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INTRODUCERE 
 

Dispensaționalismul este, în esență, metoda de in-
terpretare a Scripturii care consideră două popoare di-
ferite ale lui Dumnezeu, cu două destine diferite: Israel 
și Biserica. În forme variate și printre multe grupuri de 
credincioși, această idee are o influență răspândită – 
dar este ea biblică?  

În cele ce urmează voi prezenta o listă de idei la care 
aderă mulți dintre susținătorii contemporani ai dispen-
saționalismului, și o listă de versete din Scriptură care 
tratează respectivele idei.  

Lista de idei de mai jos ilustrează o parte largă a în-
vățăturilor dispensaționale populare; cu toate acestea, 
dispensaționalismul nu este în niciun fel o entitate teo-
logică monolitică; mulți dispensaționaliști auto-decla-
rați, în special cei din școala progresistă, nu aderă la 
multe dintre punctele dispensaționalismului. 

1. Biserica nu este continuarea poporului Lui 
Dumnezeu din Vechiul Testament, ci un trup diferit 
care s-a născut în Ziua Cincizecimii. 
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2. Biserica nu este niciodată pusă pe picior de ega-
litate cu Israelul în Noul Testament, iar creștinii nu 
sunt Iudei, adevăratul Israel etc. 

3. Profețiile făcute Israelului în Vechiul Testa-
ment nu sunt împlinite în Biserică și nici nu vor fi îm-
plinite vreodată în Biserică. 

4. Biserica nu participă la Noul Legământ profețit 
în Vechiul Testament; acesta este profețit pentru Isra-
elul etnic și va fi instituit într-o împărăție viitoare de o 
mie de ani. 

5. Sfinții din Vechiul Testament au fost mântuiți 
numai prin credință, doar în baza lucrării de la Calvar 
a lui Hristos; cu toate acestea, obiectul credinței lor nu 
a fost Hristos, ci mai degrabă descoperirea făcută în 
timpul dispensației lor. 

6. Sfinții din Vechiul Testament nu au avut cunoș-
tință de venirea „epocii Bisericii”, de învierea lui Hristos, 
sau, în esență, de ceea ce noi numim astăzi Evanghelia. 

7. Când Isus a venit pe pământ, El le-a oferit evre-
ilor o împărăție fizică, dar ei L-au respins. 

8. Când Isus a propovăduit „Evanghelia Împărăției”, 
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s-a referit la modul cum evreii, ca etnie, puteau intra și 
primi răsplăți în această împărăție fizică, și această Evan-
ghelie trebuie deosebită de Evanghelia definită în 1 Co-
rinteni 15:3-4, pe care apostolii au predicat-o mai târ-
ziu în biserică. 

9. După ce evreii au respins oferta împărăției lui 
Isus, El a inaugurat o „epocă a Bisericii” ca o paranteză 
în istorie, care se va încheia imediat înainte ca Dumne-
zeu să se ocupe din nou de poporul Său ca națiune, 
adică Israelul etnic. 

10. În decursul „epocii Bisericii”, Isus nu împără-
țește de pe tronul lui David, ci El este implicat în lucra-
rea Sa de Preot, lucrarea Sa de Împărat urmând a avea 
loc în viitoarea împărăție de o mie de ani. 

11. La un anume moment, iminent dar nespecifi-
cat, Isus va reveni (dar nu în totalitate pe pământ, ci 
numai în aer) și va răpi Biserica Lui, numită și Mireasa 
Lui; apoi pentru următorii 7 ani, membrii ei vor săr-
bători cu El la nunta Mielului; în acest timp, pe pă-
mânt, El va începe să se ocupe din nou de poporul Său 
ca națiune, adică Israelul etnic, chemându-i la El și 
protejându-i în mijlocul celor 7 ani ai Necazului cel 
Mare; la mijlocul celor 7 ani, Antihrist se va declara ca 
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dumnezeu în templul evreu reconstruit și va cere închi-
nare din partea întregii lumi. 

12. După acești 7 ani, Hristos va reveni, de această 
dată complet pe pământ. El va învinge forțele răului, îl 
va lega pe Satana și îl va arunca într-o prăpastie, apoi va 
inaugura Împărăția fizică pentru Israel, pe care le-a ofe-
rit-o evreilor în decursul vieții Sale pământești. Evreii 
care vor supraviețui necazului vor popula pământul în 
decursul acestei epoci de aur binecuvântate, iar crești-
nii vor domni spiritual, în trupuri glorificate. 

13. După acești o mie de ani, Satana va fi eliberat 
și va aduna o armată dintre urmașii evreilor care vor su-
praviețui necazului. În final, el va fi învins și aruncat în 
Iad. În acest moment, păcătoșii morți vor fi înviați și 
judecați, dar morții neprihăniți au fost deja înviați cu o 
mie de ani mai devreme, la răpire. Hristos îi va duce 
apoi în Cerul Nou și Pământul Nou, iar soarta tuturor 
oamenilor va fi definitiv încheiată. Dispensaționaliștii 
au păreri împărțite dacă pe Pământul Nou va mai 
exista vreo deosebire între creștini și evrei. 

Nathan Pitchford 
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1 
POPORUL LUI DUMNEZEU 

 

DE LA ÎNCEPUT, DUMNEZEU A ALES UN POPOR DINTRE TOATE 
DE PE PĂMÂNT 

Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul, Dum-
nezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să 
fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața 
pământului (Deut. 7:6). 

Și numai de părinții tăi S-a alipit Domnul ca să-i iu-
bească; și după ei, pe sămânța lor, pe voi v-a ales El 
dintre toate popoarele, cum vedeți azi (Deut. 
10:15). 

Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul, Dum-
nezeul tău, și Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca 
să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe 
fața pământului (Deut. 14:2). 

Dar tu, Israele, robul Meu, Iacove, pe care te-am 
ales, sămânța lui Avraam, prietenul Meu, tu, pe 
care te-am luat de la marginile pământului, și pe 
care te-am chemat dintr-o țară depărtată, căruia ți-
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am zis: „Tu ești robul Meu, te aleg, și nu te lepăd!” 
(Isaia 41:8-9). 

ACEST POPOR ÎI APARȚINE PENTRU TOTDEAUNA 

Voi locui în mijlocul copiilor lui Israel, și nu voi pă-
răsi pe poporul Meu Israel (1 Împ. 6:13). 

I-am dat o locuință poporului Meu Israel, și l-am 
sădit ca să fie statornic acolo și să nu mai fie tulbu-
rat, pentru ca cei răi să nu-l mai nimicească așa cum 
îl nimiceau mai înainte (1 Cron. 17:9). 

Nu soarele îți va mai sluji ca lumină ziua, nici luna 
nu te va mai lumina cu lumina ei; ci Domnul va fi 
Lumina ta pe vecie, și Dumnezeul tău va fi slava ta 
(Isaia 60:19-21).  

Soarele tău nu va mai asfinți, și luna ta nu se va mai 
întuneca; căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, și 
zilele suferinței tale se vor sfârși. Nu vor mai fi decât 
oameni neprihăniți în poporul tău: ei vor stăpâni 
țara pe vecie, ca o odraslă sădită de Mine, lucrarea 
mâinilor Mele, ca să slujească spre slava Mea (Isaia 
60:20). 

EL SE VA DEPĂRTA DE ISRAEL, SAU ÎL VA EXILA PENTRU O 
VREME, DIN CAUZA NECREDINCIOȘIEI LOR ÎN LEGĂMÂNTUL 
CU EL  
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După cum Domnul Se bucura să vă facă bine și să 
vă înmulțească, tot așa Domnul Se va bucura să vă 
piardă și să vă nimicească; și veți fi smulși din țara 
pe care o vei lua în stăpânire. Domnul te va împrăș-
tia printre toate neamurile, de la o margine a pă-
mântului până la cealaltă: și acolo, vei sluji altor 
dumnezei pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici pă-
rinții tăi, dumnezei de lemn și de piatră. Între aceste 
neamuri, nu vei fi liniștit, și nu vei avea un loc de 
odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îți va 
face inima fricoasă, ochii lâncezi, și sufletul îndure-
rat. Viața îți va sta nehotărâtă înainte, vei tremura 
zi și noapte, nu vei fi sigur de viața ta. În groaza care-
ți va umplea inima și în fața lucrurilor pe care ți le 
vor vedea ochii, dimineața vei zice: „O, de ar veni 
seara!” și seara vei zice: „O, de ar veni dimineața!” Și 
Domnul te va întoarce pe corăbii în Egipt, și vei 
face drumul acesta despre care-ți spusesem: „Să nu-
l mai vezi!” Acolo, vă veți vinde vrăjmașilor voștri, 
ca robi și roabe: și nu va fi nimeni să vă cumpere 
(Deut. 28:63-68).  

Domnul a lepădat tot neamul lui Israel; i-a smerit, 
i-a dat în mâinile jefuitorilor, și a sfârșit prin a-i iz-
goni dinaintea Feței Lui. Căci Israel se dezlipise de 
casa lui David, și făcuseră împărat pe Ieroboam, 
fiul lui Nebat, care-i abătuse de la Domnul, și îl 
făcuse pe Israel să săvârșească un mare păcat. Copiii 
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lui Israel se dăduseră la toate păcatele pe care le fă-
cuse Ieroboam; nu s-au abătut de la ele, până ce 
Domnul a izgonit pe Israel dinaintea Lui, cum ves-
tise prin toți slujitorii Săi proroci. Și Israel a fost dus 
în robie, departe de țara lui, în Asiria, unde a rămas 
până în ziua de azi. Împăratul Asiriei a adus oameni 
din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat și din 
Sefarvaim, și i-a așezat în cetățile Samariei în locul 
copiilor lui Israel. Au pus stăpânire pe Samaria, și 
au locuit în cetățile ei (2 Împ. 17:20-24).  

S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebu-
cadnețar, care-l pusese să jure pe Numele lui Dum-
nezeu. Și-a înțepenit grumazul și și-a învârtoșat 
inima, până acolo încât nu s-a întors la Domnul, 
Dumnezeul lui Israel. Toate căpeteniile preoților și 
poporul au înmulțit și ei fărădelegile, după toate 
urâciunile neamurilor; și au pângărit Casa Domnu-
lui, pe care o sfințise El în Ierusalim. Domnul, 
Dumnezeul părinților lor, le-a dat din vreme trimi-
șilor Săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci voia să 
cruțe pe poporul Său și locașul Său. Dar ei și-au bă-
tut joc de trimișii lui Dumnezeu, I-au nesocotit cu-
vintele, și au râs de prorocii Lui, până când mânia 
Domnului împotriva poporului Său a ajuns fără 
leac. Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor 
împăratul Haldeilor, și i-a ucis cu sabia pe tinerii lor 
în casa locașului lor celui sfânt. N-a cruțat nici pe 
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tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul 
gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în 
mâna lui. Nebucadnețar a dus la Babilon toate 
uneltele din Casa Domnului, mari și mici, vistieriile 
Casei Domnului, și vistieriile împăratului și ale că-
peteniilor lui. Au ars Casa lui Dumnezeu, au dărâ-
mat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor case-
lor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. Pe cei ce 
au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși la 
Babilon. Ei i-au fost supuși, lui și fiilor lui, până la 
stăpânirea împărăției Perșilor, ca să se împlinească 
cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia; 
până ce țara și-a ținut Sabatele ei și s-a odihnit tot 
timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea celor 
șaptezeci de ani (2 Cron. 36:13-21).   

