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Sfârşitul	  veacului	  acesta	  

	  

	  

Duminică,	  12	  martie	  2006	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  
Ca	  oricare	  dintre	  noi,	  ucenicii	  erau	  interesaţți	  de	  evenimentele	  finale	  şi	  instaurarea	  

împărăţției	  lui	  Dumnezeu.	  Ei	  voiau	  să	  cunoască	  “semnul	  venirii	  Tale”	  şi	  să	  afle	  când	  va	  avea	  
loc	  “sfârşitul	  veacului	  acesta.”	  

Răspunzând	  solicitării	  lor,	  primele	  cuvinte	  ale	  Domnului	  Hristos	  au	  fost:	  “Aveţți	  grijă	  să	  
nu	  vă	  amăgească	  cineva”	  (Mat	  24:4).	  Apoi	  a	  continuat	  să	  puncteze	  elementele	  importante	  
ale	  ultimelor	  zile,	  terminând	  cu	  încă	  o	  avertizare	  serioasă:	  “Căci	  se	  vor	  scula	  hristoşi	  
mincinoşi	  şi	  prooroci	  mincinoşi;	  vor	  face	  semne	  mari	  şi	  minuni,	  până	  acolo	  încât	  să	  înşele,	  
dacă	  va	  fi	  cu	  putinţță,	  chiar	  şi	  pe	  cei	  aleşi”	  (Mat	  24:24).	  

Această	  profeţție	  a	  Domnului	  Hristos	  despre	  marea	  amăgire	  finală	  ar	  trebui	  să	  ne	  
ajute	  să	  înţțelegem	  că	  lucrurile	  nu	  sunt	  ceea	  ce	  par,	  în	  acest	  final	  tulbure	  de	  istorie.	  Pentru	  ca	  
o	  amăgire	  să	  fie	  atât	  de	  subtilă	  încât	  să-‐i	  facă	  şi	  pe	  cei	  aleşi	  să	  se	  întrebe	  dacă	  ea	  este	  sau	  nu	  
de	  la	  Dumnezeu,	  ar	  trebui	  să	  aibă	  toate	  caracteristicile	  unei	  lucrări	  autentice	  a	  lui	  
Dumnezeu.	  Ea	  trebuie	  să	  se	  desfăşoare	  în	  numele	  lui	  Isus;	  trebuie	  să	  prezinte	  foarte	  mult	  
adevăr	  biblic;	  trebuie	  să	  declare	  ataşament	  faţță	  de	  evanghelie;	  şi	  trebuie	  să	  convingă	  pe	  
toată	  lumea	  că	  este	  o	  faptă	  bună.	  Ca	  un	  bonus	  copleşitor,	  va	  fi	  însoţțită	  de	  semne	  şi	  minuni,	  
dar	  nu	  din	  cele	  mărunte,	  cum	  am	  fost	  noi	  obişnuiţți.	  Domnul	  spune	  că	  vor	  fi	  semne	  “mari”	  şi	  
minuni.	  Cei	  care	  vor	  recunoaşte	  şi	  vor	  demasca	  amăgirea	  vor	  fi	  condamnaţți	  ca	  fiind	  eronaţți,	  
schismatici,	  retrograzi,	  anarhişti	  şi	  chiar	  vrăjmaşi	  ai	  neprihănirii.	  Toate	  bisericile	  vor	  fi	  luate	  
de	  efuziunea	  darului	  spiritual	  care	  cuprinde	  omenirea	  şi	  umple	  sălile	  de	  cult,	  văzând	  în	  
această	  mare	  mişcare	  o	  şansă	  pentru	  convertirea	  lumii	  şi	  momentul	  potrivit	  pentru	  
întoarcerea	  lui	  Hristos.	  

Deşi	  cei	  aleşi	  nu	  vor	  putea	  conta	  atunci	  decât	  pe	  discernământul	  Duhului	  Sfânt,	  există	  
câteva	  elemente	  care	  îi	  vor	  ajuta	  să	  vadă	  că	  “marea	  lucrare”	  este	  inspirată	  de	  un	  alt	  duh.	  

