –Literature Library 
– Select Languages – Eastern European -- Romanian).     . 

Tu ar trebui s  studiezi profe iile Bibliei i cum sunt legate de trendurile na ionale i 
mondiale.  Scrie pentru celelalte bro uri ale noastre despre profe ie i pentru revista noastr  
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gratuit  World News and Prophecy [Nout ile Lumii i Profe ia] pentru a în elege mai bine ce ne 
dezv luie Dumnezeu despre evenimentele curente i venirea Împ r iei Lui.  Isus ne spune, 
„…când ve i vedea toate aceste lucruri, s  ti i c  Fiul omului este aproape, este chiar la u i”  
(Matei 24:33). 

Aboneaz -te la revista The Good News [Nout ile Bune].  Fiecare num r analizeaz  scena 
mondial  în lumina profe iei Bibliei i arat  cum s  aplici Cuvântul lui Dumnezeu în via a ta.  
D - i seama c  acum „este ceasul s  v  trezi i în sfâr it din somn”  (Romani 13.11).  De 
asemenea aboneaz -te la gratuitul nostru Bible Study Course [Curs de Studiu al Bibliei].  Lec iile 
sale lunare te va purta prin temele i înv turile majore din Biblie. 

Cel mai important, „C uta i pe Domnul cât  vreme se poate g si; chema i-l, cât  vreme 
este aproape,” ne spune Dumnezeu.  “S  se lase cel r u de calea lui, i omul nelegiuit s  se lase 
de gândurile lui, s  se întoarc  la Domnul care va avea mil  de el, la Dumnezeul nostru, care nu 
obose te iertând” (Isaia 55:6-7). 
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Dac  dori i s  ti i mai mult… 
 
Cine suntem: Aceast  literatur  este publicat  de Biserica Unit  a lui Dumnezeu, o Asocia ie 
Interna ional  [United Church of God, an International Association], care are pastori i congrega ii prin 
toat  lumea.  
  
Noi ne tras m originea la Biserica pe care a înfiin at-o Isus devreme în secolul I, A.D.   Noi urm m 
acelea i înv turi, doctrine i practice stabilite atunci.  Comisiunea noastr  este s  proclam m întregii 
lumi ca un martor evanghelia sosirii Împ r iei lui Dumnezeu i s  înv m toate na iunile s  observe ceea 
ce a poruncit Hristos (Matei 24:14; 28:19-20). 
 
Gratis: Isus Hristos a zis: „F r  plat  a i primit, f r  plat  s  da i” (Matei 10:8).  Biserica Unit  a lui 
Dumnezeu ofer  aceasta  precum i alte publica ii gratis.  Noi v  invit m s  cere i abonamentul 
dumneavoastr  gratis la revista The Good News (Ve ti Bune) i s  v  înscrie i la cursul de 12 lec ii (Curs 
de studiu al Bibliei) de asemenea gratis i f r  nici o obliga ie.  
 
Noi suntem recunosc tori pentru dona iile i zeciuelile membrilor bisericii i a altor sus in tori care 
contribuie voluntar s  suporte aceast  munc .  Noi nu solicit m publicul general pentru dona ii.  Îns  
contribu ii care s  ne ajute s  împ r im acest mesagiu de speran  cu al ii sunt bine venite.  Toate 
fondurile sunt revizuite anual de o companie independent  de contabilitate.   
 

Consilieri personali la dispozi ie: Isus a poruncit urma ilor S i s  hr neasc  oile Sale. (Ioan 21:15-17).  
Ca s  ajute s  satisfac  aceast  porunc ,  Biserica Unit  a lui Dumnezeu are congrega ii prin întreaga 
lume.  În aceste congrega ii credincio ii se adun  ca s  fie instrui i din Evanghelie i s  î i in  tov r ie.   
 
Biserica Unit  a lui Dumnezeu este dedicat  la în elegerea i practica cre tinismului Noului Testament.  
Noi dorim s  împ rt im modul de via  a lui Dumnezeu cu aceia care în mod sincer caut  s  se închine i 
s  urmeze pe  Mântuitorul nostru, Isus Hristos. 
 
Pastorii no tri sunt disponibili pentru sfaturi, s  r spund  la întreb ri i s  explice Biblia . 
Dac  a i dori s  lua i leg tura cu un pastor sau s  vizita i una dintre congrega ii, v  rug m s  ne scri i la 
una dintre adresele cele mai apropiate sau s  lua i leg tura prin telefon. 
 
Pentru informa ii suplimentare: Pute i folosi calculatorul dumneavoastr  ca s  intra i la loca ia noastr  pe 
Web www.gnmagazine.org care  v  d  acces la informa ii generale, numere mai vechi de The Good News 
[Ve ti Bune], bro uri gratuite i multe altele. 

 
Pentru coborârea bro urilor direct de pe Internet folosi i adresa urm toare: 
www.ucg.org –Literature Library – Select Languages – Eastern European -- Romanian.      
 
 




