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1 

Înfruntând viitorul fără teamă. 

2 

În 1938, cu ocazia sărbătorii de Halloween, un post de radio din 
orașul New York a prezentat o piesa de teatru radiofonic scrisă de 
Orson Wells. O mare parte din piesă era prezenată ca “buletin de 
stiri” și, de aceea, ascultătorii chiar au crezut că în momentul acela 
avea loc o invazie a Martienilor. Actorii au interpretat piesa atât de 
realist încât foarte mulți au crezut că totul era realitate. Mulți 
oameni din întreaga țară au fost cuprinși de teamă și panică. Unii 
au încercat să se sinucidă, iar alții au fugit spre alte zone mai 
îndepărtate. Marina a anulat permisiile pentru navele ancorate în 
portul New York. Dar totul nu era decât ficțiune! Marțienii nu ne 
invadaseră planeta și nici nu venise sfârșitul lumii! 

 
3 

Această problemă a sfârșitului lumii i-a fascinat și înspăimântat pe 
mulți oameni de-a lungul secolelor. 

 
4 

Astăzi, există îngrijorarea că încălzirea globală va distruge viața de 
pe Planeta Pământ. 

5 

Alții se tem că ne vom distruge noi înșine într-un război nuclear. 

 
6 

Iar alții spun că resursele de hrană se vor termina, iar populația va 
contina să crească în ritm accelerat. 
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7 

Și mai este altă categorie de oameni care spun că viața va fi ștearsă 
de pe acest pământ când un asteroid din spațiu ne va lovi. 
Cei mai mulți dintre noi, desigur, avem o multitudine de alte 
lucruri pentru care să ne îngrijorăm. 

8 

Ne luptăm să supraviețuim financiar, sau poate cu boala, suferința 
sau moartea. 
Pentru mulți dintre noi, sau poate pentru majoritatea dintre noi, 
viața nu este ușoară deloc. 

 
9 

Iar uneori e ca și cum ne-am dori ca să se termine cu toate într-
adevăr. 
Nu ne împăcăm cu găndul că viața ar fi fost făcută să fie atât de 
plină de durere, foamete, oboseală și stres.  
Vrem o lume mai bună! 

 
10 

Ei bine, prieteni, avem VEȘTI BUNE! Lumea aceasta își va găsi, 
într-adevăr, sfârșitul și o altă lume mai BUNĂ va începe! 
Dar cum se va sfârșit oare lumea aceasta? 

 
11 

O mulțime de profeți își strigă astăzi prezicerile. Problema e că 
prezicerile lor nu se vor împlini! 
Cum putem avea încredere în profețiile lor? 
Dar știți că există cineva ale cărui preziceri s-au împlinit toate – 
până la ultima literă? 

 
12 

În seara aceasta vom privi la profeția pe care Dumnezeu o face în 
Biblie despre sfârșitul acestei lumi. 
Și cred că veți fi de acord cu mine că aceste profeții făcute cu mai 
mult de 2500 de ani în urmă sunt foarte precise și adevărate. 

 
13 

Într-o zi, Isus și ucenicii Săi erau în Ierusalim. Ucenicii discutau 
despre cât de minunat era templul care tocmai fusese mărit și 
înfrumusețat de către stăpânirea romană. 
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14 

Privind la minunatul edificiu, Isus a făcut înaintea ucenicilor Săi o 
declarație suprinzătoare. Și le-a zis: 

 
15 

(Text: Matei 24:2) 
... Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun 

 
16 

că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. 
Matei 24:2.  
Acesta era cel mai măreț edificiu din tot Israelul, iar Isus a prezis 
că avea să fie dărâmată complet! 
Ucenicii au fost șocați. 

 
17 

Și suindu-Se pe Muntele Măslinilor, ucenicii I-au adresat aceeași 
întrebare pe care I-am fi pus-o și noi: 
 

 
18 

(Text: Matei 24:3) 
… Şi ucenicii Lui au venit la El, la o parte, şi I-au zis: „Spune-
ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? 
 
 

 
19 

Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului 
acestuia?” 
Matei 24:3. 

