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1 
GÂNDIREA PROFETICĂ ÎNAINTE DE            

APARIȚIA DISPENSAȚIONALISMULUI  
 

1.1. INTRODUCERE 
Este aproape imposibil ca aceia care se străduiesc 

în câmpul Evangheliei să scape de necesitatea de a le 
sluji celor care au fost influențați de dispensaționalis-
mul modern. De altfel, noi trăim într-o epocă inundată 
de predici, cărți, școli și chiar Biblii de studiu dispensa-
ționaliste. Învățătura dispensaționalismului a traversat 
cu succes granițele celor mai multe denominații creș-
tine. Deschide radioul, și vei auzi o porție importantă 
acestor învățături la majoritatea stațiilor evanghelice. 

Dispensaționalismul are o influență răspândită nu 
doar în sens extensiv, ci și intensiv. În general, persoa-
nele care adoptă învățăturile acestui sistem sunt afectate 
în aproape orice domeniu al gândirii lor teologice. Atât 
de pătrunzătoare sunt efectele lui în cei care i-au devenit 
ucenici, încât până și persoanele care au ajuns să îi vadă 
erorile în ipotezele de bază mărturisesc că tentaculele 
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dispensaționaliste au rămas în gândirea lor multă 
vreme după ce au renunțat, în mod formal, la acest sis-
tem teologic. Propria mea experiență este o mărturie a 
faptului că acest lucru este adevărat. 

Întrucât dispensaționalismul a avut un efect atât 
de răspândit, este imposibil să tratăm în puține rânduri 
cantitatea imensă de scrieri dedicate acestuia. Nu pu-
tem spera să examinăm în detaliu toate învățăturile lui. 
Dorința noastră este să ne deprindem cu trăsăturile lui 
esențiale și cu diferența dintre presupozițiile acestuia și 
Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a face acest lucru, voi 
dezvolta aici o scurtă istorie a apariției și dezvoltării dis-
pensaționalismului. 

Ne vom îndrepta apoi atenția către aceste presupo-
ziții și către câteva dintre trăsăturile care decurg invari-
abil din ele, formând parte din învățătura și practica 
dispensaționaliștilor. Cu toate că voi intra pe tărâmul 
respingerii unora dintre învățăturile dispensaționaliste, 
scopul principal este cel al identificării lor. Am convin-
gerea că, pe măsură ce vei acorda atenție și te vei strădui 
să studiezi teologia biblică sistematică, principiile im-
pregnate în sufletul tău prin aceste discipline spirituale 
te vor face capabil să poți trata singur aceste erori doc-
trinare. 
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Totuși, aceasta nu minimizează cu ceva obiectivele 
pe care le am în lucrarea de față. Multe persoane sunt 
ineficiente în tratarea dispensaționalismului pentru că 
ratează să înțeleagă ce anume este acesta, sau pentru că 
răspund unei dogme susținute doar de câteva persoane 
ori în principal de dispensaționaliștii timpurii. Se vede 
adesea un eșec în a recunoaște că, deși presupozițiile 
dispensaționalismului, atunci când sunt conduse la 
concluzia lor logică – așa cum adeseori este cazul – pot 
să aibă un efect dăunător, există multe persoane sufici-
ent de inconsecvente în aceste argumentații și care au 
înțeles cu adevărat și au experimentat doctrinele și pu-
terea Evangheliei. Fie ca Dumnezeu să ne ferească de a 
avea un duh de răzbunare sau de critică aspră, de lipsă 
de onestitate sau de reprezentări greșite, făcute din ne-
cunoaștere! 

Înainte de a pătrunde în istoria succintă a dispen-
saționalismului, ar părea corect ca, pentru început, să 
dăm o definiție scurtă a ceea ce este dispensaționalis-
mul. Trăsătura lui cea mai ușor de identificat, din însăși 
denumirea acestui sistem teologic, este că el împarte 
planul lui Dumnezeu din istorie și profeție în diferite 
„dispensații”. Definiția lui Scofield pentru „dispensa-
ție” este cea standard folosită în studiul teologic: „O 
dispensație este o perioadă de timp în cadrul căreia 
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omul este testat cu privire la ascultarea lui față de o 
anume revelație a voii lui Dumnezeu”. În fiecare dintre 
aceste compartimente cronologice este dată o revelație 
distinctă, omul este testat prin intermediul acestei re-
velații, iar judecata vine ca urmare a eșecului omului a 
se achita de această îndatorire. Chiar dacă în dispensa-
ționalismul modern se insistă pe ideea că revelația de-a 
lungul acestei succesiuni de dispensații este cumulativă 
și progresivă, atunci când fac aplicațiile practice ale re-
velației, dispensaționaliștii ajung inevitabil să compar-
timenteze lucrurile.  

