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PACEA, SAU
APOCALIPSA PENTRU MAINE ?

Tulburarile politice, economice si militare in mijlocul multor natiuni depasesc
adeseori toate asteptarile, datorita vitezei lor. Ele se precipita cu o viteza asa de mare
ca fiecare se intreaba : « Incotro merge lumea ? Care va fi destinul ei ? »
Conducatorii marilor natiuni americane si ruse pretind de a putea stabili « O
NOUA ORDINE », o pace durabila impreuna cu Organizatia Natiunilor Unite pentru
jandarm cu scopul de a evita sau de a opri conflictele si de a transforma lumea intr-o
« CASA COMUNA » fara frontiere si fara lupte.
Vis sau realitate ?
Biblia spune : « Cand vor zice pace : PACE SI LINISTE !, atunci o
PRAPADENIE NEASTEPTATA va veni peste ei » ( 1 Tesaloniceni 5: 3 ). Deci prin
urmare, se pune o alta intrebare : Pacea sau apocalipsa pentru maine ?
Va fi oare o dezarmare totala sau o mentinere a fortelor de descurajare capabile
de a distruge de mai multe ori planeta ?
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Descoperirile biblice sunt la fel de numeroase ca razele luminii, care permit de
a vedea desfasurarea viitoarelor evenimente, in special in ceeace priveste Ierusalimul
in fata natiunilor.
De la angajarea mea in serviciul pentru Hristos, in 1940, m-am dedicat in
studierea profetiilor biblice, in legatura cu revenirea Lui Isus Hristos. Nu am incetat
de a repeta fara intrerupere, ani dupa ani, ca « Isus Hristos revine in curand ».
Astazi, acest mesaj trebuie mai mult ca niciodata, sa fie proclamat sus si tare.
« Eu caut, spunea apostolul Petru, sa va trezesc mintea sanatoasa, prin instintari
ca sa va fac sa va aduceti aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfintii proroci. »
( 2 Petru 3: 1-2 )
Aceasta carticica biblica, prezinta texte din Cuvantul Lui Dumnezeu,
referitoare la profetiile deja implinite, sau in curs de a se implini sub ochii nostrii, sau
care se vor implini in curand.Ea este scrisa cu sobrietate, realism, fara a cauta
senzationalul, cu grija de a descrie planul divin fara a depasi revelatiile biblice.
Atatea evenimente anuntate de Isus, de apostolii Sai si de profeti, au marcat
destinul lumii, - si acestea nu sunt mici accidente de parcurs - . Noi trebuie sa le
deosebim si sa le descoperim importanta, pentru a intelege in ce timpuri suntem. (
Romani 3: 11 )
Respingand deviatiile mistice care consista in a fixa cu tot pretul de date, a
spune o profetie care nu exista, trebuie sa ne tinem de datele precise ale Bibliei, a
importantelor linii ale planului Lui Dumnezeu pentru umanitate la sfarsitul timpurilor.

SIGURANTA FERMA
A REVENIRII LUI ISUS HRISTOS
Profetiile ocupa un loc important in descoperirea divina transmisa prin Biblie.
Noul Testament, contine, el singur 319 texte in legatura cu revenirea Lui Isus Hristos.

PROMISIUNILE LUI ISUS
« Ma voi intoarce » ( Ioan 14: 3 )
Isus, nu spune Ma voi intoarce, daca...., sau poate ca o sa Ma intorc.... Aceasta
este o promisiune sigura, o certitudine absoluta.
« Caci Fiul omului are sa vina in slava Tatalui Sau, cu ingerii Sai » ( Matei 16:
27 )
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Isus, care se numeste « Fiul omului », afirma ca revenirea Sa este sigura ; este
un plan divin, planificat dinainte. Nimeni nu va putea sa se opuna revenirii Sale.
« Toate semintiile pamantului vor vedea pe Fiul omului VENIND pe norii
cerului cu putere si cu o mare slava » ( Matei 24: 30 )
Isus, nu a spus : POATE vom vedea. Acesta este un eveniment care va avea loc
in vederea lumii intregi, la timpul fixat de Dumnezeu. « Caci Fiul omului va veni in
ceasul in care nu va ganditi. » ( Matei 24: 44 )
El va veni. Nu este nici o indoiala. Doar timpul nu este precizat, adica ziua si
ceasul. « Vegheati, dar caci nu stiti ziua, nici ceasul... » ( Matei 25: 13 )
Totodata, sunt semne care anunta, lumini semnalizatoare, care certifica
apropierea timpului : « vor fi semne....atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un
nor cu putere si slava mare..... » . « Cand vor incepe sa se intample aceste aceste
lucruri.... » ( Luca 21: 27-28 )
Iata-ne preveniti. Revenirea e sigura. Semnele demonstreaza prin implinirea lor
ca Revenirea este aproape.

INVATATURA APOSTOLILOR

« Caci insusi Domnul, se va cobori din cer. » ( 1Tesaloniceni 4: 16 ). Nu
exista indoieli. Este o certitudine neandoielnica.
« Cetatenia noastra este in ceruri de unde si asteptam ca Mantuitor pe
Domnul Isus Hristos » ( Filipeni 3: 20 ) Isus a urcat la cer de unde o sa revina.
Protestantii si catolicii le repeta in credo. Dar multi nu stiu tot ce se va intimpla
la Revenirea Lui Isus Hristos. « Ziua Domnului insa va veni ca un hot. » ( 2 Petru 3 :
10 ) Petru reaminteste ceeace a spus Isus. El stie ca timpul va veni si precizeaza ca
Domnul nu va intarziain inplinirea promisiunii.
« Venirea Domnului este aproape. ( Iacov 5: 8 ) Daca apostolii, credeau in
Revenirea Domnului aproape de timpul lor, cu cat mai mult trebuie sa fim siguri la
randul nostru....
« Cel ce vine va veni si nu va zabovi » ( Evrei 10:37 )
« Se va arata A DOUA OARA » ( Evrei 9: 28 )
Tot timpul este folosit viitorul, si nu conditionalul. Aceasta este demonstratia,
ca primii crestini stiau cu siguranta ca Isus va reveni. Ei erau profund convinsi.

MESAJUL INGERILOR
« Pe cand se uitau ei la El, S-a inaltat la cer, si un nor L-a ascuns din ochii lor.
Si cum stateau ei cu ochii pironiti spre cer, pecand Se suia El, iata ca li s-au aratat doi
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barbati imbracati in alb si au zis : « Barbati Galileeni, de ce stati si va uitati spre cer?
Acest Isus, care S-a inaltat la cer din mijlocul vostru, va veni in acelasi fel cum L-ati
vazut mergand la cer. » ( Fapte.1: 10 - 11 )
Acest Isus VA REVENI. Sigur ! Mesaj de speranta !

ULTIMA PROMISIUNE A LUI ISUS
Apocalipsa – ultima carte a Bibliei – se termina prin aceste cuvinte ale Lui
Isus: « DA, EU VIN CURAND » ( Apocalipsa 22: 20 )
El nu spune: voi reveni, ci « Eu vin », ceeace inseamna ca El este pregatit sa
coboare din cer. El asteapta semnalul trompetei Lui Dumnezeu.

« Inca putina,
foarte putina vreme »
« Cel ce vine, va veni si
nu va zabovi »
( Evrei 10: 37 )

MOMENTUL REVENIRII LUI ISUS HRISTOS
Dupa ce Isus a anuntat distrugerea templului – ceeace s-a intamplat cu 40 de
ani mai tarziu – Isus a sezut jos pe muntele Maslinilor si ucenicii L-au intrebat :
« Spune-ne, cand se vor intampla aceste lucruri ? Si care va fi semnul venirii Tale si
al sfarsitului veacului acestuia ? » ( Matei 24: 3 )
Isus nu le-a dat data revenirii Sale. El le-a anuntat doar evenimentele care se
vor produce inaintea revenirii Sale.
Dupa invierea Sa, pe muntele Maslinilor, in fata Ierusalimului, ca apostolii
dornici sa cunoasca viitorul – si in aceasta noi le semanam – vor pune o alta intrebare
Lui Isus: « Doamne, in vremea aceasta ai de gand sa asezi din nou Imparatia lui Israel
? » ( Fapte. 1: 6 )
Isus stia ca El va reveni intr-o zi pentru a reaseza Imparatia Sa, dupa ce va fi
inaltat la cer ( Fapte 3: 21 ), dar El considera ca apostolii Sai nu trebuiau sa cunoasca
vremurile sau soroacele pe care « Tatal le-a pastrat sub stapanirea Sa » ( Fapte 1: 7 )
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Pe de o parte, Isus indemna apostolii de a cunoaste vremurile: « De la smochin
invatati pilda lui: cand ii fragezeste si infrunzeste mladita, stiti ca vara este aproape.
Tot asa si voi, cand veti vedea toate aceste lucruri, sa stiti ca Fiul omului este
aproape, este chiar la usi »( Matei 24:32-33). Pe de alta parte, El le-a mai spus: « Nu
este treaba voastra sa stiti vremurile sau soroacele.... »(Fapte 1:7)
Este oare aceasta o contradictie in cuvintele Lui Isus? Sigur ca nu ! La inceput
Isus le explica care vor fi lucrurile care vor veni inaintea revenirii Sale, indemnandu-i
sa le recunoasca in momentul implinirii lor.
In continuare, El le cere sa nu se ingrijoreze, de a nu se framanta in aceasta
asteptare, ci de a merge de la Ierusalim pana la extremitatile pamantului pentru a-I fi
martori, prin puterea Duhului Sfant (Fapte 1:8)
Astazi, constienti ca suntem aproape de sfarsitul timpurilor, unii ar dori sa
fixeze o data precisa. Lista acestor pronosticuri e lunga.
Sa ne ferim deci de a calcula, deoarece Isus ne-a avertizat ca aceasta zi nu este
cunoscuta: « Vegheati, dar pentru ca nu stiti in ce zi va veni Domnul vostru »(Matei
24:42)
« Vegheati, dar caci nu stiti ziua, nici ceasul... »(Matei 25:13) Timpul este fixat
de Dumnezeu Tatal. Deseori, Biblia ne descopera semne prevestitoare, care vestesc
aceste timpuri.
Noi suntem indemnati, prin Cuvantul Lui Dumnezeu, de a fi atenti, la ceeace
au spus apostolii:
« Sa va aduceti aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfintii proroci. » (
2Petru 3:2)
« Cand

vor incepe
sa se intample aceste lucruri,
sa va uitati in sus
si sa va ridicati capetele,
pentru ca izbavirea voastra
se apropie. »
(Luca 21: 28)