 
20 

Și asta pentru că ucenicii erau absolut SIGURI că Ierusalimul și 
templul său erau sortite să rămână în picioare pe veci, iar într-o zi 
să stăpânească toate neamurile pământului până la sfârșitul lumii. 
Asftel că distrugerea de care vorbea Isus nu avea cum să se 
întâmple decât la sfârșitul lumii. 
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21 

Dar dacă vom studia acest pasaj cu atenție vom vedea că Isus 
vorbea de două evenimente diferite. 

 
22 

Unul dintre ele era a doua venire, adică revenirea Sa în slavă pe 
acest pământ pentru a-Și întemeia împărăția veșnică pe Planeta 
Pământ. 

 
23 

Celălalt eveniment era unul care avea să fie trăit de mulți dintre cei 
care se aflau în viață în timpul acela. 
Era vorba de distrugerea Ierusalimului și a templului său. 
Astfel că Isus a început să le spună ucenicilor ce avea să se 
întâmple cu templul. 

 
24 

(Text: Matei 24:15-16) 
El a spus, în Matei 24:15-16: De aceea, când veţi vedea 
urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel 
 

 
25 

aşezată în Locul Sfânt – cine citeşte să înţeleagă! – 

 
26 

atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi. 
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27 

Daniel profetizase că Ierusalimul avea să fie distrus. 
Acum, Isus le amintea ucenicilor că avertismentele profetului 
Daniel aveau să fie împlinite în scurtă vreme. 

 
28 

(Text: Matei 24:17-18) 
În Matei 24:17-18 el a spus: Cine va fi pe acoperişul casei să nu 
se coboare să-şi ia lucrurile din casă. 

 
29 

şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina. 

 
30 

Cu alte cuvinte, Isus le-a spus să fugă pentru a-și scăpa viețile, 
pentru că în momentul în care vor vedea oștile înconjurând 
Ierusalimul, atunci distrugerea va fi iminentă. 

 
31 

(Text: Luca 21:20) 
In relatarea lui Luca, Isus a spus: Când veţi vedea Ierusalimul 
înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape. 
 

 
32 

(Text: Luca 21:22, 24) 
Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească 
tot ce este scris. 
 

 
33 

Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate 
neamurile 
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34 

şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor 
împlini vremurile neamurilor.  Luca 21:22, 24. 

 
35 

În anul 66 d.Hr., la aproximativ 33 de ani după ce Isus făcuse 
această profeție, armatele romane sub conducerea lui Cestius, 
guvernatorul Siriei, au venit pentru a înăbuși 

 
36 

o răscoală care izbucnise în Ierusalim. Au asediat cetatea, însă 
Ierusalimul a rezistat asediului și în cele din urmă, 

 
37 

armatele romane s-au retras, dezamăgite că nu au putut intra 
în cetate. 
(Vezi Istorie Bisericească, de Eusebius, vol. 3, cap. 5). 

 
38 

Cei care au urmat învățăturile lui Isus au fugit din cetate și au 
scăpat de măcelul la care au fost supuși locuitorii ei când, patru ani 
mai tarziu, romanii au distrus Ierusalimul. 

 
39 

Aproximativ 1100000 de oameni au fost uciși în teribilul asediu 
din anul 70 d.Hr.  O de-ar fi ascultat și ei de avertismentele lui Isus 
si ar fi părăsit cetatea cu patru ani mai devreme. 
Aici avem o lecție crucială despre importanța studierii și acceptării 
profețiilor! 
Aceia care au crezut în Hristos și au fost atenți la semnele pe care 
le prezisese El au fost salvați, in timp ce aceia care nu au crezut au 
pierit. 
Tot așa va fi și la sfârșitul lumii – cei care vor veghea for fi 
izbăviți, iar cei cărora nu le va păsa și cei necredincioși vor pieri. 
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40 

Dar ce s-a intâmplat cu templul cel măreț? Titus, generalul roman 
care conducea asediul asupra Ierusalimului, dăduse ordin ca 
templul să fie ocrotit, dar la un moment dat unul din soldați a 
aruncat o torță aprinsă prin ușa deschisă a templului, 

 
41 

iar templul a luat foc cu totul. 
Pentru a pune mâna pe aurul care incepuse să se topească si să se 
scurgă printre pietre, soldații au dărâmat fiecare bloc de granit și 
de marmură. 
Nu a mai rămas piatră pe piatră. 
Profețiile lui Isus făcute către ucenicii Săi cu 40 de ani înainte 
despre distrugerea Ierusalimului s-au împlinit întocmai! 