Dispensaționaliștii împart în mod obișnuit istoria 
în următoarele șapte perioade, sau dispensații: 

• Dispensația inocenței omului; 
• Dispensația conștiinței; 
• Dispensația omului în guvernarea asupra pă-

mântului; 
• Dispensația făgăduinței; 
• Dispensația Legii; 
• Dispensația Bisericii; 
• Dispensația Împărăției. 

Această compartimentare subminează unitatea 
planului lui Dumnezeu în mântuirea unui popor pen-
tru Sine. Dispensaționalismul înlocuiește conceptul re-
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format al unui singur scop soteriologic al lui Dumne-
zeu și al unui singur popor al lui Dumnezeu, punând 
în loc două scopuri ale Lui (pe de o parte, instaurarea 
unei teocrații pământești, naționale, și pe de altă parte, 
răscumpărarea unui popor al cărui destin este spiritual 
și ceresc) și două popoare ale lui Dumnezeu (Israel și 
Biserica). În gândirea dispensaționalistă, Biserica este 
considerată ca o întrerupere a planului lui Dumnezeu 
adresat națiunii Israel. De aceea, întrucât scopurile lui 
Dumnezeu cu poporul Israel sunt pământești, este de 
așteptat ca toate făgăduințele făcute de Dumnezeu Is-
raelului să fie atribuite exclusiv acestuia, iar ele trebuie 
să se împlinească literal. 

Scop Popor Promisiuni 

Teocrație pământească,     
națională 

Israelul (pământesc) Literale 

Răscumpărare spirituală Biserica (cerească) Spirituale 
 

Întrucât prezența Bisericii întrerupe planul lui 
Dumnezeu cu poporul Israel, înainte ca profețiile evre-
iești să înceapă să se împlinească, Biserica va trebui răpită 
de pe pământ. Această răpire poate avea loc în orice mo-
ment. Răpirea marchează momentul când Dumnezeu 
va relua planul Lui cu Israel, conform Cuvântului Său 
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profetic: în primul rând, prin intermediul Necazului 
cel Mare, și apoi prin înființarea Împărăției de 1000 de 
ani, sau Împărăția Milenară. Astfel de învățături sunt 
foarte populare astăzi.1 

Dar întrebarea care se pune este următoarea: Este 
această învățătură reprezentativă pentru creștinismul 
istoric? Și cum a ajuns ea să se nască? Cum s-a dezvoltat 
și cum a ajuns să câștige atâta popularitate? Prin studiul 
de față doresc să răspund la aceste întrebări. 

1.2. PUNCTELE DE VEDERE MILENISTE DINAINTE DE 
APARIȚIA DISPENSAȚIONALISMULUI 

Cercetarea noastră cu privire la originile dispensa-
ționalismului nu este motivată doar de dorința de a ne 
satisface o curiozitate academică. Noi credem cu fermi-
tate că Dumnezeu a călăuzit Biserica în tot adevărul de-
a lungul întregii ei istorii. Dimpotrivă, noi nu credem 
că Dumnezeu a lăsat Biserica în întuneric de la bun în-
ceput, în ceea ce privește doctrinele și principiile bi-
blice, pentru a le descoperi doar în secolele XIX și XX. 
Dispensaționaliștii nu privesc învățătura lor ca fiind de 
o importanță minoră. De exemplu, iată ce afirmă un 

 
1 C. I. Scofield, The New Scofield Reference Bible (New York: Oxford University 
Press, 1967), p. 3. 
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articol care le face reclamă celor „12 motive pentru care 
să folosești Biblia de Studiu Scofield” (engl. Scofield 
Reference Bible): 

„În primul rând, Biblia de Studiu Scofield pre-
zintă Scripturile din punctul de vedere al ADE-
VĂRULUI DISPENSAȚIONAL, și nu poate 
exista vreo înțelegere adecvată sau vreo împărțire 
corectă a Cuvântului lui Dumnezeu, decât din 
perspectiva adevărului dispensațional”.2 

