
ÎMPĂRĂ IA Ț
LUI DUMNEZEU

Nici  o  cerere  n-a fost  făcută  cu  atâta  zel,  nici  o  dorin ă  n-a fost  exprimată  cu atâtaț
sinceritate, nici o nevoie n-a fost sim ită cu atâta seriozitate, ca aceea pentru o împără ie deț ț
pace, bucurie i fericire care să înlocuiască stările prezente de pe Pământ.ș

Credin a i chiar via a cre tinilor sunt bazate pe Isus din Nazaret. Isus i-a concentratț ș ț ș Ș
via a i învă ăturile în jurul acestui subiect, al unei împără ii viitoare. El ne-a învă at despreț ș ț ț ț
aceasta în cuvintele: “Dar cei găsi i vrednici să aibă parte de veacul acela i de înviereaț ș
dintre cei mor i, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita; pentru că nici nu vor mai puteaț
muri, căci vor fi ca îngerii. i ei sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii". Luca 20:35, 36. Ș

Isus a vorbit despre împără ia viitoare în pildele Sale. În una din aceste pilde a spus:ț
“Atunci  Împăratul  va zice celor  de la dreapta Lui:  “Veni i,  binecuvânta ii  Tatălui  Meu, deț ț
mo teni i  împără ia  care v-a  fost  pregătită de la întemeierea lumii”"  (Matei  25:34).  El  aș ț ț
demonstrat puterea împără iei prin nenumărate miracole: a dat vedere orbilor, i-a făcut peț
chiopi să umble i chiar a înviat mor ii!ș ș ț
Isus  a  promis această  împără ie;  despre  această  împără ie  a  ț ț propovăduit; pentru

ob inerea ei a i ț ș murit!

CUM VA FI ACEA ÎMPĂRĂ IE?Ț

Cu toate că această împără ie a fost subiectul central al vie ii lui Isus, ideea n-a pornit deț ț
la El. Conceptul împără iei se găse te i în profe iile Vechiului Testament.ț ș ș ț

Profe ii au prorocit despre o împără ie în care va fi ț ț sănătate, în care va fi armonie între
oameni. Au vorbit despre o împără ie de ț pace, în care va fi securitate economică totală.
Astfel a vorbit Isaia: “Nu se va face nici un rău i nici o pagubă pe tot muntele Meu celș
sfânt" (Isaia 11:6-9); “din săbiile lor î i vor făuri fiare de plug" (Isaia 2:4); “ale ii Mei se vorș ș
bucura de lucrul mâinilor lor". Isaia 65:21, 22.

Profe ii au prorocit despre o împără ie în care va fi armonie între om i animale; toateț ț ș
animalele vor trăi în pace i armonie completă, iar animalele care acum sunt periculoaseș
atunci vor fi blânde.

“Atunci  lupul  va locui  împreună cu mielul i  leopardul se va culca împreună cu iedul;ș
vi elul, puiul de leu i vitele îngră ate vor fi  împreună i le va mâna un copila ; vaca iț ș ș ș ș ș
ursoaica vor pa te la un loc i puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul,ș ș
pruncul care suge se va juca la gura scorburei năpârcii i copilul în ărcat va băga mâna înș ț
vizuina viperei. Nu se va face nici un rău i nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căciș
pământul va fi plin de cuno tin a ș ț DOMNULUI, ca fundul mării de apele care-l acoperă". Isaia
11:6-9.

Profe ii au prorocit despre o împără ie de pace în care va fi armonie între oameni i nu vaț ț ș
fi război. În această împără ie: “El va fi Judecătorul neamurilor, El va mustra un mare numărț
de popoare, a a încât din săbiile lor î i vor făuri fiare de plug i din suli ele lor cosoare: niciș ș ș ț
un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia i nu vor mai învă a războiul". Isaia 2:4.ș ț

Ei au prorocit despre o împără ie în care securitatea economică va fi deplină; omenireaț
va  beneficia  de  roadele  muncii  ei  i  va  trăi  în  siguran ă,  fără  teama de pierdere:  “Vorș ț
construi case i le vor locui; vor sădi vii i le vor mânca rodul. … ale ii Mei se vor bucura deș ș ș
lucrul mâinilor lor". Isaia 65:21, 22.