SEMNELE IMPLINITE
Dovada revenirii foarte apropiate a Lui Isus Hristos
Evangheliile lui Matei, Marcu si Luca, prezinta o serie de evenimente ce se vor
produce inaintea revenirii Lui Isus. « Pentru ca intai trebuie sa se intample aceste
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lucruri »(Luca 21:9)
Credinta noastra in siguranta revenirii Lui Isus, nu poate decat sa se intareasca
prin implinirea semnelor.
Ceeace se intampla in Israel este fara nici o indoiala semnul cel mai sigur al
apropiatei reveniri a Lui Isus. Desigur, celelalte nu sunt nici ele neglijabile.Ele sunt
dovezi ca Isus a spus adevarat, si ca reantoarcerea Sa e apropiata.
Sa le examinam:

Cutremurele de pamant
Domnul a precizat intinderea si intensitatea lor inainte de revenirea Sa. El a
vestit:
–
in Matei 24:7 : « Si pe alocuri vor fi cutremure de pamant »
–
in Luca 21:11 : « Pe alocuri vor fi mari cutremure de pamant »
Sigur, au fost cutremure de pamant din toate timpurile, dar in ultima vreme constatam
o amplificare a lor.
Au fost patru in al 17-lea secol, sapte in al 18-lea secol, noua in al 19-lea secol,
iar in al 20-lea secol, au depasit cu mult si numarul si intensitatea.
Iata o lista:
1906 : San Francisco in SUA
1908 : Mesina in Italia, 300.000 victime si distugerea a 2/3 de locuinte
1920 : Kansu in China: 180.000 de morti
1923 : Tokio : 142.000 de morti
1945 : Peru : 5.000 morti
1948 : Japonia : 4.000 morti
1949 : Ecuator : 10.000 morti
1953 : Iran si Turcia : sute de morti
1960 : Agadir in Maroc
1961 : Mesina
1964 : Grecia
1971 : Turcia
1976 : Guatemala si nordul Italiei
De atunci, au mai fost in Napoli, Los Angeles, San Francisco, Tangohan in China (
800.000 morti), si in 1988 cel din Armenia( 45.000 morti).
Seismografii inregistreaza in fiecare an, aproximativ 300.000 cutremure.
Comunitatea stiintifica mondiala prognozeaza catastrofe considerabile in
zonele seismice. Ei afirma ca scoarta terestra va exploda. Aceasta confirma profetia
din Apocalipsa 16:18 « S-a facut un mare cutremur de pamant, asa de tare, cum, de
cand este omul pe pamant, n-a fost un cutremur asa de mare. »(Apocalipsa 16:18)
Fara indoiala, marile spasme ale pamantului se implinesc sub ochii nostri. Noi
inaintam cu pasi mari spre revenirea Lui Isus. Ea este foarte aproape.
A avut loc un cutremur de pamant de mare importanta, nu prin puterea sa, ci
prin importanta locului unde s-a produs; acela ce a cutremurat Pamantul Sfant in anul
1927, si care a facut 700 de victime si 30.000 de raniti. A facut sa apara o falie in
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muntele Maslinilor.
« Picioarele Lui (ale Domnului) vor sta in ziua aceea pe muntele Maslinilor,
care este in fata Ierusalimului, spre rasarit; muntele Maslinilor se va despica la
mijloc, spre rasarit si spre apus, si se va face o vale foarte mare. »(Zaharia 14:4)

Ciuma
« Pe alocuri va fi ciuma »(Luca 21:11) a spus Isus.
Ar fi prea mult sa enumeram toate epidemiile care s-au abatut asupra umanitatii
din primele secole pana in zilele noastre. In secolul al 14-lea si al 15-lea, ciuma a
facut nu mai putin de 25 milioane de victime. In timpul primului razboi mondial din
1914-1918, „ gripa spaniola”a cauzat in cateva luni moartea a 12 milioane de oameni,
deci mai multe victime ca razboiul insusi.
Din cortegiul epidemiilor citam: tifosul, tuberculoza, holera in diferite tari din
Africa si Asia, cancerul si altele.
Cu toate progresele remarcabile ale stiintelor medicale si descoperirea de
vaccinuri, epidemiile stopate au facut loc altor epidemii noi ca SIDA, care a facut
deja zeci de mii de victime si propagarea bolii ne infricoseaza.
Ciuma este inca actuala. Acest semn s-a implinit.

Foametea
Marcu 13:8 « Pe alocuri va fi foamete »
Din cele mai vechi timpuri a fost foamete, fie din cauza cataclismelor naturale
ca seceta, fie din cauza razboaielor. Ceeace este surprinzator, este ca in zilele noastre
exista inca foamete de mare amploare ca cea din Sudan si din Etiopia, cu toate
ajutoarele trimise de tarile bogate. Copii si adulti au pierit de foame, ca mustele.
Ceeace s-a petrecut in secolul nostru al 20-lea, ajunge ca sa ne convinga ca acest
semn este din pacate de actualitate, anuntator al revenirii Lui Hristos.
Iata cateva exemple:
–
in 1920, 15 milioane de chinezi au murit de foame
–
in 1921, 2 milioane au disparut in Rusia in timpul foametei cauzata de seceta
–
in 1973, in Etiopia au fost numarate 100.000 persoane, moarte la fel din cauza
secetei
–
in 1975, s-a semnalat moartea de foame si sete a 90% din vite la marginea
Saharei si suferintele oamenilor atinsi de foamete.
In fata cresterii rapide a populatiei mondiale, specialistii prevad catastrofe, in special
in Asia si in Africa, din cauza importantelor lipsuri alimentare.
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A fost deja atata foamete, ca nu mai avem nevoie sa asteptam acest semn
pentru a spune ca Isus va reveni in curand.

Revoltele si razboaiele
Isus spune : « Cand veti auzi de razboaie si de rascoale, sa nu va inspaimantati;
pentru ca intai trebuie sa se intample aceste lucruri. Dar sfarsitul nu va fi indata. »
(Luca 21:9)
La scurt timp de la moartea si invierea Lui Isus Hristos, au avut loc in Israel
doua rascoale impotriva armatei romane, care ocupa tara. Una a fost inabusita de
catre generalul Titus, in anul 67, si soldatii sai au dat foc Templului din Ierusalim. O
alta, a fost condusa de catre falsul crist Bar- Kochba. In anul 135, rascoala a fost
inabusita de imparatul Adrian, care a trecut cu carul pe locul asezarii Templului,
implinindu-se astfel ceeace vestise Isus: « Vor veni zile cand nu va ramane aici piatra
pe piatra, care sa nu fie daramata. »(Luca 21:6)
In cursul anilor, au avut loc si alte revolte ca cea a Revolutiei Franceze. Dar
niciodata nu au fost in lume atatea revolte in aceiasi perioada si in diferite tari, ca la
sfarsitul secolului 20.
Cuvantul « rascoala » sau « revolta popoarelor », a luat in aceste ultime timpuri
o dimensiune inimaginabila.
Revolte in Polonia, in Cehoslovacia, in Ungaria, in Romania, in Bulgaria, in
Tarile Baltice si chiar in China in Piata Tienanmen, la Moscova si in diferite state
sovietice; revolte de asemenea in Algeria, in Madagascar, in multe tari din Africa, din
America centrala, etc....
Da, « am auzit vorbind de revolte » si mai mult ca niciodata aceasta inseamna
ca nu suntem departe de sfarsit....
Cat despre razboaie, Isus a precizat ca sfarsitul va fi aproape cand « Un neam
se va scula impotriva altui neam si o imparatie impotriva altei imparatii. »(Matei
24:7)
Documentele publicate de catre Organizatia dreptului international, atesta ca nu
au fost decat 268 de ani de pace, in cursul ultimelor 34 secole, in ciuda a mai mult de
8000 tratate de pace incheiate asa-zis pentru « totdeauna ». Razboaiele si vestile de
razboaie nu au incetat. Ceeace caracterizeaza SFARSITUL, este asa cum vestise Isus,
intensificarea razboaielor. A fost primul razboi « MONDIAL » din 1914-1918, care a
facut 10 milioane de morti, si cel de-al 2-lea razboi « MONDIAL » din 1939-1945
care a facut 39 milioane morti. Astazi puterile zise « mari » se inarmeaza cu forte de
atac descurajante, infricosatoare, prevestind un nou conflict la scara mondiala, in
ciuda proiectelor de stabilire a unei « noi ordini mondiale » pentru asigurarea pacii.
Ceeace Hristos a vestit, s-a implinit, in privinta revoltelor si a marilor razboaie
mondiale. Acestea sunt semne implinite, actuale si vestitoare a revenirii apropiate a
Lui Isus, Fiul Lui Dumnezeu.
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Persecutiile
« Vor pune mainile pe voi si va vor prigoni »(Luca 21:12)
Raspandirea Evangheliei nu se poate face fara a intalni opozitia celor ce nu vor
pe Isus ca Salvator si Stapan.
Primii persecutati au fost Apostolii. Isus I-a avertizat. Ei au fost aruncati in
inchisoare din cauza numelui Lui Isus. Si crestinii au trebuit sa indure groaznice
persecutii in timpul imparatilor romani. Mii au fost victime, fie aruncati in arene cu
animale salbatice feroce, sau arsi de vii. Lunga este lista martirilor in cursul anilor.
Acum citiva ani, am calatorit in Tarile Europei de Est, unde am adunat
marturiile unor frati care au fost inchisi din cauza credintei lor, facand multi ani de
inchisoare, condamnati la munci fortate in lagare de concentrare si chiar inchisi in
azile psihiatrice.
Altii sunt persecutati in Tarile musulmane, aruncati in inchisori si chiar
spanzurati.
Sangele martirilor anunta ca Hristos va reveni curand. De ce sa asteptam alte
persecutii.Acesti mii de morti, din cauza numelui Lui Isus, in cursul secolelor, nu este
suficient? Acest semn s-a implinit. Isus nu va intarzia.