Dacă „adevărul dispensațional” este atât de indis-
pensabil pentru o înțelegere corectă a Scripturilor, 
atunci acesta ar trebui să fie parte din creștinismul isto-
ric. Așadar, nu este un lucru surprinzător că dispensa-
ționaliștii au simțit presiunea acestui argument și, în 
consecință, au căutat să demonstreze validitatea isto-
rică a dispensaționalismului. Dispensaționaliștii obiș-
nuiesc să încerce să demonstreze aceste lucruri prin a 
căuta exemple de gândire milenistă, după care să le atri-
buie „tendințe dispensaționale” celor care au susținut-
o. De aceea, este important să acordăm atenția cuve-
nită, în studiul nostru, gândirii mileniste de dinainte de 
apariția dispensaționalismului, în secolul al XIX-lea.3 

 
2 Ibid. 
3 Această scurtă vedere generală prezintă dispensaționalismul clasic. Dispensațio-
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Biserica Primară 

Uitându-ne acum la perioada bisericii primare, aș 
vrea să statuez de la bun început, cu toată hotărârea, că, 
prin a apela la sursele de informare din acea perioadă, 
noi nu privim la ele ca fiind autoritatea noastră finală 
în materie de credință. Singura noastră autoritate este 
Cuvântul lui Dumnezeu. Dar, în același timp, suntem 
convinși că Dumnezeu nu ar fi lăsat Biserica în necu-
noștință cu privire la adevărurile vitale necesare ei, și 
asta vreme de 1800 de ani.  

Un exemplu cu privire la gândirea bisericii primare 
poate fi obținut din scrierile Didache, datând din 
prima parte a secolului al doilea. Autorul își sfătuia ci-
titorii să rămână veghetori cu privire la venirea Dom-
nului: „Vegheați la viețile voastre; nu lăsați candele 
voastre să se stingă și nici coapsele neîncinse, ci fiți gata, 
căci nu știți ceasul când Domnul vostru va veni” (16.1). 
Dar, pe măsură ce autorul continuă, vorbind despre An-
tihrist, limbajul lui este cu totul diferit de modalitatea în 
care dispensaționaliștii ar descrie aceleași evenimente. 
Nu există niciun fel de concept al bisericii luate de pe 

 
naliștii diferă unii de alții în ce privește detaliile. După cum vom vedea, neo-dis-
pensaționaliștii au făcut schimbări semnificative în sistemul lor teologic. Totuși, 
în mare, ceea ce am prezentat constituie destul de rezonabil dispensaționalismul în 
cea mai răspândită formă a sa. 
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pământ prin intermediul unei răpiri pre-tribulațio-
niste. Dimpotrivă, Didache scria că „amăgitorul își va 
face apariția în lume, ca pretins fiu de Dumnezeu, va 
face semne și minuni, iar pământul va fi dat în mâinile 
lui, astfel ca el să comită nelegiuiri care n-au fost săvâr-
șite de la începutul lumii. După aceea, omenirea va 
trece printr-o încercare de foc, mulți se vor lepăda de 
credință și vor fi pierduți, dar cei care vor persevera în 
credința lor, vor fi mântuiți prin însăși această încer-
care. Apoi vor apărea semnele adevărului. Primul semn 
va fi dat în Cer, apoi va fi sunetul trâmbiței și, în al tre-
ilea rând, va avea loc învierea morților: dar nu a tuturor 
morților, ci după cum s-a spus, Domnul va veni și toți 
sfinții vor fi cu El. Atunci, lumea Îl va vedea pe Dom-
nul venind pe norii cerului”.4  

Nu este necesar să analizăm, în acest moment, toți 
autorii post-apostolici. O analiză detaliată a acestor 
date este făcută de George E. Ladd, în cartea lui, The 
Blessed Hope (Nădejdea Binecuvântată). Ladd demon-
strează cu multă abilitate absența conceptului dispen-
saționalist al răpirii pre-tribulaționiste în acea perioadă. 
Niciun dispensaționalist nu a fost capabil să demon-
streze că adevărul ar sta altfel. Premilenismul exprimat 

 
4 Philip Mauro, The Gospel of the Kingdom (Boston: Hamilton Brothers, 1928), p. 6. 
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uneori de scriitorii din perioada bisericii primare nu 
constituie o dovadă a prezenței dispensaționalismului 
în gândirea lor. Nici nu este o deducție necesară că 
acest chiliasm (premilenism – n.tr.) timpuriu ar fi fost 
în mod necesar rezultatul studiului Scripturii.  

