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Frumuseţea scripturii Partea 1. 

SSeemmnnee,,  
ppee   ccaa rree   nnuu   ll ee   ppoo ţţ ii   ii ggnnoorraa 

 
Cuprins:  

• Cum ne putem uita cu încredere în viitor? 
• Isus, profetul vrednic de încredere 
• Semnele sfârşitului 
• Starea morală la sfârşitul timpului 
• Timpul de har se închide 

 
 

Cum ne putem uita cu încredere la 
viitor? 
 

Într-o frumoasă zi de vară, un tată şi fiica lui 
de nouă ani înotau în ocean. Se scăldau în 
valuri, când, deodată curentul a început să-i 
atragă spre larg cu o forţă considerabilă. Fetiţa a 
fost purtată rapid la o distanţă destul de mare. 
Tatăl ei se străduia zadarnic să ajungă la ea, dar 
nu reuşea. Fetiţa avea nevoie de ajutor pentru a 
fi readusă la mal. Din fericire, în loc să intre în 
panică, tatăl a început să strige: “Nu-ţi fie frică. 
Pluteşte şi înoată liniştită. Mă voi întoarce după 
tine.” Apoi, s-a grăbit să găsească o barcă. Când 
s-a întors cu o barcă şi câţiva salvatori, inima i s-
a oprit în loc. Fiica nu mai era acolo. Fusese 
atrasă departe în largul mării. Dar când au ajuns 
în cele din urmă la ea, fetiţa plutea liniştită aşa 
cum o învăţase tatăl ei. 

Mai târziu a fost întrebată cum reuşise să 
rămână atât de liniştită, singură în largul 
oceanului. Ea a răspuns: “Am făcut doar ceea ce 
mi-a spus tata să fac. Ştiam că se va întoarce şi nu 
mi-a fost frică.” Speranţa acelei fetiţe curajoase o 
păstrase în viaţă; îi dăduse putere să 
supravieţuiască şi să fie salvată. 

Marea speranţă care menţine credinţa 
noastră în calitate de creştini este speranţa că 
Tatăl nostru ceresc prin Isus Hristos este pe 
punctul de a salva această planetă aflată în 
pragul distrugerii. 

Recent, un renumit om de ştiinţă şi-a afirmat 
temerea că este posibil ca lumea să nu mai 

reziste încă o mie de ani. El a declarat că 
poluarea produsă de om în atmosferă va 
determina creşterea temperaturii pe întregul 
glob pământesc, generând valuri de căldură 
ucigătoare, iar pe măsură ce gheaţa polară se va 
topi continentele vor fi inundate. 

Alţii cred că sfârşitul lumii va avea loc într-
un mod diferit. Unii spun că ne vom distruge 
singuri într-un război nuclear. Alţii spun că vom 
rămâne fără hrană şi alte resurse, pe măsură ce 
populaţia pământului se va mări într-un ritm 
exploziv. Mai sunt unii care spun că am putea fi 
spulberaţi de coliziunea pamântului cu o cometă 
sau un asteroid. Apoi sunt cei care cred că într-o 
zi, extratereştrii de pe o altă planetă vor veni şi 
ne vor distruge pe toţi. 

Cei mai mulţi dintre noi, desigur, avem o 
mulţime de alte lucruri de care să ne îngrijorăm. 
Ne luptăm încercând să împlinim nevoile vieţii 
de zi cu zi, să ne înţelegem cu alţii sau să 
învingem boala, durerea şi moartea. Pentru cei 
mai mulţi dintre noi, probabil a celor mai mulţi, 
viaţa nu este uşoară. Uneori este atât de greu, 
încât ne trezim pur şi simplu dorind ca lumea să 
se sfârşească! Cu siguranţă, viaţa nu a fost 
menită să fie atât de plină de durere, de foame, 
oboseală şi ştres. Cu toţii dorim o lume mai 
bună! 

Ei bine, dragi prieteni, există o veste bună! 
Întradevăr această lume se va sfârşi. Dar va 
urma o lume mai bună! Se va sfârşi ea în timpul 
vieţii noastre - sau peste o mie sau zece mii de 
ani? Aproape toţi am dori să ştim CUM şi 
CÂND se va sfârşi lumea. Şi cine poate şti exact 
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cum se va sfârşi lumea? Există o mulţime de 
profeţi care-şi anunţă prezicerile. Dar problema 
este să-i găsim pe acei profeţi ale căror preziceri 
să fie corecte - profeţi ale căror profeţii se 
împlinesc cu adevărat! 