Inmultirea faradelegilor
Iata o profetie a Lui Isus, in legatura cu situatia morala a lumii inaintea
revenirii Sale:
« Si, din pricina inmultirii faradelegii, dragostea celor mai multi se va raci. »
(Matei 24:12)
In zilele noastre, pacatul se stabileste public, pretutindeni. Viciul pare ca se
ridica deasupra a ceeace este pur, in numele liberalizarii moralitatii. Niciodata nu s-a
vorbit atat de divort, de homosexualitate, de crime. In fiecare an, miliarde sunt
cheltuite la jocuri, in baruri de noapte, pentru alcool, pentru placerile impure, pentru
droguri.
In 75 de ani, criminalitatea in randul minorilor a crescut cu 450 % in Franta. La
Stockholm, Procurorul General al Tribunalului a declarat : « Curba crimelor urca.
Insecuritatea domneste in societate. Drogurile se vand aproape liber. Sunt enorm de
multe furturi in magazine. »
Apostolul Pavel a vestit ca in ultimele zile oamenii vor fi « iubitori mai mult de
placeri decat iubitori de Dumnezeu. »(2 Timotei 3:4)
Aceasta se constata deja in tarile occidentale. Pe cand bisericile traditionale se
golesc, stadioanele de fotbal si salile de spectacole sunt din ce in ce mai pline.
Credinta dispare, si lepadarea de credinta se implanteaza.
In scrisoarea sa catre crestinii din Tesalonic, apostolul Pavel precizeaza : « Cat
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priveste venirea Domnului nostru Isus Hristos si strangerea noastra laolalta cu El ….
nimeni sa nu va amageasca in vreun chip; caci nu va veni inainte ca sa fi venit
lepadarea de credinta.... »( 2Tesaloniceni 2:1-3)
Lepadarea de credinta, este indepartarea de la baza, adica de Isus Hristos si de
invatatura Lui.
Nimic de mirare de a afla ca 4 persoane din 10, in Statele Unite, consulta
ghicitori si ca la Paris numai, numaram 5000 de ghicitori. Aceasta ne face sa ne
imaginam numarul considerabil de persoane la care li se prezice viitorul, fara a socoti
pe cei ce citesc horoscoapele publicate de presa.
Lumea merge spre pieire. Ea nu mai consulta Cuvantul Lui Dumnezeu. Nu este
de mirare ca Organizatia Mondiala a Sanatatii, prezinta un raport trist al populatiei de
pe glob, cu 100.000 milioane de persoane atinse in fiecare an de depresiune si cifra e
in crestere constanta.
Invataturile demonilor se raspandesc tot mai mult. Noua oameni din zece, nu
au pe Isus Hristos ca Salvator si Domn. In consecinta, dragostea frateasca dintre
oameni se raceste, cum Isus L-a anuntat.
Lepadarea de credinta e aici. Faradelegile se inmultesc. Aceste semne s-au
implinit, dovada ca revenirea Lui Isus Hristos se apropie.

Evanghelizarea lumii
Matei 24:14 « Evanghelia aceasta a Imparatiei va fi propovaduita in toata
lumea, ca sa slujeasca de marturie tuturor Neamurilor. Atunci va veni sfarsitul. »
Domnul nu a spus ca lumea intreaga se va pocai inainte de revenirea Sa, ci ca
Evanghelia va fi propovaduita pentru a servi de marturie.
Evanghelizarea, adica predicarea, anuntarea Evangheliei este Misiunea tuturor
crestinilor care formeaza BISERICA, care apartine Lui Isus Hristos.
Intr-o lume fara credinta, sau decristianizata (fara Hristos), crestinii fac un efort
considerabil pentru a raspandi Evanghelia.
In anul 1500, Biblia nu era tradusa decat in 15 limbi. Acum ea este tradusa in
mai mult de 1500 de limbi si difuzata in milioane de exemplare. Sunt mai mult de un
miliard de exemplare raspandite in lumea intreaga. Chiar in Rusia si in China, zeci de
milioane sunt distribuite gratuit, multumita generozitatii crestinilor din occident.
Misionari curajosi au reusit sa duca Evanghelia in Tibet, printre triburile
indiene din imensele paduri amazoniene si chiar la cele inca in epoca de piatra, in
insulele Borneo. Altii s-au dus la pigmeii din Africa si in tinuturile cele mai departate,
unde nimeni nu a avut curaj alta data sa se aventureze. Chiar si tiganii sunt
evanghelizati in toata lumea. In fiecare zi datorita unor puternice unde radio,
Evanghelia este difuzata PE TOATE CONTINENTELE si in multe limbi.
Ciudat ! Pe cand pacatul creste fara incetare in lume, Evanghelia Lui Isus se
face auzita pana la extremitatile pamantului, printre toate natiunile cum L-a
prezis Isus.
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Acest semn este o realitate vie, anuntatoare a revenirii fara discutie a Lui Isus
pe norii cerului. Nu a spus El deasemenea ucenicilor Sai ? « I-mi veti fi martori …...
pana la marginile pamantului »(Fapte 1:8)

Hristosii mincinosi
Matei(24:23-24) : « Atunci daca va va spune cineva : „Iata, Hristosul este aici
sau acolo,” sa nu-l credeti. Caci se vor scula Hristosi mincinosi si proroci mincinosi »
De la venirea ADEVARATULUI MESIA, Isus, Salvatorul nostru mort pe
calvar pentru iertarea pacatelor noastre, inviat din morti si inaltat la cer la dreapta Lui
Dumnezeu, au existat numerosi Hristosi mincinosi de-a lungul secolelor. Au fost,
incepand cu secolul al doilea, dar nu voi cita decat cativa aparuti in secolul nostru. E
de ajuns ca sa ne convinga ca Isus a spus adevarul si ca profetia Sa s-a implinit.

In Statele Unite : un negru s-a proclamat ca fiind Mesia, punandu-si numele «
tata divin ». El pretindea ca a coborat din cer la Harlem intr-un nor de fum si a avut
numerosi adepti.

In Franta : in 25 decembrie 1950, la Montfavet, un postas pensionar, Georges
Roux, a declarat ca este Mesia. Pe afiele sale se putea citi : « Ieri Isus de Nazaret.....
Astazi Georges de Montfavet..... Dar tot timpul Hrist. Asculta minunata veste...
Hristos este din nou printre noi ! »

In India : exista guru, « Stapani », care spun ca sunt trimisi a Lui Dumnezeu, a
Lui Mesia. Eu am intalnit doi. Unul pretindea ca Dumnezeu a coborat in el in ziua
cand omul a pasit pe luna.El numea Ashram-ul sau « paradis ». A avut milioane de
adepti, dintre care erau si sute de europeni.

In Coreea : un anumit Moon, se prezinta deasemenea ca fiind Mesia.

In Israel : sunt mai multi care pretindde a fi Mesia. Eu am intalnit unul la
Ierusalim. Am discutat cu el cam ¾ de ora. El mi-a spus : « Eu sunt Isus revenit pe
pamant. Inainte am fost uitat de la varsta de 12 ani pana la 30 de ani. Astazi raman
inca ascuns, dar in curand voi intra in imparatia mea. Eu ma numesc Ben David ». In
varsta de 50 de ani, vorbind foarte bine franceza, acest juif din Romania, fost jurnalist
pretindea ca este Mesia. Dar cand i-am spus ca Isus va aparea cu mireasa ( eu voiam
sa vorbesc de biserica Sa numita astfel in Biblie), el mi-a rasuns imediat : « Este
exact, o sa ma duc sa o caut. Ea este acum la Paris si se numeste Magdalena. »
Pe langa acesti hristosi mincinosi MISTICI, sunt si altii care doresc sa domine
politic lumea.
Aparitia in timpurile noastre a Hristosilor mincinosi, anunta venirea apropiata a
Lui Isus, adevaratul Mesia care se va cobori din cer (1Tesaloniceni 4:16)
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DOUA SEMNE PRINCIPALE
CARE SE IMPLINESC

In afara de toate aceste semne care s-au implinit deja si pe care nu mai trebuie
sa le asteptam, mai sunt doua care se implinesc in prezent. Ele constitue, la lumina
revelatiilor biblice, dovada ca noi suntem in apropierea revenirii Lui Isus si a
judecatii popoarelor.
Aceste doua evenimente sunt :

REANTOARCEREA
POPORULUI ISRAEL
IN « TARA PROMISA »

UNIREA
NATIUNILOR
CARE SE ALIAZA IMPOTRIVA LUI ISRAEL

Un studiu simplu fondat pe date precise si sigure din totalitatea textelor
profetice, ne permit sa intelegem care va fi derularea evenimentelor viitoare.
Nu e posibil ca in cuprinsul acestei « mici carti biblice », sa descriem in detalii
toate profetiile, dar esentialul este sa acordam atentie a ceeace Biblia spune clar
despre Israel, despre Natiuni si despre Biserica.

