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MERSUL SPRE VIITOR 

 
 

 

 

 

 Principalele etape ale vremurilor din urma sunt bine înscrise în Biblie. Iata 

principalele linii : 

 

 

1. ISUS VINE PE NORII CERULUI 

 
 «Caci Însusi Domnul, ... Se va coborî din cer.» (1Tesal. 4:16) 
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2. UCENICII SAI VOR FI RAPITI CA SA-L ÎNTÂMPINE 

 
 «Vom fi rapiti toti împreuna ... în nori.» (1Tesal. 4:17) 

 

 

3. ISRAEL ESTE ATACAT DE POPOARE  

 
 Este declansat conflictul apocaliptic al «mâniei Mielului.» 

 «A venit ziua cea mare a mâniei Lui si cine poate sta în picioare?» (Apoc. 6:15-

17) 

 

 

4. ISUS COBOARA PE PAMÂNT, SI STABILESTE ÎMPARATIA SA 

DE O MIE DE ANI 

 
 «Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Maslinilor.» (Zaharia 14:4) 

 «Orice ochi Îl va vedea.» (Apoc. 1:7) 

 

 

5. DISPARITIA PLANETEI NOASTRE 

 
 Aceasta va avea loc ca urmare a unei revolte împotriva Împaratiei lui Hristos, 

la sfârsitul celor 1.000 de ani. (Apoc. 20:7-9) 

 

 

6. JUDECATA FINALA PRIN ISUS HRISTOS 

 
 Istoria vietii umane sfârsindu-se pe pamânt, ea va continua fara sfârsit în viata 

de apoi. 

 

 Primele trei puncte au fost dezvoltate si explicate în carticica biblica nr.4 

«Revenirea lui Isus Hristos – apocalipsa pentru mâine». 

 Celelalte trei puncte sunt prezentate în aceasta carticica, nr. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE VA DEVENI OMUL 
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ÎN SECOLUL XXI 
 

 

 

 
 

 Biblia ne descopera ce se va întâmpla dupa anul 2000 si dupa disparitia 

planetei noastre. 

 Aceasta ne intereseaza pe toti, caci dupa Biblie, viata noastra nu va avea sfârsit. 

Înaintea noastra este VESNICIA! 

 «Dumnezeu a pus în inima lor (oamenilor) chiar si gândul vesniciei.» 

(Ecleziastul 3:11) 

 Ceea ce vom fi, ceea ce vom face dincolo, o putem sti de acum. 

 Dar, astazi, omul se preocupa mai mult sa descopere trecutul său, originea 

Universului. 

 Oamenii de stiinta, astronomii si astrofizicienii ar dori sa patrunda pâna la 

începutul creatiei. Datorita stiintei lor ei spera sa descopere, la o distanta 

inimaginabila, calculata în miliarde de ani-lumina, explozia initiala care a dat nastere 

Universului. Chiar daca ar reusi, le-ar ramâne de raspuns la aceasta întrebare: «CINE 

a provocat aceasta explozie? De unde vine masa de energie a acestui Big-Bang, a 

acestui Mare Bum?» 

 

 În enciclopedia sa «Cerul si Universul», Philippe de la Cotardière a scris: 

«Nimeni nu stie înca unde se termina Universul. Poate ca Universul exista deja 

înainte, dar noi nu o vom sti niciodata.» El adauga: «Unii astronomi resping ideea ca 

Universul poate avea un început. Dupa ei, Universul este vesnic, deci fara început si 

fara sfârsit.» 

 Astfel, omul recunoaste ca cunostintele sale au o limita. 

 

 Biblia are raspuns la întrebarile noastre. Nu spune ea oare? 

 «Dumnezeu ... care învie mortii si cheama lucrurile care nu sunt ca si cum ar 

fi.» (Romani 4:17) 

 «La început Dumnezeu, A FACUT cerurile si pamântul.» (Geneza 1:1) 

 

 Sondele spatiale pot sa mearga foarte departe, de exemplu «Voyageur II» care 

în 9 ani a parcurs 3 miliarde de km pentru a se apropia de uriasa planeta «Uranus» si 

sa ne transmita sute de fotografii senzationale. Ea si-a urmat traiectoria la 50.000 km 

pe secunda spre «Neptun», o alta planeta pe care a atins-o în 1989. Pentru a ajunge la 

stele situate la mii de mii de ani lumina sau de miliarde de km, i-ar trebui o durata de 

timp inimaginabila. 

 

 Cu stiinta sa, omul se crede «dumnezeu» , când de fapt el este atât de mic în 

faţa infinitului.  

 Este adevarat ca Isus a spus evreilor în Psalmul 82, versetul 6-7: 
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 «Sunteti dumnezei, toti sunteti fii ai Celui Preaînalt. Însa veti muri ca niste 

oameni.» 

 Omul este un «dumnezeu» muritor. El este înzestrat cu o inteligenta care poate 

sa realizeze lucruri extraordinare, bazându-si stiinta pe ceea ce exista. El se foloseste 

de atom pentru a extrage energie, de lumina pentru inventarea laserului, dar EL NU 

POATE SA CREEZE NIMIC DIN NIMIC. 

 

 Calatoriile în spatiu, prin sistemul solar si în universul galactic constituie o 

realizare tehnologica admirabila a inteligentei umane, dar omul nu poate explica 

misterul vietii de dincolo. El încearca sa ridice vălul, dar raiul credinciosilor si locul 

de chin al celor necredinciosi nu sunt accesibile sondelor spatiale. 

 Dorinta de a cunoaste trecutul cu ajutorul telescoapelor, pentru a descoperi 

originea creatiei, nu va rezolva problema viitorului nostru VESNIC. 

 

 Viziunea noastra despre viitor se limiteaza eronat în timp. Noi ne gândim 

îndeosebi la trecerea vietii noastre terestre, o perioada foarte scurta în fata vesniciei. 

Tinerii se gândesc la studiile lor, la examene, apoi vin grijile familiei, ale serviciului, 

de recreere. Când vine timpul de pensionare ne dam seama ca trecerea noastra pe 

pamânt este cu dreptate comparata în Biblie cu o floare care se ofileste si apoi moare 

dupa ce a încântat pentru o clipa prin frumusetea si parfumul său. (Isaia 40:6) 

 

 Destinul nostru se extinde dincolo de moartea corpului nostru, dincolo de 

viata pamânteasca si dincolo de sfârsitul lumii. 

 

 Viata noastra are un început, dar nu are sfârsit. 

 

 Dumnezeu a stabilit pentru om, un plan, descoperit în Biblie. Putem întelege 

cum se va împlini în viitor. Pentru aceasta vom studia câteva prorocii cu privire la 

Împaratia lui Hristos, la sfârsitul lumii si judecata de apoi. 

 

Dumnezeu «a pus în inima lor (oamenilor) 

chiar si GÂNDUL VESNICIEI, 

macar ca omul nu poate cuprinde, 

de la început pâna la sfârsit, 

lucrarea pe care a facut-o Dumnezeu.» 

 
Ecleziastul 3:11 

 

 

 

 

CAPITOLUL  I : 
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ÎMPARATIA LUI HRISTOS 
 

 

 
 

 «Vor împarati cu El (Hristos) o mie de ani.» (Apocalipsa 20:6) 

 «Ei vor împarati pe pamânt.» (Apoc. 5:10) 

 «Vlastarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare.» (Isaia 11:10) 

 «Din Isai va iesi o radacina, care se va scula sa domneasca peste neamuri.» 

(Romani 15:12 si Isaia 11:10) 

 

 Deci, Hristos va reveni pe pamânt într-un trup de slava, nu ca acel fals-Hristos, 

care la Ierusalim mi-a afirmat ca el este Isus revenit pe pamânt si ca va împarati la 

Sion împreuna cu Madeleine, sotia sa ! Era în 1967, dupa razboiul de 6 zile. 

 

 Isus ne-a avertizat ca vor fi multi falsi-Hristos înainte de venirea Sa. (Matei 

24:5) În adevar, Biblia ne spune ca Isus va coborî din cer si ca El «va schimba trupul 

starii noastre smerite si-l va face asemenea trupului slavei Sale.» (Filipeni 3:21) El ne 

va rapi în slava Sa si apoi împreuna cu El vom împarati pe pamânt timp de o mie de 

ani. 

 

 În timpul acela, Isus va salva Israelul, dupa cum l-au anuntat prorocii: 

 «Domnul Se va arata si va lupta împotriva acestor Neamuri ... picioarele Lui 

vor sta în ziua aceea pe muntele Maslinilor.» (Zaharia 14:3-4) 

 

 Dumnezeu va interveni prin Isus, Mesia. 

 

 «Toate semintiile pamântului se vor boci si vor vedea pe Fiul omului venind pe 

norii cerului cu putere si o mare slava.» (Matei 24:30) 

 

 Împaratia Sa va dura o mie de ani. Ea este numita «milenium», din cuvântul 

latin care înseamna: o mie de ani. 

 

 

 

 

PROROCIA LUI DANIEL 
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 Împaratiile actuale vor dispare si vor fi înlocuite cu Împaratia lui Hristos. 

Aceasta prorocie a fost facuta de catre Daniel. 
 În acea epoca, aproximativ 600 de ani înainte de Hristos, la Babilon, împaratea 

Nebucadnetar. 

 

 În timpul unei calatorii misionare spre India pentru a întâlni tiganii din tarile 

Asiei, m-am oprit, împreuna cu tovarasii mei de drum, la Babilon, în sudul 

Bagdadului, în Irak. Din acest oras bogat nu au mai ramas decât ruinele. În apropierea 

bucatilor de pereti din caramida rosie, ale soclurilor minunatelor gradini suspendate, 

se afla groapa cu lei unde a fost aruncat prorocul Daniel. Despre aceasta falnica 

capitala,   Biblia spune: 

 «Babilonul, podoaba împaratilor, falnica mândrie a Haldeilor, ... nu va mai fi 

locuit, nu va mai fi niciodata popor în el.» (Isaia 13:19-20) 

 Aici, a adus Nebucadnetar pe evrei, dupa ce a cucerit Ierusalimul. Printre acesti 

deportati, deveniti robi ai împaratului, se afla un tânar inteligent si evlavios, pe nume 

Daniel. 

