
#11 

Semnele revenirii lui Hristos 

 

În ultima prelegere am vorbit despre modul în care se va arăta Hristos. Am învățat că nu va fi 

un eveniment secret, ci că orice ochi Îl va vedea. Am aflat că va coborî din cer cu toți îngerii 

Săi, însoțit de sunetul unei trâmbițe puternice. Am văzut că cei morți în Hristos se vor înălța și 

că noi, cei vii, îl vom întâlni în nori. Dar când se vor întâmpla aceste lucruri? Cât de aproape 

suntem de acest eveniment culminant? În această lecție vom examina profețiile lui Isus cu 

privire la întoarcerea Sa. La urma urmei, cine ar putea ști mai multe despre sfârșitul lumii decât 

Cel care a creat-o? 

 

1. Cum au știut ucenicii că Hristos va veni în lumea noastră a doua oară? Ioan 14: 1-3 

________________________________________________________________________ 

 

2. Ce au întrebat ucenicii cu privire la acest lucru? Matei 24: 3 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Isus a răspuns în mod clar și pozitiv. În Matei, capitolul 24 și Luca, capitolul 21, El 

a dat câteva semne sau dovezi prin care putem ști când venirea Lui este aproape. Alte 

profeții biblice ajută la completarea imaginii, descriind în amănunt condițiile lumii cu puțin 

înainte de revenirea lui Hristos. După cum vom vedea, aceste profeții se vor împlini chiar 

înaintea ochilor noștrii; acestea arată că venirea lui Hristos este foarte aproape. 

 

SEMNELE DIN NATURĂ 

 
3. Care vor fi semnele din natură? Matei 24: 7; Luca 21:11 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Cuvântul “ciumă” face referire la o epidemie mortală. Continentul Africii a fost 

zbuciumat din cauza virusului HIV, iar virusul fatal Ebola a ajuns acum la o mortalitate de 

70%. Numărul cutremurelor, uraganelor și altor dezastre naturale a crescut de patru ori 

din 1950 și până acum. Profețiile lui Isus sunt împlinite cu rapiditate. 

 

SEMNELE DIN LUMEA SOCIALĂ 

 
4. Care vor fi semnele din lumea socială? 2 Tim. 3:1-5; Matei 24:12, 37-39 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



Notă: Decăderea morală a lumii noastre este zguduitoare. Suntem în mijlocul unei crize 

morale. Noi alternative de stil de viață înlocuiesc ceea ce a fost odată cunoscut drept păcat. 

Căsnicia nu mai este onorată. Cazurile de abuz și molestare a copiilor au crescut foarte 

mult. Violența și criminalitatea sunt obișnuite. Copiii ucid copii din școlile noastre. 

Sinuciderea se situează tot timpul pe o treaptă înaltă. Consumul de droguri a scăpat de sub 

control. Iar sexul devine esența divertismentului din această țară. O altă profeție se 

îndeplinește.  

 

SEMNELE DIN LUMEA ECONOMICĂ 

 
5. Care sunt semnele lumii economice? Iacov 5: 1-5 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Lăcomia și materialismul marchează zilele dinaintea unei prăbușiri economice. 

Dragostea pentru confort și lux sunt atributele distinctive ale acestei societăți. În S.U.A., 

oamenii se concentreză pe acumularea de bogății și pe colectarea cât mai multor obiecte 

pentru ei înșiși. Acest lucru indică o societate care are o atitudine răsunătoare față de bani 

(cariere, putere, statut) și una deficitară față de Dumnezeu. 

 

SEMNELE DIN LUMEA POLITICĂ 

 
6. Care sunt semnele din lumea politică? Marcu 13:7, 8; Luca 21;9, 10 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Înainte de secolul al XX-lea, războiul nu a fost niciodată purtat pe o scară de nivel 

mondial. Dar în acest secol, aproape fiecare națiune semnificativă de pe pământ a luat 

parte la două mari conflicte globale. Cu toate că lumea întreagă prețuiește pacea și o 

promovează, tot continuă să intre în conflicte armate. În zilele noastre, există în orice 

moment nu mai puțin de o duzină de schimburi militare undeva în lume. Iar teama cu privire 

la armamentul nuclear predomină întotdeauna. Da, Hristos ne-a prezis starea cu ani 

înainte ca ea să se producă. 