REANTOARCEREA
POPORULUI ISRAEL
« Iata, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, ii
voi strange din toate partile si-i voi aduce inapoi in tara lor. »(Ezechiel 37:21)
Noi asistam in prezent, de la inceputul secolului nostru, la reantoarcerea
poporului Israel in Tara Promisa. Profetia despre acest fapt se implineste sub ochii
nostri si constitue semnul absolut sigur ca ne apropiem cu pasi mari de revenirea Lui
Isus Hristos.
Alierea natiunilor impotriva lui Israel, nu putea sa se intample atata timp cat
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Israel nu revenea in tara sa.
Poporul din Israel este cheia care ne permite de a urmari inlantuirea
evenimentelor anuntate in Biblie. Deaceea este indispensabil de a cunoaste profetiile
care le priveste si ele sunt numeroase.
In primul rand, trebuie sa ne reamintim ca existenta poporului Israel nu
se explica nici prin rasa sa, nici prin religia sa, ci prin alegerea Lui Dumnezeu.
« Caci Domnul Si-a ales....pe Israel, ca sa fie al Lui. »(Psalmii 135:4)
« Israelul Meu, pe care L-am ales »(Isaia 44:1-2)
« Domnul, Dumnezeul tau, te-a ales, ca sa fii un popor al Lui dintre toate
popoarele de pe fata pamantului »(Deuteronomul 7:6-8 ; 10:15 ; 14:2)
« Copii ai lui Israel, Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile
pamantului »(Amos 3:1-2)
« Domnul va alege iarasi pe Israel si-i va aduce iarasi la odihna in tara lor »
(Isaia 14:1)
« Este un popor care locuieste deoparte, si nu face parte dintre neamuri »
(Numerii 23:9)
Istoria poporului Israel, ca si cea a poporului arab, incepe cu Avraam. Este scris
« Tu Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram, L-ai scos din Ur din Haldea, si I-ai pus
numele Avraam »(Neemia 9:7)
Dumnezeu face un legamant cu Avraam, in care sunt incluse trei promisiuni :
–
« Voi face din tine un neam mare »
–
« Vei fi tatal multor neamuri »
–
« Tie, si semintei tale dupa tine, iti voi da tara in care locuiesti »
(Geneza 12:2 si 7 ; 17:4 si 8)
Urmasii lui Avraam, cu nevasta sa Sara, au format mai tarziu un popor in jurul
lui Moise la iesirea din Egipt.
Apoi ei au pus stapanire pe tara promisa sub conducerea lui Iosua, David si
Solomon. Ei au avut o binecuvantare in lume, prin Biblie si prin venirea Lui Isus,
Mesia, la Betleem.
Ceilalti urmasi ai lui Avraam, cu roaba Sarei, Agar, au dat nastere poporului
arab.
Imprastierea poporului Israel in afara tarii promise, si reantoarcerea lui, au fost
anuntate de catre profeti. Dupa ce au fost dusi in exil de catre asirieni si babilonieni, o
parte a revenit in tara lor. In momentul nasterii Lui Isus, orasele si satele erau
populate de evrei.
Ultima risipire a poporului evreu a avut loc in anul 70 si in anul 135, sub
ordinul imparatilor romani. Ceeace ne intereseaza acum sunt profetiile relative, la
revenirea lor, in secolul nostru actual.
Printre multele profetii, iata cateva :
1.
Imprastierea
–
« Daca veti face ce este rau inaintea Domnului, Dumnezeului vostru, ca sa-L
maniati, Domnul va va imprastia printre popoare »(Deutrenomul 4:25-27)
–
« Pentru ca au umblat dupa Baali.... Ii voi risipi printre neamuri » (Ieremia
9:13-16)
–
« Vor fi luati robi printre toate neamurile » (Luca 21:24)
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2. Reantoarcerea
–
« Daca vei asculta...., atunci Domnul, Dumnezeul tau va aduce inapoi robii tai
si va avea mila de tine, te va strange iarasi din mijlocul tuturor popoarelor la care te
va imprastia » (Deuteronomul 30:1-3)
–
« Ii voi aduce inapoi in tara lor »(Ieremia 16:15 si 30:3)
–
« Va voi scoate dintre neamuri, Va voi strange din toate tarile si Va voi aduce
iarasi in tara voastra » (Ezechiel 36:24)
Aceasta reantoarcere, are o istorie asa de extraordinara in secolul nostru, ca
este dificil de a nu observa interventia divina.
Un soldat ateu, intalnit in Negev, ne-a facut aceasta confesiune in legatura cu
razboiul de sase zile : « Eu nu cred in Dumnezeu, dar trebuie sa accept ca El a fost cu
noi »
Aceasta reantoarcere a poporului evreu, a debutat prin viziunea unui sionist,
Theodor Herzl, care a scris o mica carticica « Statul Evreu ». Aceasta carte a avut un
ecou mondial.
In 1897, primul mare congres sionist a avut loc la Bazel
In 1917, multumita descoperirii pe care a facut-o profesorul evreu Chaim
Weizmann, guvernul englez i-a oferit ca recompensa crearea unei asezari nationale
evreiesti in « Palestina. » Acest fapt istoric este cunoscut sub numele de « Declaratia
de la Balfour ».In acelasi an, generalul englez Allenby intra in Ierusalim si izgoneste
pe turci.
In 1922, natiunile acorda Angliei mandatul asupra Palestinei si oficiile de
emigrare au fost deschise.
Dupa terminarea razboiului din 1940-1944,- in cursul caruia 6 milioane de
evrei au pierit in lagarele de concentrare – supravietuitorii scapati din acest groaznic
holocaust, doreau sa se reantoarca in TARA LOR.
Englezii s-au impotrivit si i-au imprastiat pe cei ce voiau sa debarce, astfel cei
1554 emigranti ai exodului au cunoscut un sfarsit tragic.
In 1947, mandatul asupra Palestinei a fost abandonat de Anglia. ONU, a decis
impartirea tarii intre evrei si arabi, un total de 40 milioane de locuitori, si vor reusi.
In 14 mai 1948, David Ben Gurion, proclama renasterea Statului Israel. Iata un
extras din aceasta declaratie :
« Pamantul Israelului a fost locul de nastere al poporului evreu. Aici s-a format
personalitatea sa spirituala, religioasa si nationala....Aici a scris el Biblia pentru a o
da lumii intregi....Increzatori in Dumnezeul Cel Atotputernic, noi semnam aceasta
declaratie.... »
De atunci « legea reantoarcerii », a usurat reunificarea exilatilor.
In 1982, populatia evreiasca din Israel s-a ridicat la 3.500.000 locuitori, veniti
de peste 100 natiuni. Primii veniti au construit orase, au defrisat desertul, au plantat
peste 100 milioane de arbori pe dealurile goloase, au secat mlastinile, au semanat si
cultivat terenurile ramase mult timp necultivate. Ei au facut sa renasca limba lor
ebraica si sa renasca tara lor.
Profetiile au ajuns astazi realitati vii, ca aceasta :
« Munti ai lui Israel,... veti fi lucrati si semanati ; tara pustiita va fi lucrata
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iarasi. » (Ezechiel 36:8-9 si 36:34)
In anul 1989, un eveniment foarte important s-a produs in Rusia. Granita s-a
deschis pentru a lasa evreii sa plece spre Israel, tara lor. De atunci, ei au sosit cu miile
in fiecare luna pe aeroportul Ben Gurion, aproape de Tel – Aviv.
In 1991, aproximativ 500.000 de evrei, din circa 3 milioane care traiau in
Rusia, erau deja instalati pe Pamantul Promis.
In acelasi timp « OLIM » (emigrantii evrei din Etiopia), in numar de 18.000, au
fost adusi in Israel in 36 de ore, scapati de la moarte, prin cel mai mare pod aerian din
istorie, construit de armata israeliana. Aceasta comunitate reantoarsa in tara face parte
face parte din cele 10 semintii pierdute. Unii cred ca ar fi vorba de semintia lui Dan.
Putin dupa aceasta, au sosit 350 de evrei din Albania, izolati total de lume, din
cel de-al 2-lea razboi mondial.
Reantoarcerea acestor exilati, demonstreaza in mod magistral implinirea
literara a profetiilor.
« Ii aduc inapoi de la marginile pamantului », spune Dumnezeu (Ieremia 31:89 si Isaia 43:6)
« In zilele acelea, casa lui Iuda va umbla cu casa lui Israel si va veni impreuna
din tara de la miazanoapte » (Ieremia 3:18)
Marele exod de la sfarsitul timpurilor, se petrece sub ochii nostrii. Noi traim,
intradevar, timpuri exceptionale. Isus va reveni foarte curand.