Și Domnul i-a zis: „Pune-i numele Izreel; căci peste 
puțină vreme, voi pedepsi casa lui Iehu, pentru sân-
gele vărsat la Izreel, și voi pune capăt domniei lui 
peste casa lui Israel. În ziua aceea, voi sfărâma arcul 
lui Israel în valea Izreel”. Ea a zămislit din nou, și a 
născut o fată. Și Domnul a zis lui Osea: „Pune-i nu-
mele Lo-Ruhama (Cea fără îndurare); căci nu voi 
mai avea milă de casa lui Israel, n-o voi mai ierta!” 
(Osea 1:4-6). 

Și Domnul a zis: „Pune-i numele Lo-Ami (Nu-i po-
porul meu); căci voi nu sunteți poporul Meu, și Eu 
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nu voi fi Dumnezeul vostru” (Osea 1:9).  

TOTUȘI, EL ÎI VA ADUNA ÎMPREUNĂ DIN NOU ȘI ÎI VA RESTA-
URA   

Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a ce-
rului, chiar și de acolo te va strânge Domnul, Dum-
nezeul tău, și acolo Se va duce să te caute. Domnul, 
Dumnezeul tău, te va aduce în țara pe care o stăpâ-
neau părinții tăi, și o vei stăpâni; îți va face bine, și 
te va înmulți mai mult decât pe părinții tăi. Dom-
nul, Dumnezeul tău, îți va tăia împrejur inima ta și 
inima seminței tale, și Îl vei iubi pe Domnul Dum-
nezeul tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău, 
ca să trăiești. Domnul, Dumnezeul tău, va face ca 
toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmașii tăi, 
peste cei ce te vor urî și te vor prigoni. Și tu, te vei 
întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui, și vei 
împlini toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi. 
Domnul, Dumnezeul tău, te va umple de bunătăți, 
făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul 
trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământu-
lui tău; căci Domnul se va bucura din nou de feri-
cirea ta, cum se bucura de fericirea părinților tăi 
(Deut. 30:4-9).  

O rămășiță, rămășița lui Iacov, se va întoarce la 
Dumnezeul cel puternic. Chiar dacă poporul tău, 
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Israele, ar fi ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță 
se va întoarce, căci nimicirea este hotărâtă, făcând să 
se reverse dreptatea. Și nimicirea aceasta, care a fost 
hotărâtă, Domnul, Dumnezeul oștirilor, o va aduce 
la îndeplinire în toată țara (Isaia 10:21-23). 

Dar voi avea milă de casa lui Iuda, și-i voi izbăvi prin 
Domnul, Dumnezeul lor; dar nu-i voi izbăvi nici 
prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin 
cai, nici prin călăreți (Osea 1:7). 

Totuși numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul 
mării, care nu se poate nici măsura, nici număra; și 
de unde li se zicea: ‚Nu sunteți poporul Meu’, li se 
va zice: ‚Copiii Dumnezeului Celui viu!’ Atunci 
copiii lui Iuda și copiii lui Israel se vor strânge la un 
loc, își vor pune o singură căpetenie, și vor ieși din 
țară; căci mare va fi ziua lui Izreel (Osea 1:10-11). 

În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui 
David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmă-
turile, și-l voi zidi iarăși cum era odinioară (Amos 
9:11). 

ATUNCI CÂND ÎI RESTAUREAZĂ, EL ÎI ȘI EXTINDE, FORMÂND 
UN POPOR DIN ORICE NAȚIUNE DE PE PĂMÂNT  

Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, asupra lui Iuda și 
asupra Ierusalimului. Se va întâmpla în scurgerea 
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vremurilor, că muntele Casei Domnului va fi înte-
meiat ca cel mai înalt munte; se va înălța deasupra 
dealurilor, și toate neamurile se vor îngrămădi spre 
el. Popoarele se vor duce cu grămada la el, și vor 
zice: „Veniți, să ne suim la muntele Domnului, la 
Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile 
Lui, și să umblăm pe cărările Lui”. Căci din Sion va 
ieși Legea, și din Ierusalim cuvântul Domnului 
(Isaia 2:1-3). 

Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot mun-
tele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cu-
noștința Domnului, ca fundul mării de apele care-l 
acoperă.  În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un 
steag pentru popoare; neamurile se vor întoarce la 
El, și slava va fi locuința Lui. În același timp, Dom-
nul Își va întinde mâna a doua oară, ca să răscum-
pere rămășița poporului Său, risipit în Asiria și în 
Egipt, în Patros și în Etiopia, la Elam, la Șinear și la 
Hamat, și în ostroavele mării. El va înălța un steag 
pentru neamuri, îi va strânge pe surghiuniții lui Is-
rael, și îi va aduna pe cei risipiți ai lui Iuda, de la cele 
patru capete ale pământului. Pizma lui Efraim va 
înceta, și vrăjmașii lui Iuda vor fi nimiciți; Efraim 
nu va mai fi gelos pe Iuda, și Iuda nu va mai fi vrăj-
maș lui Efraim, ci vor zbura pe umărul Filistenilor 
la apus, și îi vor jefui împreună pe fiii Răsăritului. 
Edom și Moab vor fi prada mâinilor lor, și fiii lui 



CAPITOLUL 1 

19 

Amon le vor fi supuși. Domnul va seca limba mării 
Egiptului, Își va ridica mâna asupra Râului în mâ-
nia Lui, îl va împărți în șapte pâraie, așa că îl vor pu-
tea trece încălțați. Și va fi un drum pentru rămășița 
poporului Său, care va mai rămânea în Asiria, cum 
a fost pentru Israel, în ziua când a ieșit din țara 
Egiptului (Isaia 11:9-16). 

În aceeași vreme, va fi un drum care va duce din 
Egipt în Asiria: Asirienii se vor duce în Egipt și Egip-
tenii în Asiria, și Egiptenii împreună cu Asirienii vor 
sluji Domnului. Tot în vremea aceea, Israel va fi al 
treilea, unit cu Egiptul și cu Asiria, ca o binecuvân-
tare în mijlocul pământului. Domnul oștirilor îi va 
binecuvânta și va zice: „Binecuvântat să fie Egiptul, 
poporul Meu, și Asiria, lucrarea mâinilor Mele, și Is-
rael, moștenirea Mea!” (Isaia 19:23-25). 

Da, în țară, în mijlocul popoarelor, este ca atunci 
când se scutură măslinul, sau ca la culesul ciorchine-
lor rămase după culesul viei. Ceilalți însă, care vor 
mai rămâne, își înălță glasul, scot strigăte de veselie; 
de pe țărmurile mării, laudă măreția Domnului. 
„Proslăviți-L dar pe Domnul în locurile unde strălu-
cește lumină, lăudați Numele Domnului, Dumneze-
ului lui Israel, în ostroavele mării!” (Isaia 24:13-15). 

El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza 
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dreptatea pe pământ; și ostroavele vor nădăjdui 
în legea Lui”. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, 
care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pă-
mântul și cele de pe el, care le-a dat suflare celor ce-
l locuiesc, și suflet celor ce merg pe el. „Eu, Dom-
nul, Te-am chemat ca să dai mântuire, și Te voi lua 
de mână, Te voi păzi și Te voi pune ca legământ al 
poporului, ca să fii Lumina neamurilor, să le des-
chizi ochii orbilor, să îi scoți din temniță pe cei le-
gați, și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. 
Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu; și slava 
Mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor”. 
„Iată că cele dintâi lucruri s-au împlinit, și vă vestesc 
altele noi; vi le spun mai înainte ca să se întâmple. 
Cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele 
Lui până la marginile pământului, voi care mergeți 
pe mare și cei ce locuiți în ea, ostroave și locuitorii 
lor! Pustia și cetățile ei să înalțe glasul! Satele locuite 
de Chedar, să-și înalțe glasul! Locuitorii stâncilor să 
sară de veselie: să strige de bucurie din vârful mun-
ților! Să Îi dea slavă Domnului, și să vestească lau-
dele Lui în ostroave!” (Isaia 42:4-12). 

„Ascultați-Mă, ostroave! Luați aminte, popoare de-
părtate! Domnul M-a chemat din sânul mamei și 
M-a numit de la ieșirea din pântecele mamei. Mi-a 
făcut gura ca o sabie ascuțită, M-a acoperit cu um-
bra mâinii Lui; și M-a făcut o săgeată ascuțită, M-a 
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ascuns în tolba Lui cu săgeți, și Mi-a zis: „Israele, 
Tu ești Robul Meu, în care Mă voi slăvi”. Și Eu Mă 
gândeam: „Degeaba am muncit, în zadar și fără fo-
los Mi-am istovit puterea”. Dar dreptul Meu este la 
Domnul, și răsplata Mea la Dumnezeul Meu. Și 
acum, Domnul vorbește, El, care M-a întocmit din 
pântecele mamei ca să fiu Robul Lui, ca să aduc îna-
poi la El pe Iacov, și pe Israel, care este încă împrăș-
tiat; căci Eu sunt prețuit înaintea Domnului, și 
Dumnezeul Meu este tăria Mea. El zice: „Este prea 
puțin lucru să fii Robul Meu ca să ridici semințiile 
lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De 
aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci 
mântuirea până la marginile pământului. Așa vor-
bește Domnul, Răscumpărătorul, Sfântul lui Is-
rael, către Cel disprețuit și urât de popor, către Ro-
bul celor puternici: „Împărații vor vedea lucrul 
acesta, și se vor scula, și voivozii se vor arunca la pă-
mânt și se vor închina, din pricina Domnului, care 
este credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care 
Te-a ales”. „Așa vorbește mai departe Domnul: „La 
vremea îndurării Te voi asculta, și în ziua mântuirii 
Te voi ajuta; Te voi păzi și Te voi pune să faci legă-
mânt cu poporul, să ridici țara, și să împarți moște-
nirile pustiite; să le spui prinșilor de război: „Ieșiți!” 
și celor ce sunt în întuneric: „Arătați-vă”. Ei vor 
paște pe drumuri și vor găsi locuri de pășune pe 
toate coastele. Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete; 
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nu-i va bate arșița, nici soarele; căci Cel ce are milă 
de ei îi va călăuzi și-i va duce la izvoare de ape. Voi 
preface toți munții Mei în drumuri, și drumurile 
Mele vor fi bine croite. Iată-i că vin de departe, unii 
de la miazănoapte și de la apus, iar alții din țara Si-
nim” (Isaia 49:1-12). 

Neprihănirea Mea este aproape, mântuirea Mea se 
va arăta, și brațele Mele vor judeca popoarele, os-
troavele vor nădăjdui în Mine, și se vor încrede în 
brațul Meu (Isaia 51:5). 

Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, și slava 
Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul 
acoperă pământul, și negură mare popoarele; dar 
peste tine răsare Domnul, și slava Lui se arată peste 
tine. Neamuri vor umbla în lumina ta, și împărați 
în strălucirea razelor tale. Ridică-ți ochii împrejur, 
și privește: toți se strâng și vin spre tine! Fiii tăi vin 
de departe, și fiicele tale sunt purtate pe brațe. 
Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie, 
și îți va bate inima și se va lărgi, căci bogățiile mării 
se vor întoarce spre tine, și vistieriile neamurilor vor 
veni la tine. Vei fi acoperit de o mulțime de cămile, 
de dromadere din Madian și Efa; vor veni toți din 
Seba, aducând aur și tămâie, și vor vesti laudele 
Domnului. Toate turmele Chedarului se vor 
aduna la tine, berbecii din Nebaiot vor fi în slujba 



CAPITOLUL 1 

23 

ta; se vor sui pe altarul Meu ca jertfă plăcută Mie, și 
casa slavei Mele o voi face și mai slăvită. Cine sunt 
aceia care zboară ca niște nori, ca niște porumbei 
spre porumbarul lor? Căci, pe Mine Mă așteaptă 
ostroavele, și corăbiile din Tarsis sunt în frunte, ca 
să îi aducă înapoi de departe pe copiii tăi, cu argin-
tul și aurul lor, pentru Numele Domnului, Dum-
nezeului tău, pentru Numele Sfântului lui Israel, 
care te proslăvește (Isaia 60:1-9). 

Bucurați-vă împreună cu Ierusalimul, și veseliți-vă 
cu el, toți cei ce-l iubiți; împărțiți și bucuria cu el, 
acum, toți cei ce l-ați plâns, ca să fiți săturați, bând 
laptele mângâierilor lui, ca să vă desfătați în totul de 
plinătatea slavei lui. Căci așa vorbește Domnul: 
„Iată, voi îndrepta spre el pacea ca un râu, și slava 
neamurilor ca un pârâu ieșit din matcă, și veți fi 
alăptați; veți fi purtați în brațe, și dezmierdați pe ge-
nunchi. Cum mângâie pe cineva mamă-sa, așa vă 
voi mângâia Eu; da, veți fi mângâiați în Ierusalim! 
Și când veți vedea aceste lucruri, inima vi se va bu-
cura, și oasele voastre vor prinde putere ca iarba”. 
Domnul Își va arăta astfel puterea față de robii Săi, 
dar îi va face pe vrăjmașii Lui să-i simtă mânia. „Căci 
iată, Domnul vine într-un foc, și carele Lui sunt ca 
un vârtej; Își preface mânia într-un jăratic, și amenin-
țările în flăcări de foc. Căci cu foc Își aduce Domnul 
la îndeplinire judecățile, și cu sabia Lui pedepsește 



CE SPUNE BIBLIA DESPRE POPORUL LUI DUMNEZEU? 

24 

pe oricine; și cei uciși de Domnul vor fi mulți la nu-
măr. Cei ce se sfințesc și se curăță în grădini, mer-
gând unul câte unul, în mijlocul celor ce mănâncă 
și carne de porc, și șoareci și alte lucruri urâcioase, 
toți aceia vor pieri, zice Domnul. ,Eu pedepsesc 
faptele și gândurile lor! Dar vine vremea când voi 
strânge toate neamurile și toate limbile; ele vor veni 
și vor vedea slava Mea. Și voi pune un semn între 
ele, și îi voi trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa din 
Israel, la Tarsis, la Pul și la Lud, care trag cu arcul, 
la Tubal și la Iavan, în ostroavele depărtate, care n-
au auzit vorbindu-se niciodată de Mine, și n-au vă-
zut slava Mea; ei vor vesti slava Mea printre nea-
muri. Vor aduce pe toți frații voștri din mijlocul tu-
turor neamurilor, ca dar Domnului, pe cai, în care 
și pe tărgi, pe catâri și pe dromadere, la muntele 
Meu cel sfânt, la Ierusalim, zice Domnul, cum își 
aduc copiii lui Israel darurile de mâncare, într-un 
vas curat, la Casa Domnului. Și voi lua și dintre ei, 
pe unii ca preoți și Leviți, zice Domnul. Căci după 
cum cerurile cele noi, și pământul cel nou, pe care 
le voi face, vor dăinui înaintea Mea, zice Domnul, 
așa vor dăinui și sămânța voastră și numele vostru. 
În fiecare lună nouă și în fiecare Sabat, va veni orice 
făptură să se închine înaintea Mea, zice Domnul. ,Și 
când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oame-
nilor care s-au răzvrătit împotriva Mea; căci vier-
mele lor nu va muri, și focul lor nu se va stinge; și 
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vor fi o pricină de groază pentru orice făptură” 
(Isaia 66:10-24).  

Îmi voi sădi pe Lo-Ruhama în țară, și-i voi da îndu-
rare; voi zice lui Lo-Ami: „Tu ești poporul Meu!” 
Și el va răspunde: „Dumnezeul meu!” (Osea 2:23). 

„Strigă de veselie și bucură-te, fiica Sionului! Căci 
iată, Eu vin, și voi locui în mijlocul tău”, zice Dom-
nul. „Multe neamuri se vor alipi de Domnul, în 
ziua aceea, și vor fi poporul Meu. Eu voi locui în 
mijlocul tău, și vei ști că Domnul oștirilor m-a tri-
mis la tine.  Domnul va lua în stăpânire pe Iuda, ca 
partea Lui de moștenire în pământul sfânt, și va 
alege iarăși Ierusalimul. Orice făptură să tacă înain-
tea Domnului, căci El S-a și sculat din locașul Lui 
cel sfânt!” (Zah. 2:10-13). 

Căci de la răsăritul soarelui până la asfințit, Numele 
Meu este mare între neamuri, și pretutindeni se 
arde tămâie în cinstea Numelui Meu și se aduc da-
ruri de mâncare curate; căci mare este Numele Meu 
între neamuri, zice Domnul oștirilor (Mal. 1:11). 

BISERICA NOULUI TESTAMENT ESTE CONTINUAREA ACESTUI 
POPOR  

Toată adunarea a tăcut, și i-a ascultat pe Barnaba și 
pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile, 
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pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul Nea-
murilor. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat 
cuvântul, și a zis: „Fraților, ascultați-mă! Simon a 
spus cum mai întâi Dumnezeu Și-a aruncat privirile 
peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un po-
por, care să-I poarte Numele. Și cu faptul acesta se 
potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: 
,După aceea, Mă voi întoarce, și voi ridica din nou 
cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâ-
măturile, și-l voi înălța din nou: pentru ca rămășița 
de oameni să caute pe Domnul, ca și toate Neamu-
rile peste care este chemat Numele Meu, zice Dom-
nul, care face aceste lucruri, și căruia Îi sunt cunos-
cute din veșnicie” (F.A. 15:12-18). 

Și să-Și arate bogăția slavei Lui față de niște vase ale 
îndurării, pe care le-a pregătit mai dinainte pentru 
slavă (despre noi vorbesc)? Astfel, El ne-a chemat 
nu numai dintre Iudei, ci și dintre Neamuri, după 
cum zice în Osea: „Voi numi ‚popor al Meu’, pe cel 
ce nu era poporul Meu, și ‚preaiubită’, pe cea care 
nu era preaiubită. Și acolo unde li se zicea: ‚Voi nu 
sunteți poporul Meu’, vor fi numiți fii ai Dumne-
zeului celui viu” (Rom. 9:23-26). 

Întreb dar: „S-au poticnit ei ca să cadă? Nicidecum! 
Ci, prin alunecarea lor, s-a făcut cu putință mântu-
irea Neamurilor, ca să îl facă pe Israel gelos; dacă, 
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deci, alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume, și 
paguba lor a fost o bogăție pentru Neamuri, ce va 
fi plinătatea întoarcerii lor? V-o spun vouă, Nea-
murilor: „Întrucât sunt apostol al Neamurilor, îmi 
slăvesc slujba mea, și caut, ca, dacă este cu putință, 
să le stârnesc gelozia celor din neamul meu, și să îi 
mântuiesc pe unii dintre ei. Căci, dacă lepădarea lor 
a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din 
nou, decât viață din morți? Iar dacă cele dintâi 
roade sunt sfinte, și plămădeala este sfântă; și dacă 
rădăcina este sfântă, și ramurile sunt sfinte. Iar dacă 
unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu, care erai 
dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor, și 
ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, 
nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu 
tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei 
zice: „Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu”. 
Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinței lor, 
și tu stai în picioare prin credință: Nu te îngâmfa 
dar, ci teme-te! Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ra-
murile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar 
la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu: asprime 
față de cei ce au căzut, și bunătate față de tine, dacă 
nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altmin-
teri, vei fi tăiat și tu. Și chiar ei: dacă nu stăruiesc în 
necredință, vor fi altoiți; căci Dumnezeu poate să-i 
altoiască iarăși. Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat 
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dintr-un măslin, care din fire era sălbatic, ai fost al-
toit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât 
mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri firești, în 
măslinul lor? Fraților, pentru ca să nu vă socotiți 
singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta: 
o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va 
ține până va intra numărul deplin al Neamurilor. Și 
atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este 
scris: „Izbăvitorul va veni din Sion, și va îndepărta 
toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legămân-
tul, pe care-l voi face cu ei, când le voi șterge păca-
tele”. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași, și 
aceasta spre binele vostru; dar în ce privește alege-
rea, sunt iubiți, din pricina părinților lor. Căci lui 
Dumnezeu nu-I pare rău de darurile și de chemarea 
făcută. După cum voi odinioară n-ați ascultat de 
Dumnezeu, și după cum prin neascultarea lor ați 
căpătat îndurare acum, tot așa, ei acum n-au ascul-
tat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete 
și ei îndurare. Fiindcă Dumnezeu i-a închis pe toți 
oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toți 
(Rom. 11:11-32).1 

 
1 Dacă cineva vede în acest pasaj un viitor pentru Israelul etnic sau nu, depășește 
înțelesul pasajului: în orice situație, există un singur popor al lui Dumnezeu, repre-
zentat de un singur măslin. Neamurile care cred au fost altoite în acest singur co-
pac, iar evreii necredincioși au fost tăiați; dar când ei sunt re-altoiți, ei vor fi altoiți 
în același copac în care Neamurile au fost altoite, copacul reprezentând singurul 
popor al lui Dumnezeu, Israelul adevărat, Biserica Lui. 
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Înțelegeți și voi dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce 
au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă preve-
dea că Dumnezeu le va socoti neprihănite pe Nea-
muri, prin credință, a vestit mai dinainte lui 
Avraam această veste bună: „Toate neamurile vor 
fi binecuvântate în tine” (Gal. 3:7-8). 

Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, fă-
cându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: 
„Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”, pentru 
ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste 
Neamuri, în Hristos Isus, așa ca, prin credință, noi 
să primim Duhul făgăduit (Gal. 3:13-14).  

De aceea voi, care altădată erați Neamuri din naș-
tere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se 
cheamă tăiați împrejur, și care sunt tăiați împrejur 
în trup de mâna omului: aduceți-vă aminte că în 
vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățe-
nie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără 
nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în 
Hristos Isus, voi, care odinioară erați depărtați, ați 
fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este 
pacea noastră, care din doi a făcut unul, și a surpat 
zidul de la mijloc care-i despărțea, și, în trupul Lui, a 
înlăturat vrăjmășia dintre ei, Legea poruncilor, în 
orânduirile ei, ca să îi facă pe cei doi să fie în El însuși 
un singur om nou, făcând astfel pace; și i-a împăcat 
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pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin 
cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel 
să vă aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erați 
departe, și pace celor ce erau aproape. Căci prin El 
și unii și alții avem intrare la Tatăl, într-un Duh. 
Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți 
ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oa-
meni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia 
apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului 
fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine înche-
gată, crește ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Și 
prin El și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un 
lăcaș al lui Dumnezeu, prin Duhul (Efes. 2:11-22).  

Care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în 
celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită 
acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos, prin 
Duhul. Că adică Neamurile sunt împreună moște-
nitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și 
iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos 
Isus, prin Evanghelia aceea (Efes. 3:5-6). 

ASTFEL, CREDINCIOȘII NOULUI TESTAMENT SUNT DENUMIȚI 
IUDEI, SĂMÂNȚA LUI AVRAAM ETC.  

Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că este 
Iudeu; și tăiere împrejur nu este aceea care este pe di-
nafară, în carne. Ci Iudeu este acela care este Iudeu 
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înăuntru; și tăiere împrejur este aceea a inimii, în 
duh, nu în slovă; un astfel de Iudeu își scoate lauda 
nu de la oameni, ci de la Dumnezeu (Rom. 2:28-29). 

Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete 
a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin cre-
dință, când era netăiat împrejur. Și aceasta, pentru 
ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu 
sunt tăiați împrejur; ca, adică, să li se socotească și 
lor neprihănirea aceasta; și pentru ca să fie și tatăl 
celor tăiați împrejur, adică al acelora care, nu numai 
că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele cre-
dinței aceleia, pe care o avea tatăl nostru Avraam, 
când nu era tăiat împrejur (Rom. 4:11-12). 

Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere Cu-
vântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară 
din Israel, sunt Israel; și, măcar că sunt sămânța lui 
Avraam, nu toți sunt copiii lui Avraam; ci este scris: 
„În Isaac vei avea o sămânță, care-ți va purta nu-
mele”. Aceasta însemnează că nu copiii trupești 
sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinței 
sunt socotiți ca sămânță (Rom. 9:6-8). 

Tot așa și „Avraam L-a crezut pe Dumnezeu, și cre-
dința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire”. Înțe-
legeți și voi dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au 
credință (Gal. 3:6-7). 
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Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, prin credința 
în Hristos Isus. Toți care ați fost botezați pentru 
Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici 
Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob, nici slobod; 
nu mai este nici parte bărbătească, nici parte feme-
iască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus. Și dacă 
sunteți ai lui Hristos, sunteți „sămânța” lui Avraam, 
moștenitori prin făgăduință (Gal. 3:26-29). 

Spuneți-mi voi, care voiți să fiți sub Lege, n-ascul-
tați voi Legea? Căci este scris că Avraam a avut doi 
fii: unul din roabă, și unul din femeia slobodă. Dar 
cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din fe-
meia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile 
acestea trebuie luate într-alt înțeles: acestea sunt 
două legăminte: unul de pe muntele Sinai naște 
pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Si-
nai din Arabia; -și răspunde Ierusalimului de acum, 
care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ieru-
salimul cel de sus este slobod, și el este mama noas-
tră. Fiindcă este scris: „Bucură-te, stearpo, care nu 
naști de loc! Izbucnește de bucurie și strigă, tu, care 
nu ești în durerile nașterii! Căci copiii celei părăsite 
vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu băr-
bat”. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai 
făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se 
născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse 
prin Duhul tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice 
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Scriptura? „Izgonește pe roabă și pe fiul ei; căci fiul 
roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slo-
bode”. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei 
roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să 
fim slobozi (Gal. 4:21-31). 

Și peste toți cei ce vor umbla după îndreptarul 
acesta și [chiar] peste Israelul lui Dumnezeu să fie 
pace și îndurare! (Gal. 6:16).2 

Căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui 
Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lă-
udăm în Hristos Isus, și care nu ne punem încrede-
rea în lucrurile pământești (Fil. 3:3). 

Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea 
Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de ze-
cile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de 
Biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, 
de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile ce-
lor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Isus, Mijloci-
torul legământului celui nou, și de sângele stropirii, 

 
2 Conjugarea greacă poate avea înțelesul fie de „și” sau de „chiar/anume”; de aceea, 
contextul trebuie să determine sensul de aici. Dacă se folosește sensul de „și”, astfel 
încât „Israelul lui Dumnezeu” este un trup diferit de Biserică, atunci Pavel se con-
trazice și își distruge propria argumentație pe care a făcut-o de-a lungul întregii sale 
epistole! Totuși, dacă sensul este „chiar/anume” atunci declarația clară că aceia 
care urmează „regula” de a se lăuda numai cu crucea sunt în fapt „Israelul lui Dum-
nezeu” devine o concluzie foarte potrivită, și reiterează tot ceea ce Pavel a învățat 
în cadrul epistolei. 
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care vorbește mai bine decât sângele lui Abel (Evrei 
12:22-24).  

Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împără-
tească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu 
Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile mi-
nunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lu-
mina Sa minunată; pe voi, care odinioară nu erați un 
popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu; pe 
voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpă-
tat îndurare. Preaiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște 
străini și călători, să vă feriți de poftele firii pămân-
tești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare 
bună în mijlocul Neamurilor, pentru ca în ceea ce vă 
vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele 
voastre bune, pe care le văd, să Îl slăvească pe Dum-
nezeu în ziua cercetării (1 Petru 2:9-12).3 

Știu necazul tău și sărăcia ta (dar ești bogat), și bat-
jocurile, din partea celor ce zic că sunt Iudei și nu 
sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei (Apoc. 2:9). 

 
3 Unii au spus că acești termeni evreiești sunt aplicați la Biserică prin analogie, nu 
prin identificare. Totuși, când Petru merge să le spună acestor credincioși (din care 
unii fac parte din etniile Neamurilor) în contrast cu „Neamurile”, el arată clar că 
intenționează de fapt să se refere la ei ca la „Iudei”, termen cunoscut ca opus celui 
de „Neamuri”. 
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2 
ÎMPLINIREA PROFEȚIEI 

 

MOȘTENITORUL ADEVĂRAT AL FĂGĂDUINȚELOR DIN VECHIUL 
TESTAMENT NU ESTE ISRAELUL ETNIC, CI NUMAI HRISTOS, 
SINGURA SĂMÂNȚĂ A LUI AVRAAM  

Acum, făgăduințele au fost făcute „lui Avraam și 
seminței lui”. Nu zice: „Și semințelor” (ca și cum ar 
fi vorba de mai multe), ci ca și cum ar fi vorba nu-
mai de una: „Și seminței tale”, adică Hristos (Gal. 
3:16). 

Astfel, oricine este în Hristos, adică toți credincioșii, este 
descendent al lui Avraam și un moștenitor al făgădu-
ințelor făcute lui  

Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici 
rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, 
nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în 
Hristos Isus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți 
„sămânța” lui Avraam, moștenitori prin făgăduință 
(Gal. 3:28-29). 

ÎMPLINIREA ADEVĂRATĂ A PROFEȚIILOR VECHIULUI TESTA-
MENT ESTE INDICATĂ FRECVENT ÎN NOUL TESTAMENT  
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Profeția restaurării Israelului a fost împlinită prin 
chemarea Neamurilor de a fi poporul lui Dumnezeu  

Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul, 
și a zis: „Fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum 
mai întâi Dumnezeu Și-a aruncat privirile peste 
Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor, 
care să-i poarte Numele. Și cu faptul acesta se potri-
vesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: 
,După aceea, Mă voi întoarce, și voi ridica din nou 
cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâ-
măturile, și-l voi înălța din nou: pentru ca rămășița 
de oameni să-L caute pe Domnul, ca și toate Nea-
murile peste care este chemat Numele Meu, zice 
Domnul, care face aceste lucruri, și căruia Îi sunt 
cunoscute din veșnicie” (F.A. 15:13-18, citând 
Amos 9:11-12). 

Și ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-
Și arate mânia și să-Și descopere puterea, a suferit 
cu multă răbdare niște vase ale mâniei, făcute pen-
tru pieire; și să-Și arate bogăția slavei Lui față de 
niște vase ale îndurării, pe care le-a pregătit mai di-
nainte pentru slavă (despre noi vorbesc)? Astfel, El 
ne-a chemat nu numai dintre Iudei, ci și dintre 
Neamuri, după cum zice în Osea: „Voi numi ‚po-
por al Meu’, pe cel ce nu era poporul Meu, și ‚prea 
iubită’, pe cea care nu era preaiubită. Și acolo unde 
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li se zicea: ‚Voi nu sunteți poporul Meu’, vor fi nu-
miți fii ai Dumnezeului celui viu” (Rom. 9:22-26, 
citând Osea 1:10; 2:23).4 

Profeția Noului Legământ, făcută „casei lui Israel” (v. 
Ier. 31:31-34) este împlinită în Biserica Noului Testa-
ment 

Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai 
înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e 
mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În 
adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, 
n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. 
Căci ca o mustrare i-a zis Dumnezeu lui Israel: 
„Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa 
lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou; nu ca 
legământul, pe care l-am făcut cu părinții lor, în 
ziua când i-am apucat de mână, ca să-i scot din țara 
Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul 
Meu, și nici Mie nu Mi-a păsat de ei, zice Domnul. 
Dar iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Is-
rael, după acele zile, zice Domnul: voi pune legile 
Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor; Eu 
voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu. Și 

 
4 Versetele pe care Pavel le citează din Osea vorbesc clar despre „casa lui Israel” și 
spun că ea va fi lepădată și nu va mai fi poporul lui Dumnezeu; dar apoi va fi res-
taurată și va redeveni poporul lui Dumnezeu. Aici Pavel spune că această restau-
rare a lui Israel ca popor al lui Dumnezeu este împlinită prin aceea că Dumnezeu 
cheamă la El un popor „nu numai dintre Iudei, ci și dintre Neamuri”. 
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nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele 
său, zicând: „Cunoaște-L pe Domnul!” Căci toți 
Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai 
mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile, și 
nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și fărădele-
gile lor”. Prin faptul că zice: „Un nou legământ”, a 
mărturisit că cel dintâi este vechi; iar ce este vechi, 
ce a îmbătrânit, este aproape de pieire (Evrei 8:6-
13).  