 
42 

Dar cum rămâne cu partea a doua a profeției lui Isus, cea cu privire 
la sfârșitul lumii? 
Isus le-a dat câteva semne foarte clare după care putem ști când 
timpul este aproape. 
Nu credeți că ar trebui să acordăm atenție cuvintelor Sale? 

 
43 

Să ne îndreptăm atenția la căteva dintre semnele din timpul nostru! 
Primul dintre ele: Lupte și conflicte politice. 
În Matei 24:7, Hristos a spus: 
 

 
44 

(Text: Matei 24:7) 
Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie, 
împotriva altei împărăţii 
 

 
45 

şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi.”  
Matei 24:7. 
Secolul al douăzecilea a fost cel mai sângeros secol din istoria 
omenirii. 
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46 

În primul război mondial, 20 de milioane de suflete au fost 
sacrificate pe altarul războiului. Iar în cel de-al doilea, au pierit 
peste 50 de milioane de oameni. 
Deși toți au crezut că violența și ura se vor sfârșit, iată că încă mai 
avem războaie. 
Știința nu a reușit să pună capăt certurilor. Nici educația nu a 
rezolvat problema. Acesta este unul din semnele timpului. 

 
47 

Toată lumea vorbește despre pace, dar pacea ne scapă printre 
degete! 
Biblia ne spune că, din păcate, toate eforturile omului de a păstra 
pacea vor eșua. 

 
48 

(Text: 1 Tesaloniceni 5:3) 
Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie 
neaşteptată va veni peste ei. 
1 Tesaloniceni 5:3. 

 
49 

Războiul global împotriva terorii a rescris din nou regulile. Toate 
tratatele de dezarmare dintre neamuri nu vor însemna nimic dacă 
aceste arme nespus de distrugătoare vor ajunge în mâinile 
teroriștilor. Dar aceste vărsări de sânge nu sunt singurul semn al 
ultimelor zile. 

 
50 

Isus a continuat și le-a spus ucenicilor despre mari dezastre 
naturale care vor crește în intensitate și frecvență la sfârșitul 
timpului. 
Al doilea semn: Foametea! 
Isus a spus: 

 
51 

(Text: Matei 24:7) 
... va fi foamete ... 
(Matei 24:7) 
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52 

Și foamete ESTE în multe locuri ale globului. 

 
53 

Se estimează că 57 de milioane de oameni vor muri de foame anul 
acesta. Aceasta înseamnă 156000 de oameni care vor muri de 
foame în fiecare zi. 
 

 
54 

Din toată populația de miliarde de oameni, 60% sunt subnutriți, iar 
20% vor suferi de foame.  
Isus a spus că foametea va fi unul din semnele sfârșitului. 
 

55 

Surse bine informate ne spun că atunci când populația depășeste 
producția de hrană, este inevitabilă apariția foametei, a epidemiilor 
și războiului. 
Cum vom putea hrăni miliardele de oameni ce se vor naște dacă 
deca două treimi din populația de azi suferă de foame? 

 
56 

(Text: Luca 21:25) 
Și despre neliniștea tot mai mare care va fi cauzată de dezastre Isus 
spune că pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri. 
Luca 21:25. 
 

57 

Următorul semn prezis de Isus va fi o creștere in intensitate și 
frecvență a bolilor. 

 
58 

(Text: Matei 24:7) 
… şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi 
ciumi. 
Cuvântul ciumă nu însemnă numai boala care a lovit Europa în 
Evul Mediu, ci este un termen general cu privire la tot felul de 
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boli. 

59 

Multe boli apar în ciuda a ceea ce face medicina modernă. 

 
60 

SIDA, Malaria, Pneumonia, Tuberbuloza, Virusul Ebola, Sifilis, 
Gonorea, Holera. 