IERUSALIMUL
O piatra grea pentru toate neamurile

Principala profetie relativa despre restabilirea autoritatii Israelului, a fost data
de Isus Hristos.
« Ierusalimul va fi calcat in picioare de Neamuri, pana se vor implini vremurile
Neamurilor » (Luca 21:24)
Ierusalimul este centrul lumii care va atrage atentia in acest sfarsit al timpurilor
Israel nu mai vrea sa lase Neamurile sa calce in picioare Ierusalimul. Dupa razboiul
de sase zile, in cursul reportajelor cu colegii nostri, am luat interviu primului ministru
Ben Gurion. El ne-a raspuns din ferma sa din Negev : « Ierusalimul este in prezent in
miinile noastre. Noi dorim ca el sa ne ramana. Lumea intreaga va intelege ca
Ierusalimul este evreu. »
Primarul adjunct, A. Chouraqui, ne-a primit in vila sa, la Ierusalim si ne-a
declarat : « Nu poate fi vorba de a ceda Ierusalimul. Nu avem de ales. »
In 1967, in cursul razboiului de sase zile, armata israeliana a cucerit vechiul
Ierusalim, care era in posesia iordanienilor. El a fost reunit cu orasul nou, si primarul
evreu Teddy Koffek, a devenit administratorul orasului reunit. Cum este scris in
Psalmul 122:3 : « Ierusalime, tu esti zidit ca o cetate facuta dintr-o bucata! »
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In trecut, imparatul Solomon a amintit poporului israelian, aceasta decizie
divina : « Ierusalimul L-am ales, pentru ca in el sa locuiasca NUMELE MEU »
(2Cronici 6:6)
In decembrie 1949, cu toata impotrivirea ONU, care voia sa faca din Ierusalim
un teritoriu international, Israel l-a facut capitala.
In 30 iulie 1980, Parlamentul israelian, a proclamat oficial : « Ierusalimul este
unit pentru totdeauna, capitala Israelului, vesnic evreu. »
ONU, va condamna din nou Israelul. In Iran, Khomeini a amenintat cu razboiul
sfant, pentru recuperarea Ierusalimului. Conferinta islamica reunita la Lahore, in
Pakistan, a adoptat ca si cuvant de ordine : « Forta unitatii islamice este mai tare ca
atomul », si a decis de a face totul pentru revenirea Ierusalimului, musulmanilor.
In septembrie 1991, in timpul Consiliului national palestinian, reunit la Alger,
liderii au reafirmat dorinta lor de a avea un stat palestinian, cu Ierusalimul capitala.
Aceasta revendicare, nu a fost ea oare reanoita la conferinta israelo – araba in
octombrie 1991, la Madrid, in prezenta lui Bush, Gorbaciov, Itzhak Shamir, primministru israelian, si sefii tarilor arabe ?
Astfel deci, profetia lui Zaharia, capata azi un caracter de cea mai mare
importanta, pentru stabilirea unei paci trainice, cu frontiere sigure si recunoscute
pentru Israel dupa decretul 242, adoptat de ONU in 22 noiembrie 1967.
Asadar, evreii nu au nicidecum intentia de a ceda partea de est a Ierusalimului,
cucerit in iunie 1967. De altfel, costructii minunate se ridica de la zidurile vechiului
oras in directia Bethaniei, Bethleemului, etc, pentru a adaposti noii emigranti. Noi
suntem deci martorii implinirii acestei profetii a lui Zaharia : « Iata, voi preface
Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur.....o piatra grea
pentru toate popoarele. » (Zaharia 12:2-3)

Isus revine

MARANATA !
( 1Corinteni 16:22 )

Aceste trei profetii a lui Ezechiel, Zaharia si din Apocalipsa, cu asemanarile si
complementarile lor, ne permit de a intelege ceeace se pregateste in acest moment in
lume, si ceeace va veni.
Profetul Daniel, reda deasemenea un conflict, la sfarsitul timpurilor, intre doua
puteri militare : nord si mijlociu, din cauza lui Israel.
« Imparatul de la miazanoapte se va napusti ca o furtuna....va intra si in tara cea
minunata (Israel) » (Daniel 11:40-41)
Un razboi la dimensiuni mondiale, este deci posibil, conform acestor profetii.
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ARSENALUL APOCALIPTIC
Inarmare, dezarmare partiala, din nou reanarmare, aceasta este situatia actuala
in lume. Dupa cursa de inarmare, marile puteri pun in discutie planuri de dezarmare,
de distrugere a arsenalului nuclear si a vechilor arme devenite inutile.
Care este starea actuala ?
Sa nu ne inselam ci sa fim realisti !
Franta a dat spre distrugere in 1991, primul submarine nuclear lansator de
misile strategice, « Redutabilul ». El avea la bord 16 misile cu incarcatura atomica
multipla si cu toate acestea dupa 20 de ani de serviciu a devenit depasit, perimat,
datorita progresului tehnologic. El va fi inlocuit cu un altul, numit « Triumfatorul »,
mai perfectionat, mai mare, indetectabil pe fundul marilor. Cat despre intreruperea
construirii de misile « Hades », aceasta nu este inca prevazuta !
Franta nu dezarmeaza. O forta de lovituri nucleare, numita « de descurajare »,
este considerata indispensabila de catre natiuni. Aceasta permite de a mentine o pace
fragila, bazata pe « echilibrul terorii »
In 27 septembrie 1991, America a anuntat prin presedintele George Bush,
desfintarea mai multor sute din armele sale atomice de scurta distanta si a celor cu
mai multe capete, arme considerate « batrane ».
Considerand deasemenea, ca depasite bombardierele strategice, americanii
lanseaza un program de armament mai sofisticat, in vederea unui razboi fulger,
razboiul spatial, numit razboiul stelelor si instalarea unui scut antimisil, pentru a
proteja tara lor impotriva unui eventual atac.
Nu va avea loc o disparitie TOTALA a armelor nucleare, cu toata reducerea lor
masiva. Ele vor fi inlocuite prin noi misile aeropurtate. Ei prevad sa desfasoare in
1995 noile misile TASM. Nu se pune in discutie suprimarea misilelor balistice cu
baza in mare, nici bombardierele furtif, nedetectabile de radar si invizibile, care si-au
facut aparitia in timpul razboiului din Golf.
Descurajarea nucleara ramane din pacate baza apararii Americii, prin forte de
lovituri tehnologic mai sofisticate.
Rusii, s-au angajat sa reduca la jumatate numarul soldatilor. Ei vor ramane
totusi inca 2 milioane. Caderea Pactului de la Varsovia, a facut inutile misilele de
scurta distanta. Tancurile sunt repatriate si distruse, dar altele mai perfectionate sunt
puse in lucru, precum si noile submarine, mai bine adaptate pentru un viitor razboi.
Cele 25.000 incarcatoare nucleare tactice, raspandite pe tot teritoriul fostei
Uniuni Sovietice, si care se descompun constitue un pericol grav, care scapa
controlului puterii centrale. Uriasa putere nucleara sovietica este dificil de controlat.
China, care este deasemenea o putere nucleara, nu are intentia de a se angaja pe
calea dezarmarii. Riscul unei confruntari nucleare este departe de a fi definitiv
indepartat.
Dupa Biblie, este inevitabil si anuntat in Epistola 1 catre Tesaloniceni 5:2-3 :
« Ziua Domnului va veni ca un hot noaptea. Cand vor zice „Pace si liniste !”, atunci o
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prapadenie neasteptata va veni peste ei »

UN TABLOU CONCIS
AL PANOPLIEI MORTII
Bomba atomica. Primele doua, au fost lansate in august 1945 asupra
Hirosimei si Nagasaki in Japonia. De atunci, mii sunt fabricate si stocate in diferite
tari : SUA, Rusia, China, India, Anglia, Franta, Israel, Pakistan, Africa de sud..... Alte
tari, le vor avea in curand : Argentina, Brazilia..... Inmultirea lor creste fara incetare.
Bomba cu hidrogen. Prima, a fost experimentata in martie 1954, in Pacific. Ea
este infinit mai puternica decat bomba atomica. Bomba de 100 megatone distruge tot,
pe 100 km diametru.
Bomba cu neutroni, sau cu radiatie intarita. Este o arma teribila, pusa la punct
in Franta si SUA. Ea omoara populatia si lasa intacte constructiile. Neutronii
proiectati cu o energie fantastica, joaca rolul unor adevarate obuze microscopice,
capabile sa traverseze peretii, chiar si blindajele cele mai groase, pentru a omori tot
ce are viata.
Misilele cu laser, sau raze mortale. Este un laser care face ca totul sa se
evapore.
Bomba electromagnetica. Una singura, poate paraliza o tara intreaga. Este
noua generatie de bombe, printre care este bomba antimisil cu raze X, pentru a
« orbi » misilele inamice.
Misilele balistice cu mai multe capete. Este apogeul rafinamentului. Sunt
rachete care arunca mai multe buchete de misile nucleare, facand mari distrugeri.
Arma cea mai infricosatoare este misilul intercontinental MX, cu 10 capete nucleare,
capabil sa-si atinga tinta la 10.000 km distanta.
Submarinele apocaliptice. America a construit submarine purtatoare de 24
misile cu 8 capete nucleare, arma absoluta la o adancime, de 7400 km. Rusii, au
lansat submarinele « Triphoon », armate de 20 misile cu 8 capete nucleare, pe o
distanta de 8300 km.
Navetele mortii. Razboiul spatial, numit « razboiul stelelor », este in pregatire
de ani de zile, de catre americani si rusi. « Puterile cerurilor vor fi clatinate » spune
Isus, in Luca 21/26, « Cerurile vor trece cu trosnet » spune apostolul Petru in epistola
a doua 3:10. Militarizarea cerului este deasemenea un semn al sfarsitului. Prepararea
razboiului spatial, continua. Satelitii de alerta sunt capabili sa semnalizeze intr-o
secunda orice comanda de trimitere de misile si dau ordin imediat satelitilor- ucigasi,
echipati cu tunuri laser si fascicule cu particule electronice.
Armele chimice. SUA au prevazut un buget de mai multe miliarde de dolari,
pentru a perfectiona si dezvolta arsenalul bombelor cu gaz V.X. OU b ; z . Sunt atatea
actual pentru a cauza moartea a 6 miliarde de oameni, adica toata populatia globului
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din anul 2.000.
Armata rosie a pus la punct arme chimice pentru misile la sol. Ei au stocat
400.000 tone din aceste arme. Ea are 100.000 de militari echipati si antrenati pentru
un razboi chimic si uzine pentru a fabrica aceste arme. Natiunile nu tin seama la
acordul semnat la Geneva, in 1925. Gazele care ar putea fi folosite pentru un razboi
viitor, sunt demne de Apocalipsa. Efectele depasesc imaginatia.
Textele militare ruse prevad folosirea masiva si sistematica a armelor chimice,
intr-un atac surpriza.
Armele biologice si bacteriologice. Sunt bombe cu virusi, cu consecinte
incalculabile. Ele produc moartea, cu suferinte groaznice, cu ciuma, cancere, etc.....
« Imi voi implini judecatile.... Voi trimite ciuma », spune Dumnezeu in Ezechiel
28:22-23. Natiunile vor distruge ele oare aceste arme chimice si biologice, inainte de
utilizarea lor ?