 

 Într-o noapte, împaratul a avut un vis tulburator si gândindu-se ca acest vis are 

o semnificatie, a chemat pe toti cititorii în stele, vrajitori, pe descântatorii cei mai de 

seama ca sa-i talmaceasca visul. Nici unul nu a putut sa o faca. Din aceasta cauza, ei 

erau amenintati de împarat, cu moartea. 

 

 Daniel, facând parte din numarul înteleptilor, adica unul dintre sfatuitorii 

împaratului, a implorat, împreuna cu tovarasii sai, îndurarea Dumnezeului cerurilor si 

taina i-a fost descoperita, într-o vedenie. Daniel s-a adresat împaratului astfel: 

 «Ce cere împaratul este o taina pe care înteleptii, cititorii în stele, vrajitorii si 

ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împaratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu 

care descopera tainele si care face cunoscut împaratului Nebucadnetar ce se va 

întâmpla în vremurile de pe urma. ... Tu, împarate, te uitai, si iata ca ai vazut un chip 

mare. Chipul acesta era foarte mare si de o stralucire nemaipomenita. Statea în 

picioare înaintea ta si înfatisarea lui era înfricosatoare. Capul chipului acestuia era de 

aur curat; pieptul si bratele îi erau de argint; pântecele si coapsele îi erau de arama; 

fluierele picioarelor, de fier; picioarele, parte de fier, si parte de lut. 

 Tu te uitai la el si s-a dezlipit o piatra, fara ajutorul vreunei mâini, a izbit 

picioarele de fier si de lut ale chipului si le-a facut bucati ... si nici urma nu s-a mai 

gasit din ele. Dar piatra, care sfarâmase chipul, s-a facut un munte mare si a umplut 

tot pamântul.» (Daniel 2:27-35) 

 

 Daniel a talmacit visul, spunându-i împaratului: 

 «Tu esti capul de aur!» Apoi, Daniel i-a descoperit ca dupa el se vor ridica alte 

împaratii care se vor succeda si se vor destrama, împărătii simbolizate prin statuie 

(chip). 

 Într-adevar, imperiul babilonian a fost cucerit de imperiul persilor, reprezentat 

prin argint, apoi cel a lui Alexandru cel Mare – care era arama -; apoi imperiul roman, 
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care a fost cea mai mare putere militara din vremea aceea – reprezentat prin fluierele 

picioarelor, de fier -. 

 

 Un studiu în profunzime al profetiei lui Daniel ne permite sa întelegem ca 

picioarele de fier si lut se refera la epoca noastra, caracterizata prin renasterea 

imperiului roman, sub o noua forma, numita Europa. 

 

 În zilele noastre, situatia mondiala este totodata puternica si fragila. Unele mari 

puteri, tari ca fierul, dotate cu o capacitate de distrugere îngrozitoare, sunt totodata 

fragile ca lutul din cauza echilibrului de teroare pe care l-au stabilit. 

 

 Un paradox exista astazi printre natiunile care se pregatesc pentru razboi si 

totodata pentru epoca de aur. Nu este aceasta o situatie care se aseamana cu amestecul 

de fier si lut al picioarelor chipului descris de Daniel? 

 

 Pe de-o parte se inventeaza arme distrugatoare din ce în ce mai sofisticate. 

Lista acestor arme este înfricosatoare deoarece au capacitatea de a distruge de zece 

ori pamântul. Sume enorme de bani sunt investite în fabricarea armelor terestre, 

submarine si spatiale ultrasofisticate. Pe de alta parte, marile puteri vorbesc despre 

reducerea misilelor nucleare, de dezarmare si despre pace. Inventii din ce în ce mai 

surprinzatoare îsi fac aparitia pentru a face viata mai agreabila în secolul viitor. 

Teologii si politicienii vorbesc fara încetare despre justitie sociala si despre pace între 

oameni. 

 

 Toate aliantele între fier si lut, vor sfârsi în vremurile din urma printr-un esec, 

dupa prorocia lui Daniel. 

 Realizarea paradisului pamântesc prin mâna omului este o utopie. Numai 

Isus, Mesia va putea sa-l stabileasca. 

 

 Piatra care izbeste si sfarâma chipul, reprezinta venirea lui Isus Hristos. Daniel 

o precizeaza în descrierea sa: 

 «Dumnezeul cerurilor va ridica o împaratie care nu va fi nimicita niciodata, si 

care nu va trece sub stapânirea unui alt popor. Ea va sfarâma si va nimici toate acele 

împaratii, si ea însasi va dainui vesnic.» (Daniel 2:44) 

 

 

 

 

 

 

SUPRAVIETUITORII  ISRAELULUI 

SI AI NEAMURILOR 
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 O parte din oameni vor supravietui cataclismelor. Einstein a prezis distrugerea 

a 2/3 din omenire în cazul unui conflict atomic. Daca estimam populatia pamântului 

la 6 miliarde de locuitori în anul 2000, ar mai supravietui 2 miliarde. 

 

 Dar, acestea sunt calcule omenesti, nimeni nu stie care va fi numarul 

supravietuitorilor. Pe vremea potopului, doar 8 persoane au supravietuit: Noe si 

familia sa. (1Petru 3:20) Ei au dat nastere unei multimi de natiuni ai caror urmasi 

suntem noi. 

 

 Când Hristos va reveni pentru a împarati pe pamânt, în Israel va mai ramâne o 

ramasita. (Zaharia 13:8) 

 «Doua treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealalta treime va ramâne» si o 

ramasita dintre Neamuri care vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu 

putere si cu o mare slava împreuna cu îngerii SAI pentru a aseza Împaratia Sa. (Matei 

24:30) 

 

 «Toate neamurile Îi vor sluji.» (Ps. 72:12) 

 «El va judeca între multe popoare, va hotarî între neamuri puternice, 

departate.» (Mica 4:3) 

 «Va iesi o radacina, care se va scula sa domneasca peste Neamuri.» (Romani 

15:12) 

 «Toate Neamurile vor veni si se vor închina înaintea Ta.» (Apoc. 15:4) 

 «Neamurile vor umbla în lumina ei.» (Apoc. 21:24) 

 

 

 

 

 

 

 

ASEZAREA DIN NOU A TUTUROR LUCRURILOR 

 
 

 

 

 
 Apostolul Petru a anuntat evreilor din timpul său, asezarea din nou a tuturor 

lucrurilor. El le-a spus: 
 «Pocaiti-va, dar, si întoarceti-va la Dumnezeu, pentru ca sa vi se stearga 

pacatele, ca sa vina de la Domnul vremurile de înviorare si sa trimita pe Cel ce a fost 

rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie sa-L primeasca, 
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pâna la vremurile asezarii din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit 

Dumnezeu prin gura tuturor sfintilor Săi proroci din vechime.» (Fapte 3:19-21) 
 

 În timpul împaratiei de o mie de ani a lui Isus Hristos, va avea loc o 

transformare complecta a vietii pe pamânt, a carei imagine viitoare ne este prezentata 

în textele profetice. 

 

 . Transformarea naturii 
 «Pustiul si tara fara apa se vor bucura; pustietatea se va veseli si va înflori ca 

trandafirul; se va acoperi cu flori si va sari de bucurie ... în pustiu vor tâsni ape, si în 

pustietate pâraie; marea de nisip se va preface în iaz si pamântul uscat în izvoare de 

apa.» (Isaia 35:1-2; 35:6-7 si Isaia 41:18-19) 
 «În locul spinului se va înalta chiparosul, în locul maracinilor va creste mirtul.» 

(Isaia 55:13) 

 

 Nu numai ca pustiul nu va mai fi, dar nu vor mai fi nici spini, nici maracini! 

 

 Astazi,în Israel, s-a adus apa din Iordan, în pustiul Neguev prin intermediul 

unor conducte mari si un sistem de pompare pentru a-l face sa înverzeasca. 

 Dar în timpurile mesianice, în perioada mileniului, se va petrece altfel. S-a 

descoperit ca în pustiu, la o anumita adâncime exista o mare pânza freatica. În timpul 

mileniului apa va tâsni pentru a fertiliza pamântul arid. 

 

 

 . Modificarea comportamentului animalelor 
 «Atunci lupul va locui împreuna cu mielul, si pardosul se va culca împreuna cu 

iedul; vitelul, puiul de leu si vitele îngrasate vor fi împreuna, si le va mâna un copilas; 

 Vaca si ursoaica vor paste la un loc, si puii lor se vor culca împreuna. Leul va 

mânca paie ca boul, 

 Pruncul de tâta se va juca la gura bortei napârcii, si copilul întarcat va baga 

mâna în vizuina basilicului. (Isaia 11:6-8) 

 Nu vor mai fi animale feroce si carnivore. Leii nu vor mai fi tinuti în custi. 

 Tot pamântul va fi un parc natural, un circ cu animale linistite si în libertate, 

fara sa fie nevoie sa fie îmblânzite. 

 

 

 . Schimbarea vietii sociale 

 «Nu vor mai învata razboiul.» (Isaia 2:4) 

 «Din sabiile lor îsi vor fauri fiare de plug, si din sulitele lor cosoare; niciun 

neam nu va mai trage sabia împotriva altuia.» (Mica 4:3) 

 «Iata ca Împaratul tau vine la tine; El va vesti neamurilor pacea.» (Zaharia 9:9-

10) 

 

 Cei care iubesc pacea (pacifistii) nu vor mai avea nevoie sa organizeze 

manifestatii pentru pace sau pentru distrugerea armelor nucleare. ONU, care nu a 
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împiedicat niciodata razboiul sau revoltele, nu va mai exista. 

 

 Va fi un guvern mondial, sub autoritatea lui Isus Hristos «Domn al pacii» 

(Isaia 9:6), «Domnul împaratilor pamântului» (Apocalipsa 1:5). 