 
61 

Organizația Mondială a Sănătății a prezis că în numărul morților 
cauzate de SIDA se va dubla în următoarele două decade. 
Costurile sociale și economice are “bolilor stilului de viață”, care 
sunt rezultate în urma alegerilor noastre de dietă și obiceiuri, cresc 
rapid. Dar, poate, cele mai îngrijorătoare sunt bolile pentru care nu 
cunoaștem nici cauza și nici remediul. 

 
62 

Unele dintre aceste boli sunt cu siguranță rezultatul faptului că am 
poluat planeta. 
Biblia a prezis că planeta va îmbătrâni. În Isaia 51:6, Dumnezeu a 
spus: 

 
63 

(Text: Isaia 51:6) 
Ridicaţi ochii spre cer şi priviţi în jos pe pământ! 

 
64 

Căci cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în 
zdrenţe ca o haină. 
Nu există o descriere mai potrivită pentru cerul și pământul care se 
strică văzând cu ochii! 
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65 

Aerul de deasupra multora din marile orașe este plin de substanțe 
chimice otrăvitoare pe care noi le respirăm. 

 
66 

Multe orașe au pus semne avertizând populația despre nivelurile 
crescute de poluare a aerului. 

 
67 

În multe locuri, apa nu mai este potabilă pentru că a fost infestată 
cu diferite substanțe chimice. 
De unde vom mai putea lua energie, apă curată și aer curat? De 
unde ne vom mai lua hrana? 

 
68 

Cu această creștere accelerată a populației pământului, mulți vor 
avea probleme mari în a supraviețui. 
Nu e de mirare că Isus a spus că 

 
69 

(Text: Luca 21:25) 
... pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri ... 
Luca 21:25. 

70 

Isus a mai spus că vor fi de asemenea și cutremure de pământ. 

 
71 

(Text: Matei 24:7) 
... pe alocurea, vor fi cutremure de pământ.  
Matei 24:7.  
Am fost deja martori la cresterea în frecvență a cutremurelor. 
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72 

În fiecare an avem peste 6000 de cutremure majore pe plan 
mondial. 

73 

Doar în ultimii 90 de ani, cutremurele au cauzat peste 1500000 de 
victime. 
Iar recent am vazut cum cutremurele au cauzat zeci sau poate sute 
de mii de victime într-un singur eveniment. 
Mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de diferitele 
cutremure care au avut loc în diferite părți al lumii. 

 
74 

(Text: Luca 21:11, 25) 
Luca a prezis lucrurile în mod asemănător: Pe alocuri vor fi mari 
cutremure de pământ, foamete şi ciumi, 

 
75 

vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari în cer … 

 
76 

Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi 
strâmtorare printre neamuri, 
 

 
77 

care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor.  
Luca 21:11, 25. 
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78 

Să observăm că aici se vorbește despre zgomotul asurzitor al 
vântului și al valurilor. 
În întreaga lume am putut observa fenomene meteorologice 
deosebite. 
Taifunuri urmate de valuri uriașe; tsunami, tornade, uragane, 
erupții vulcanice, etc. –  toate aceste evenimente au cauzat mari 
distrugeri și pierderi de vieți omenești. 

 
79 

Biblia ne mai oferă încă un semn: Deteriorarea moralității la 
sfârșitul timpului. 
Isus a comparat situația pământului din ultimele zile cu Sodoma și 
Gomora, două cetăți antice care au fost atât de păcătoase încât 
Dumnezeu a fost nevoit să le distrugă coborând foc din cer. 

 
80 

(Text: Luca 17:28, 30) 
Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot; 
 

 
81 

… Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.  
Luca 17:28-30. 
Care erau păcatele Sodomei și Gomorei? 
 

 
82 

(Text: Iuda 1:7) 
Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se 
dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia. 
Iuda 1:7. 

 
83 

Pavel, vorbind despre situația morală a acestor cetăți, scria: 
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84 

(Text: Romani 1:26, 27) 
... căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor 
într-una care este împotriva firii; 

 
85 

tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a 
femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii. 

 
86 

au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri 
scârboase ... 
Romani 1:26, 27. 
Și tot așa spune Biblia că va fi societatea la sfârșitul timpului! 