Stiaţi că EXISTĂ cineva ale cărui profeţii s-
au adeverit în totalitate? Cineva care ne poate 
spune cu exactitate cum se va sfârşi lumea - şi 
nu numai atât, ci şi dacă se va sfârşi mai 
devreme sau va continua să existe încă multe 
alte mii de ani? Nu ar trebui să ne surprindă să 
auzim că Acela care a creat această lume - Cel 
care a fost acolo încă de la început - El este Cel 
care ştie când se va sfârşi lumea. Prieteni, prin 
Cuvântul Său, Domnul Isus Hristos, Dumnezeul 
creaţiunii, ne poate conduce în viitor. El este un 
Călăuzitor vrednic de încredere. Cine ar putea 
şti mai multe despre SFĂRŞITUL lumii decât 
Acela care a adus-o la existenţă la ÎNCEPUT? 
 
 

Isus, profetul vrednic de încredere 
 

Biblia ne vorbeşte despre un eveniment 
interesant din viaţa Domnului Isus Hristos. Într-
o zi, ucenicii L-au chemat deoparte şi i-au arătat 
clădirea templului, care tocmai fusese 
reconstruită de către guvernul Roman. Era una 
dintre clădirile cele mai preţioase din întregul 
Imperiu Roman - un adevărat monument de o 
frumuseţe rară! După ce a privit clădirea, 
Domnul Isus le-a făcut ucenicilor Săi o 
declaraţie uimitoare. El a spus: „… Vedeţi voi 
toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va 
rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie 
dărâmată." (Matei 24:2) 

Aceasta era cea mai mare construcţie din 
ţara iudeilor, iar Domnul Isus a prezis că va fi 
distrusă cu desăvârşire. Ucenicii au fost şocaţi! 
În timp ce urcau pe Muntele Măslinilor, i-au 
adresat Domnului Isus o întrebare al cărei 
răspuns am dori să-l cunoaştem cu toţii: „… Şi 
ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi i-au zis: 
,,Spunene, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi 
care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului 
veacului acestuia?“ (Matei 24:3) Înţelegeţi? 
Ucenicii credeau că, dacă acea clădire avea să fie 
distrusă, aceasta s-ar putea întâmpla doar la 
venirea Domnului Hristos, când urma să fie şi 
sfârşitul lumii. 

Dar în cartea lui Matei, în cel de-al douăzeci 
şi patrulea capitol, descoperim că Domnul Isus 
vorbea despre două evenimente diferite. Unul 
dintre ele era cea de a doua venire - revenirea în 
glorie a Domnului Isus şi instaurarea unei 
împărăţii veşnice chiar aici pe planeta Pământ. 
Totuşi, celălalt era un eveniment pe care aveau 
să-l trăiască mulţi dintre oamenii contemporani 
Lui la data aceea. Era distrugerea cetăţii 
Ierusalim şi a templului. Prin urmare, Domnul 
Isus a început prin a le spune ucenicilor Lui ce 
urma să se întâmple cu templul. În Matei 24:15-
16, El a spus: „De aceea, când veţi vedea 
„urâciunea pustiirii“, despre care a vorbit 
proorocul Daniel, aşezată în locul sfânt - cine citeşte 
să înţeleagă! atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la 
munţi.” 

Daniel a prezis că Ierusalimul va fi nimicit. 
Cu acea ocazie, Domnul Isus le-a amintit 
ucenicilor Lui că avertizările profetului Daniel 
se vor împlini în curând. În Matei 24:17-18, El a 
spus: „Cine va fi pe acoperişul casei, să nu se 
pogoare să-şi ia lucrurile din casă şi cine va fi la 
câmp, să nu se întoarcă să-şi ia haina.“ 