 

 El «Îi va izbavi de apasare si de sila.» (Ps. 72:14) 

 «El va vesti neamurilor judecata.... El nu va slabi, nici nu Se va lasa, pâna va 

aseza dreptatea pe pamânt.» (Isaia 42:1-4) 

 

 Ierusalimul va fi capitala spirituala mondiala, caci «multe popoare si multe 

neamuri vor veni astfel sa caute pe Domnul ostirilor la Ierusalim si sa se roage 

Domnului.» (Zaharia 8:22) 

 Nu va mai fi în oras nici biserica, si nici moschee. 

 

 «În vremurile de pe urma, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel 

mai înalt munte, se va înalta deasupra dealurilor, si popoarele vor veni gramada la 

el.» (Mica 4:1 si Isaia 2:2) 

 

 Deci, muntele va fi mai înalt decât acuma. Nimic surprinzator ca va avea loc în 

viitor o schimbare a naturii, caci dupa prorocia lui Zaharia, «Muntele Maslinilor se va 

despica în mijloc, spre rasarit si spre apus si se va face o vale foarte mare: jumatate 

din munte se va  trage înapoi spre miaza-noapte, iar jumatate spre miaza-zi.» (Zaharia 

14:4) 

 

 La Ierusalim am întâlnit un evreu evlavios care a studiat multi ani textele 

profetice ale lui Daniel. El a anuntat capturarea Ierusalimului în 1967, cu doi ani 

înainte de eveniment. În legatura cu asezarea templului, el s-a sprijinit pe textul din 

Mica 4:1. El a spus: «Muntele va fi înaltat cu 400 metri. Tot ce exista va disparea, 

caci dupa legea iudaica, nu se poate reconstrui pe locul unde au fost mortii. Templul 

nu se va reconstrui decât la venirea lui Mesia.» 

 

 La primaria din Ierusalim, primarul evreu Teddy Kolek, ne-a spus, într-o zi, ca 

Templul nu se poate construi decât cu pietre din tara, si cu un zâmbet pe buze, el a 

adaugat: «Voi crestinii, voi stiti ca Templul va coborî din cer ...» 

 

 Templul lui Dumnezeu nu poate fi reconstruit atâta timp cât pe locul celui 

distrus, în anul 70 de catre romani, se afla moscheea Omar. Islamul calca în picioare 

curtea templului. Acest timp de urâciune pentru evrei se va sfârsi odata cu revenirea 

lui Isus Hristos în Ierusalimul Nou, nu ca Mesia suferind, ci în Mesia-Împarat. 

 

 Dumnezeu a facut aceasta promisiune lui Israel: 

 «Voi pune Locasul Meu cel Sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna.» (Ezechiel 

37:26-28) 

 

 În timpul Împaratiei lui Isus va fi prosperitate pentru toti: 
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 «El va da ploaie peste samânta pe care o vei pune în pamânt, si pâinea pe care 

o va da pamântul va fi gustoasa si hranitoare.» (Isaia 30:23) 

 «Semanaturile vor merge bine, viţa îsi va da rodul, pamântul îsi va da roadele, 

si cerurile îsi vor trimite roua.» (Zaharia 8:12) 

 Hrana va fi sanatoasa, fara produse chimice si nepoluate. 

 

 Când am fost în Israel, la bordul vaporului israelian «Ierusalim», am avut 

privilegiul de a discuta cu prim-ministrul Ben Gurion. Am abordat cu mare interes 

subiectul mesianic. Cu toate ca era un înfocat cititor al Bibliei, el nu concepea viitorul 

mesianic decât prin puterea si inteligenta omului. 

 Desigur, ceea ce realizeaza evreii, în Israel, în ziua de azi este extraordinar, dar 

acesta este doar începutul a ceea ce va fi, de mii de ori mai bine, când Mesia va 

împarati la Ierusalim. 

 Nu poate sa existe un adevarat timp mesianic fara Isus Mesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIUNEA SPIRITUALA 

A POPORULUI EVREU 
 

 

 

 
 

 La Ministerul Cultelor din Ierusalim, am întâlnit pe doctorul Malachy, 

însarcinat cu afacerile religioase în Israel. 

 El credea ca într-o zi, lumea întreaga va fi câstigata de iudaism. El nu stia ca 

învatatura lui Isus va fi raspândita în lumea întreaga, dupa cum spune Biblia. Nu este 

scris, oare?: 

 «Va lovi pamântul cu toiagul Cuvântului Lui.» (Isaia 11:4) 

 «Vlastarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare.» (Isaia 11:10) 

 «Din Sion va iesi Legea, si din Ierusalim Cuvântul Domnului.» (Isaia 2:3) 

  

 Poporul evreu va împlini misiunea spirituala la care Dumnezeu l-a 

destinat, pentru a anunta mesajul lui Isus Hristos. 
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 Asezarea din nou a tuturor lucrurilor include deasemenea restaurarea spirituala 

a poporului evreu:  

 

 «Voi va veti numi preoti ai Domnului si veti fi numiti slujitori ai Dumnezeului 

nostru.» (Isaia 61:6) 

 

 «Voi trimite la neamuri pe cei ce vor scapa din Israel ... ei vor vesti slava Mea 

printre neamuri.» (Isaia 66:19) 

 

 La revenirea lui Isus Hristos pe muntele Maslinilor, «tot Israelul va fi mântuit», 

spune apostolul Pavel în Romani 11:26. 

 

 «Îsi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au strapuns. Îl vor plânge cum 

plânge cineva pe singurul lui fiu.» (Zaharia 12:10) 

 «În toata tara, zice Domnul, doua treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealalta 

treime va ramâne ... ei vor chema Numele Meu si Îi voi asculta; Eu voi zice: Acesta 

este poporul Meu! Si ei vor zice: Domnul este Dumnezeul meu!» (Zaharia 13:8-9) 

 

 Atunci când vor accepta pe Isus ca fiind cu adevarat Mesia lor si Cel al lumii 

întregi, ei vor fi folositi de Dumnezeu – ca popor pus deoparte – pentru a vesti 

neamurilor, Cuvântul lui Dumnezeu. Va fi un nou început, al apostolilor evrei, pâna la 

marginile pamântului. 144.000 din cele 12 semintii a lui Israel (si nu din martorii lui 

Iehova) vor fi consacrati pentru a împlini aceasta misiune spirituala: 

 «Nu vatamati pamântul, pâna nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor 

Dumnezeului nostru! Si am auzit numarul celor ce fusesera pecetluiti: o suta 

patruzeci si patru de mii, din toate semintiile fiilor lui Israel.» (Apocalipsa 7:3-8) 

 

 «Mielul (Isus Hristos) statea pe muntele Sionului (Ierusalim); si împreuna cu 

El stateau o suta patruzeci si patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său si 

Numele Tatalui Său.» (Apocalipsa 14:1) 

 

 Prin Israel vor fi binecuvântate toate neamurile, dupa promisiunea facuta de 

Dumnezeu lui Avraam: 

 «Avraam va ajunge negresit un neam mare si puternic, si în el vor fi 

binecuvântate toate neamurile pamântului.» (Geneza 18:18) 

 «Asa vorbeste Domnul ostirilor: în zilele acelea, zece oameni din toate limbile 

neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei si îi vor zice: Vrem sa mergem cu 

voi; caci am auzit ca Dumnezeu este cu voi!» (Zaharia 8:23) 

 

 Ca urmare a vindecarii unui olog din nastere, pe care Petru l-a facut sa mearga 

prin credinta în Numele lui Isus Hristos, tot poporul evreu din Ierusalim a alergat la ei 

în pridvorul, asa numit, al lui Solomon. Petru a tinut o cuvântare în care a rostit aceste 

cuvinte: 

 «Voi sunteti fiii prorocilor si ai legamântului pe care l-a facut Dumnezeu cu 
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parintii nostri, când a zis lui Avraam: Toate neamurile pamântului vor fi 

binecuvântate în samânta ta.» (Fapte 3:25) 

 

 În timpul împaratiei lui Hristos pe pamânt, evreii vor avea, ca «popor ales al lui 

Dumnezeu», o misiune spirituala, si crestinii, care vor fi rapiti la întâmpinarea 

Domnului în slava, vor împarati împreuna cu Hristos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎMPARATIA CRESTINILOR 

CU ISUS HRISTOS 
 

 

 
 

 

 Într-adevar, Isus va coborî: 

 

 1. CU ÎNGERII PUTERII LUI (2Tesaloniceni 1:7) 

 2. CU TOTI SFINTII (1Tesaloniceni 3:13) 

 (pentru mai multe detalii vedeti nr.7 «Sfintirea») 

 

 Cartea Apocalipsei descopera ca Isus va veni pe un cal alb si pe haina Lui alba,  

va fi scris: «ÎMPARATUL ÎMPARATILOR si DOMNUL DOMNILOR.» El va fi 

însotit de o oaste îmbracata în alb, pentru a împarati cu El. (Apoc. 19:11-16) 

 

 Isus Hristos va reveni cu Biserica care Îi apartine, adica adunarea celor 

«mântuiti», caci El nu adauga la Biserica Sa decât pe cei ce sunt «mântuiti». (Fapte 

2:47) 

 

 Toti adunati, mortii în Hristos înviati si cei vii schimbati în momentul rapirii 
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(1Tes. 4:16; 1Corint. 15:52), ei vor fi îmbracati în haine albe, de in subtire. (Apoc. 

7:13 si 19:7-8) 

 

 Ei vor împarati cu Hristos pe pamânt, timp de o mie de ani, dupa 

descoperirea pe care Isus Hristos a facut-o apostolului Ioan: 

 «Ai rascumparat pentru Dumnezeu, cu sângele Tau, oameni din orice semintie, 

de orice limba, din orice norod si de orice neam. Ai facut din ei o împaratie si preoti 

pentru Dumnezeul nostru, si ei vor împarati pe pamânt!» (Apoc. 5:9-10) 

 «Si vor împarati cu El o mie de ani.» (Apocalipsa 20:6) 

 

 Aceasta perioada de o mie de ani este mentionata în cartea Apocalipsei de sase 

ori. 