ARMAGHEDONUL MONDIAL

Lupta finala este descrisa in cartea apocalipsei, prin numele evreu
« Armaghedon » (Apocalipsa 16:16). Armaghedonul este un loc mai inalt, in Israel.
Este de neanchipuit ca un razboi planetar atomic, chimic sau bacteriologic, chiar si
tactic, sa se poata desfasura pe o suprafata atat de mica …. Lupta de la Armaghedon
nu face ea oare aluzie la « o prapadenie neasteptata va veni peste ei » de care vorbeste
Pavel in 1Tesaloniceni 5:3 ?
Intradevar, in timpul acestui razboi, « Cetatile Neamurilor se vor prabusi »
(Apoc. 16:19). Deci va fi un razboi general, pe tot pamantul, nu numai pe inaltimea
Armaghedon, in Galilea.
Luca 21:35 ; « Caci ziua aceea va veni ca un lat peste toti cei ce locuiesc pe
toata fata pamantului ».
Este absolut sigur ca inaintea reantoarcerii Lui Isus Hristos, va avea loc
un atac contra Ierusalimului si in consecinta contra Israel, atac care va declansa
al 3-lea razboi mondial.
Totul este pregatit pentru aceasta in lume, si totusi lumea va fi surprinsa prin
venirea brusca a catastrofei. Lucrurile anuntate dinainte de Isus si de apostoli, s-au
implinit, sau sunt in curs de implinire. Isus va reveni in curand.
« Vegheati, dar, in tot timpul si rugati-va, ca sa aveti putere sa scapati de toate
lucrurile acestea », spune Isus.(Luca 21:36)

ATACUL IMPOTRIVA IERUSALIMULUI
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In 1947, in timpul impartirii pamantului sfant intre arabi si evrei, atacul
impotriva Israelului s-a sfarsit prin impartirea Ierusalimului in doua parti. In 1967,
partea de est, denumita « vechiul oras », separata de « orasul nou » printr-un zid a
fost cucerit de catre parasutistii israelieni. De atunci, zidul a cazut si tot orasul este
administrat de catre un primar evreu, Teddy Kollek.
Ierusalimul a devenit o mare miza pentru pacea mondiala.
Irakul s-a pregatit sa lanseze un atac contra lui Israel. Seful sau Saddam Hussein era
in posesia misilelor Scud, deci el a lansat cateva asupra Israelului in timpul razboiului
din golf. El a adunat deasemenea arme chimice si le-a folosit impotriva kurzilor. El
ajunsese aproape in posesia armei atomice, cu intentia de a distruge Israelul. Pe cand
a invadat Kuweitul, in august 1990, puternica armata americana cu aliatii sai, i-au
distrus tot arsenalul de razboi. In aceasta perioada, nici Rusia, nici China, nici India,
nici o alta putere dotata cu arma atomica nu a intervenit.
Dar cand va veni momentul, ca textele profetice a lui Ezechiel si Zaharia se vor
implini, lumea intreaga va fi parjolita de focul atomic.
Iata aceste versete biblice :
« Dupa multe zile, vei fi in fruntea lor; in vremea de apoi, vei merge impotriva
tarii, ai carei locuitori scapati de sabie, vor fi stransi dintre mai multe popoare pe
muntii lui Israel care multa vreme fusesera pustii »(Ezechiel 38:8)
« Vei inainta impotriva poporului Meu Israel »(Ezechiel 38:16)
« Voi strange toate neamurile la razboi impotriva Ierusalimului »(Zaharia 14:2)
« Voi cauta sa nimicesc toate neamurile care vor veni impotriva Ierusalimului »
(Zaharia 12:9)
Ceeace s-a intamplat din cauza Kuweitului a fost o demonstratie a ceeace se va
intampla maine, si inca mai rau, in lumea intreaga. Chibritul care va aprinde pudriera
atomica din lume, va exploda atunci cand natiunile vor ataca Ierusalimul.
E suficient de a cunoaste, ca israelienii au descoperit in Liban, in timpul
razboiului « Pace in Galilea », un armament stocat in subterane pentru a echipa
500.000 de oameni, in vederea unui atac impotriva Israelului, pentru a intelege ca
regiunile din Orientul Mijlociu si Apropiat, sunt astazi intesate de arme, in vederea
unui atac impotriva Ierusalimului.
Prezenta flotei ruse, cuprinzand misile cu capete nucleare, in Mediterana, in
fata flotei a 6-a americana – a carei forta atomica este colosala – este o amenintare
permanenta pentru Israel.
La intrebarea « Ce veti face daca rusii va vor ataca ? », jurnalistul israelian
Scemama, din Ierusalim, a raspuns :
« Daca rusii vor hotari sa faca marele razboi, sa declare razboi Israelului, nu
vom avea decat sa ne tinem capul pe umeri si sa asteptam. Nu se pune problema de a
face fata Rusiei, cu toata puterea sa colosala. Presupunand ca Rusia va fi gata sa se
puna in pericol in fata americanilor, in acel moment, vor fi probabil ultimele zile si va
fi reantoarcerea Lui Mesia. Ar fi mai bine atunci sa fi in Israel decat in alta parte a
lumii.... »
Americanii si israelienii au incheiat un acord de « cooperatie strategica »,
destinat a organiza o aparare comuna impotriva tuturor atacurilor. Statele Unite
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s-au angajat sa ajute Israelul in cazul ca forte inamice din Orientul Mijlociu, ar
pune in pericol regiunea.
Totul este prevazut. Noi suntem foarte aproape de aprinderea scanteii.
Isus va veni foarte curand.

PACE SI SIGURANTA
De la sfarsitul razboiului din Golf, auzim adeseori vorbindu-se despre pace,
despre negocieri de cautare a pacii, despre stabilirea unei noi ordini mondiale pentru
mentinerea pacii.
Dupa infrangerea armatei irakiene, tot Orientul Apropiat este in fierbere.
Negocierile diplomatice se inlantuie pentru a incerca de a ajunge la o pace durabila.
Nu va fi oare aceasta perioada, ultima etapa a istoriei umanitatii, inaintea rapirii
Bisericii si inaintea judecatii natiunilor ?
Care va fi durata pacii ? Nimeni nu stie, dar un lucru este sigur, aceasta este
implinirea profetiei :
« Cand vor zice „ PACE SI LINISTE !”, ATUNCI O PRAPADENIE
NEASTEPTATA VA VENI PESTE EI »(1Tesaloniceni 5:3)
Si cand poporul Israel se va simti in securitate in locuinta sa, atunci va veni
dusmanul sa-l atace.(Ezechiel 38:11)
Adevaratii crestini nu vor fi surprinsi, caci ei vegheaza si ei nu sunt destinati de
a cunoaste « aceasta manie a Mielului », de care vorbeste cartea Apocalipsei.(Apoc.
6:12-17; 11:18; 16:1) si (Tesaloniceni 5:9)

GROAZA NATIUNILOR
« Va fi stramtorare printre neamuri. »(Luca 21:25) Aceasta groaza a aparut
atunci cand Israelul a fost atacat. Era in timpul razboiului de Yom Kippur, in 1973.
Armele atomice ale Rusiei si Americii au fost puse in stare de alerta. Natiunile au
tremurat.
Cand rachetele Scud ale irakienilor, au cazut asupra Tel- Aviv – ului in timpul
razboiului din Golf, lumea a avut frica de riposta Israelului care ar fi putut degenera
intr-un razboi mondial. Natiunile au fost ingrozite.
Astazi, in spatele sperantei unei noi ordini mondiale, se ascunde teama de a se
indrepta spre un haos moral, etnic si nuclear.
Cotidianul din Moscova « Rusia sovietica », a afirmat :« Pericolul unui conflict
global, decurge din noua strategie americana, care considera Orientul Apropiat, ca o
regiune, unde SUA vor fi in drept de a interveni in orice moment. » 64 savanti, de
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foarte inalta autoritate, reuniti la Roma, au declarat: « Stiinta, nu poate oferi lumii
nici o aparare fiabila impotriva consecintelor groaznice ale unui razboi nuclear.....
Cursa actuala pentru inarmare creste riscul unui razboi nuclear. »
Deng Zia Ping, vicepresedintele Chinei populare, a declarat : « Din an in an,
din zi in zi, zonele fierbinti si factorii care ne conduc spre al TREI-LEA RAZBOI
MONDIAL se acumuleaza. Printre aceste zone fierbinti, as putea cita in primul rand
ORIENTUL MIJLOCIU. »
Doctorul W.H. Pickering, a spus : « Estul si vestul ar putea distruge civilizatia
in jumatate de ora. »
Doctorul Einstein, a declarat : « Stiinta, nu ofera apararea impotriva armelor,
care ar putea distruge civilizatia. »
Presedintele J.F. Kennedy : « Fiecare om traieste sub sabia lui Damocles
nucleara, suspendata de un fir, susceptibil de a fi taiat in orice moment. »
Aceste declaratii ale unor inalte personalitati din epoca noastra, confirma ceea
ce Biblia a anuntat cu mult timp inainte.... Dar cel mai important, nu ar fi sa ne uitam
la afirmatiile Biblice ?
Sa fim realisti si lucizi fara a cauta catastroficul. Sa acordam atentie la
ceeace este scris in Cuvantul Lui Dumnezeu....
Isus, a vorbit de razboaie, de rascoale, care vor fi urmate de scularea unui neam
impotriva altui neam...(Luca 21:9-10). El a anuntat ca dupa reocuparea Ierusalimului
de catre evrei, frica se va raspandi peste toate natiunile. El ne-a descris un tablou
infricosator al situatiei, si nu putem sa trecem sub tacere cuvintele Lui Isus, caci
CUVANTUL SAU este un avertisment de a veghea si de a se ruga, pentru a scapa de
ceeace va veni : « Oamenii isi vor da sufletul de groaza, in asteptarea lucrurilor care
se vor intampla pe pamant; caci puterile cerurilor vor fi clatinate »( Luca 21:26)
Si aceasta va sosi : « Ca un lat peste toti cei ce locuiesc pe toata fata
pamantului »(Luca 21:35)
Apostolul Petru, foloseste in profetia sa, termeni care nu ne mai surprind in
secolul atomului si al radioactivitatii :
« Cerurile si pamantul de acum sunt pazite si pastrate.... pentru focul din ziua
de judecata..... ziua Domnului insa va veni ca un hot. In ziua aceea cerurile vor trece
cu trosnet, trupurile ceresti se vor topi de mare caldura, si pamantul, cu tot ce este pe
el va arde. »(2Petru 3:7-17)
Isus a spus :
« Aceste lucruri vi se vor intampla »(Luca 21:13)
Nimeni sa nu se indoiasca ! Caci EL L-A SPUS.
Viteza in implinirea acestor lucruri se va accelera. Noi vom vedea
inceputul. Atunci sa ridicam ochii. Isus ne-o spune. Sa ne bucuram caci EL VA
VENI IN CURAND si noi Il vom vedea.
Noi crestinii, avem o speranta, dar lumea intreaga are frica ca echilibrul groazei
se va rupe, antrenand sinuciderea nucleara a natiunilor.
Si aceasta se va produce, caci :
Isus anunta – spaima natiunilor (Luca 21:35)
Apostolul Pavel – prapadenia natiunilor (1Tesaloniceni 5:3)
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Apostolul Petru – judecata natiunilor (2Petru 3:7)
Apostolul Ioan – mania Mielului (Apoc. 6:16)