În Noul Testament apostolii au prorocit despre o împără ie în care moartea însă i va fiț ș
înlăturată — “moartea nu va mai exista" (Apocalipsa 21:4). Acestea nu sunt doar vise goale.
Ei n-au avut iluzii, ci au vorbit despre adevăruri de care erau siguri fiindcă erau martori la
“măre ia Lui”. Apostolul Petru a spus:ț

“Căci v-am făcut cunoscut puterea i venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu urmărindș
ni te basme me te ugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi în ine, cu ochii no tri, măre iaș ș ș ș ș ț
Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste i slavă, atunci când din slava minunată s-ș
a auzit un glas care Îi zicea: “Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc desfătarea”.

i noi în ine am auzit acest glas venind din cer, fiind cu El pe muntele cel sfânt. i avemȘ ș Ș
cuvântul prorociei i mai sigur, la care bine face i că lua i aminte". 2 Petru 1:16-19.ș ț ț

i apostolul Pavel când vorbe te despre sine scrie: “Cunosc un om în Hristos, care … aȘ ș
fost răpit până în al treilea cer" (2 Corinteni 12:2). În versetul 4 el nume te acest al treileaș
cer rai. Ace ti scriitori biblici au putut vorbi cu o astfel de autoritate, cu o astfel de siguran ă,ș ț
fiindcă  au  avut  un  sprijin  clar;  i  în  cele  mai  multe  din  profe iile  lor  despre  împără ie,ș ț ț
siguran a lor este exprimată astfel: “căci gura ț DOMNULUI o tirilor a vorbit".ș

PENTRU CINE 
VA FI ACEASTĂ ÎMPĂRĂ IE?Ț

Această împără ie va fi pentru  ț cei drep iț  (Matei 13:43)! Va fi pentru  cre tiniș  (Faptele
Apostolilor 16:31)! Va fi i pentru ș evrei (Ezechiel 16:55)! Va fi pentru păgânii din Sodoma iș
Gomora (Matei 10:15)! Va fi pentru păgânii din Tir i Sidon (Matei 11:22)! De fapt împără iaș ț
va fi pentru TO IȚ  oamenii! “Nu vă mira i de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când to i ceiț ț
din morminte vor auzi  glasul  Lui  i  vor ie i  din ele:  cei  care au practicat binele, pentruș ș
învierea vie ii, iar cei care au făcut răul, pentru învierea judecă ii." Ioan 5:28, 29.ț ț

TO IȚ  cei care sunt în morminte vor fi ridica i la via ă — evrei i arabi, cre tini i  atei,ț ț ș ș ș
catolici  i  protestan i,  sfin i  i  păcăto i  —  ș ț ț ș ș TO I!Ț  Dar  aceasta pare imposibil,  căci  Biblia
spune  clar  că  “În  nimeni  altul  nu  este  mântuire,  căci  nu  este  sub  cer  alt  Nume  dat
oamenilor, în care trebuie să fim mântui i". Faptele Apostolilor 4:12.ț

Este adevărat! Mai întâi omul trebuie să creadă în Cristos ca să trăiască ve nic în aceaș
împără ie. Totu i Biblia sus ine foarte clar că i oamenii din Sodoma i Gomora, din Tir iț ș ț ș ș ș
din  Sidon vor  fi  în  împără ie,  i  ei  n-au  crezut  în  Cristos.  Pot  fi  oare  ambele  afirma iiț ș ț
adevărate? Da!

Armonia dintre aceste idei aparent opuse se găse te într-o declara ie simplă a voin ei luiș ț ț
Dumnezeu în privin a omului, dată prin apostolul  Pavel:  “Lucrul acesta este bun i  bineț ș
primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dore te ca to i oamenii să fie mântui iș ț ț
i să vină la cuno tin ă de adevăr. Căci este un singur Dumnezeu i un singur Mijlocitorș ș ț ș

între Dumnezeu i  oameni:  Omul  Hristos Isus, care Sș -a dat  pe Sine Însu i  ca  ș pre  deț
răscumpărare pentru to iț ; această mărturie a fost dată la timpul ei". 1 Timotei 2:3-6.

Da, Dumnezeu dore te ca  ș to i oamenii să fie mântui i!ț ț  Isus Cristos S-a dat pe Sine ca
pre  de răscumpărare pentru to i!ț ț  Cum s-ar putea spune mai clar? Mântuirea este pentru
TO IȚ  — evrei i neamuri, sfin i i păcăto i, cre tini i păgâni —ș ț ș ș ș ș  pentru  TO I!Ț  Totu i, “nuș
este sub cer alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântui i”, decât Isus Hristos.ț
Ambele afirma ii se află în Biblie i Biblia spune adevărul! ț ș

Biblia este o carte complexă, dar subiectul ei central e simplu. Este istoria răscumpărării.
Începe cu omul creat perfect i pus într-o grădină perfectă — Eden. Apoi vedem perecheaș
originară — Adam i Eva — păcătuind i aruncând întreaga rasă în consecin ele păcatuluiș ș ț
— moartea.