 

 Cum vor împarati crestinii care vor fi rapiti si care vor fi schimbati cu un chip 

nou, un trup ceresc, nemuritor, ca cel al îngerilor? (1Corint. 15:48-54) 

  

 Ei vor avea puterea de a aparea si de a dispare pentru ca vor fi ca îngerii. Biblia 

nu ne da nici un detaliu despre aceasta. Noi putem doar sa ne imaginam cum va fi, 

prin acest text: 

 «Nu stiti ca sfintii vor judeca lumea?» (1Corint. 6:2) Prin «sfinti», apostolul 

Pavel îi numeste pe copiii lui Dumnezeu. 

 Principalul este sa stim ca vom împarati cu El, dupa cum scrie apostolul Pavel: 

 «Daca rabdam, vom si împarati împreuna cu El.» (2Timotei 2:12) 

 

 

 

 

 

 

VIATA LUNGA SI SANATATEA 

ÎN TIMPUL MILENIULUI 
 

 

 

 

 

 Partea celor care vor trai pe pamânt când va domni Isus, va fi o viata lunga si 

cu sanatate: 

 «Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; atunci 

schiopul va sari ca un cerb, si limba mutului va cânta de bucurie» (Isaia 35:5-10) 

 «Durerea si gemetele vor fugi.» (Isaia 51:11) 

 

 Nu vor mai fi bolnavi, nici ologi, deci nici doctori, nici clinici, nici spitale, nici 

farmacii. 



                                                                                                                                                            15 

 «Nu vor mai fi în el (Ierusalim) nici copii cu zile putine, nici batrâni care sa  

nu-si împlineasca zilele. Caci cine va muri la vârsta de o suta de ani va fi înca tânar ... 

Zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor.» (Isaia 65:20-23) 

 

 Oamenii vor avea viata lunga, ca pe timpul lui Adam, care a trait 930 de ani. Va 

fi din nou raiul pe pamânt. Din pacate vor exista înca pacatosi, chiar daca diavolul nu 

va mai fi si Isus va fi prezent în permanenta la Ierusalim. 

 «Cel ce va muri în vârsta de o suta de ani va fi blestemat ca pacatos.» (Isaia 

65:20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAVOLUL LEGAT PENTRU 

O MIE DE ANI 
 

 

 

 

 
 În aceasta perioada, diavolul si demonii nu vor mai fi pe pamânt pentru a însela 

oamenii spre pacat, deoarece el va fi legat pe o perioada de o mie de ani, în timpul 

împaratiei lui Isus Hristos. 
 «Am vazut coborându-se din cer un înger, care tinea în mâna cheia Adâncului 

si un lant mare. El a pus mâna pe balaur, pe sarpele cel vechi, care este Diavolul si 

Satana, si l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo si a 

pecetluit intrarea deasupra lui, ca sa nu mai însele Neamurile.» (Apocalipsa 20:1-3) 

 

 Neamurile reconstituite cu supravietuitorii «mâniei Mielului» vor fi deci pe 

pamânt o mie de ani si diavolul nu va mai fi. 

 

 Augustin, a spus ca Satana a fost legat, în timpul misiunii lui Isus pe pamânt si 

a victoriei Sale la Cruce si ca în consecinta perioada mileniului ar trebui sa 

corespunda perioadei Bisericii, de unde se trage teologia catolica romana, care 

pretindea ca biserica catolica era Împaratia lui Dumnezeu pe pamânt. 

 De aceea este foarte important de a ne baza credinta pe afirmatii clare, precise 

ale Cuvântului lui Dumnezeu si nu pe presupuneri ale oamenilor. 
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 Mileniul va începe odata cu venirea lui Isus Hristos pe pamânt. Împaratia Sa, 

de  dreptate si de pace se va face prin puterea divina, si nu prin politica si stiinta 

oamenilor. 

 

 Pentru crearea unei lumi de pace si dreptate perfecta este nevoie de mai mult 

decât tehnica, mai mult decât ideologii. Este nevoie de oameni fara egoism, fara 

rautate, fara dragoste de bani, fara ura, fara mândrie, neprihaniti în gândire si inima. 

 

 Singura speranta pentru a creea aceasta lume noua, este ca Isus Mesia sa 

revina si ca Satana sa fie pus în incapacitate de distrugere.  

 

 

  

 

  

  

 

FARA ISUS NU ESTE POSIBILA 

EPOCA DE AUR 
 

 

 

 
 Nu stim când va reveni Isus, dar ne întrebam de acum care va fi soarta celor 

mai bine de sase miliarde de locuitori care vor popula pamântul la acea data. Se 

studiaza solutii care ar putea permite crearea unei lumi mai bune. 
 Omul aspiră la o epoca de aur, unde totul va fi ideal. El viseaza la o lume 

paradisiaca, fara razboi, fara murdarie, fara poluare, fara nedreptate, în liniste. 
 El încearca sa realizeze aceasta fara Dumnezeu, folosind punerea în practica a 

tehnologiei si a ideologiei sale. 

 

 Cu toate acestea, inegalitatile sunt la fel de strigatoare, foametea nu a fost 

învinsa. Boli, cum ar fi cancerul sau sida nu înceteaza sa faca victime. Exista înca ţari 

bogate si ţari sarace, iar somajul dă nastere la o noua saracie chiar în tarile dezvoltate. 
   

 Sefii de state îsi strâng mâna si îsi surâd în timpul întâlnirii lor, propozându-si 

sa reduca armele nucleare; dar în realitate perfectioneaza în continuare, în secret, 

arme ale mortii din ce în ce mai sofisticate. 

 «Leaga în chip usuratic rana fiicei poporului Meu, zicând: „Pace! Pace!”, si 

totusi nu este pace!», spune Biblia în Ieremia 6:14. 

 Pacea adevarata va fi pe acest pamânt doar atunci când va împarati Isus. 

 

 La apropierea anului 2000 se faceau pronosticuri relative în legatura cu 
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conditiile de viata ale omului în perioada celui de-al 3-lea mileniu. 

  

 Stiinta si inventiile au crescut cu o viteza accelerata, stupefianta în cursul 

ultimilor 150 de ani. 

 Diligentele si trăsurile au facut loc automobilelor, autobuzelor, trenurilor, 

metrourilor, avioanelor. Mijloacele de comunicatie sunt rapide, prin telefon, radio, 

televiziune, sateliti. 

 Nu se mai vorbeste decât despre informatica, calculatoare, super-calculatoare 

cu inteligenta artificiala, microcalculatoare care gândesc, minitele, roboti care 

lucreaza în locul omului, care nu va mai avea altceva de facut decât, sa se odihneasca 

toata viata. 

 

 Omul crede ca într-o zi se va crea un super-guvern mondial care va înlocui 

ONU si va împiedica orice conflict. 

 Multumita energiei nucleare, el spera sa înbunatateasca conditiile de viata ale 

umanitatii. Deja, se prevede ca prin caldura pe care o produce aceasta energie, sa 

încalzeasca scoarta terestra la poli pentru a extrage aur si uraniu. Aceasta energie va 

putea, se spune, sa produca o temperatura variabila dupa dorinta omului, pentru a 

cloci ouale si metalul pâna la alb, si sa accelereze dupa nevoie cresterea plantelor ca 

sa nu mai fie foamete. 

 Fiecare fermier va putea sa aiba mica sa centrala electrica si învârtind de buton 

îi va fi mai usor sa are si sa cultive câmpurile, sa planteze si sa recolteze cartofii, sa 

faca dupa dorinta să ploaie sau sa fie timp frumos. 

 

 Savantii îsi continua cercetarile pentru a obtine un ser pentru longevitate, 

totodata studiind anumite «gene» care ar putea da nastere unei rase noi, de oameni 

mai inteligenti. Nu s-a început, oare deja, sa se creeze copii «eprubeta»? 

 

 Omul s-a gândit sa suprime bancnotele si cecurile bancare pentru a le înlocui 

cu carti electronice cu gândul ca într-o zi totul va fi gratuit si nu vor mai fi nici bogati, 

nici saraci. 

 

 Prin puterea omului, epoca de aur, nu va veni peste noapte. Acesta este un vis 

irealizabil, caci omul nu va putea niciodata sa gaseasca un «serum» care sa schimbe 

inima omului. 

 

 Doar Isus Hristos poate sa opereze aceasta schimbare si epoca de aur nu va 

putea sa fie o realitate pentru umanitate decât în masura în care oamenii vor practica 

dragostea frateasca si vor iubi pe Dumnezeu din toata inima lor. 

 

 Aceasta va fi posibil doar prin prezenta lui Isus Hristos, si fara diavol, pe 

pamânt. Va fi un rai de pace si dragoste între oameni, care vor asculta de Hristos si Îi 

vor sluji. 
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LA SFÂRSITUL CELOR O MIE DE ANI 

DE PACE 
 

 

 

 

 
 Ce se va întâmpla? 

 Biblia ne spune ca atunci: «când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi 

dezlegat.» (Apocalipsa 20:7) 

 El va veni ca sa însele Neamurile ca si la început, când l-a înselat pe Adam, 

primul om. El va atrage umanitatea la revolta împotriva lui Isus Hristos. 

 Aceasta este scris în Apocalipsa 20:7-9: 

 «Satana «va iesi din temnita lui ca sa însele Neamurile care sunt în cele patru 

colturi ale pamântului, pe Gog si pe Magog, ca sa-i adune pentru razboi ... si au 

înconjurat tabara sfintilor si cetatea preaiubita.» 

 

 Aceste versete ale Apocalipsei fac rezumatul ultimei revolte ale oamenilor 

împotriva guvernului lui Hristos si a poporului evreu. 

 

 Este aproape de inimaginat, că dupa o perioada de o mie de ani de pace, 

prosperitate si fericire sub împaratia lui lui Hristos, oamenii Îl vor lepada. Ei vor 

spune, ca cei care L-au condamnat la moarte: 

 «Nu vrem ca omul acesta sa împarateasca peste noi.» (Luca 19:14) 
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 Aceasta revolta va duce la sfârsitul lumii si în consecinta la sfârsitul istoriei 

omului pe pamânt. 

 Diavolul va fi aruncat în iazul de foc si de pucioasa, «si vor fi munciti zi si 

noapte în vecii vecilor.» (Apocalipsa 20:10) 

 

 Ce se va întâmpla cu locuitorii pamântului? 

 

 Pentru ei va fi: 

 

 ULTIMA JUDECATA ! 