 
87 

(Text: 2 Timotei 3:2-5) 
Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, 
trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără 
evlavie, 
 

 
88 

fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, 
neîmblânziţi, neiubitori de bine, 

 
89 

vânzători, obraznici, îngâmfaţi, iubitori mai mult de plăceri 
decât iubitori de Dumnezeu – 

 
90 

având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.  
2 Timotei 3:2-5. 
Da, Biblia prezice că societatea din ultimele zile va fi iubitoare de 
plăceri, lacomă și fără scrupule. Înșelăciuna și furtișagurile vor fi 
la tot pasul. 
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91 

(Text: 2 Timothy 3:13) 
... Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, 
vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi. 
Nu seamană aceasta cu vremea în care trăim acum? 

 
92 

Vorbind despre un alt semn al ultimelor zile, Hristos avertizează 
împotriva hristoșilor mincinoși și a profeților mincinoși care vor 
apărea pentru a înșela lumea. 

 
93 

(Text: Matei 24:23-24) 
Atunci, dacă vă va spune cineva: ‘Iată, Hristosul este aici sau 
acolo!’, să nu-l credeţi! 
 

 
94 

Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi, vor 
face semne mari şi minuni 

 
95 

încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.”  
Matei 24:23-24. 

 
96 

Lumea religioasă de astăzi este plină de învățători falși care 
îndepărtează pe oameni de cuvântul lui Dumnezeu. Religia a 
devenit o afacere prosperă și nu se mai cunosc limitele dintre 
spiritualitate și distracție. Oamenii se iau după cel mai popular 
predicator sau cel care promite cel mai mult. Dar noi trebuie să fim 
siguri că urmăm Cuvântul lui Dumnezeu! 
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97 

Ultimul și cel mai important semn pe care ni l-a dat Isus este că 
Evanghelia va fi dusă în toată lumea. 
Dintre toate semnele, acesta este singurul care nu a fost împlinit 
încă. 

 
98 

(Text: Matei 24:14) 
Matei 24:14: Isus a zis: Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi 
propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie 
tuturor neamurilor. ATUNCI VA VENI SFÂRŞITUL. 

 
99 

Dumnezeu descrie, în cartea Apocalipsei, aceasta mare vestire a 
evangheliei. 

 
100 

(Text: Apocalipsa14:6) 
Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului, 
 

 
101 

cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor 
pământului 

 
102 

oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui 
norod. 
Apocalipsa 14:6. 
Vă dați seama că în seara aceasta, la această întâlnire, noi 
participăm la împlinirea acestui semn? 
Ce se întâmpla aici face parte din vestirea evangheliei la orice 
făptură. 
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103 

Evanghelia este împărtășita la TV, radio, întâlniri de 
evanghelizare, internet, studii biblice particulare, cursuri prin 
corespondență, etc. pe întreg pământul. 
Da, prieteni, trăim intr-adevăr în timpul despre care vorbea Isus. 

 
104 

Trăim chiar în ultimele zile, iar aceste evenimente importante au 
loc peste tot în jurul nostru. 
 
Isus a comparat timpul nostru cu zilele lui Noe. 

 
105 

Oamenii din vremea lui Noe erau prea ocupați cu munca și cu 
treburile de zi cu zi ca să se mai preocupe de sănătatea lor 
spirituală. 

 
106 

(Text: Matei 24:37-39) 
Isus a spus în Matei 24:37-39: Cum s-a întâmplat în zilele lui 
Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului. 
 

 
107 

În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi 
beau, 

 
108 

se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în 
corabie, 

 
109 

şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, 
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110 

tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului. 

 
111 

Isus a prezis că în zilele din urmă oameni se vor distra foarte mult, 
dar nu vor avea timp pentru Dumnezeu! Vor fi iubitori de plăceri 
mai mult decât iubitori de Dumnezeu. 

 
112 

Uitându-ne la semnele din lumea de azi, putem vedea cu siguranță 
cât de aproape suntem de venirea lui Isus. 
 
Situația este foarte asemănătoare cu felul în care era lumea când 
Isus a venit prima dată pe acest pământ. 