Biblia se încheie cu restaurarea omului la perfec iune pe un pământ perfect, un pământț
cură at de necură irile păcatului — incluzând însă i moartea.ț ț ș



Între început  i  încheiere ea ese istoria făgăduin ei  i  îndeplinirii  ei,  a deznădejdii  iș ț ț ș ș
speran ei, a prezicerii i realită ii, a răscumpărării omului printr-un om — Isus.ț ș ț

O RĂSCUMPĂRARE 
PENTRU TO I!Ț

Însu i  cuvântul  “răscumpărare"  arată  principiul  pe  care  este  bazată  oferta  Bibliei  deș
mântuire. Este luat din cuvântul grecesc anti- lutron, care înseamnă un pre  corespunzător.ț

O balan ă simplă ilustrează bine aceasta.  Adam a păcătuit  i  a  atras asupra lui  i  aț ș ș
urma ilor lui pedeapsa meritată, adică moartea. Balan a dreptă ii a cerutș ț ț -o. Cristos a murit
ca pre  corespunzător — un om perfect pentru un om perfect — să plătească păcatul luiț
Adam i să echilibreze iară i balan a dreptă ii. Este simplu? Da, este simplu! Este scriptural!ș ș ț ț

i este adevărat! Ș
Deoarece to i copiii lui Adam ( i de asemenea urma ii lor) s-au născut după primul păcat,ț ș ș

ei s-au născut într-o stare de moarte. Psalmistul David a exprimat bine aceasta: “Iată că
sunt născut în nelegiuire i în păcat m-a conceput mama mea". Psalmul 51:5.ș

Urma ii lui Adam sunt atât oameni buni cât i oameni răi, atât sfin i cât i păcăto i, atâtș ș ț ș ș
credincio i cât i necredincio i, i to i au garan ia mântuirii prin sângele vărsat al lui Cristos,ș ș ș ș ț ț
care a fost dat de bună voie pentru Adam i ș pentru to iț  urma ii lui.ș

Apostolul Pavel a rezumat întregul mesaj al Bibliei în două propozi ii scurte: “Căci dacăț
moartea a venit prin om, tot prin om a venit i învierea mor ilor. i după cum în Adam to iș ț Ș ț
mor, tot a a în Hristos, to i vor fi făcu i vii". 1 Corinteni 15:21, 22.ș ț ț

Deci, toată rasa umană va fi eliberată de sub sentin a mor ii adamice. Această eliberareț ț
este garantată de moartea lui Cristos pentru to i oamenii — pentru cei buni i pentru cei răi.ț ș

Dar un lucru este să fie eliberată din mormânt, i cu totul altul este să men ină acea via ăș ț ț
eliberată. În timp ce moartea lui Isus promite via ă pentru to i cei din morminte, nu promiteț ț
că acea via ă va fi men inută ve nic. Via a ve nică va fi condi ionată.ț ț ș ț ș ț

Lui Adam i Evei le-a fost dată via ă în grădina Edenului. Ei n-au meritat-o. Via a a fost unș ț ț
dar. A fost din harul lui Dumnezeu. Ei puteau să- i men ină acea via ă pentru totdeauna, darș ț ț
n-au men inut-o pentru că au păcătuit.ț

Tot  a a,  în  împără ia  lui  Dumnezeu  to i  oamenii  vor  fi  trezi i  la  via ă  fără  să  meriteș ț ț ț ț
aceasta. Vor putea men ine acea via ă pentru totdeauna. Oare o vor men ine? La fel ca i înț ț ț ș
cazul lui Adam i al Evei: ei vor alege.ș

O CUNO TIN Ă A ADEVĂRULUIȘ Ț

Aici  este  locul  unde  trebuie  să  fie  examinată  expresia  din  declara ia  lui  Pavel  cătreț
Timotei: “Care dore te ca to i oamenii … i să vină la cuno tin ă de adevăr". 1 Timotei 2:4.ș ț ș ș ț

Planul lui Dumnezeu este ca to i oamenii să “audă vocea Fiului Omului i să iasă afară"ț ș
din morminte, apoi să fie instrui i în “cuno tin a adevărului". Cuno tin a adevărului îi va faceț ș ț ș ț
responsabili i atunci vor putea alege în deplină cuno tin ă de cauză. ș ș ț

Oare aceasta nu-i dă omului o a doua ansă? Nu. Via a din moarte pentru to i nu este aș ț ț
doua ansă ci doar o completare a ceea ce Dumnezeu a plănuit de la început.ș

DE CE SE AMÂNÂ ATÂT DE MULT?