 

 

«DUMNEZEU a rânduit 

O ZI 
în care va judeca lumea 

dupa dreptate, 

prin OMUL pe care L-a rânduit 

pentru aceasta si despre care 

a dat tuturor oamenilor 

o dovada netagaduita, 

prin faptul ca L-a înviat din morti.» 

 
Fapte 17:31 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II : 
 

SFÂRSITUL LUMII 

 

 

 DISPARITIA PLANETEI NOASTRE 

 

 

 
Isus Hristos a spus: 
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«Cerul si pamântul vor trece, 

dar cuvintele Mele nu vor trece.» 
(Matei 24:35) 

 
 

 Aceasta este o afirmatie de netagaduit. Sistemul planetar actual nu va dura tot 

timpul. Când vorbim despre aceasta, unii ridica din umeri cu un zâmbet ironic.  

Totusi, datele stiintifice confirma ca dezvaluirile si afirmatiile Bibliei sunt adevarate. 

 Datorita stiintei sale, omul a putut sa cântareasca , sa masoare si sa calculeze 

viteza si distanta stelelor. Pentru a evalua distanta, astronomii au adoptat ca masura 

distanta pe care o parcurge lumina într-un an, la viteza de 300.000 km pe secunda, 

(mai exact, 299.792km). Ei o numesc «ani lumina» si ea reprezinta aproximativ 9.460 

miliarde de km. «Proxima», steaua cea mai apropiata de soare, se gaseste la 4,22 ani 

lumina, adica la mai mult de 40.000 de miliarde de km. 

 

 Savantii poseda mijloace de cercetare necunoscute pâna nu de mult. Ei pot 

astazi sa capteze si sa analizeze undele si radiatiile a caror existenta nu o cunosteau 

pâna acum. Instrumentele de observatie si metodele lor stiintifice le permit sa 

cunoasca mecanismul esential care anima imensul univers. 

 Privirea, în profunzimea spatiului, ne descopera nenumaratele galaxii care 

populeaza imensitatea universului infinit. Stelele sunt «pusiera lumii». Nici ostea nu 

este imobila. Viteza lor depaseste imaginatia. 

 

 Pe o placa fotografica a uriasului telescop Palomar, s-au putut înregistra 10.000 

de galaxii, adica, 10.000 de miliarde de sori (soare). 

 

 Calea lactee, care reprezinta universul «nostru», are ea singura o suta de 

miliarde de stele, toate fiind în miscare, inclusiv soarele nostru care deasemenea este 

o stea. 

 

 Unde ne duc ele? 

 

 Stintiific, disparitia planetei noastre este un lucru posibil. Mai multe ipoteze au 

fost expuse. 

 

 

 

 

 

 

SFÂRSITUL LUMII, PRIN 

«CIOCNIREA CU SOARELE» 
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 Pamântul nostru este o planeta. O planeta este un corp ceresc rece si care se 

învârteste în jurul unei stele sau astru central de care este legata existenta sa. 

 

 Existenta planetei noastre depinde de soare, care este o stea care se misca într-o 

raza de 20 km pe secunda si pune în miscare tot cortegiul de planete. Daca s-ar 

întâmpla sa fie brusc oprit din cursa sa, ar putea da nastere la schimbari considerabile 

si toate planetele care îl însotesc ar fi distruse imediat, afirma astronomii. 

 

 Este deasemenea recunoscut ca soarele în miscarea sa permanenta se îndreapta 

spre o alta stea, adica o alta sursa de caldura. Daca s-ar întâlni, ar avea loc o ciocnire 

teribila care ar pune capat miscarii lui si a pamântului. 

 

 Fara soare, noi nu am putea exista, cum deasemenea plantele si animalele. Fara 

caldura sa, pamântul ar fi o lume înghetata, scufundata în întuneric. Astronomii l-au 

studiat cu amanuntime. 

 Este o minge de gaz arzator. El este alcatuit în majoritate de hidrogen. 

Diametrul lui atinge 1.391.000 de km, adica de o suta de ori al pamântului. Caldura 

degajata în centru lui se ridica pâna la 15 milioane de grade celsius. 

 

 Soarele este viu. El pulseaza ca o inima cu batai care se succed tot la doua ore 

si jumatate. El se învârte în jurul său. Câteodata, el elibereaza cantitati de energie 

echivalente a mai multor milioane de bombe atomice. 

 

 Este un reactor nuclear fantastic, a carui masa este de 2 miliarde de miliarde de 

tone de hidrogen, din care 500 milioane se schimba în helium în fiecare secunda. 

 Dupa calculele astronomilor, i-ar trebui 5 miliarde de ani ca rezervele sale sa se 

epuizeze si ca el sa se transforme într-o uriasa stea rosie de 100 de ori mai mare. 

 În momentul acela, pe pamânt temperatura s-ar ridica la mai mult de 2.000 

grade, când toata forma de viata ar fi ditrusa. 

 

 Creatorul acestui soare uimitor poate sa nu mai astepte 5 miliarde de ani. El 

poate sa produca acest fenomen într-o clipita. De altfel, astronomii au vazut stele care 

s-au aprins într-o clipa de un foc. Ei le-au numit «Nove», deoarece se credea ca sunt 

stele noi, când de altfel ele se stingeau, mureau. 

 

 Se admite, deasemenea, ca pamântul ar putea într-o zi sa fie aruncat în afara 

orbitei sale, spre soare. Aceasta s-ar putea asemana cu un chibrit aruncat în foc. 

 În anul 1885, o stea luminoasa a aparut în nebuloasa Andromedei, lumina sa a 

crescut în intensitate, apoi a disparut. Acest fenomen s-a datorat întâlnirii a doua stele 
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aruncate în afara orbitelor lor. Ele s-au ciocnit si s-au aprins. Astfel poate sa se 

întâmple cu micul nostru glob terestru. 

 

 O alta posibilitate imaginata pentru viitor, ar fi explozia soarelui si disparitia 

brusca a pamântului. 

 

 

 

 

 

 

SFÂRSITUL LUMII PRIN 

«EXPLOZIA ATOMICA» 

 

 

 

 
 

 Începutul unui «lant atomic» poate face sa explodeze pamântul întreg, afirma 

savantii «nucleari»; si lantul odata început, prin orice mijloc, nu mai poate fi oprit. 

 Jean Thibaud, directorul Institutului de Fizica Atomica, a scris în cartea sa, 

«Energia atomica si Universul»: 

 «Dupa bomba atomica, omul a înteles unitatea de structura a cosmosului si 

dupa ce l-a înteles si admirat, omul are în mâinile sale pentru prima data secretul care 

i-ar permite sa distruga daca ar vrea satelitul care îl poarta (pamântul) ... 

Superioritatea fiintei umane peste univers sau ratacire mai profunda a fiintei umane în 

univers?» 

 

 

 

 

 

 

SFÂRSITUL LUMII PRIN 

«APRINDEREA PAMÂNTULUI» 
 

 

 

 

 În articolul său: «Pamântul se crapă! ... se va prabusi oare?», Pierre Davaux a 

scris: «De câteva luni asistam la o serie de cutremure violente în diferite locuri pe 

pamânt care depasesc un simplu accident. S-ar parea, ca pamântul se cutremura si 
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începe sa se scufunde ca înainte de catastrofa finala. În ceea ce priveste cutremurele 

din Kefalonia, o insula din Grecia, aparatele automate de înregistrat cutremure au 

aratat ca epicentrul se gasea la 100 km, amplasat pe un OCEAN DE FOC. 

 Un lucru e sigur, continentele – ca si adâncul marilor, bineânteles – sunt 

asezate pe o uriasa sfera de lava topita, care formeaza nucleul globului si care poarta 

denumirea de Pyrosfera. În adevar, aceasta subtire «cochilie», deoarece ea masoara 

aproape 100 km, pe când diametrul pamântului depaseste 12.000 de km. 

 Pamântul, aceasta vaza gigantica, dar subreda, tinde sa se fragmenteze. Pentru 

a folosi o imagine expresiva, globul ameninta sa se desfaca ca niste racituri (piftie) 

într-o farfurie pe care o scuturi. Asa este pericolul care ameninta planeta noastra.» 

 

 

 

 

 

REVELATIILE BIBLICE 

 

 

 
 

 Sfârsitul lumii este confirmat în mai multe texte biblice: 

 

 «La început Tu, Doamne, ai întemeiat pamântul; si cerurile sunt lucrarea 

mâinilor Tale. Ele vor pieri, ...; toate se vor învechi ca o haina; le vei face sul ca pe 

o manta si vor fi schimbate.» (Evrei 1:10-12) 

 

 De asemenea, prorocul Isaia a spus: 

 

 «Cerurile vor pieri ca un fum, pamântul se va preface în zdrente ca o haina, 

si locuitorii lui vor muri ca niste muste.» (Isaia 51:6) 

 

 Disparitia cerurilor ca un fum si prefacerea pamântului în zdrente, iata în 

câteva linii sfârsitul planetei noastre. 

 

 «Asa vorbeste Domnul ostirilor! Înca putina vreme, si voi clatina înca o data 

cerurile si pamântul.» (Hagai 2:6) 

 

 Acest pamânt, care ar fi trebuit sa dureze vesnic (Ps.78:69), va fi clatinat din 

cauza pacatului, atunci când va avea loc «mânia Mielului», deoarece va fi «un mare 

cutremur de pamânt, asa de tare, cum de când este omul pe pamânt, n-a fost un 

cutremur asa de mare.» (Apocalipsa 16:18) Dar la sfârsitul «mileniului», pamântul nu 

va fi doar clatinat, deoarece, Domnul Isus a spus-o: 

 

«Cerul si pamântul vor trece» 
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si nu «vor fi clatinate» doar. 

 

 Aceasta disparitie este confirmata prin descoperirea facuta de Isus Hristos 

apostolului Ioan în viziunea pe care i-a dat-o în legatura cu sfârsitul lumii: 

 

 «Apoi am vazut un scaun de domnie mare si alb si pe Cel ce sedea pe el. 

Pamântul si cerul au fugit dinaintea Lui si nu s-a mai gasit loc pentru ele.» 