Cu alte cuvinte, El le-a spus să fugă pentru 
a-şi salva viaţa, deoarece când vor vedea 
armatele înconjurând cetatea Ierusalim, 
distrugerea va fi iminentă. În Luca 21:20, 
Domnul Isus a spus: „Când veţi vedea Ierusalimul 
înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este 
aproape!” Apoi El a continuat să le spună că 
oriunde ar fi, când vor vedea acele armate, să 
fugă. ”Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca 
să se împlinească tot ce este scris. Vor cădea supt 
ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate 
neamurile şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de 
neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor.“ 
(Luca 21:22, 24) 

În anul 66 d.Hr., la aproximativ 33 de ani 
după ce Domnul Isus a rostit această profeţie, 
armatele romane, sub conducerea lui Cestius, 
guvernatorul roman al Siriei, au venit pentru a 
înfrânge o răscoală care izbucnise în Ierusalim. 
Cetatea a fost asaltată, dar cu toate acestea a 
rezistat atacurilor armatei romane şi, în cele din 
urmă, armatele romane s-au retras, descurajate 
că nu vor reuşi să cucerească cetatea. (Eusebiu, 
Istoria Bisericii, cartea 3, cap. 5) 

Cei care au respectat porunca dată de 
Domnul Isus, au scăpat de distrugerea 
Ierusalimului şi nu au fost ucişi, atunci când 
cetatea a fost asediată de armata romană. În acel 
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asediu teribil au fost ucişi aproape 1.100.000 de 
oameni. Ei nu urmaseră porunca Domnului Isus 
de a fugi din cetate în momentul retragerii 
armatei romane din anul 66 d.Hr. 

Aici se află o lecţie uimitoare cu privire la 
importanţa studiului profeţiilor şi cu privire la 
importanţa atenţiei pe care o acordăm semnelor 
timpului. Cei care au crezut cuvintele Domnului 
Hristos şi au urmărit semnele prezise de El, au 
fost salvaţi, în timp ce necredincioşii au murit. 
Tot aşa va fi la sfârşitul lumii - credincioşii care 
veghează vor fi salvaţi, dar cei nepăsători şi 
necredincioşi vor pieri. 

Dar ce s-a întâmplat cu magnificul templu? 
Titus, generalul roman, care conducea asediul 
cetăţii Ierusalim, dăduse ordine ca templul să fie 
salvat, dar unul dintre soldaţii lui a aruncat 
printr-o uşă deschisă, o torţă aprinsă în 
interiorul templului, iar acesta s-a transformat 
într-un infern de flăcări! Nu a rămas piatră peste 
piatră după foc. Prezicerile făcute de Domnul 
Isus ucenicilor Săi cu patruzeci de ani înainte, s-
au împlinit cu exactitate. 

Oare vom ignora noi semnele pe care ni le-a 
vestit Domnul Isus cu privire la sfârşitul lumii 
sau le vom acorda atenţie şi ne vom pregăti 
pentru ceea ce se află în viitor? Cum vom şti 
când se apropie sfârşitul lumii? 
 
 

Semnele sfârşitului 
 

1. Un neam împotriva altui neam. Domnul 
Isus ne oferă câteva semne distincte şi clare. 
Haideţi să vedem câteva dintre aceste semne ale 
timpului nostru! În Matei 24:7, Domnul Hristos 
a spus: „Un neam se va scula împotriva altui neam, 
şi o împărăţie împotriva altei împărăţii şi, pe 
alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi 
ciumi.” 

Secolul al douăzecilea a fost cel mai 
sângeros secol din istoria omenirii. În Primul 
Război Mondial, au fost sacrificaţi pe altarul 
războiului 20 de milioane de oameni. Cel de-al 
Doilea Război Mondial a fost martorul 
distrugerii a 50 de milioane de vieţi omeneşti. 
Deşi toţi au crezut că violenţa şi ura se vor 
sfârşi, încă există războaie. Se pare că lumea şi-a 
pierdut minţile. Acesta este unul dintre semnele 
timpului. 

Popoarele vorbesc despre pace, dar se 
pregătesc de război. O altă profeţie biblică 
privitoare la pace şi pregătire spune: „Când vor 
zice: Pace şi linişte! atunci o prăpădenie neaşteptată 
va veni peste ei!“ (1 Tesaloniceni 5:3) Noi vorbim 
despre pace, dar nu este pace! Toţi doresc pacea! 
Dar sunt doar nişte vorbe! 

