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TRASEUL INCREDIBIL AL FUTURISMULUI 
Schimbarea vremurilor și implicațiile pentru interpretarea apocaliptică a adventiștilor de ziua a șaptea 

STEPHEN BOHR 
 
Un scenariu popular 
 
 

„Milioane de creștini vor dispărea dintr-o dată datorită răpirii secrete. Ei nu vor trebui să se 
confrunte cu încercările care se vor abate peste pământ pentru că vor fi luați la cer ca să Îl întâlnească pe Isus 
în nori. Această răpire este urmată de șapte ani de strâmtorare. În primii trei ani și jumătate condiția omului 
va degenera. În acest timp puterea militară și politică va fi preluată de o confederație europeană condusă de 
Antihrist. Acest om puternic, deși rănit la cap, va supraviețui printr-o minune și va câștiga o putere fără 
precedent. În această criză el va încheia un tratat de pace pentru șapte ani în Orientul Mijlociu. Oricum, 
Antihrist care poartă semnul Satanei - 666 - va arăta tuturor adevărata lui natură. Pe la jumătatea 
încercărilor el și asistentul lui, profetul fals, va teroriza lumea și va forța pe toți să poarte semnul 666 pe 
mână sau pe frunte.  
 

Apoi, când istoria se va apropia de încheiere, va avea loc o mare bătălie. Armate din nord, Orientul 
îndepărtat și țările arabe se vor întâlni pe muntele Meghido din Israel. Bătălia sângeroasă de la Armaghedon 
va dura un an timp în care vor muri milioane de oameni. Isus Hristos va apărea și va distruge pe cei care au 
mai rămas din aceste armate, îi va arunca pe Antihrist și pe profetul fals în lacul de foc, va începe mult 
așteptatul mileniu - o utopie de 1 000 de ani. Isus și sfinții vor domni din Ierusalim peste lume. 
 

Însă acesta nu va fi sfârșitul. După o mie de ani de pace Satana este dezlegat din groapa fără fund. El 
va organiza o armată pentru bătălia finală și îi va arunca lui Dumnezeu o ultimă provocare. Focul care va veni 
din cer va distruge forțele satanice și pe diavolul care va fi aruncat în lacul de foc. Morții vor fi înviați pentru 
judecată. Cei a căror nume nu a fost găsit în cartea vieții vor fi aruncați în iad. Dumnezeu va crea un cer nou 
și un pământ nou. Pacea și bucuria vor domni pe veci.”i 
 

Scenariul descris mai sus nu se găsește într-un roman de ficțiune. El se află la baza sistemului 
crezului profetic a milioane de americani care își declară credința în infailibilitatea Bibliei. Deși pare bizar, 
mii de pastori și profesori protestanți îl proclamă ca fiind adevărul Evangheliei. De unde vine acest scenariu 
profetic senzațional? A fost el dintotdeauna crezul bisericii creștine? Așa va arăta conflictul final sau 
protestantismul se pregătește pentru o mare dezamăgire? 
 
Schimbarea vremurilor 
 

Versetul central din studiul nostru va fi Daniel 7:25: „ El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui 
Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea; şi sfinţii vor fi 
daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme.” ii Punctul central al acestei lucrări 
este faptul că Daniel 7:25 a prevăzut cu peste 2.500 de ani în urmă apariția acestei hermeneutici futuriste 
prin care se caracterizează scenariul de mai sus. Noi, adventiștii de ziua a șaptea, am acordat multă atenție 
încercării cornului cel mic de a schimba legea. Dar nu am acordat atât de multă atenție explicației despre ce 
înseamnă încercarea de a schimba vremurile. Aceia care și-au luat timp să discute schimbarea vremurilor au 
presupus că Daniel 7:25 vorbește despre o schimbarea a legii în timp. În această lucrare vom aborda o nouă 
perspectivă. Vom discuta despre cum schimbarea timpurilor profetice ale lui Dumnezeu a condus pe 
dispensaționaliști să împartă în mod greșit Cuvântul adevărului și să ofere interpretări personale care ascund 
marile adevăruri ale Cuvântului profeției care este sigur. 
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