« Vegheati, dar, in tot timpul
si rugati-va, ca sa aveti putere
sa scapati de toate lucrurile acestea,
CARE
SE VOR INTAMPLA..... »
( Luca 21:36)

CALAMITATI SI CATACLISME
Cand va veni « prapadenia natiunilor », razboiul nu va fi singura suferinta a
oamenilor, desi acest razboi va constitui o pedeapsa, deoarece va fi o revolta
impotriva poporului ales de Dumnezeu, deci impotriva Domnului, insasi. Oamenii
vor suferi consecintele tragice ale faptelor lor :
« Unul va apuca mana altuia si vor ridica mana unii asupra altora. » (Zaharia
14:13)
« Cel ce statea pe el a primit puterea sa ia pacea de pe pamant, pentru ca
oamenii sa se injunghie unii pe altii. »(Apoc. 6:4)
Razboiului i se va adauga pedeapsa justa venita direct de la Dumnezeul
suveran :

FOCUL . Noi stim ca focul va veni prin bomba atomica sau alte arme, dar este
deasemenea adevarat ca Dumnezeu nu are nevoie de bombe pentru a face sa ploua
foc pe pamant. Este suficient sa ne amintim de Sodoma si Gomora, orase disparute
sub un cataclism de foc si pucioasa. Si in Ezechiel 38:22 este scris : « Voi ploua FOC
si PUCIOASA peste el, peste ostile lui. »
Lectura din 1 Imparati 18:38, este deasemenea convingatoare : « Atunci a cazut foc
de la Domnul si a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele si pamantul si a supt si apa
care era in sant.... »
Deci focul poate fi trimis direct de Dumnezeu !

CUTREMURELE DE PAMANT. (Ezechiel 38:20 si Apoc. 16:18)

VALURI DISTRUGATOARE. (Luca 21:25)

URGIILE. Puterea armelor nucleare si bacteriologice poate face sa tremure si
pe cei mai curajosi.
« Dar iata urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta impotriva
Ierusalimului. Le va putrezi carnea stand inca in picioare, le vor putrezi ochii in
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gaurile lor si le va putrezi limba in gura. »(Zaharia 14:12)
Boala, in urma bombei atomice de la Hirosima, seamana foarte bine cu aceasta
descriere.... Dar urgiile pot veni si altfel decat prin bombe bacteriologice. Pe timpul
lui Moise, nu au fost oare 10 urgii in Egipt ?
In Ezechiel 38:22 este scris : « Il voi judeca prin ciuma si sange.... »

CERURILE ZGUDUITE. Schimbari in toata natura. (Luca 21:24-26) si
(Apoc. 6:12-14)

STRANGEREA CRESTINILOR
PE NORII CERULUI

Presedintele Gorbaciov, a carui mama era crestina ortodoxa, a facut aceasta
remarca : « Noi toti suntem imbarcati la bordul aceluiasi vapor : planeta Pamant. Sa
fim atenti la naufragiu, caci nu va mai fi o a doua Arca a lui Noe. » Efectiv va mai fi
« naufragiu » cum il anunta profetii in Biblie. Dar cand el spune ca nu va mai fi o a
doua Arca a lui Noe, se inseala. Intradevar, aceasta noua « Arca » se numeste :
« RAPIREA BISERICII. » Aceasta adunare a crestinilor pe care o numim « rapirea
bisericii » este anuntata profetic in 1Tesaloniceni 4:15-17 :
« Iata, in adevar, ce va spunem prin Cuvantul Domnului : noi cei vii, care vom
ramane pana la venirea Domnului, nu vom lua-o inaintea celor adormiti. Caci insusi
Domnul, cu un strigat, cu glasul unui arhanghel si cu trambita lui Dumnezeu, Se va
cobori din cer, si intai vor invia cei morti in Hristos.
Apoi, noi cei vii, care vom fi ramas, vom fi rapiti toti impreuna cu ei, in nori,
ca sa intampinam pe Domnul in vazduh; si astfel vom fi totdeauna cu Domnul. »
Acest text afirma ca toti crestinii, incepand de la invierea Lui Isus, pana la
revenirea Sa, vor fi reuniti pe norii cerului ca sa mearga impreuna cu Domnul in
vazduh.
1.
Este o intalnire
Hristos coboara din cer si crestinii sunt ridicati spre EL. Aceasta se petrece astfel,
incat intalnirea este invizibila si rapida.
« Intr-o clipa, intr-o clipeala din ochi, la cea din urma trambita. Trambita va suna,
mortii vor invia nesupusi putrezirii, si noi vom fi schimbati. (1Corinteni 15:52)
Noi vom avea « CHIPURI CERESTI » (1Corinteni 15:48-49), asemanatoare
«TRUPULUI SLAVEI SALE », a Domnului.(Filipeni 3:21) Va fi rascumpararea
trupului nostru prin Duhul Lui Hristos care locuieste in noi.(Romani 8:23 si 8:11)
Intr-o clipita « vom fi ca El ; pentru ca Il vom vedea asa cum este. » (1Ioan 3:2)
« Atunci vom vedea fata in fata,....voi cunoaste deplin, asa cum am fost cunoscut pe
deplin »(1Cor. 13:12)
Deci Isus va veni in vazduh cu ingerii Sai, sa intampine Biserica, numita mireasa Sa
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si vor fi momente de mare bucurie.
« Sa ne bucuram, sa ne veselim si sa-I dam slava ! Caci a venit nunta Mielului ; sotia
Lui s-a pregatit. » (Apoc. 19:7)
Toti vor fi imbracati cu haine albe, formand « o mare gloata... din orice neam,
din orice semintie, dinorice norod si de orice limba »(Apoc. 7:9-17)
2.
In vazduh
Intalnirea va avea loc in vazduh (spatiu), deasupra norilor. Aceasta revenire a Lui
Isus, este diferita de venirea Sa pe Muntele Maslinilor. (Zaharia 14:4)
Exista batjocoritori care refuza sa creada in profetiile Bibliei si deci in revenirea Lui
Isus. Nu este de mirare, pentru ca Biblia a prezis ca vor fi batjocoritori la sfarsitul
timpurilor.
« In zilele din urma vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trai dupa
poftele lor si vor zice : „Unde este fagaduinta Venirii Lui ?” (2Petru 3:3-4)
Sa nu-i ascultati si sa nu faceti atentie la cuvintele celor ce vor sa va faca sa credeti ca
nu va veni prapadenia natiunilor, si nici rapirea crestinilor pe norii cerului.
Ca si Noe, care a fost salvat, el si familia sa, credeti mai degraba Cuvantul Lui
Dumnezeu, care spune adevarul !

VENIREA DOMNULUI
Ceeace dorim noi sa stim mai mult, este momentul acestei reveniri. Pentru a
intelege mai bine, mai intai este necesar de a intelege cuvantul venirea in glorie a
Domnului, folosit pentru a exprima reantoarcerea Domnului Isus Hristos.
In originalul grec, al Noului Testament, sunt folosite trei cuvinte pentru a reda
aceasta : PARUSIA – EPIFANIA – APOCALIPSA

1.

PARUSIA

Cuvantul grec este « parusian » si inseamna : venirea, sosirea, prezenta,
reantoarcerea.
Iata pasajele unde apare in Biblia « Segond », cuvantul venirea .
« Care va fi semnul venirii Tale si al sfarsitului veacului acestuia ? » (Matei
24:3)
« Cum iese fulgerul.... asa va fi si venirea Fiului omului » (Matei 24:27)
« Si dupa cum toti mor in Adam, tot asa, toti vor invia in Hristos..... la venirea
Lui » (1Corinteni 15:22-23)
« Inimile sa va fie fara prihana ….. la venirea Domnului nostru Isus Hristos »
(1Tesaloniceni 3:13)
si in 1Tes. 4:15 ; 1Tes. 5:23 ; 2Tes. 2:1 ; Iacov 5:7-8 ; 2Petru 1:16 si 3:4-12 ;
1Ioan 2:28)
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2.