Biblia spune că în ultimile clipe ale istoriei 
acestei lumi, omul va avea capacitatea de a 
distruge pamântul. „Neamurile se mâniaseră, dar a 
venit mânia Ta; a venit vremea…. să prăpădeşti pe 
cei ce prăpădesc pământul! (Apocalipsa 11:18) 
Niciodată mai înainte oamenii nu au avut 
capacitatea de a distruge materia propriu-zisă 
din care este făcut pamântul. Dar acum, odată 
cu invenţia bombei nucleare, omul este în stare 
să distrugă însăşi planeta pamânt. Teroriştii au 
găsit o cale de a cumpăra sau fura unele dintre 
aceste arme nucleare bine protejate. Câteva 
dintre aceste maşinării mortale deja lipsesc şi se 
află în mâna cuiva care aşteaptă să le vândă sau 
să le utilizeze. 

O revistă respectată indica faptul că 
informaţia privitoare la metoda de construire a 
bombei nucleare este disponibilă în majoritatea 
bibliotecilor din întreaga lume. Este atât de la 
îndemână precum este un clic pe tastatura unui 
calculator. Cine sunt aceştia, care au în mâna lor 
aceste bombe atomice, şi ce vor face ei într-una 
din zilele apropiate? Nu mai mare decât o 
valiză, bombele pot fi instalate oriunde şi o 
singură bombă poate distruge oricare dintre cele 
mai mari oraşe ale lumii. 

 
2. Foamete. Domnul a spus că în zilele din 

urma vor fi dezastre de tot felul. „… va fi … 
foamete …“ (Matei 24:7) Întradevăr, în multe 
zone ale lumii ESTE foamete. Se estimează că 57 
de milioane de oameni vor muri de foame chiar 
în acest an. Aceasta înseamnă că în fiecare zi, 
156.000 de oameni vor muri din cauza lipsei de 
hrană. Dintre milioanele de oameni de pe 
planeta pamânt, 60% suferă de malnutriţie şi 
20% vor sfârşi murind de foame. Domnul Isus a 
spus că foametea va fi unul dintre semnele 
sfârşitului. 

Surse bine informate ne spun că atunci când 
numărul populaţiei va depăşi producţia de 
hrană, foametea, epidemiile şi războaiele sunt 
inevitabile. Cum vom hrăni miliardele de 
oameni care se vor adăuga populaţiei, în timp ce 
două treimi din populaţia lumii suferă de foame 
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acum? Domnul Isus a descris dilema ultimului 
ceas al pământului, spunând că: „... va fi 
strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să 
facă ...!“ (Luca 21:25) 

 
3. Epidemii. Domnul Isus a spus că vor şi fi 

epidemii: “pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, 
foamete şi ciumi!” (Matei 24:7) În zilele noastre, 
în conformitate cu dicţionarul, cuvântul ciumă 
înseamnă o epidemie sau o boală ciudata. În 
ciuda realizărilor medicinei moderne, în zilele 
noastre există încă multe boli şi epidemii. SIDA, 
malaria, pneumonia, tuberculoza, boala ebola, 
sifilisul, gonoreea, cholera şmd. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează 
că în prezent există deja 40 de milioane de 
cazuri de SIDA. Naţiuni întregi vor fi sterse de 
pe faţa pământului, dacă nu se va face ceva 
pentru a împiedica răspândirea acestei boli. 

 
4. Poluarea mediului înconjurător. Un alt 

semn al timpului este poluarea mediului nostru 
înconjurător. Biblia a prezis că pământul nostru 
(lumea noastră) va îmbătrâni. În Isaia 51:6, 
Dumnezeu a spus: „Ridicaţi ochii spre cer, şi 
priviţi în jos pe pamânt! Căci cerurile vor pieri ca un 
fum, pământul se va preface în zdrenţe ca o haină.“ 
Ce descriere mai bună putea fi formulată cu 
privire la cerul şi pământul care sunt pe punctul 
de a ajunge la sfârşit! 

Cerul de deasupra multora dintre oraşele 
mari este încărcat de substanţe chimice 
otrăvitoare pe care le inspirăm în plămânii 
noştri. În multe oraşe există semne de avertizare 
cu privire la aerul poluat. În multe locuri apa nu 
mai poate fi băută datorită substanţelor 
periculoase pe care le conţine. Depozitarea 
deşeurilor atomice devine de asemenea o 
problemă serioasă. Muncitorii din marile fabrici 
atomice sunt despăgubiţi pentru suferinţele 
datorate expunerii la radiaţii. 