Căci printr-o singură jertfă El i-a făcut desăvârșiți 
pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul 
acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt. Căci, după ce 
a zis: „Iată legământul pe care-l voi face cu ei după 
acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în ini-
mile lor, și le voi scrie în mintea lor”, adaugă: „Și 
nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de 
fărădelegile lor”. Dar acolo unde este iertare de pă-
cate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat 
(Evrei 10:14-18).  

Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; și după ce a 
binecuvântat, a frânt-o, și le-a dat-o ucenicilor, zi-
când: „Luați, mâncați; acesta este trupul Meu”. 
Apoi a luat un pahar, și, după ce I-a mulțumit lui 
Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beți toți din el; căci 
acesta este sângele Meu, sângele legământului celui 
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nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păca-
telor” (Matei 26:26-28).   

Pe când mâncau, Isus a luat o pâine; și, după ce a 
binecuvântat, a frânt-o, și le-a dat, zicând: „Luați, 
mâncați, acesta este trupul Meu”. Apoi a luat un 
pahar, și, după ce I-a mulțumit lui Dumnezeu, li l-
a dat, și au băut toți din el. Și le-a zis: „Acesta este 
sângele Meu, sângele legământului celui nou, care 
se varsă pentru mulți” (Marcu 14:22-24). 

Apoi a luat pâine; și, după ce I-a mulțumit lui Dum-
nezeu, a frânt-o, și le-a dat-o zicând: „Acesta este tru-
pul Meu, care se dă pentru voi; să faceți lucrul acesta 
spre pomenirea Mea”.  Tot astfel, după ce au mân-
cat, a luat paharul, și li l-a dat, zicând: „Acest pahar 
este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care 
se varsă pentru voi” (Luca 22:19-20).  

Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat; și 
anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost 
vândut, a luat o pâine. Și, după ce I-a mulțumit lui 
Dumnezeu, a frânt-o, și a zis: „Luați, mâncați; 
acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să 
faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea”. Tot as-
tfel, după cină, a luat paharul, și a zis: „Acest pahar 
este legământul cel nou în sângele Meu; să faceți lu-
crul acesta spre pomenirea Mea, oridecâteori veți 
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bea din el” (1 Cor. 11:23-25). 

Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim 
ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dim-
potrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în 
stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slo-
vei, ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă 
viața (2 Cor. 3:5-6).  

Alte profeții și simboluri interpretate în Noul Testa-
ment  

Iosif s-a sculat, a luat Pruncul și pe mama lui, noap-
tea, și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moar-
tea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de 
Domnul prin prorocul care zice: „L-am chemat pe 
Fiul Meu din Egipt” (Matei 2:14-15, citând Osea 
11:1).5 

Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: „Oare de 
ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?” Drept 
răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să 
vină întâi Ilie, și să așeze din nou toate lucrurile. Dar 
vă spun că Ilie a și venit, și ei nu l-au cunoscut, ci au 
făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul 
omului din partea lor”. Ucenicii au înțeles atunci că 
le vorbise despre Ioan Botezătorul (Matei 17:10-13, 

 
5 În context, Osea face referire clară la Israel; de aceea, Matei Îl vede pe Isus ca ade-
văratul Israel și ca antetipul Israelului istoric. 
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referindu-se la Maleahi 4:5). 

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricați Templul 
acesta, și în trei zile îl voi ridica”. Iudeii au zis: „Au 
trebuit patruzeci și șase de ani, ca să se zidească 
Templul acesta, și Tu îl vei ridica în trei zile?” Dar 
El le vorbea despre Templul trupului Său. Tocmai 
de aceea, când a înviat din morți, ucenicii Lui și-au 
adus aminte că le spusese vorbele acestea; și au cre-
zut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus 
(Ioan 2:19-22).6 

Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei unspre-
zece, a ridicat glasul, și le-a zis: „Bărbați Iudei și voi 
toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul 
acesta, și ascultați cuvintele mele! Oamenii aceștia 
nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este de-
cât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus 
prin prorocul Ioel: „În zilele de pe urmă, zice Dum-
nezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făp-
tură; feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, ti-
nerii voștri vor avea vedenii, și bătrânii voștri vor 
visa visuri! Da, chiar și peste robii Mei și peste roa-
bele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul 
Meu, și vor proroci. Voi face să se arate semne sus 

 
6 Aici nu doar că Isus pune un semn de egalitate între imaginea templului din Ve-
chiul Testament și trupul Lui, prin care a fost coborâtă prezența lui Dumnezeu la 
oameni; dar mai mult, Ioan explică faptul că a crede această interpretare centrată 
pe Hristos însemna în fapt a crede înseși Scripturile Vechiului Testament. 
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în Cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vâr-
tej de fum; soarele se va preface în întuneric, și luna 
în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua 
aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema 
Numele Domnului, va fi mântuit” (F.A. 2:14-21, 
citând Ioel 2:28-32).7 

Căci David zice despre El: „Eu Îl aveam totdeauna 
pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la 
dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea, mi se bu-
cură inima, și mi se veselește limba; chiar și trupul 
mi se va odihni în nădejde: căci nu-mi vei lăsa sufle-
tul în Locuința morților, și nu vei îngădui ca Sfân-
tul Tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut că-
ile vieții, și Mă vei umplea de bucurie cu starea Ta 
de față”. Cât despre patriarhul David, să-mi fie în-
găduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a 
fost îngropat; și mormântul lui este în mijlocul nos-
tru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc, și 
știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ri-
dica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de dom-
nie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit 
el, când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în Locuința 
morților, și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dum-
nezeu L-a înviat pe acest Isus, și noi toți suntem 

 
7 Majoritatea dispensaționaliștilor vor spune că această profeție se referă la a doua 
venire a lui Isus, potrivit cu felul în care ei interpretează Scriptura; dar Petru declară 
clar că acea profeție se împlinea în acea vreme. 
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martori ai lui (F.A. 2:25-32, citând Ps. 16:8-11).  

Și acum, odată ce S-a înălțat prin dreapta lui Dum-
nezeu, și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului 
Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a 
suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul I-a zis 
Domnului meu: ‚Șezi la dreapta Mea, până ce îi voi 
pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale’”. Să știe 
bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu L-a fă-
cut Domn și Hristos pe acest Isus, pe care L-ați răs-
tignit voi (F.A. 2:33-36, citând Ps. 110:1). 

În adevăr, făgăduința făcută lui Avraam sau semin-
ței lui, că va moșteni lumea, n-a fost făcută pe teme-
iul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri, care se ca-
pătă prin credință. Căci, dacă moștenitori sunt cei 
ce se țin de Lege, credința este zădarnică, și făgădu-
ința este nimicită; pentru că Legea aduce mânie; și 
unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de 
lege. De aceea moștenitori sunt cei ce se fac prin cre-
dință, pentru ca să fie prin har, și pentru ca făgădu-
ința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui 
Avraam: nu numai pentru sămânța aceea care este 
sub Lege, ci și pentru sămânța aceea care are cre-
dința lui Avraam, tatăl nostru al tuturor, după cum 
este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor nea-
muri”. El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dum-
nezeu, în care a crezut, care înviază morții, și care 
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cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi (Rom. 
4:13-17, citând Gen. 17:5).8 

Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul din 
roabă, și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă 
s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă 
s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea tre-
buie luate într-alt înțeles: acestea sunt două legă-
minte: unul de pe muntele Sinai naște pentru robie 
și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Ara-
bia; și răspunde Ierusalimului de acum, care este în 
robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de 
sus este slobod, și el este mama noastră. Fiindcă este 
scris: „Bucură-te, stearpo, care nu naști de loc! Iz-
bucnește de bucurie și strigă, tu, care nu ești în du-
rerile nașterii! Căci copiii celei părăsite vor fi în nu-
măr mai mare decât copiii celei cu bărbat”. Și voi, 
fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. 
Și cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se născuse în 
chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul 
tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? 
„Izgonește pe roabă și pe fiul ei; căci fiul roabei nu va 
moșteni împreună cu fiul femeii slobode”. De aceea, 
fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii 
slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi (Gal. 

 
8 Conform lui Pavel, promisiunea că Avraam va fi tatăl multor națiuni s-a împlinit 
când el a devenit tatăl tuturor celor care au crezut, din toate popoarele lumii. 
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4:22-31, citând Isaia 54:1 și Gen. 21:10).  

Legământul dintâi avea și el porunci privitoare la 
slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de în-
chinare. În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dina-
inte, numită „Locul Sfânt”, erau sfeșnicul, masa și 
pâinile pentru punerea înaintea Domnului; după 
perdeaua a doua se afla partea cortului care se 
chema „Locul preasfânt”. El avea un altar de aur 
pentru tămâie, și chivotul legământului, ferecat 
peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu 
mană, toiagul lui Aaron, care înfrunzise, și tablele 
legământului. Deasupra erau heruvimii slavei, care 
acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Nu este 
vremea să vorbim acum cu de-amănuntul despre 
aceste lucruri. Și după ce au fost întocmite astfel lu-
crurile acestea, preoții care fac slujbele, intră tot-
deauna în partea dintâi a cortului. Dar în partea a 
doua intră numai marele preot, odată pe an, și nu 
fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pen-
tru păcatele din neștiință ale norodului. Prin 
aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în Locul 
preasfânt, nu era încă deschis câtă vreme sta în pici-
oare cortul dintâi. Aceasta era o asemănare pentru 
vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe, care 
nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta, la de-
săvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște 
porunci pământești, date, ca toate cele privitoare la 
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mâncări, băuturi și felurite spălături, până la o 
vreme de îndreptare. Dar Hristos a venit ca Mare 
Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul 
acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut 
de mâini, adică nu este din zidirea aceasta; și a in-
trat, odată pentru totdeauna, în Locul preasfânt, 
nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele 
Său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică 
(Evrei 9:1-12, interpretând simbolismul cortului 
întâlnirii și al închinării în acesta).9 

ACEIA CĂRORA LE-AU FOST FĂCUTE PRIMII PROMISIUNILE 
VECHIULUI TESTAMENT LE-AU ÎNȚELES CA AVÂND SENS MAI 
MULT DECÂT DOAR FIZIC  

Prin credință a venit și s-a așezat el [Avraam] în 
țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și 

 
9 Când cineva Îi dă voie lui Dumnezeu să interpreteze înțelesul profețiilor Lui prin 
descoperiri ulterioare, devine imposibil să folosească o hermeneutică naturalistă, 
dispensaționalistă. Dispensaționaliștii pretind că au o hermeneutică literală, consi-
derând profețiile într-un sens simplu, material, cu excepția situațiilor când contex-
tul imediat implică o altfel de interpretare. Problema acestei abordări constă în 
aceea că ea conduce la interpretări care sunt ulterior contrazise de Noul Testament. 
În opoziție cu acest principiu, teologia legămintelor recunoaște validitatea „analo-
giei credinței”, care arată că cel mai bun interpret a Scripturilor sunt tot Scripturile, 
prin alte versete. Interpretarea Scripturii care permite Autorului acestora să prefi-
gureze realitățile spirituale prin mijloace fizice și ca apoi să le interpreteze prin scri-
eri clare, didactice, este în fapt o modalitate de interpretare mai naturală și mai li-
terală decât cea care implică un sens fizic/natural cu excepția situației când o ab-
surditate s-ar naște printr-o astfel de abordare, chiar când alte versete din Scriptură 
contrazic acel înțeles fizic/material. Întrebarea de bază este aceasta: va permite 
abordarea noastră în interpretarea Scripturii lui Dumnezeu să o explice El Însuși, 
sau va permite ea înțelepciunii noastre omenești cu privire la ce este de înțeles literal 
să nege interpretarea pe care Dumnezeu Însuși o face Scripturilor? 
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a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau îm-
preună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. 
Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei 
meșter și ziditor este Dumnezeu (Evrei 11:9-10).   