Marea	  “lucrare”	  va	  avea	  o	  puternică	  tendinţță	  de	  a	  aşeza	  împărăţția	  lui	  Dumnezeu	  în	  
această	  lume.	  Deşi	  în	  numele	  lui	  Hristos	  şi	  folosind	  terminologia	  evangheliei,	  toate	  eforturile	  
vor	  fi	  îndreptate	  către	  îmbunătăţțirea	  vieţții	  sociale,	  politice	  şi	  religioase	  a	  acestei	  lumi.	  Ei	  
invocă	  puterea	  lui	  Dumnezeu	  pentru	  transformarea	  în	  bine	  a	  lumii,	  şi	  nicidecum	  pentru	  
încheierea	  istoriei	  păcatului	  şi	  sfârşitul	  acestei	  lumi.	  
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Lucrarea	  va	  urmări	  convertirea	  unei	  societăţți	  secularizate	  şi	  înregimentarea	  
nereligioşilor.	  Umplerea	  bisericilor	  de	  convertiţți	  va	  fi	  socotită	  ca	  dovadă	  concludentă	  că	  
opera	  are	  acreditare	  divină,	  chiar	  dacă	  respectivii	  convertiţți	  nu	  ştiu	  mare	  lucru	  despre	  
Hristos.	  Tot	  ce	  contează	  este	  concordia	  religioasă,	  pacea	  lumii	  şi	  prosperitatea	  materială;	  şi	  
cine	  ar	  putea	  spune	  că	  acestea	  sunt	  lucruri	  rele?	  

Marea	  mişcare,	  rezultată	  din	  unirea	  catolicilor	  cu	  protestanţții	  şi	  alte	  confesiuni	  
necreştine,	  va	  avea	  o	  temelie	  comună	  pe	  care	  Spiritul	  Profetic	  o	  numeşte	  “evlavie	  fără	  
putere.”	  Va	  fi	  o	  religie	  a	  mântuirii	  prin	  fapte,	  în	  care	  “liantul	  unităţții”	  va	  fi	  euharistia,	  iar	  
factorul	  constrângător	  va	  fi	  mânia	  lui	  Dumnezeu.	  Toţți	  împărtăşesc	  credinţța	  că	  Dumnezeu	  
nimiceşte	  pe	  opozanţții	  Săi,	  iar	  sugestia	  că	  dezastrele	  planetare	  sunt	  	  o	  expresie	  a	  
nemulţțumirii	  lui	  Dumnezeu	  faţță	  de	  cei	  care	  nu	  se	  supun	  autorităţții	  va	  deveni	  religie	  globală.	  

Promotorii	  noului	  creştinism	  vor	  vorbi	  mult	  despre	  dragostea	  lui	  Isus	  şi	  mila	  Lui	  
pentru	  oameni,	  dar	  vor	  evita	  cu	  grijă	  orice	  referire	  la	  legea	  lui	  Dumnezeu.	  În	  comunicarea	  lor	  
vor	  predomina	  valorile	  etice	  ale	  civilizaţției	  moderne,	  elegante	  noţțiuni	  de	  corectitudine	  
politică,	  norme	  spirituale	  promovate	  de	  concilii	  bisericeşti,	  şi	  vor	  lipsi	  cu	  desăvârşire	  
noţțiunile	  elementare	  ale	  neprihănirii	  bazate	  pe	  legea	  lui	  Dumnezeu.	  

Cei	  aleşi	  au	  o	  altă	  viziune	  despre	  “evanghelia	  aceasta	  a	  împărăţției”	  şi	  modul	  ei	  de	  
instaurare.	  Ei	  au	  o	  concepţție	  corectă	  despre	  sanctuar	  şi	  au	  luat	  în	  serios	  cuvintele	  Domnului	  
lor	  care	  spunea	  că	  împărăţția	  Lui	  nu	  este	  din	  lumea	  aceasta,	  că	  împărăţția	  “este	  înlăuntrul	  
vostru”	  (Luca	  17:21).	  Ei	  au	  înţțeles	  că	  taina	  evlaviei	  este	  “Hristos	  în	  voi,”	  că	  noul	  legământ	  
înseamnă	  o	  scriere	  a	  legii	  lui	  Dumnezeu	  în	  templul	  inimii,	  iar	  credinţța	  lui	  Isus	  înseamnă	  a	  
avea	  acest	  legământ	  prin	  care	  natura	  umană	  este	  unită	  cu	  natura	  divină.	  Şi	  mai	  ştiu	  un	  lucru,	  
anume	  că	  lumea	  va	  dispreţțui	  această	  credinţță	  şi	  va	  recurge	  la	  orice	  măsuri	  spre	  a	  aduce	  la	  
tăcere	  evanghelia	  “aceasta”	  a	  împărăţției.	  

Ambasadorii	  lui	  Hristos	  vor	  avea	  grijă	  ca	  omenirea	  să	  audă	  evanghelia	  “aceasta”	  a	  
împărăţției,	  ca	  ea	  să	  slujească	  de	  mărturie	  tuturor	  oamenilor.	  Atunci	  va	  veni	  sfârşitul.	  Sfârşitul	  
veacului	  acesta.	  

	  