De unde vom putea obţine energie şi apă şi 
aer curat? Unde vom găsi hrană? Datorită 
creşterii rapide a populaţiei lumii, oamenii se 
confrunta cu probleme serioase în privinţa 
supravieţuirii pe planeta Pamânt! „… pe pământ 
va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce 
să facă …!“ (Luca 21:25) 
 

5. Cutremure de pământ. Biblia vorbeşte de 
asemenea despre sporirea numărului 

cutremurelor de pamânt. „… şi pe alocurea ... vor 
fi cutremure de pământ.” (Matei 24:7) 

Am asistat deja la o accelerare masivă a 
numărului de cutremure de pământ. În fiecare 
an în lume sunt 6.000 cutremure de magnitudine 
mare. Doar în ultimii 90 de ani, au avut loc 
1.500.000 de decese datorate cutremurelor de 
pământ. Numai în ultimul timp, cutremurele de 
pământ au răpit între 20.000 şi 30.000 de vieţi 
într-o singură catastrofă (în unele cazuri 
depăşeşte şi numărul de 200.000 de victime). 
Pentru mulţi dintre dv., amintirea cutremurelor 
de pământ pe care le-aţi trăit va persista încă 
multă vreme. 

Biblia spune: „Pe alocurea vor fi mari 
cutremure de pământ, foamete şi ciumi; vor fi arătări 
înspăimântătoare şi semne mari în cer … Vor fi 
semne în soare, în lună şi în stele. Pe pământ va fi 
strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să 
facă la auzul urletului mării şi al valurilor.“ (Luca 
21:11, 25) Să observăm că Biblia spune: valurile 
şi marea vor urla. În întreaga lume am văzut 
manifestări meteorologice ieşite din comun. 
Taifune cu valuri uriaşe, tornade, uragane, 
vulcani - toate aceste catastrofe provoacă 
pierderi înspăimântătoare de bunuri şi vieţi 
omeneşti. 
 
 

Starea morală la sfârşitul timpului 
 

Biblia ne ofera încă un semn. Starea morală 
din timpul sfârşitului. Domnul Isus compară 
situaţia pământului în zilele din urmă cu 
Sodoma şi Gomora, două dintre cele mai 
nelegiuite cetăţi care au existat vreodată. În cele 
din urmă, Dumnezeu le-a nimicit cu foc din cer. 

„Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla 
aidoma: ... Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta 
Fiul Omului.“ (Luca 17:28-30) Iuda scria: „… 
Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se 
dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul 
altuia!“ (Iuda 1:7) 

Vorbind despre starea morală ce caracteriza 
aceste cetăţi, apostolul Pavel declară: „… căci 
femeile lor au schimbat întrebuinţarea fireasca a lor 
într-una care este împotriva firii. Tot astfel şi 
bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-
au aprins în poftele lor unii pentru alţii. Au săvârşit 
parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri 
scârboase …“ (Romani 1:26-27) 



-  F R U M U S E Ţ E A  S C R I P T U R I I  –  S E M N E ,  P E  C A R E  N U  L E  P O Ţ I  I G N O R A  –  P A R T E A  1 .  
    

    

5  www.1843-chart.com 

„Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de 
bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de 
părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste 
firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, 
neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, 
îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori 
de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie dar 
tăgăduindu-i puterea." (2 Timotei 3:2-5) 

S-ar putea ajunge mai rău? Da; îmi pare rău 
să o spun: “… oamenii răi şi înşelători vor merge 
din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii, şi se vor amăgi 
şi pe ei înşişi.” (2 Timotei 3:13) 

 
6. Hristoşi mincinoşi şi profeţi mincinoşi. 

Unul dintre cele mai semnificative semne pe 
care le-a vestit Domnul Isus va fi apariţia unor 
hristoşi mincinoşi şi a unor profeţi mincinoşi. 
Domnul Hristos a avertizat cu privire la aceşti 
hristoşi şi profeţi mincinoşi, spunând că vor 
apare pentru a înşela lumea. „Atunci dacă vă va 
spune cineva: „Iată, Hristosul este aici, sau acolo“, să 
nu-l credeti. Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi 
prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, 
până acolo încât să înşele dacă va fi cu putinţă, chiar 
şi pe cei aleşi.“ (Matei 24:23-24) „Deci, dacă vă vor 
zice: „Iată-L în pustie“, să nu vă duceţi acolo.” 
(Matei 24:26) 