În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat 
lucrurile făgăduite: ci doar le-au văzut și le-au urat 
de bine de departe, mărturisind că sunt străini și că-
lători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta, 
arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă 
ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negre-
șit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar do-
reau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De 
aceea lui Dumnezeu nu-i este rușine să Se numească 
Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate (Evrei 
11:13-16).  

Prin credință a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a 
fost pus la încercare: el, care primise făgăduințele cu 
bucurie, l-a adus jertfă pe singurul lui fiu! El căruia 
i se spusese: „În Isaac vei avea o sămânță care-ți va 
purta numele!” Căci se gândea că Dumnezeu poate 
să învieze chiar și din morți: și, drept vorbind, ca în-
viat din morți l-a primit înapoi (Evrei 11:17-19).  

Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să 
fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să 
sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să 
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se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El so-
cotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât 
comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți 
spre răsplătire (Evrei 11:24-26).  

Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru cre-
dința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit; 
pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun 
pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi 
(Evrei 11:39-40). 
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3 
CREDINȚA CELOR DIN                                  
VECHIUL TESTAMENT 

 

SFINȚII VECHIULUI TESTAMENT AU CREZUT ÎN HRISTOS 

Domnul Dumnezeu i-a zis șarpelui: „Fiindcă ai fă-
cut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și 
între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieții 
tale să te târăști pe pântece, și să mănânci țărână. 
Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între să-
mânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, 
și tu îi vei zdrobi călcâiul” (Gen. 3:14-15). 

Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui 
haine de piele, și i-a îmbrăcat cu ele (Gen. 3:21).  

După o bucată de vreme, Cain I-a adus Domnului 
o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a 
adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute 
ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit 
cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui; dar spre Cain 
și spre jertfa lui, n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâ-
niat foarte tare, și i s-a posomorât fața (Gen. 4:3-
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5).10 

Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu, și că se 
va ridica la urmă pe pământ [literal „se va ridica din 
țărână”] (Iov 19:25).11 

Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut 
brațul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o 
odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ 
uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne 
atragă privirile, și înfățișarea Lui n-avea nimic care să 
ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al dure-
rii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți 
întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat în seamă. 
Totuși, El suferințele noastre le-a purtat, și durerile 
noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este 
pedepsit, lovit de Dumnezeu, și smerit. Dar El era 
străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fă-
rădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a că-
zut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți. 

 
10 În aceste pasaje, avem toate elementele de bază ale mesajului Evangheliei: Dum-
nezeu va trimite un Eliberator, născut din femeie, care va zdrobi capul șarpelui, dar 
va fi rănit de moarte în acest conflict; că El va fi victorios în final și că aceasta pre-
supune o înviere. Acest mesaj al Evangheliei a fost ilustrat prin uciderea animalelor 
nevinovate de către Dumnezeu pentru a acoperi rușinea omului; de asemenea, în 
sacrificiul de sânge al lui Abel, vedem indicația înțelegerii de către el a acestor ade-
văruri de bază. 
11 De-a lungul cărții Iov, probabil prima carte canonică, expresia „a se ridica din 
țărână” („a se așeza în țărână” etc.) are sensul clar de „a învia” respectiv „a muri” 
(vezi Iov 17:16; 20:11; 21:26; 34:15). Astfel, fraza, „a se ridica pe pământ” are sen-
sul de a „învia din morți”. 
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Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de 
drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui 
nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și 
asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l 
duci la măcelărie, și ca o oaie mută înaintea celor ce 
o tund: n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare 
și judecată; dar cine dintre cei de pe vremea Lui a 
crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și 
lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? 
Groapa Lui a fost pusă între cei răi, și mormântul 
Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise ni-
cio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura 
Lui. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin 
suferință... Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pen-
tru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi 
multe zile, și lucrarea Domnului va propăși în mâi-
nile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se 
va înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel ne-
prihănit îi va pune pe mulți oameni într-o stare 
după voia lui Dumnezeu, și va lua asupra Lui po-
vara nelegiuirilor lor. De aceea, Îi voi da partea Lui 
la un loc cu cei mari, și va împărți prada cu cei pu-
ternici, pentru că S-a dat pe Sine însuși la moarte, și 
a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a 
purtat păcatele multora și S-a rugat pentru cei vino-
vați (Isaia 53:1-12).12 

 
12 Chiar și în Noul Testament, nu există o declarație mai clară a Evangheliei decât 



CE SPUNE BIBLIA DESPRE POPORUL LUI DUMNEZEU? 

52 

AUTORII NOULUI TESTAMENT AU RECUNOSCUT CĂ SFINȚII VE-
CHIULUI TESTAMENT AVEAU CUNOȘTINȚĂ DE HRISTOS  

Căci David zice despre El: „Eu Îl aveam totdeauna 
pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la 
dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea, mi se bu-
cură inima, și mi se veselește limba; chiar și trupul 
mi se va odihni în nădejde: căci nu-mi vei lăsa sufle-
tul în Locuința morților, și nu vei îngădui ca Sfân-
tul Tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut că-
ile vieții, și Mă vei umplea de bucurie cu starea Ta 
de față”. Cât despre patriarhul David, să-mi fie în-
găduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a 
fost îngropat; și mormântul lui este în mijlocul nos-
tru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc, și 
știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ri-
dica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de dom-
nie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit 
el, când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în Locuința 
morților, și trupul lui nu va vedea putrezirea (F.A. 
2:25-31, citând Ps. 16:8-11).  

Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să 
vadă ziua Mea: a văzut-o și s-a bucurat (Ioan 8:56). 

Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni nepri-
hăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi, 

 
cea din acest pasaj. 



CAPITOLUL 3 

53 

și nu le-au văzut; și să audă lucrurile pe care le auziți 
voi, și nu le-au auzit (Matei 13:17). 

Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuților și zăbavnici 
cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus 
proorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lu-
cruri, și să intre în slava Sa?” Și a început de la Mo-
ise, și de la toți prorocii, și le-a tâlcuit, în toate Scrip-
turile, ce era cu privire la El (Luca 24:25-27). 

Dar, mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am ră-
mas în viață până în ziua aceasta; și am mărturisit 
înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez 
cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise că are să 
se întâmple; și anume, că Hristosul trebuie să păti-
mească, și că, după ce va fi cel dintâi din învierea 
morților, va vesti lumină norodului și Neamurilor 
(F.A. 26:22-23). 

Prorocii, care au prorocit despre harul care vă era 
păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta 
cercetărilor și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să 
vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul 
lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte 
patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie ur-
mate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, 
ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-
au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, 
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prin Duhul Sfânt trimis din Cer și în care chiar în-
gerii doresc să privească (1 Petru 1:10-12). 
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4 
ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU 

 

HRISTOS A ANUNȚAT SOSIREA ÎMPĂRĂȚIEI, NU DOAR A „OFE-
RIT-O” 

De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască, 
și să zică: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este 
aproape” (Matei 4:17)  

Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, 
nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Boteză-
torul. Totuși, cel mai mic în Împărăția cerurilor 
este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezăto-
rul până acum, Împărăția cerurilor se ia cu năvală, 
și cei ce dau năvală, pun mâna pe ea (Matei 11:11-
12).13 

Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumne-
zeu, atunci Împărăția lui Dumnezeu a venit peste 

 
13 Aici, Hristos vorbește despre Împărăție ca despre ceva în care oamenii deja intrau 
încă de pe vremea lui Ioan Botezătorul; de aceea, El nu putea face referire la o îm-
părăție fizică viitoare care le fusese doar oferită –pentru că nimeni n-ar fi putut 
intra totuși în Împărăție până atunci. Dar dispensaționaliștii vor spune că chiar 
până azi nimeni n-a intrat în această împărăție. 
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voi (Matei 12:28).14 

Și Eu îți spun: tu ești Petru (Grecește: Petros.), și pe 
această piatră (Grecește: petra) voi zidi Biserica Mea, 
și porțile Locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da 
cheile Împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pă-
mânt, va fi legat în ceruri, și orice vei dezlega pe pă-
mânt, va fi dezlegat în ceruri” (Matei 16:18-19).15 

DACĂ HRISTOS AR FI OFERIT CU ADEVĂRAT O ÎMPĂRĂȚIE FI-
ZICĂ, EVREII N-AR FI RESPINS-O  

Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila 
ca să-l facă împărat, S-a dus iarăși la munte, numai 
El singur (Ioan 6:15). 

HRISTOS ȘI APOSTOLII AU VORBIT DESPRE ÎMPĂRĂȚIE CA 
DESPRE UNA CARE ARE DOAR O PREZENȚĂ SPIRITUALĂ, ÎN 
MIJLOCUL NOSTRU 

Fariseii L-au întrebat pe Isus când va veni Împărăția 
lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împără-
ția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească 
privirile. Nu se va zice: ‚Uite-o aici’, sau: ‚Uite-o 
acolo!’ Căci iată că Împărăția lui Dumnezeu este 
înăuntrul vostru” (Luca 17:20-21). 

 
14 Isus a scos cu adevărat afară demonii; de aceea, conform spuselor Lui, Împărăția 
venise deja. 
15 Aici, începutul Bisericii este pus în paralel cu intrarea în Împărăția Cerurilor. 
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„Împărăția Mea nu este din lumea aceasta”, a răs-
puns Isus. „Dacă ar fi Împărăția Mea din lumea 
aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat 
în mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăția Mea nu 
este de aici”. „Atunci un Împărat tot ești!” I-a zis 
Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu 
pentru aceasta M-am născut și am venit în lume, ca 
să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din ade-
văr ascultă glasul Meu” (Ioan 18:36-37). 

Căci Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și 
băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul 
Sfânt (Rom. 14:17).   