 

SEMNELE DIN LUMEA SUPRANATURALĂ 

 
7. Care sunt semnele lumii spirituale?  2 Tes. 2:9; Matei 24:23-27; 1 Timotei 4:1; 

Apocalipsa 16:14 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Aceste pasaje denotă că, spre sfârșitul timpului, antihristul va prezenta tot felul de 

miracole și semne, o manifestare contrafăcută a supranaturalului. Ocultul este viu, sănătos 

și în creștere. Mediumurile își vând “darurile” pe spoturile de informare; vrăjitoarele și 

vrăjitorii apar la talk show-uri. Adepții New-Age sunt peste tot; vânzând cristale magice și 

canalizând spirite dispărute. Toate acestea arată clar că istoria se îndreaptă spre un punct 

culminant.  

 



SEMNELE DIN LUMEA CULTURALĂ 

 
8. Care sunt semnele lumii culturale? Daniel 12: 4  ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Daniel indică aici că, “în timpul sfârșitului”, cunoașterea profețiilor sale va crește. 

Dar limbajul folosit în această predicție pare, de asemenea, să arate direct spre epoca 

noastră informațională computerizată. Cunoștințe de tot felul au crescut cu o viteză 

fulgerătoare în ultimii ani. Înainte de 1850, oamenii se deplasau cu ajutorul cailor și 

trăsurilor pentru două persoane, aproape la fel cum se făcea la începuturi. Acum spargem 

bariera sunetului și acoperim globul cu de toate, începând de la avioane Concorde până la 

navete spațiale. Călătoriile sporite și recentul torent de invenții sugerează o îndeplinire a 

acestei profeții și oferă dovezi suplimentare că trăim în “timpul sfârșitului”.  

 

 

SEMNELE DIN LUMEA RELIGIOASĂ 

 
9. Care sunt semnele lumii religioase? Matei 24:14; Ioel 2:28, 29 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Biblia prevestește că, exact înainte de întoarcerea lui Isus, Duhul Sfânt va îndruma 

pe mulți către cunoașterea lui Hristos. Drept urmare, Evanghelia va fi propovăduită 

întregii lumi. Tehnologia a făcut posibil ca acum toți să audă Evanghelia prin intermediul 

sistemelor de comunicare. Această profeție se află încă în curs de realizare.  

 

10. De ce este important să nu stabilim date? Matei 24:36  ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11. În privința cărui pericol mare ne avertizează Hristos în mod solemn? Luca 21:29-34 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Există un mare pericol în a deveni atât de preocupat de îngrijorările vieții acesteia, 

încât ajungem să neglijăm cel mai important lucru din viață: o relație cu Dumnezeul 

universului, care intenționează să se întoarcă foarte curând. 

 

12. Cum pot fi sigur că voi fi pregătit când se întoarce Isus? Ioan 1:12; Ioan 6:37; 

Apocalipsa 3:20 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 



Concluzie: Prin intermediul Duhului Sfânt, Isus bate la ușa inimii mele și cere 

voie să intre, pentru a putea să-mi schimbe viața. Dacă îi predau viața mea fără 

rezerve, El nu numai că va șterge toate păcatele mele din trecut și le va înlocui 

cu faptele Sale de neprihănire, dar îmi va da și puterea de a trăi o viață 

evlavioasă. Ca dar gratuit, El așează asupra mea caracterul Său neprihănit, 

astfel că înfăptuirea voinței Lui devine o plăcere. Este un lucru atât de simplu, 

încât mulți se îndoiesc de veridicitatea lui. Dar este adevărat. Partea mea este 

pur și simplu să-mi predau viața lui Hristos și să-L las pe El să trăiască în mine. 

Partea Lui este să execute în mine miracolul puternic ce îmi va schimba viața 

și mă va pregăti pentru a doua Sa venire. Este un dar gratuit. Trebuie doar să-

l accept. 

 

 

 

Răspunsuri cheie pentru lecția #11 

 
Î. 1 – El le-a spus acest lucru. 

Î. 2 – Semnele venirii Lui 

Î. 3 – Un neam se va scula împotriva altui neam, și o împărăție împotriva altei împărății; și, 

pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. 

Î. 4 – Căci oamenii vo fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, 

neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, 

clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfați; 

iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar 

tăgăduindu-i puterea. 

Î. 5 – Colapsul economic 

Î. 6 – Războaie 

Î. 7 – Un Hristos mincinos, însoțit de minuni false, care va mânui mulți oameni departe de 

adevăr. 

Î. 8 – Mulți vor alerga încoace și încolo pentru a spori cunoștința. 

Î. 9 – Duhul Sfânt va fi revărsat și Evanghelia va fi predicată întregii lumi. 

Î. 10 – Nimeni nu știe ziua sau ceasul, cu excepția Tatălui. 

Î. 11 – Să nu ne lăsăm acaparați de grijile și plăcerile acestei vieți. 

Î. 12 – Invită-L pe Isus în viața ta. 

 