Când va veni Domnul Isus, nu va fi nevoie 
să mergem niciunde, pentru că El a spus: „Căci, 
cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, 
aşa va fi şi venirea Fiului Omului." (Matei 24:27) 
În alt loc ni se spune: „Iată că El vine pe nori. Şi 
orice ochi Îl va vedea; si cei ce L-au străpuns ...!“ 
(Apocalipsa 1:7) Când va veni, Îl vom vedea! 
Când va veni Domnul Isus cu toţi sfinţii Lui 
îngeri, nu va trebui să ne spună, să ne atragă 
atenţia nimeni! 

 
7. Proclamarea evangheliei în toată lumea. 

Ultimul şi cel mai măreţ dintre toate semnele pe 
care le-a vestit Domnul Isus a fost proclamarea 
Evangheliei în toată lumea. Dintre toate 
semnele, acesta este singurul care încă nu s-a 
împlinit. În Matei 24:14, Domnul Isus a declarat: 
„Evanghelia aceasta, a Împărăţiei va fi propovăduită 
în toată lumea, ca să slujeasca de mărturie tuturor 
neamurilor. ATUNCI VA VENI SFÂRŞITUL.“ 

În cartea Apocalipsei, descoperim că 
Dumnezeu descrie această mare lucrare de 
propovăduire a Evangheliei. „Şi am văzut un alt 
înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o 
Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vesteasca 
locuitorilor pământului. Oricărui neam, oricărei 

seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.“ 
(Apocalipsa 14:6) 

Vă daţi seama că asistăm la împlinirea 
acestei profeţii chiar acum, la această întâlnire? 
Aceasta este o parte a predicării Evangheliei 
veşnice pentru fiecare făptură. Evanghelia este 
propovăduită pe întregul glob pământesc prin 
intermediul televiziunii, al radioului, al 
internetului, al adunărilor de evanghelizare şi al 
cursurilor de biblie private şi prin 
corespondenţă. Daniel a spus ca în zilele din 
urmă, cunoştinţa va creşte. În ultimele zile 
cruciale ale istoriei acestei lumi, cartea lui Daniel 
va fi explicată, iar aceasta va conduce la o 
sporire a cunoaşterii cu privire la planul Lui 
Dumnezeu pentru acest pământ, precum şi la o 
creştere substanţială a cunoaşterii în domeniul 
ştiinţei. Timpul se încheie! 
 
 

Timpul de har se închide 
 

Păcatele care au făcut necesară distrugerea 
lumii în zilele lui Noe sunt prezente şi astăzi. 
Evenimentele care se petrec în prezent dovedesc 
ca omul pare să se îndrepte cu grăbire spre 
propria sa distrugere. Domnul Isus a comparat 
zilele noastre cu zilele lui Noe. Oamenii care au 
trăit în timpul lui Noe erau atât de preocupaţi 
de propria lor viaţă de zi cu zi şi de treburile lor, 
încât nu aveau prea mult timp pentru lucrurile 
spirituale. În Matei 24:37-39, Domnul Isus a zis: 
„Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va 
întâmpla şi la venirea Fiului Omului. Cum era în 
zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se 
însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe 
în corabie, şi n-au ştiut nimic, până când a venit 
potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea 
Fiului Omului.” 

Domnul Isus a spus că starea de lucruri 
dinaintea celei de a doua veniri a Sa, va fi ca în 
zilele lui Noe. Oamenii vor avea mult timp 
pentru distracţii, dar nu vor avea timp pentru 
Dumnezeu! Ei vor fi iubitori de plăceri mai mult 
decât iubitori de Dumnezeu. 