 
113 

Și atunci au existat semne că venirea lui Mesia este aproape, iar 
Dumnezeu chiar a trimis niște îngeri și oameni înțelepți pentru a le 
spune oamenilor despre nașterea lui Mesia. 

 
114 

(Text: Ioan 1:11) 
Dar din păcate, “a venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.” Ei nu 
erau gata pentru a-L primi. 

115 

Prieteni, să nu fim poporul lui Dumnezeu din vremea aceea! Să 
fim cu toții gata pentru cea de-a doua venire! 
 
El ne-a dat toate aceste semne care vestesc venirea Sa. Isus a spus: 

 
116 

(Text: Matei 24:33-34) 
Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că 
Fiul omului este aproape, este chiar la uşi! 
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117 

Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor 
întâmpla toate aceste lucruri.  
Matei 24:33, 34. 
 

 
118 

Îl vom primi noi cu drag de data aceasta, sau va fi dezamăgit 
iarăși? Ceasul este înaintat, iar miza este foarte mare. Nu e nici un 
moment de pierdut. 

 
119 

Vaporul cu aburi America Centrală tocmai ce ieșise din portul 
New York și se îndrepta spre sud, spre Canalul Panama când a 
început să ia apă. Un alt vapor a observat semnalele de ajutor și s-a 
apropiat pentru a le acorda ajutor. Căpitanul de pe vasul ce le 
venise în ajutor a trimit un mesaj: “Ce este în neregulă?” 
Răspunsul a venit. “Suntem avariați și ne scufundăm! Rămâi în 
apropiere până dimineață! 
Dar celălalt căpitan, văzând cum vaporul lua tot mai multă apă a 
răspuns: “Dăți-ne voie să trasferăm pasagerii la bordul navei 
noastre.” 
Pentru că noapte deja se lăsase, căpitanul de pe America Centrală 
nu a vrut să riște transferul pasagerilor pe întuneric. 
Așa că raspunsul a fost din nou: “Rămâi în apropiere până 
dimineață!” 
Celălalt căpitan a trimis un al treilea mesaj insistând că trebuia 
acționat de urgență. 
Dar a fost refuzat din nou așa că a trebuit să aștepte la distanță în 
noaptea tot mai întunecată. 
Echipajul adunat pe punte putea observa luminile de pe America 
Central strălucind deasupra valurilor. 
După o oră și jumătate au observat cu răsuflarea tăiată cum 
luminile au dispărut sub ape. 
Vasul se scufundase, iar toți cei de pe el au pierit. 

 

Amânarea poate însemna pierderea pe vecie. 
Uneori decizia trebuie luată atunci pe moment. 
Căpitanul de pe America Centrală a crezut că nu era nici o 
problemă dacă aștepta până dimineață. 
Din păcate s-a înșelat amarnic. 
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120 Biblia spune: “Astăzi este ziua mântuirii.” Nu aștepta, nu ezita, nu 
întârzia! 
De ce să nu iei acum o decizie pentru Hristos? 
Să ne ridicăm acum inimile către Dumnezeu și să Îi cerem să ne 
pregătească pentru venirea curândă a lui Isus? 
Astăzi vreau să Îi spunem lui Isus: “Mulțumim că ești salvatorul 
nostru de la o moarte sigură. Vreau să Îți îngăduiesc să mă 
mântuiești, Isuse.” 
Nu dorești și tu lucrul acesta? Vreți să vă alăturați mie [ridică 
mâna spre cer] în acestă rugăciune. Să ne rugăm. 
 
[Sugestie de rugăciune] 
“Doamne, Îți mulțumim că ne-ai dat aceste semne în cuvântul Tău 
pentru a ne spune că sfârșitul este aproape. Îți muțumim pentru 
făgăduința că vii din nou și că îi vei mântui pe cei care au 
încredere în Tine și care Te ascultă. În seara aceasta venim la 
Tine pentru că nu vrem să amânăm până dimineață. În seara 
aceasta vrem să Îți dăm voie să ne salvezi din păcatele noastre. 
Ajută-ne pe noi și pe cei dragi ai noștri să fim gata pentru a Te 
întâlni. Te iubim și Îți mulțumim în numele lui Isus, Amin! 

 