(Apocalipsa 20:11) 

 

 «Apoi am vazut un cer nou si un pamânt nou; pentru ca cerul dintâi si 

pamântul dintâi pierisera, si marea nu mai era. (Apocalipsa 21:1) 

 

 Deci, este clar afirmat sfârsitul globului terestru si al sistemului planetar, 

«cerul» nostru. 

 

 Unii, nu vor sa admita acest sfârsit. Ei obiecteaza ca Dumnezeu nu poate sa 

distruga ceea ce El a creeat. Totusi, astronomii, datorita instrumentelor lor, au 

constatat ca dispar stele din univers. 

 

 Dumnezeu este în drept sa schimbe creatia murdarita de pacat, la fel cum noi 

schimbam îmbracamintea noastra uzata sau murdara pentru a îmbraca una mai buna. 

Aceasta o spune Biblia în Psalmul 102: 

 

 «Dumnezeule, ... Tu ai întemeiat în vechime pamântul, si cerurile sunt lucrarea 

mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu vei ramâne; toate se vor învechi ca o haina; Le vei 

schimba ca pe un vesmânt si se vor schimba. Dar Tu ramâi Acelasi, si anii Tai nu se 

vor sfârsi.» (Ps. 102:24-28) 

 

 Va fi, asa cum a spus apostolul Petru: 

 «Sfârsitul tuturor lucrurilor.» (1Petru 4:7) 

 

 Fara nici o îndoiala! Sfârsitul lumii este admis, ca posibil, de stiinta si totodata 

anuntat în Biblie ca fiind sigur. 

 

 Dar, apoi? Nimic altceva? 

 Va fi sfârsitul isoriei omenirii, sfârsitul destinului nostru? 

 

 Cu siguranta, ca nu! Istoria locuitorilor pamântului se va continua în vesnicie. 
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VESNICIA 
 

 

 

 

 

 

 Acest cuvânt, «vesnicie», înseamna pentru noi o notiune de timp fara limita. 

Noi avem ceasurile noastre, pendulele noastre la care acele se învârt fara oprire 

pentru a ne indica ora zi si noapte. Dar, dincolo, si chiar în satelitii care se învârt în 

jurul pamântului, aceasta notiune de timp, de 24 de ore, nu exista. 

 

 Este greu de înteles ce este timpul în acest univers invizibil, unde notiunea de 

timp dispare mai repede decât viteza luminii. De aceea, Dumnezeu se numeste «Eu 

sunt Cel ce sunt.» (Exod 3:14) El este prezent vesnic. 

 

 Sa nu ne ratacim în argumente sterile, deoarece, cuvintele «vesnicie» si 

«infinit» sunt de neânteles pentru inteligenta noastra limitata. Sa fim suficient de 

umili pentru a ne pleca înaintea Facatorului nostru, care face un apel special la inima 

noastra pentru a veni la El. 

 Sa nu privim cu usurinta la bunatatea Lui, care ne împinge la pocainta si la 

credinta în singurul Său Fiu, Isus Hristos, pentru a obtine iertarea pacatelor noastre. 

 Viitorul nostru vesnic, depinde de aceasta. 

 

 «Dragostea lui Dumnezeu faţa de noi s-a aratat prin faptul ca Dumnezeu a 

trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi sa traim prin El. Si dragostea sta nu în 

faptul ca noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul ca El ne-a iubit pe noi si a trimis pe 

Fiul Său ca jertfa de ispasire pentru pacatele noastre.» (1Ioan 4:9-10) 
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CEEA CE ESTE INVIZIBIL 
 

 

 

  

 

 Aceia care pretind ca lucrurile vizibile, cât de frumoase ar fi ele, dureaza 

vesnic se înseala si sunt în contradictie cu Biblia, care afirma: 

 

 «Lucrurile care se vad sunt trecatoare.» 
2Corinteni 4:18 

 

 Inutil, sa ne facem iluzii atunci când, Cuvântul lui Dumnezeu este sigur. 

 

 Trupul nostru, planeta noastra, soarele nostru, exista doar pentru o perioada de 

timp, determinata de Dumnezeu. 

 Ceea ce atingem, si pe care o numim materie nu este singurul lucru facut de 

Dumnezeu. Exista o lume invizibila pentru ochii nostri si totusi reala si vesnica, cum 

declara Biblia: 

 

«Lucrurile ... ce nu se vad 

sunt vesnice.» 

2Corinteni 4:18 

 

 

 Si «prin credinta pricepem ca lumea a fost facuta prin Cuvântul lui Dumnezeu, 

asa ca tot ce se vede n-a fost facut din lucruri care se vad.» (Evrei 11:3) 

 

 Toate lucrurile au fost facute în Isus Hristos, ne spune Biblia, «cele vazute si 

cele nevazute. Toate au fost facute prin El si pentru El. El este mai înainte de toate 

lucrurile.» (Coloseni 1:16-17) 

 

 Când vom parasi pamântul, ne vom prezenta înaintea Lui, Stapânul universului 

pentru a fi judecati, daca refuzam sa credem de acum în El. 

 Într-adevar, «Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea dupa dreptate, 

prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta si despre care a dat tuturor oamenilor o 

dovada netagaduita, prin faptul ca L-a înviat din morti.» (Fapte 17:31) 

 

 Deoarece viata noastra va continua dupa moartea trupului nostru si dupa 

sfârsitul lumii, sa consultam Biblia pentru a afla ce ne descopera în legatura cu 

destinul nostru în lumea de dincolo. 
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CAPITOLUL III 

 

 

 

JUDECATA DE APOI, 

SI DUPA ACEEA? 

 

 

 

JUDECATA SI SENTINTA 
 

 

 

 

 

 Imediat dupa disparitia planetei noastre, toti locuitorii începând cu Adam, 

saraci si bogati, cersetori sau sefi de stat, nestiutori si savanti, tineri si batrâni, toti vor 

aparea înaintea lui Isus Hristos pentru judecata finala. Iata cum ne prezinta apostolul 

Ioan, aceasta judecata, în cartea sa, Apocalipsa: 

 

 «Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. 

Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele.   

Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. 

Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi 

morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.» 

(Apocalipsa 20:11-12) 

 

  Aceasta viziune profetica pune în evidenta: 

 

– Tronul alb 

– Sfârsitul lumii 

– Judecatorul 

– Mortii 

– Judecata 

 

 

 Judecatorul este Isus, deoarece este scris: 
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 «Tatal nici nu judeca pe nimeni, ci toata judecata a dat-o Fiului.» (Ioan 5:22) 

 «Isus Hristos care are sa judece vii si mortii.» (2Timotei 4:1) 

 «El (Isus Hristos) a fost rânduit de Dumnezeu Judecatorul celor vii si a celor 

morti.» (Fapte 10:42) 

 «Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.» 

( Romani 2:16) 

 «Dupa cum oamenilor le este rânduit sa moara o singura data, (deci nu este 

reâncarnare) iar dupa aceea vine judecata» (Evrei 9:27), aceasta ne priveste daca nu 

credem în Isus Hristos. 

 

 Deci, «cine nu crede a si fost judecat», spune Isus. (Ioan 3:18) Daca cineva 

moare în necredinta, judecata va confirma acest fapt, caci dupa moarte, nu mai exista 

nici o posibilitate dupa moarte de a schimba starea lucrurilor. Isus ne-a descoperit 

aceasta prin pilda «Bogatului nemilostiv» si a saracului Lazar, dupa moartea lor. 

 Fiind în Rai, Avraam a spus bogatului care era în chin în locuinta mortilor: 

«între noi si între voi este o prapastie mare, asa ca cei ce ar vrea sa treaca de aici la 

voi sau de acolo la noi sa nu poata.» (Luca 16:26) 

 

 Sentinta, la tribunalul ultimei judecati, cade ca o ghilotina. Este o condamnare 

vesnica, fara posibilitate de gratiere: 

 

 «Oricine n-a fost gasit scris în cartea vietii a fost aruncat în iazul de foc.» 

(Apocalipsa 20:15) 

 

 Este groaznic! Cu greu putem sa ne imaginam aceasta drama oribila si 

suferintele tuturor acestor suflete chinuite. Si totusi textul biblic este clar. Cel ce nu a 

fost gasit scris în cartea vietii va fi aruncat în iazul cu foc. 

 Unii obiecteaza ca în Biblie este scris ca «DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE» 

(1Ioan 4:8), si ca în consecinta nu va exista pedeapsa. Acestia, uita dreptatea lui 

Dumnezeu. 

 

 Este adevarat ca Dumnezeu este dragoste: 

 

 «Fiindca atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul lui Fiu, 

pentru ca oricine crede în El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica.» (Ioan 3:16) 

 

 Deci «dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a aratat prin faptul ca Dumnezeu a 

trimis în lume pe singurul Său Fiu, ... ca jertfa de ispasire pentru pacatele noastre.» 

(Ioan 4:9-10) 

 

 «Pedeapsa care ne da pacea, a cazut peste El.» (Isaia 53:5) 

 

 Pentru a împlini dreptatea Sa, «Domnul a facut sa cada asupra Lui (Isus) 

nelegiuirea noastra a tuturor.» (Isaia 53:6) 
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 «Caci toti (oamenii) au pacatuit si sunt lipsiti de slava lui Dumnezeu.» 

(Romani 3:23) 

 

  Toti, sunt deci vinovati pentru ca au încalcat legea dragostei lui Dumnezeu. 

(1Ioan 3:4) Orice vinovat este condamnat dupa dreptate. 

 «Printr-o singura greseala a venit o osânda, care a lovit pe toti oamenii.» (Rom. 

5:18) 

 

 Deci, Dumnezeu care este dragoste, dar totodata sfânt si drept a trimis pe 

singurul Său Fiu pe pamânt pentru a ne ierta, pentru a ne sterge pacatele, pentru a ne 

salva. Isus a acceptat sa fie osândit în locul nostru, si de aceea: 

 

 «ACUM, DAR, NU ESTE NICI O OSÂNDIRE PENTRU CEI CE SUNT 

ÎN HRISTOS ISUS.» (Romani 8:1) 

 

 Datorita jertfei de ispasire a Fiului, Dumnezeu ne face har si ne considera ca si 

copii ai Sai, imediat ce credem în DRAGOSTEA Sa care este în Isus Hristos. (Rom. 