Dar, dacă împără ia lui Dumnezeu este atât de minunată, de ce se amână atât de mult?ț
Isus a murit cu aproape 2000 de ani în urmă i împără ia nu este încă stabilită. În loc deș ț
îmbunătă ire, mul i simt că situa ia lumii a devenit mai rea. De ce se amână atât de mult?ț ț ț

Biblia  arată  trei  motive  ale  acestei  amânări.  PRIMUL,  pentru  a  popula  în  întregime
pământul;  AL DOILEA,  pentru  a  lăsa  pe  om să aibă  experien a  deplină  cu păcatul  iț ș



consecin ele lui; i ț ș AL TREILEA, pentru a se dezvolta o clasă de oameni care vor conlucra
cu Cristos în ridicarea rasei umane la via ă, perfec iune i fericire.ț ț ș

La început  când Dumnezeu l-a făcut pe om i  l-a pus în grădina Edenului,  i-a dat  oș
misiune.  “Dumnezeu  i-a  binecuvântat  i  Dumnezeu  le-a  zis:  “Fi i  roditori,  înmul i iș ț ț ț -vă,
umple i pământul i supune iț ș ț -l; i stăpâni i peste pe tii mării, peste păsările cerului i pesteș ț ș ș
orice vie uitoare care se mi că pe pământ”". Geneza 1:28.ț ș

Astăzi  exper ii  în  demografie  spun  că  tocmai  aceasta  este  problema.  Ei  spun  căț
Pământul  se  confruntă  cu  o  explozie  demografică  în  a a  măsură  încât  ne  amenin ăș ț
existen a. Dar acest lucru este oare adevărat? Biblia arată că omenirea a trăit pe aceastăț
planetă cu pu in peste 6.000 de ani. Popula ia totală de la creare până în prezent a fostț ț
estimată la 30-50 miliarde. Aceasta reprezintă o masă mare de oameni!

Totu i, pământul este mare i la o popula ie de cincizeci de miliarde, numai pe insulaș ș ț
Noua Zeelandă fiecare persoană ar putea avea 5,57 m2. Dar ve i zice, aceasta nu este oț
suprafa ă mare. Adevărat! Dar Noua Zeelandă ocupă doar o foarte mică parte pe glob.ț

Omul are nevoie de spa iu nu numai să trăiască, ci i să- i ob ină hrana necesară pentruț ș ș ț
men inerea vie ii. Spa iu adecvat de asemenea a fost asigurat în planul lui Dumnezeu.ț ț ț

Observa i  iară i  cuvintele  profetului  Isaia:  “De ertul  i  ara  fără  apă  se  vor  bucura;ț ș ș ș ț
pustietatea se va înveseli i va înflori ca trandafirul; se va acoperi cu flori i se va bucura dinș ș
plin, da, se va bucura cu cântece de veselie, căci i se va da slava Libanului, strălucirea
Carmelului i a Saronului. Vor vedea slava ș DOMNULUI, măre ia Dumnezeului nostru". Isaiaț
35:1, 2.

DE ERTUL VA ÎNFLORI Ș
CA TRANDAFIRUL

Astăzi de ertul se întinde pe mii de kilometri — Sahara, Gobi, marele de ert din sud-ș ș
vestul Americii, centrul Australiei. Nenumăra i kilometri sunt suprafe e pustii, neproductive iț ț ș
acoperite  de  tufări uri.  Gândi i-vă  la  toate  acestea înflorind  ca trandafirul.  Gândi i-vă laș ț ț
locurile care nu sunt productive din lume: Ucraina, provinciile vaste de preerie din Canada,
preeriile din Statele Unite ale Americii. Gândi i-vă la acestea împreună cu marea suprafa ăț ț
a de erturilor de astăzi. Da, există spa iu pentru ș ț iș  mai mul i. ț

i oamenii au primit misiunea de la Dumnezeu “să umple pământul". Această “umplere" aȘ
pământului este unul dintre motivele marii amânări în introducerea împără iei pentru careț
am fost învă a i să ne rugăm.ț ț