EPIFANIA

In greceste, « theophania », are sensul de aratare, aparitie
« Harul care ne-a fost dat..... prin aratarea Mantuitorului nostru Isus Hristos. »
(2Timotei 1:9-10)
« Sa pazesti porunca , fara prihana si fara vina , pana la aratarea Domnului nostru
Isus Hristos. » (1Timotei 6:14)
Aratarea Domnului, va fi VENIREA SA, aparitia vizibila pentru a doua oara.

3. APOCALIPSA
Cuvantul grec « apocalypsei », reprezinta ultima carte a Bibliei : Apocalipsa El se
traduce prin : descoperire, manifestare, iluminare. Este cateodata tradus prin verbul a
aparea.
« In asteptarea Domnului nostru Isus Hristos » (1Corinteni 1:7)
« Descoperirea Domnului Isus din cer.... » (2Tesaloniceni 1:7)
« La aratarea Lui Isus Hristos » (1Petru 1:7 si 13)
Descoperirea Lui Isus Hristos, este manifestarea Sa vizibila la sfarsitul timpului.
In 2Tesaloniceni 2:8, este scris textual, dupa originalul grec :
« Nelegiuitul, pe care Domnul Isus il va nimici prin epifania parusiei Sale (aratarea
venirii Sale)
Luat literar, « prin descoperirea (sau manifestarea ) sosirii Sale », deci a revenirii
Sale.
Toate aceste texte biblice, vorbesc de un singur si acelasi eveniment, care se
succed :
1.
2.
3.
4.
5.

Venirea Lui Isus in vazduh
Plecarea rapida a Bisericii pe norii cerului, pentru a-L intampina pe Isus
Manifestarea « maniei » Mielului
Coborarea Lui Isus pe Muntele Maslinilor
Stabilirea Imparatiei Sale

Durata de timp, care separa fiecare perioada, nu este precizata. Toate
evenimentele care se petrec inainte sau care acompaniaza venirea Domnului, sunt
incluse in ceea ce Biblia numeste « Ziua Lui Dumnezeu » sau « Ziua Domnului »

« Caci insusi Domnul
SE VA COBORI
DIN CER »
( 1Tesaloniceni 4:16 )
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ZIUA LUI DUMNEZEU
ZIUA DOMNULUI

« Iata, vine ziua Domnului, zi fara mila, zi de manie si urgie aprinsa » (Isaia
13:9)
« Ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic » (Ioel
1:15)
« Soarele se va preface in intuneric..... inainte de a veni Ziua Domnului, ziua
aceea mare si infricosata » (Ioel 2:31)
Trebuie sa distingem, pe de o parte, - judecata din ziua Domnului (Ioel 3:14),
numita ziua maniei Mielului (Apoc. 6:12)sau « razboiul zilei celei mari a
Dumnezeului cel Atotputernic » (Apoc. 16:14) si, de alta parte, - venirea Imparatiei
Lui Isus : « Picioarele Lui vor sta in ziua aceea pe Muntele Maslinilor » (Zaharia
14:4 si 9), In ziua aceea, Vlastarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare » (Isaia
11:10)
Aceasta nu inseamna ca totul se va petrece in 24 de ore. Doar rapiditatea si
venirea pe neasteptate sunt mentionate in Biblie :




« Ziua Domnului insa va veni ca un hot » (2Petru 3:10)
« Intr-o clipa, intr-o clipeala din ochi » (1Corinteni 15:52), va fi venirea Sa
« Cand vor zice „Pace si liniste”! Atunci o prapadenie neasteptata va veni
peste ei » (1Tesaloniceni 5:3)
Totul va veni prin surprindere, fara pregatire, ca un lat (Luca 21:34-35)
Astazi, de frica unui al 3-lea razboi nuclear atomic, mii de barbati si femei,
pretutindeni in lume, fac manifestatii si marsuri pentru pace. Dar nu exista o pace
totala, reala si durabila fara venirea Lui Isus, Printul Pacii.
Bomba atomica face acum parte din cotidianul nostru, ca il vrem sau nu, este
prea tarziu de a evita cataclismul apocaliptic.
Pericolul holocaustului nuclear potential ameninta constant planeta
noastra. Riscurile sunt reale. Toate conditiile sunt reunite pentru declansarea
focului nuclear. Cand aceasta se va produce, in ziua cea mare a Dumnezeului cel
Atotputernic, CRESTINII VOR PARASI NAVA SPATIALA NUMITA
PAMANT, EI VOR FI RAPITI IN VAZDUH CU ISUS HRISTOS,
SALVATORUL LOR.
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VA VOI LUA

CU MINE
( Isus, in Ioan 14 :3 )

CRESTINII IN VAZDUH
CU ISUS HRISTOS
INAINTE DE MANIA MIELULUI

Marele cataclism final, Judecata neamurilor, este numita in Biblie « Mania
Mielului », « ziua maniei Sale », sau « mania Atotputernicului Dumnezeu ». (Apoc.
6:12-7 ; 19:15)
Cuvantul « MANIE », arata adevarata suparare a Dumnezeului Sfant, care
pedepseste lumea necredincioasa : « La descoperirea Domnului Isus din cer, cu
ingerii puterii Lui, intr-o flacarade foc, ca sa pedepseasca pe cei ce nu cunosc pe
Dumnezeu » (2Tesaloniceni 1:7-8)
Isus va reveni :
1)
pentru A RAPI de pe pamant pe cei ce sunt salvati prin credinta in El si Ii va
II VA INTAMPINA IN VAZDUH
2)
pentru a PEDEPSI lumea fara credinta
Isus, nu va reveni pentru a pedepsi pe ucenicii Sai. Ucenicii Sai nu mai sunt
« copii ai maniei » (Efes. 2:3), ci « Fii ai Lui Dumnezeu » (Rom. 8:4)
Ei nu sunt « randuiti la manie ; ci ca sa capatam mantuirea, prin Domnul
nostru Isus Hristos » (1Tes. 5:9). Ei s-au intors la Dumnezeu pentru a astepta « din
ceruri pe Fiul Sau, pe care L-a inviat din morti, pe Isus, care ne izbaveste de mania
viitoare. » (1Tesaloniceni 1:10)
Deci este clar ca ucenicii Lui Isus Hristos, crestinii autentici, nu vor cunoaste
mania Lui Isus, Mielul Lui Dumnezeu.

CINE VA FI RAPIT ?

« Toti vor invia in Hristos …. La venirea Lui, cei ce sunt ai Lui Hristos » (
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1Corinteni 15:22-23). A apartine Lui Hristos, inseamna a crede in El :
« Crede in Domnul Isus si vei fi mantuit » (Fapte 16:31)
A crede in El, inseamna, sa recunoastem ca El este Mesia, Trimisul Lui
Dumnezeu, Singurul Salvator. Sa-I cerem iertare deci, pentru ca El ne-a rascumparat
prin moartea Sa pe Cruce.
In Biblie, este scris : « Nu este nici un om neprihanit, nici unul macar ….. caci
toti au pacatuit si sunt lipsiti de slava Lui Dumnezeu; Si sunt socotiti neprihaniti, fara
plata prin harul Sau, prin rascumpararea care este in Hristos Isus » (Rom. 3:10,23,24)
Credinta in El ne permite sa facem parte din « turma » Sa. El este Bunul Pastor,
care spune : « Bunul Pastor, isi cheama oile pe nume, si le scoate afara din staul. Eu
Imi cunosc oile Mele si ele Ma cunosc pe Mine. Eu le dau viata vesnica, in veac nu
vor pieri » (Ioan 10:3,14,28)
Singura intrebare care se pune deci, pentru fiecare, in legatura cu rapirea este :
« Oare, eu Ii apartin? Sunt eu, oare, o oaie care Il urmeaza ? »
Isus a facut aceasta promisiune ucenicilor Sai, oilor din turma Sa :
« Ma voi intoarce si VA VOI LUA CU MINE » (Ioan 14:3)
La venirea Domnului « ….. unul va fi luat si altul lasat » (Matei 24:40)
Sa veghem, deci, cum ne invata Isus : « VEGHEATI, dar; caci Fiul omului va veni in
ceasul in care nu va ganditi » (Matei 24:42,44)
« Vegheati, dar, in tot timpul si rugati-va, ca sa AVETI PUTERE SA SCAPATI de
toate lucrurile acestea, care SE VOR INTAMPLA, si sa stati in picioare inaintea
Fiului omului. » (Luca 21:36)
« Ramaneti in El, pentru ca atunci cand se va arata El, sa avem indrazneala si, la
venirea Lui, sa nu ramanem de rusine si departati de El » (1Ioan 2:28)
Totul se va petrece foarte repede.
Fiti atenti la ceea ce se va petrece in Orientul Mijlociu si in special in legatura cu
Ierusalimul.

« EU VIN CURAND »
( Isus, in Apocalipsa 22:12 )

ISUS HRISTOS
ESTE LA USA

29

Daca nu ati luat inca decizia de a crede in El si de a deveni ucenicul Lui, nu
amanati pentru mai tarziu.
Stiti acum ca « prapadenia neamurilor » va veni pe NEASTEPTATE si ca Isus
va reveni la ceasul in care nu va ganditi.
ASTAZI, este ziua mantuirii voastre.
Primiti in inima voastra pe Isus ca Salvator si El va va primi in prezenta Sa,
cand va reveni.
Daca sunteti crestin, fiti tari in credinta pana la venirea Sa.
Consacrati-va mai mult ca niciodata in serviciul Sau.

« VOM FI RAPITI
CA SA INTAMPINAM
PE DOMNUL
SI ASTFEL VOM FI
TOTDEAUNA
CU DOMNUL »
( 1 Tesaloniceni 4 : 17 )
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