8:14) 

 Daca respingem aceasta dragoste, ramânem sub osânda, dupa cum a spus Isus: 

  

 «CINE NU VA CREDE VA FI OSÂNDIT.» 
(Marcu 16:16) 

 

 Dumnezeu «voieste ca toti oamenii sa fie mântuiti» (1Timotei 2:4), dar nu toti 

oamenii voiesc aceasta, din cauza necredintei lor. Ei vor fi lipsiti de prezenta lui 

Dumnezeu în locul de chin numit «iazul de foc», care nu va fi, cum îsi imagineaza 

unii, în centrul pamântului, deoarece pamântul nu va mai exista. 

 

 Deci, ce este iazul de foc? 

 

 Raspunsul este dat de Biblie, însasi: 

 «Partea lor este în iazul care arde cu foc si cu pucioasa, adica moartea a 

doua.» (Apocalipsa 21:8; 20:14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOARTEA A DOUA 
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 Deoarece nu se moare decât o singura data, în ce consista deci aceasta «a doua 

moarte»? 

 

 Pentru a întelege mai bine aceasta osânda numita moartea a doua, trebuie sa 

cercetam semnificatia cuvântului «moarte» în lumina altor texte biblice. 

 

 Isus a spus pilda unui fiu risipitor, care a parasit casa tatalui său pentru a-si trai 

viata dupa placerea lui, în destrabalare si în placeri. Dupa ce a risipit toata averea 

tatalui său si fiind în nevoie, în saracie, s-a întors cu pocainta la tatal său, cerându-i 

iertare. Tatal, vazându-l în zdrente, slabit, flamând si murdar a avut mila de el si l-a 

primit cu bratele deschise, spunând: «Acest fiu al meu era mort si a înviat.» (Luca 

15:24) 

 

 La fel, noi, când încalcam legea dragostei lui Dumnezeu, când pacatuim, 

suntem lipsiti de prezenta Lui, si aceasta situatie duce la moartea sufletului nostru. 

 

 Oare, nu este scris?: 

 «Pacatul, odata faptuit, aduce moartea.» (Iacov 1:15) 

 «Sufletul care pacatuieste, acela va muri.» (Ezechiel 18:4 si 20) 

 

 Aceasta moarte nu este o disparitie, un sfârsit, caci «cine întoarce pe un pacatos 

de la ratacirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte.» (Iacov 5:20) 

 

 Ca fiul risipitor, sufletul pierdut poate sa treaca de la moarte la viata, sa 

cunoasca o «înviere» spirituala, asa cum a spus Isus: 

  

 «Cine ... crede în Cel ce M-a trimis are viata vesnica si nu vine la judecata, 

ci a trecut din moarte la viata.» (Ioan 5:24) 

 

 De aceea, apostolul Pavel spune: 

 Noi « macar ca eram morti în greselile nostre, ne-a adus la viata împreuna cu 

Hristos.» (Efeseni 2:5) 

 

 Si, când scrie tânarului său tovaras Timotei, în legatura cu vaduvele care nu 

sunt placute lui Dumnezeu, Pavel scrie: 

 «Vaduva ... dedata la placeri, macar ca traieste, (fizic, bineânteles) este moarta 

(spiritual).» (1Timotei 5:6) 

 

 Când Marta face cunoscut lui Isus despre moartea fratelui ei Lazar, Isus se 

exprima surprinzator: 
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 «Cine crede în Mine, chiar daca ar fi murit, va trai. Si oricine traieste si crede 

în Mine nu va muri niciodata.» (Ioan 11:25-26) 

 

 Isus vorbea despre viata sufletului dincolo de moartea trupului si afirma cu 

certitudine ca nu va mai exista «a doua moarte» pentru cel ce crede în El. Sa nu 

murim niciodata, asta înseamna sa fim tot timpul în prezenta lui Dumnezeu. 

 

 

 

 

 

 

A FI ARUNCAT AFARA, 

DEPARTE DE DUMNEZEU 

 

 

 
 

 Dupa cum scrie Scriptura, exista doua feluri de moarte: 

 

– moartea trupului 

– moartea sufletului 

 

 Moartea sufletului sau a doua moarte înseamna a fi separat de Dumnezeu, a fi 

lipsit de slava lui Dumnezeu. (Romani 3:23) Este plata pacatului. (Romani 6:23) 

 Stiind aceasta, trebuie sa venim acum la Isus, sa credem în El acum pentru a fi 

mântuit si pentru a scapa de a doua moarte. 

 

 Este scris:                                                                                                       

 «Oricine n-a fost gasit scris în cartea vietii a fost aruncat în iazul de foc.» 

(Apocalipsa 20:15) 

 Cuvântul «oricine» înseamna fara exceptie! 

 

 Isus a folosit de mai multe ori expresiile: «focul gheenei», «aruncati în foc». 

(Matei 18:9 si Ioan 15:6) 

 Aceasta înseamna: nimicit, separat, alungat departe de Dumnezeu, lipsit de 

slava lui Dumnezeu, de lumina divina. 

 

 Vorbind despre sfârsitul lumii, Isus care stia cum va fi la judecata de apoi, 

spune: 

 «La sfârsitul veacului (cuvântul grec este sfârsitul omenirii, deci a planetei 

noastre), Fiul omului va trimite pe îngerii Sai, si ei vor smulge din Împaratia Lui ... 

si-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul si scrâsnirea dintilor.» (Matei 
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13:41-42 si 50; Matei 22:13) 

 «Va fi plânsul si scrâsnirea dintilor, când veti vedea pe Avraam, pe Isac si pe 

Iacov si pe toti prorocii în Împaratia lui Dumnezeu, iar pe voi SCOSI AFARA. 

(Luca 13:28) 

 

 La judecata de apoi, a fi «scos afara» este sentinta rezervata celor care au auzit 

chemarea lui Isus, pe când erau pe pamânt si nu au acceptat sa vina la El. Ei vor 

suporta consecintele împietririi inimii lor, a incredulitatii si a orgoliului lor. 

 

 Celor care, aici pe pamânt, raspund afirmativ chemarii lui Isus:                 

«Veniti la Mine!», 

 El spune: 

 

« PE CEL CE VINE LA MINE, 

NU-L VOI IZGONI AFARA.» 

(Ioan 6:37) 

 

 A fi izgonit afara, va fi la ultima judecata, pedeapsa celor care au refuzat sa fie 

ucenicii lui Isus: 

 «Împaratul ... le va zice, celor dela stânga Lui: „Duceti-va de la Mine, 

blestematilor, în focul cel vesnic, care a fost pregatit diavolului si îngerilor lui!” ... 

 Apoi, Isus a adaugat, în legatura cu cei blestemati: 

 «Acestia vor merge în pedeapsa vesnica, iar cei neprihaniti vor merge în viata 

vesnica.» (Matei 25:41-46) 

 

 Cuvântul «pedeapsa» vine din grecescul «kolasis», care înseamna - a îndeparta, 

a taia ce nu este necesar pentru a pastra ce este bun, si în consecinta - pedeapsa, 

corectie. 

 Pedeapsa consista în a fi separat de Dumnezeu, de a avea ca prieten pe diavolul 

si pe demonii sai. În Apocalipsa 20:10 este scris ca diavolul va fi «aruncat în iazul de 

foc si pucioasa.» Aceasta pedeapsa a «pierzarii vesnice» este redata în 2Tesaloniceni 

1:9: 

 «Ei vor avea ca pedeapsa o pierzare vesnica de la Faţa Domnului si de la 

slava puterii Lui.» 

 

 Cuvântul «pierzare» este tradus din grecescul «olethros» si înseamna pierdut, 

mort. 

 Dupa neascultarea sa, Adam s-a ascuns «de Faţa Domnului Dumnezeu.» 

(Geneza 3:8) 

  Dupa crima comisa, Cain a spus lui Dumnezeu: 
 «Eu voi trebui sa ma ascund de Faţa Ta.» (Geneza 4:14) 
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CUM SA EVITAM 

SA FIM ARUNCATI AFARA 

 

 

 

 

 
 Atâta timp cât pacatul nu va fi sters, nu va fi posibil de a vedea Faţa lui 

Dumnezeu, caci este scris: 

 «Pacatele voastre va ascund Faţa Lui.» (Isaia 59:2) 

 

 Numai sacrificiul lui Isus poate sa stearga pacatele noastre. Credinta în El ne 

permite sa avem inimile curaţate prin sângele Său, dupa cum este scris în Scriptura: 

 «Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui (Dumnezeu) ne curata de orice pacat.» 

(1Ioan 1:7) 

 «În El (Hristos) avem rascumpararea prin sângele Lui, iertarea pacatelor.» 

(Efeseni1:7) 

 

 Cei ce au crezut în Isus Hristos aici pe pamânt, nu vor mai fi la judecata de 

apoi: 

 «Cine asculta cuvintele Mele si crede în Cel ce M-a trimis are viata vesnica si 

nu vine la judecata.» (Ioan 5:24) 

 

 De aceea, «numai cei scrisi în cartea vietii» vor intra pe portile cetatii sfinte 

(Noul Ierusalim). (Apocalipsa 21:27) Ei vor fi în prezenta lui Dumnezeu. 