BISERICA DE AZI ESTE ÎMPĂRĂȚIA, IAR CREȘTINII SUNT CETĂ-
ȚENII ÎMPĂRĂȚIEI  

El le-a mai zis: „Adevărat vă spun, că sunt unii din-
tre cei ce stau aici, care nu vor muri până nu vor ve-
dea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere” 
(Marcu 9:1).16 

Căci Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în 
putere (1 Cor. 4:20).17 

 
16 Pentru că întreaga generație în viață la momentul când Hristos a fost pe pământ 
a murit deja, înseamnă că Împărăția trebuie să fi venit deja; astfel, nu poate fi vorba 
despre o domnie viitoare, de o mie de ani. 
17 Puterea despre care Pavel vorbea era deja la lucru în Biserică, așa cum contextul 
arată clar; de aceea, Biserica a fost pentru El esențialmente aceeași ca și Împărăția. 
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El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, și ne-a 
strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui (Col. 
1:13). 

Și din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, 
cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pă-
mântului! A Lui, care ne iubește, care ne-a spălat de 
păcatele noastre cu sângele Său, și a făcut din noi o 
împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a 
Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin 
(Apoc. 1:5-6).  

Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la 
necaz, la Împărăție și la răbdarea în Isus Hristos, mă 
aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pri-
cina Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina măr-
turiei lui Isus Hristos (Apoc. 1:9). 

HRISTOS I-A TRIMIS PE APOSTOLI SĂ PREDICE ACEEAȘI 
EVANGHELIE A ÎMPĂRĂȚIEI PE CARE EL A PREDICAT-O 

Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită 
în toată lumea, ca să le slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. Atunci va veni sfârșitul (Matei 24:14). 

Apostolii au făcut acest lucru 

Dar când l-au crezut pe Filip, care propovăduia 
Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a Numelui 
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lui Isus Hristos, au fost botezați, atât bărbați cât și 
femei (F.A. 8:12).  

Dar eu nu țin numaidecât la viața mea, ca și cum mi-
ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucu-
rie calea și slujba, pe care am primit-o de la Domnul 
Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu. 
Și acum, știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți 
aceia, în mijlocul cărora am umblat propovăduind 
Împărăția lui Dumnezeu (F.A. 20:24-25).  

I-au hotărât o zi, și au venit mai mulți la locuința lui. 
Pavel le-a vestit Împărăția lui Dumnezeu, le-a adus do-
vezi, și a căutat să-i încredințeze, prin Legea lui Moise 
și prin Proroci, despre lucrurile privitoare la Isus. Vor-
birea ținea de dimineață până seara. Unii au crezut ce 
le spunea el, iar alții n-au crezut (F.A. 28:23).   

Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă, pe care o 
luase cu chirie. Îi primea pe toți care veneau să-l 
vadă, propovăduia Împărăția lui Dumnezeu, și îi 
învăța pe oameni, cu toată îndrăzneala și fără nicio 
predică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos 
(F.A. 28:30-31). 

HRISTOS DOMNEȘTE ÎN PREZENT DE PE TRONUL LUI DAVID  

Fiindcă David era proroc, și știa că Dumnezeu îi fă-
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găduise cu jurământ că va ridica pe unul dintre ur-
mașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea 
lui Hristos a prorocit și a vorbit el, când a zis că su-
fletul lui nu va fi lăsat în Locuința morților, și tru-
pul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat 
pe acest Isus, și noi toți suntem martori ai Lui.  Și 
acum, odată ce S-a înălțat prin dreapta lui Dumne-
zeu, și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului 
Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a 
suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul I-a zis 
Domnului meu: ‚Șezi la dreapta Mea, până ce îi voi 
pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale’. Să știe 
bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu L-a fă-
cut Domn și Hristos pe acest Isus, pe care L-ați răs-
tignit voi” (F.A. 2:30-36). 

Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor 
adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot 
prin om a venit și învierea morților. Și după cum 
toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos; 
dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi 
rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. 
În urmă, va veni sfârșitul, când El va da Împărăția 
în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimi-
cit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. 
Căci trebuie ca El să împărățească până îi va pune 
pe toți vrăjmașii sub picioarele Sale. Vrăjmașul cel 
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din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumne-
zeu, în adevăr, „a pus totul sub picioarele Lui”. Dar 
când zice că totul I-a fost supus, se înțelege că afară 
de Cel ce I-a supus totul. Și când toate lucrurile Îi 
vor fi supuse, atunci chiar și Fiul Se va supune Ce-
lui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumne-
zeu să fie totul în toți (1 Cor. 15:20-28).  

Și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care 
este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei 
moștenirii Lui în sfinți, și care este față de noi, cre-
dincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după 
lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în 
Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți, și L-a 
pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești, mai pe 
sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice pu-
tere, de orice dregătorie și de orice nume, care se 
poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel 
viitor. El I-a pus totul sub picioare, și L-a dat căpe-
tenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul 
Lui, plinătatea Celui ce împlinește totul în toți 
(Efes. 1:18-23). 

Pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, 
Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei 
Tale este un toiag de dreptate” (Evrei 1:8). 
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5 
ÎMPĂRĂȚIA DE O MIE DE ANI 

 

RĂPIREA BISERICII VA AVEA LOC DUPĂ ARĂTAREA „OMULUI 
NELEGIUIRII”, DESPRE CARE MAJORITATEA DISPENSAȚIONA-
LIȘTILOR CRED CĂ ESTE ANTIHRIST 

Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos 
și strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, frați-
lor, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea 
voastră, și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de 
vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, 
ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni 
să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni 
înainte ca să fi venit lepădarea de credință, și de a se 
descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), 
fiul pierzării, protivnicul, care se înalță mai pe sus 
de tot ce se numește „Dumnezeu”, sau de ce este 
vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul 
lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă 
aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, 
când eram încă la voi? (2 Tes. 2:1-5).18 

 
18 Majoritatea dispensaționaliștilor spun că intrarea lui în Templu se va petrece la 
mijlocul Necazului cel Mare; de aceea, răpirea Bisericii nu poate avea loc cel puțin 
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Răpirea este denumită o „întâlnire” în văzduh, care a 
fost inițial un termen tehnic folosit pentru a descrie o 
procesiune care are loc la poarta unei cetăți pentru a în-
tâmpina un oaspete special (demnitar) și pentru a-l în-
soți imediat în oraș, în mare splendoare; apoi a fost fo-
losit pentru a descrie când o persoană merge afară să în-
tâlnească o altă persoană, apoi să îl însoțească pe vizita-
tor pe calea pe care acesta mergea; astfel, termenul in-
dică faptul că răpirea va fi un eveniment similar, prin 
care sfinții sunt adunați sus să Îl întâlnească pe Isus, 
apoi să Îl urmeze imediat, în vreme ce El va continua 
venirea pe pământ pentru a judeca pământul  

Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem 
și că Dumnezeu îi va aduce înapoi împreună cu Isus 
pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spu-
nem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care 
vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom 
lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, 
cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâm-
bița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, și întâi vor 
învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care 
vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în 
nori, ca să Îl întimpinăm [în greacă „apantesis”] pe 
Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu 

 
până la începutul celei de-a doua jumătăți a Necazului (în schema dispensaționa-
listă). 
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Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste 
cuvinte (1 Tes. 4:14-18).    

Unde am dat peste niște frați, care ne-au rugat să 
mai rămânem șapte zile cu ei. Și așa am ajuns la 
Roma. Din Roma ne-au ieșit înainte [gr. „apante-
sis”], până în „Forul lui Apiu”, și până la „Cele trei 
Cârciumi”, frații, care auziseră despre noi. Când i-a 
văzut Pavel, I-a mulțumit lui Dumnezeu, și s-a îm-
bărbătat (F.A. 28:14-15).     

El i-a trimis pe doi dintre ucenicii Săi, și le-a zis: 
„Duceți-vă în cetate; acolo aveți să întâlniți [gr. 
„apantao”] un om ducând un ulcior cu apă: mer-
geți după el (Marcu 14:13).   

Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit 
înainte [gr. „apantao”] o roabă, care avea un duh de 
ghicire (Grecește: Un duh al lui Piton.). Prin ghicire, 
ea le aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta 
s-a luat după Pavel și după noi, și striga: „Oamenii 
aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preaînalt și ei 
vă vestesc calea mântuirii” (F.A. 16:16-17).  

SALVAREA BISERICII ȘI DISTRUGEREA VEȘNICĂ A CELOR PĂ-
CĂTOȘI VOR AVEA LOC ÎN ACELAȘI TIMP  

Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să le dea în-
tristare celor ce vă întristează, și să vă dea odihnă 
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atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă, la des-
coperirea Domnului Isus din Cer, cu îngerii puterii 
Lui, într-o flacără de foc, ca să îi pedepsească pe cei 
ce nu Îl cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă 
de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei 
vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică, de la fața 
Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni, în 
ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții Săi, și privit 
cu uimire în toți cei ce vor fi crezut; căci voi ați cre-
zut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră (2 
Tes. 1:6-10).  

Îndată după acele zile de necaz, „soarele se va întu-
neca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor că-
dea din cer, și puterile cerurilor vor fi clătinate”. 
Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, 
toate semințiile pământului se vor boci, și Îl vor ve-
dea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu pu-
tere și cu o mare slavă. El îi va trimite pe îngerii Săi 
cu trâmbița răsunătoare, și îi vor aduna pe aleșii Lui 
din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor 
până la cealaltă (Matei 24:29-31).  

Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toți sfinții 
îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale. 
Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va 
despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile 
de capre; și va pune oile la dreapta, iar caprele la 
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stânga Lui. Atunci Împăratul le va zice celor de la 
dreapta Lui: „Veniți binecuvântații Tatălui Meu de 
moșteniți Împărăția, care v-a fost pregătită de la în-
temeierea lumii. Căci am fost flămând, și Mi-ați dat 
de mâncat; Mi-a fost sete, și Mi-ați dat de băut; am 
fost străin, și M-ați primit; am fost gol, și M-ați îm-
brăcat; am fost bolnav, și ați venit să Mă vedeți; am 
fost în temniță, și ați venit pe la Mine”. Atunci cei 
neprihăniți Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am 
văzut noi flămând, și Ți-am dat să mănânci? Sau fi-
indu-Ți sete, și Ți-am dat de ai băut? Când Te-am 
văzut noi străin, și Te-am primit? Sau gol, și Te-am 
îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în 
temniță, și am venit pe la Tine?” Drept răspuns, 
Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de 
câte ori le-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești 
foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie mi le-ați făcut”. 
Apoi le va zice celor de la stânga Lui: „Duceți-vă de 
la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care le-a 
fost pregătit diavolului și îngerilor lui! Căci am fost 
flămând, și nu Mi-ați dat să mănânc; Mi-a fost sete, 
și nu Mi-ați dat să beau; am fost străin, și nu M-ați 
primit; am fost gol, și nu M-ați îmbrăcat; am fost 
bolnav și în temniță, și n-ați venit pe la Mine”. 
Atunci Îi vor răspunde și ei: „Doamne, când Te-am 
văzut noi flămând sau fiindu-Ți sete, sau străin, sau 
gol, sau bolnav, sau în temniță, și nu Ți-am slujit?” 
Și El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun 
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că, ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia 
dintr-acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie nu 
Mi le-ați făcut”. Și aceștia vor merge în pedeapsa 
veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veș-
nică (Matei 25:31-46). 

Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toți, dar toți 
vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală din 
ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, 
morții vor învia nesupuși putrezirii, și noi vom fi 
schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, supus pu-
trezirii, să se îmbrace în neputrezire, și trupul acesta 
muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul 
acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputre-
zire, și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemu-
rire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: 
„Moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este 
biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte?” 
Boldul morții este păcatul; și puterea păcatului este 
Legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care 
ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos! (1 
Cor. 15:51-57).  

Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor 
veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi 
după poftele lor, și vor zice: „Unde este făgăduința 
venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, 
toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii!” 
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Căci înadins se fac că nu știu că odinioară erau ce-
ruri și un pământ scos prin Cuvântul lui Dumne-
zeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci 
a pierit tot prin ele, înecată de apă. Iar cerurile și pă-
mântul de acum sunt păzite și păstrate, prin același 
Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de 
pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, preaiubiților, să 
nu uitați un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca 
o mie de ani, și o mie de ani sunt ca o zi. Domnul 
nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred 
unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, și do-
rește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocă-
ință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua 
aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești 
se vor topi de mare căldură, și pământul, cu tot ce 
este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri 
au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, 
printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și gră-
bind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile 
aprinse vor pieri, și trupurile cerești se vor topi de căl-
dura focului? Dar noi, după făgăduința Lui, aștep-
tăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui ne-
prihănirea. De aceea, preaiubiților, fiindcă așteptați 
aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără 
prihană, fără vină, și în pace (2 Petru 3:3-14).19 

 
19 În acest pasaj, imediat înainte topirea cerurilor și a pământului de mare căldură, 
se spune despre oameni că vor continua să facă lucrurile ca dintotdeauna; lucru 
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ÎNVIEREA CELOR CARE AU MURIT ÎN CREDINȚĂ ȘI A CELOR 
MORȚI ÎN PĂCAT VA AVEA LOC ÎN ACELAȘI TIMP  

În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, 
ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi 
o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când 
sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în 
vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume 
oricine va fi găsit scris în carte. Mulți dintre cei ce 
dorm în țărâna pământului se vor scula: unii pen-
tru viața veșnică, și alții pentru ocară și rușine veș-
nică (Dan. 12:1-2).  

Nu vă mirați de lucrul acesta; pentru că vine ceasul 
când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui, și 
vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor în-
via pentru viață; iar cei ce au făcut răul, vor învia 
pentru judecată (Ioan 5:28-29). 

CAPITOLUL 20 DIN APOCALIPSA TREBUIE INTERPRETAT ÎN LU-
MINA GENULUI LUI LITERAR 

Apocalipsa este o carte plină de viziuni și numere cu 

 
care nu se poate afirma urmând toate evenimentele din escatologia dispensaționa-
listă. Mai mult, întârzierea are ca scop să îi aducă la pocăință și să îi adauge Bisericii 
pe toți cei aleși, și ea constituie baza chemării lui Petru pentru contemporanii lui 
de a fi veghetori, în așteptarea acestei zile finale, catastrofice. El nu ne îndeamnă să 
veghem la venirea lui Hristos ca și cum ea ne-ar salva de pe pământ, ci pune înaintea 
noastră un timp echivalent cu o mie de ani, astfel încât să privim la revenirea lui 
Hristos ca la evenimentul care va aduce cu el distrugerea finală a lumii. 
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caracter simbolic  

Ioan, către cele șapte Biserici, care sunt în Asia: Har 
și pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era și 
Celui ce vine, și din partea celor șapte duhuri, care 
stau înaintea scaunului Său de domnie (Apoc. 1:4).20 

Taina celor șapte stele, pe care le-ai văzut în mâna 
dreaptă a Mea și a celor șapte sfeșnice de aur: cele 
șapte stele sunt îngerii celor șapte Biserici; și cele 
șapte sfeșnice, sunt șapte Biserici (Apoc. 1:20).   

Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte 
capete sunt șapte munți, pe care șade femeia. Sunt 
și șapte împărați: cinci au căzut, unul este, celălalt 
n-a venit încă, și când va veni, el va rămâne puțină 
vreme. Și fiara, care era, și nu mai este, ea însăși este 
al optulea împărat: este din numărul celor șapte, și 
merge la pierzare. Cele zece coarne, pe care le-ai vă-
zut, sunt zece împărați, care n-au primit încă împă-
răția, ci vor primi putere împărătească timp de un 
ceas împreună cu fiara (Apoc. 17:9-12). 

În alte locuri din Apocalipsa, punctul final al întregii 
istorii este descris ca deja atins; de aceea, capitolul 20 
este mai degrabă o altă „recapitulare”, o modalitate 

 
20 Dacă nu sunt literal 7 Duhuri Sfinte, atunci cititorul trebuie să admită că utili-
zarea numărului 7 se face în mod simbolic. 
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simbolică diferită de a descrie vremea Noului Testa-
ment, urmată de o descriere a finalului istoriei  

Îngerul, al șaptelea a sunat din trâmbiță. Și în cer s-
au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăția 
lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale 
Hristosului Său. Și El va împărăți în vecii vecilor”. 
Și cei douăzeci și patru de bătrâni, care stăteau îna-
intea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-
au aruncat cu fețele la pământ, și s-au închinat lui 
Dumnezeu, și au zis: „Îți mulțumim Doamne, 
Dumnezeule, Atotputernice, care ești și care erai și 
care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare, și ai 
început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar 
a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei 
morți, să îi răsplătești pe robii Tăi proroci, pe sfinți 
și pe cei ce se tem de Numele Tău, mici și mari, și să 
îi prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul!” Și 
Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost des-
chis: și s-a văzut chivotul legământului Său, în 
Templul Său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un 
cutremur de pământ, și o grindină mare (Apoc. 
11:15-19). 

Apoi m-am uitat, și iată un nor alb; și pe nor ședea 
cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea 
o cunună de aur; iar în mână, o secere ascuțită. Și 
un alt înger a ieșit din Templu, și striga cu glas tare 
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Celui ce ședea pe nor: „Pune secera Ta și seceră: 
pentru că a venit ceasul să seceri, și secerișul pămân-
tului este copt”. Atunci Cel ce ședea pe nor, Și-a 
aruncat secera pe pământ. Și pământul a fost sece-
rat (Apoc. 14:14-16). 

Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Și din 
Templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare, 
care zicea: „S-a isprăvit!” Și au urmat fulgere, gla-
suri, tunete, și s-a făcut un mare cutremur de pă-
mânt, așa de tare, cum, de când este omul pe pă-
mânt, n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea 
mare a fost împărțită în trei părți, și cetățile Neamu-
rilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu Și-a adus aminte 
de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al 
furiei mâniei Lui. Toate ostroavele au fugit, și mun-
ții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei 
boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer 
peste oameni. Și oamenii L-au hulit pe Dumnezeu 
din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie 
era foarte mare (Apoc. 16:17-21).  

Apoi am văzut cerul deschis, și iată că s-a arătat un 
cal alb! Cel ce sta pe el, se cheamă „Cel credincios” 
și „Cel adevărat”, și El judecă și Se luptă cu drep-
tate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea în-
cununat cu multe cununi împărătești, și purta un 
nume scris, pe care nimeni nu-l știe, decât numai El 
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singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. 
Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu”. Oș-
tile din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu 
in subțire, alb și curat. Din gura Lui ieșea o sabie 
ascuțită, ca să lovească Neamurile cu ea, pe care le 
va cârmui cu un toiag de fer. Și va călca cu picioa-
rele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicu-
lui Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris nu-
mele acesta: „Împăratul împăraților și Domnul 
domnilor”. Apoi am văzut un înger, care stătea în 
picioare în soare. El a strigat cu glas tare, și le-a zis 
tuturor păsărilor, care zburau prin mijlocul cerului: 
„Veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dum-
nezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea că-
pitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călă-
reților, și carnea a tot felul de oameni, slobozi și 
robi, mici și mari!” Și am văzut fiara și pe împărații 
pământului și oștile lor, adunate ca să facă război cu 
Cel ce ședea călare pe cal și cu oastea Lui. Și fiara a 
fost prinsă. Și împreună cu ea, a fost prins prorocul 
mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu care îi 
amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, și se închi-
naseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați 
de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă. Iar cei-
lalți au fost uciși cu sabia, care ieșea din gura Celui 
ce ședea călare pe cal. Și toate păsările s-au săturat 
din carnea lor (Apoc. 19:11-21). 
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„Prima înviere” corespunde bine altor învățături ale 
Noului Testament cu privire la viața înviată spirituală 
prezentă a credincioșilor  

Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, 
am fost botezați în moartea Lui? Noi deci, prin bo-
tezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună 
cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din 
morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o vi-
ață nouă (Rom. 6:3-4). 

Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc... 
dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și 
viața, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în cre-
dința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat 
pe Sine însuși pentru mine (Gal. 2:20).  

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să um-
blați după lucrurile de sus, unde Hristos stă la 
dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de 
sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit, și 
viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu 
(Col. 3:1-3).  

Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că 
îi iubim pe frați. Cine nu îl iubește pe fratele său, 
rămâne în moarte (1 Ioan 3:14). 

Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru 
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dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că 
eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață 
împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți). El 
ne-a înviat împreună, și ne-a pus să ședem împre-
ună în locurile cerești, în Hristos Isus (Efes. 2:4-6).  

În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împre-
jur, făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui 
Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii 
noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El, 
prin botez, și înviați în El și împreună cu El, prin 
credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat 
din morți (Col. 2:11-12). 

Legarea lui Satana corespunde învățăturii Noului Tes-
tament  

Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat; 
deci, cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă Eu 
scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voștri 
cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. 
Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumne-
zeu, atunci Împărăția lui Dumnezeu a venit peste 
voi. Sau, cum poate cineva să intre în casa celui tare, 
și să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai întâi 
pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa (Matei 
12:26-29).  

Cei șaptezeci s-au întors plini de bucurie, și au zis: 
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„Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în Numele 
Tău”. Isus le-a zis: „L-am văzut pe Satana căzând ca 
un fulger din cer” (Luca 10:17-18). 

Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpâ-
nitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce 
voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la Mine pe 
toți oamenii”. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte 
avea să moară (Ioan 12:31-33).  

Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce 
privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce pri-
vește păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce pri-
vește neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, și nu 
Mă veți mai vedea; în ce privește judecata: fiindcă 
stăpânitorul lumii acesteia este judecat (Ioan 16:8-
11).  

Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și 
cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la 
ele, pentru ca, prin moarte, să îl nimicească pe cel ce 
are puterea morții, adică pe diavolul, și să îi izbă-
vească pe toți aceia, care prin frica morții erau su-
puși robiei toată viața lor (Evrei 2:14-15). 

Viziunile mai obscure, apocaliptice, ale lui Ioan trebuie 
interpretate în lumina epistolelor didactice mai clare 
ale Noului Testament, pe care deja le-am analizat.
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