PERMISIUNEA RĂULUI

Experien ele omului pe pământ au fost grele. Omul a trebuit să- i câ tige existen a cuț ș ș ț
“sudoarea fe ei". Pe lângă aceasta, brutalitatea omului fa ă de om a umplut de repulsie peț ț
to i aceia mai decen i dintre ei. La aceste dureri ale rasei umane s-au adăugat i dezastreleț ț ș
naturale,  ca  de  exemplu  inunda iile,  cutremurele  de  pământ,  perioadele  de  foamete,ț
erup iile vulcanice. Oare va dori omul să trăiască întotdeauna într-o asemenea stare? Dacăț
există un Dumnezeu, de ce a permis atâta suferin ă?ț

Există un scop pentru tot acest rău. Să ascultăm cuvintele împăratului Solomon: “Mi-am
pus inima să cercetez i să adâncesc cu în elepciune tot ce se întâmplă sub ceruri: iată oș ț
preocupare obositoare, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor, ca să fie umili i prin ea".ț
Eclesiastul 1:13.

Păcatul a fost introdus pe acest pământ prin interven ia unei personalită i rele — Satan.ț ț
Influen a lui a dus la o mare epidemie a răului. Fiecare fiin ă umană din lume poate săț ț
în eleagă cuvintele lui David: “Iată că sunt născut în nelegiuire i în păcat m-a conceputț ș
mama mea". Psalmul 51:5.



Unul dintre motivele succesului Împără iei lui Dumnezeu este bazat pe o premisă simplă,ț
i anume că influen ele celui rău vor fi restrânse — Satan va fi legat.ș ț
“Apoi am văzut un înger coborându-se din cer, având cheia Adâncului i un lan  mare înș ț

mână. El a pus mâna pe balaur, arpele cel vechi, care este Diavolul i Satan, i l-a legatș ș ș
pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis i a pecetluit intrarea deasupra lui, caș
să nu mai în ele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fieș
dezlegat pentru pu in timp." Apocalipsa 20:1-3.ț

În timp ce oamenii vor fi educa i în legile lui Dumnezeu i ale dreptă ii, Satan va fi legat.ț ș ț
Astfel oamenii vor avea minunata oportunitate să compare două stiluri de via ă — cel deț
păcat, cu consecin ele lui de durere, boală i moarte, i cel de dreptate, cu consecin ele eiț ș ș ț
de fericire, sănătate i via ă. Există oare vreo îndoială în privin a stilului de via ă pe care îlș ț ț ț
vor alege? Cu siguran ă îl vor alege pe cel care garantează via a.ț ț

CONLUCRĂTORI ÎN ÎMPĂRĂ IEȚ  

Dar  mai  există  un motiv  pentru  această amânare.  Lucrarea împără iei  este  o lucrareț
mare. Planul lui Dumnezeu este să fie ni te conlucrători cu Isus în această mare lucrare deș
ridicare a lumii. Când Isus va domni, vor fi unii care vor domni cu El. “Dacă răbdăm, vom iș
împără i împreună cu El; dacă Îl tăgăduim, i El ne va tăgădui." 2 Timotei 2:12.ț ș

“Ferici i i sfin i sunt cei care au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte nu areț ș ț
nici o putere; ci vor fi preo i ai lui Dumnezeu i ai lui Hristos i vor împără i cu El o mie deț ș ș ț
ani." Apocalipsa 20:6.

Alegerea i pregătirea acestei clase durează de multe secole, de la moartea lui Cristosș
până în  prezent.  Ace tia  vor  fi  cu  Domnul  lor  în  cer,  colaborând cu El  în  lucrarea  deș
restaurare a oamenilor la via ă perfectă pe pământ.ț

“Preaiubi ilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. i ce vom fi nu s-a arătat încă. Darț Ș
tim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea a a cum este." 1ș ș

Ioan 3:2.
Prin urmare, popularea pământului, deplina permisiune a omului să aibă experien a cuț

răul i cu consecin ele lui i alegerea unei clase de conlucrători cu Cristos în împără ie, suntș ț ș ț
cele trei motive pentru care s-a amânat aproape două mii de ani stabilirea domniei dreptă ii.ț
Dar lucrul acesta se va face — la timpul cuvenit al lui Dumnezeu.