 

 La fel, apostolul Pavel a vorbit despre unii dintre tovarasii lui de lucru, 

precizând: 

 «Clement si cu ceilalti tovarasi de lucru ai mei, ale caror nume sunt scrise în 

cartea vietii ...» (Filipeni 4:3) 

 Si, Isus spune într-o zi ucenicilor Lui: 

 «Bucurati-va ca numele voastre sunt scrise în ceruri.» (Luca 10:20) 

 

 Isus este «Pastorul cel bun» care cunoaste oile Sale si le dă viata vesnica. (Ioan 

10:28) Deci, la ultima judecata, nu va fi nici o condamnare pentru cei care apartin lui 

Isus Hristos. 
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RASPLATA CELOR RASCUMPARATI 

 

 

 

 
 Nu este scris, oare că? 
 «Judecata sta sa înceapa de la Casa lui Dumnezeu.» (1Petru 4:17) 

 

 Aceasta judecata nu va avea loc pentru a primi o pedeapsa, deoarece nu va fi 

«nici o osândire pentru cei ce sunt în Isus Hristos.» (Romani 8:1) 

 La judecata Casei lui Dumnezeu se vor atribui recompensele, dupa cum este 

scris: 

 «A venit vremea sa judeci pe cei morti, sa rasplatesti pe robii Tai proroci, pe 

sfinti si pe cei ce se tem de Numele Tau.» (Apocalipsa 11:18) 

 «Toti trebuie sa ne înfatisam înaintea scaunului de judecata a lui Hristos, 

pentru ca fiecare sa-si primeasca rasplata dupa binele sau răul pe care-l va fi facut 

când traia în trup.» (2Corinteni 5:10) 

 

 Noi nu stim în ce consta rasplata caci Biblia nu ni le descopera. Ceea ce stim 

este ca daca nu am facut binele pe care trebuia sa-l facem vom pierde rasplata, dupa 

cum este scris în Biblie: 

 «Fiecare îsi va lua rasplata dupa osteneala lui ... Daca lucrarea lui va fi arsa, 

îsi va pierde rasplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.» (1Corint. 3:15) 

 «Paziti-va bine sa nu pierdeti rodul muncii voastre, ci sa primiti o rasplata 

deplina.» (2Ioan 8) 

 

 Însasi Isus a spus ca în viata de apoi va fi o rasplata: 

 «Cine primeste un proroc în numele unui proroc, va primi rasplata unui 

proroc; si cine primeste pe un om neprihanit, în numele unui om neprihanit, va primi 

rasplata unui om neprihanit. Si oricine va da de baut numai un pahar de apa rece 

unuia dintre acesti micuti, în numele unui ucenic, adevarat va spun ca «nu-si va 

pierde rasplata.» (Matei 10:41-42) 

 

 Daca suntem crestini, nu trebuie sa ne fie frica ca vom fi osânditi la Tribunalul 

lui Hristos, deoarece Isus este, pentru noi cei ce am crezut în El, un avocat si nu un 

judecator: 

 «Avem la Tatal un Mijlocitor, pe Isus Hristos Cel neprihanit.» (1Ioan 2:1) 

 

 De ceea ce trebuie sa ne fie frica, ar fi pierderea rasplatei. 

 

 Copiii lui Dumnezeu sunt mântuiti prin har si rasplatiti dupa osteneala pe care 
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si-au dat-o pe când erau mântuiti, si nu pentru a fi mântuiti. 

 

 Biblia spune: 

 «Caci prin har ati fost mântuiti, prin credinta ... nu prin fapte ca sa nu se laude 

nimeni.» (Efeseni 2:8-9) 

 

 

 

 

 

 

 

SPERANTA CRESTINILOR 
 

 

 

 

 

 

 

 Partea celor rascumparati va fi fericirea vesnica: 

 «Scaunul de domnie al lui Dumnezeu si al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi 

vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui.» (Apocalipsa 22:3-4) 

 

 În legatura cu aceasta speranta, apostolii afirma cu precizie, scriind: 

 «Acum, vedem ca într-o oglinda, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţa 

în faţa.» (1Corinteni 13:12)  

 

 «Preaiubitilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Si ce vom fi nu s-a aratat 

înca. Dar stim ca atunci când Se va arata El, vom fi ca El; pentru ca Îl vom vedea asa 

cum este.» (1Ioan 3:2) 

 

 Cu greu ne putem imagina cum va fi dincolo, dar un lucru este sigur, adica, ca 

acolo unde este Isus, este cerul, raiul, si noi vom fi cu El. 

 

 Avraam avea credinta într-o lume mai buna. Aceasta credinta ne este data ca 

exemplu: 

 «Prin credinta a venit si s-a asezat el în tara fagaduintei, ca într-o tara care nu 

era a lui, si a locuit în corturi ... caci el astepta CETATEA care are temelii tari, al carei 

mester si ziditor este Dumnezeu.» (Evrei 11:9-10) 

 

 Apostolul Pavel reaminteste crestinilor din Filipi aceasta speranta, scriindu-le: 

 «CETATENIA noastra este în ceruri, de unde si asteptam ca Mântuitor pe 

Domnul Isus Hristos.» (Filipeni 3:20) 
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 Iata, o afirmatie care alunga orice îndoiala în ceea ce priveste locul unde vor fi 

cei mântuiti, cei rascumparati de Domnul. Acest loc este numit de Isus «Casa Tatalui 

Meu». El spune apostolilor putin înainte de moartea Sa: 

 «În casa Tatalui Meu sunt multe locasuri. Daca n-ar fi asa v-as fi spus. Eu 

Ma duc sa va pregatesc un loc, Ma voi întoarce si va voi lua cu Mine, ca acolo unde 

sunt Eu, sa fiti si voi.» (Ioan 14:2-3) 

 

 Toti cei rascumparati vor avea locul lor în cetatea cereasca, în casa Tatalui, în 

orasul sfânt. Numele lor sunt scrise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVETI-VOI LOCUL VOSTRU 

ÎN CERURI? 
 

 

 

 

 

 Biblia ne descrie fericirea tuturor celor care-l vor avea: 

 «Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui 

Dumnezeu si al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui, si 

Numele Lui va fi pe fruntile lor. Acolo nu va mai fi noapte. Si nu vor mai avea 

trebuinta nici de lampa, nici de lumina soarelui, pentru ca Domnul Dumnezeu Îi va 

lumina. Si vor împarati în vecii vecilor.» (Apocalipsa 22:3-5) 

 

 Daca veti refuza sa credeti în Isus Hristos ca Mântuitor al vostru, veti fi 
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aruncati AFARA, acolo unde nu va fi Isus, departe de faţa Sa, în iazul de foc, în 

întuneric – poate într-o imensa gaura neagra a Universului, între galaxii si pe care 

astronomii le-au zarit cu telescoapele lor? - 

 

 Dincolo exista o lume invizibila si adevarata. Pentru a cunoaste fericirea 

vesnica, sa-l acceptam pe Isus în viata noastra ca Mântuitor si El ne va primi în 

Cetatea Sa cereasca. 

 

 El sta la poarta inimii voastre, Lasati-L sa intre si El va trai cu voi,  în voi 

ca un prieten. De altfel, El a spus: 

 «Daca aude cineva glasul Meu si deschide usa, voi intra la el, voi cina cu el 

si el cu Mine.» (Apocalipsa 3:20) 

 

 O întrebare se pune acum fiecaruia dintre noi: 

 

UNDE NE VOM PETRECE VESNICIA? 

 

 Nu exista decât doua raspunsuri posibile: 

 

– CU HRISTOS, în slava, în fericire pentru a împarati CU EL în vecii vecilor 

(Apocalipsa 22:3) - în cazul ca Îl acceptam pe Isus Hristos ca Mântuitor. 

– CU DIAVOLUL, departe de Hristos si de Dumnezeu – daca Îl respingem pe 

Isus Hristos. 

 

  

 «Oricine n-a fost gasit scris în cartea vietii a fost aruncat în iazul de foc.» 

(Apocalipsa 20:15) 

 În acest iaz de foc va fi aruncat si diavolul pentru «a fi munciti zi si noapte în 

vecii vecilor.» (Apocalipsa 20:10) 

 

 Când apostolul Pavel a vorbit guvernatorului Felix despre judecata viitoare, 

acesta îngrozit i-a spus: 

 «De asta data, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.» (Fapte 24:25) 

 

 În zilele noastre, deoarece le este frica, unii încearca sa nege existenta 

«osândei». Altii, pentru a conduce barca vietii dupa placul lor, în necredinta, nu vor 

sa stie dinainte care va fi judecata lui Isus Hristos – Judecatorul suprem – si îsi astupa  

urechile. 

 

 Atitudinea voastra, de astazi, faţa de Hristos, este extrem de importanta. Nu va 

lasati amagiti de învataturi bazate pe filozofia omeneasca care duc la pierzare 

distrugând credinta. 

 Întelegeti cât de mare a fost dragostea lui Isus Hristos pentru a va salva de la a 

doua moarte, de la moartea spirituala. 

 Pentru noi, El a cunoscut suferinta separarii de Dumnezeu, Tatal, strigând pe 
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crucea din Golgota: 

 

 «Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai parasit?» (Matei 27:46) 

 

 Caci: 

 

 «El a purtat pacatele noastre în trupul Său, pe lemn.» (1Petru 2:24) 

 

 Isus a suportat consecinta pacatelor noastre si a acceptat pedeapsa separarii de 

Dumnezeu pentru ca prin El, noi sa fim «împacati cu Dumnezeu.» (2Corinteni 5:18-

21) 

 

 Nu este oare scris ca Isus «S-a dezbracat pe Sine Însusi»? (Filipeni 2:7) 

 Cuvântul grec tradus prin «dezbracat» este «golit». 

 

 El S-a lipsit pentru un timp de slava pe care o avea lânga Dumnezeu ... 

«înainte de a fi lumea» din pricina pacatelor noastre si pentru a ne ispasi. (Ioan 17:5) 

 

 Biblia spune în legatura cu oamenii: 

 

 «Toti au pacatuit si sunt lipsiti de slava lui Dumnezeu.» (Romani 3:23) 

 

 Deci, prin moartea Sa ispasitoare, Isus Hristos ne-a împacat cu Dumnezeu, 

dându-ne acces liber la slava Sa. El ne-a facut aceasta promisiune: 

 

«DACA VEI CREDE, 

VEI VEDEA SLAVA LUI DUMNEZEU.» 
(Ioan 11:40) 

 

 

 Si, aceasta asigurare: 

 

«CINE ASCULTA CUVINTELE MELE 

SI CREDE 

NU VINE LA JUDECATA.» 
(Ioan 5:24) 

 

 

 De aceea: 

 

 «CREDE ÎN DOMNUL ISUS SI VEI FI MÂNTUIT.» 

(Fapte 16:31) 
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 Caci: 

 

«CINE NU VA CREDE 

VA FI OSÂNDIT.» 
(Marcu 16:16) 
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