Acum se scurg ultimele câteva boabe de 
nisip din clepsidra timpului! În curând Fiul Lui 
Dumnezeu va străbate cerul înstelat, însoţit de 
îngeri fără număr! Dumnezeu asteaptă cu 
nerăbdare acea zi, nu pentru a distruge lumea, 
ci pentru ca să-Şi poată lua poporul acasă. Acel 
cămin este deja pregătit! Când vedem semnele 
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din lumea de azi, putem înţelege cu certitudine, 
cât de aproape trebuie să fim de venirea 
Domnului Isus. Starea de lucruri se aseamănă 
mult cu aceea din timpul primei Sale veniri pe 
pământ. Atunci, Dumnezeu a vestit multe 
semne, pentru a-i ajuta pe oameni să înţeleagă 
timpul când va veni Domnul Isus pe pământ. 
Ceasul arată că trecuseră 4000 de ani de istorie şi 
în tot acest timp Dumnezeu trimisese înţelepţi şi 
chiar îngeri pentru a-i ajuta pe oameni să afle 
despre venirea Lui. Dar este trist să o spunem: 
„A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.” (Ioan 
1:11). Oamenii nu au fost pregătiţi pentru 
venirea Lui. 

Dragi prieteni, Domnul Isus ne-a descoperit 
toate aceste semne care vestesc că El vine 
curând. Isus a spus: „Tot aşa, şi voi, când veţi 
vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că este chiar la uşi. 
Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta pâna 
se vor întâmpla toate aceste lucruri." (Matei 24:33-
34) Oare Îl vom primi noi de data aceasta - sau Îl 
vom dezamăgi încă odată? Timpul este înaintat, 
iar ţintele sunt înalte. Nu există nici o clipă de 
pierdut. 

Vaporul cu aburi ,,America Centrală" ieşise 
din Portul New York şi înainta în Atlantic, 
îndreptându-se spre Canalul Panama, când 
deodată echipajul a constatat că a apărut o 
fisură. Un alt vas a zărit semnalul de avariere şi 
s-a îndreptat înspre el pentru a ajuta. Căpitanul 
vasului de salvare a trimis un mesaj: “Ce s-a 
întâmplat?” Răspunsul a fost: “Avem o avarie şi ne 
scufundăm. Rămâi pe aproape până dimineaţa!” 
Posibilul salvator vedea că vaporul se scufundă 
şi a răspuns: “Lasă-mă să iau pasagerii la bord 
acum.” Dar pentru că venise noaptea, căpitanul 
vaporului ,,America Centrală" nu dorea să rişte 

transferul pasagerilor în condiţii de întuneric. Şi-
a repetat din nou mesajul: “Rămâi pe aproape până 
dimineaţa!” Căpitanul vasului de salvare a mai 
trimis încă un mesaj grăbit, că ar trebui să 
acţioneze imediat. Dar ajutorul a fost din nou 
respins. 

Puţin mai îndepărtat aşteptau ivirea zorilor. 
De pe pod se puteau zări luminile vaporului 
„Central America“ lucind printre valuri. O oră şi 
jumătate mai târziu, oamenii au privit în larg şi 
înspăimîntaţi au observat că luminile 
dispăruseră. Vasul se scufundase şi toţi cei aflaţi 
la bord au murit. 

Aşteptarea poate avea ca rezultat o pierdere 
veşnică. Există momente când trebuie să iei o 
decizie, imediat. Căpitanul vasului „Central 
America“ a crezut că nu era nici un pericol să 
aştepte venirea dimineţii. A greşit în mod tragic. 
Biblia spune: “Astăzi este ziua mântuirii.” Nu 
aştepta. Nu ezita. Nu amâna. De ce să nu te 
decizi pentru Hristos chiar acum? Nu aţi dori 
să-i dăruiţi Lui Dumnezeu inima 
dumneavoastră, chiar acum şi să-i cereţi să vă 
ajute în pregătirea pentru apropiata venire a 
Domnului Hristos? Există oare ceva în viaţa 
dumneavoastră care ar putea să vă împiedice să 
fiţi pregătiţi pentru apropiata revenire a Lui 
Hristos? De ce să nu renunţăm chiar acum la 
acea piedică, în timp ce ne vom ruga? Dacă va 
gândiţi în mod serios la acceptarea Lui Hristos, 
doriţi să ridicaţi mâna chiar acum şi să spuneţi: 

 
“Da, Doamne, vreau să fiu pregătit  
să Te întâmpin atunci când vei reveni?” 
 

Amin 

 