CÂND VA VENI ACEA ÎMPĂRĂ IE?Ț

Cum tim noi când va veni împără ia? Este aproape?ș ț
Da! Este aproape! Biblia arată o mul ime de semne ale schimbării condi iilor din lumeț ț

care  introduc  acea împără ie.  Multe  dintre  acestea  se  găsesc  în  cuvântarea  Domnuluiț
nostru Isus, din Matei capitolul 24, bazându-se pe o profe ie din cartea lui Daniel, capitolulț
12.

Vom arăta pe scurt doar patru dintre aceste semne:
Un timp de necaz care amenin ă să distrugă tot ce este viu:ț  

“Pentru că atunci va fi un necaz a a de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumiiș
până acum i nici nu va mai fi. i dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni nș Ș -ar scăpa;
dar, din cauza acelor ale i, zilele acelea vor fi scurtate." Matei 24:21, 22.ș

Până la al doilea război mondial, când a izbucnit era războaielor nucleare, omul n-a avut
capacitatea de a distruge întreaga crea ie. Astăzi cuvântul de co mar “nimicire în masă”ț ș
măre te frica omului datorită capacită ii de a distruge tot ce-i viu.ș ț
Cuno tin a i revolu ia în transporturi:ș ț ș ț



“Tu,  însă,  Daniel,  ine  ascunse  aceste  cuvinte  i  pecetluie te  cartea,  până  la  timpulț ș ș
sfâr itului. Mul i vor alerga încoace i încolo i cuno tin a va cre te." Daniel 12:4.ș ț ș ș ș ț ș

Odată cu introducerea educa iei obligatorii, cu posibilitatea de acces la materialul tipărit iț ș
cu introducerea epocii  calculatorului,  cuno tin a a crescut foarte mult  — dublându-se laș ț
fiecare 5-8 ani! Mijloacele de transport rapid sunt atât de obi nuite încât adesea uităm căș
strămo ii no tri, cu numai 150 ani în urmă, au fost limita i doar la viteza de mers a unui cal,ș ș ț
i cei mai mul i au murit fără să călătorească la distan ă mai mare de câ iva kilometri deș ț ț ț

locurile lor de na tere.ș
Israelul:

“Poporul Meu Israel … vor zidi iară i cetă ile pustiite i le vor locui … Îi voi planta în araș ț ș ț
lor i nu vor mai fi smul i din ara pe care le-am dat-o, zice ș ș ț DOMNUL Dumnezeul tău." Amos
9:14, 15.

Printr-un miracol modern, acest popor care a pribegit fără patrie timp de 2.000 de ani, s-a
întors la patria lui. În ciuda numeroaselor atacuri, cu du mani mai numero i, el a rezistat, iș ș ș
astăzi stă tare printre familiile neamurilor.
Propovăduirea Evangheliei:

“Evanghelia aceasta a împără iei va fi predicată în toată lumea ca o mărturie pentru toateț
popoarele. i atunci va veni sfâr itul." Matei 24:14.Ș ș

La începutul anilor 1800 au fost stabilite în Europa i Statele Unite ale Americii societă ileș ț
biblice în scopul distribuirii Scripturilor în întreaga lume. Astăzi Biblia este încă cea mai bine
vândută carte i este disponibilă în peste o mie de limbi.ș

Să ascultăm iară i cuvântul Domnului: “Tot a a, când ve i vedea întâmplându-se acesteș ș ț
lucruri, să ti i că împără ia lui Dumnezeu este aproape". Luca 21:31.ș ț ț

Noi trăim într-o zi în care omul are puterea de a distruge tot ce este viu. Trăim într-o zi
când  cuno tin a  a  crescut  i  mul i  aleargă  încoace  i  încolo.  Trăim  într-o  zi  în  careș ț ș ț ș
rena terea lui Israel în vechea lui patrie este un fapt. Trăim într-o zi în care Evanghelia —ș
Biblia — este publicată în întreaga lume.
De aceea trăim într-o zi în care împără ia lui Dumnezeu este aproape!ț

Da, omul s-a rugat pentru multe lucruri.  Dar pentru nici  un lucru nu s-a rugat atât de
intens sau atât de mult cum s-a rugat pentru împără ie. i aceasta este o rugăciune care vaț Ș
fi împlinită curând.

“Tatăl nostru care e ti în ceruri! Sfin ească-se Numele Tău; vie împără ia Ta; facă-se voiaș ț ț
Ta, precum în cer a a i pe pământ." Matei 6:9, 10.ș ș