Gândirea chiliastă a fost răspândită în biserica pri-
mară prin scrieri iudaice sau iudeo-creștine precum 
Cartea lui Enoh, 4Ezra, Testamentul lui Moise, Înăl-
țarea lui Isaia, Psalmii lui Solomon și Cartea lui Ba-
ruch, toate fiind scrieri pe care nici evreii, nici creștinii 
nu le-au privit drept canonice. Acest chiliasm evreiesc 
a fost foarte bine documentat și discutat în lucrarea lui 
Geerhardus Vos, intitulată The Pauline Eschatology 
(Escatologia Paulină).5 

O altă metodă folosită de dispensaționaliști pen-
tru a conferi respectabilitate istorică doctrinei lor este 
să se ducă la scrierile părinților Bisericii și să găsească 
în acestea exemple ale celor care au împărțit istoria răs-
cumpărării în diferite epoci. Arnold H. Ehlert6 și 
Charles C. Ryrie7 sunt exemple de dispensaționaliști 

 
5 Geerhardus Vos, The Pauline Eschatology (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Pu-
blishing Company, 1961), p. 228-235. 
6 Arnold H.Ehlert, ‚A Bibliography of Dispensationalism’, în Bibliotheca Sacra, 
101:95-101; 199-209; 319-28; 447-60; 102:84-92; 207-19; 322-34; 455-67; 103:57-
67 (January, 1944 through January, 1946). 
7 Charles C. Ryrie, Dispensationalism Today (Chicago: Moody Press, 1965), p. 
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care folosesc aceste modalități de suport pentru ideile 
lor. Totuși, ceea ce acești autori eșuează să facă este să 
demonstreze că vreuna dintre lucrările elaborate de că-
tre părinții bisericii primare posedă dovezi incontesta-
bile ale propovăduirii lucrurilor care sunt esențiale în 
învățătura dispensaționalistă. Ryrie îl citează pe Iustin 
Martirul, pe Ireneu, pe Clement din Alexandria și pe 
Augustin,8 portretizându-i ca și cum aceștia ar fi avut 
un concept dispensaționalist integrat în gândirea lor te-
ologică.  

Cu toate acestea, niciunul dintre cei menționați 
nu ne oferă dovada că ar fi făcut o diferență radicală în-
tre Israel și Biserică, ca și cum acestea două ar fi fost po-
poare diferite ale lui Dumnezeu. Însă tocmai această 
deosebire stă în însăși centrul dispensaționalismului și 
este inclusă chiar de către Ryrie ca un sine qua non al 
acestei teorii.9 În fapt, unul dintre cei citați de Ryrie, 
Iustin Martirul, indică foarte clar în cartea lui, Dialog 
cu Trifo, că el privea Biserica drept adevăratul Israel (ca-
pitolele 123, 124, 125, 135).10 

 
67-70. 
8 Ibid. 
9 Ibid., p. 44-45. 
10 LeRoy Edwin Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers (Washington: Review 
and Herald), Vol. III, p. 304. 
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Este dificil să evaluăm cât de mult a susținut bise-
rica primară o vedere premilenistă. Ceea ce este însă 
clar este că, atunci când mulți dintre susținătorii ei au 
accentuat răsplătirile pământești și plăcerile carnale ale 
ei, aceasta a stârnit o opoziție generală, fiind în curând 
înlocuită în bună măsură cu viziunea spirituală a lui 
Augustin. El considera Mileniul împlinit spiritual în 
Biserica Noului Testament și legarea Satanei ca având 
loc în decursul slujirii pământești a Domnului nostru. 
Conform lui Augustin, nașterea din nou a credincio-
sului era prima înviere din Apocalipsa 20. El a interpre-
tat Apocalipsa 20:1-6 ca fiind o „recapitulare” a eveni-
mentelor din capitolele precedente, nu o descriere a 
unei epoci noi, care să urmeze cronologic evenimente-
lor din capitolul 19. El considera cei 1000 de ani drept 
perioadă literală, și spunea că întoarcerea lui Hristos va 
avea loc la sfârșitul acelei perioade. Această interpretare 
spirituală a Mileniului a influențat într-o mare măsură 
gândirea teologică din Evul Mediu și de după acesta. 

Evul Mediu 

Până aproape de încheierea secolului al X-lea a fost 
încă posibil – și oarecum natural – pentru susținătorii 
viziunii augustiniene să privească la cei 1000 de ani ca 
fiind, cel puțin aproximativ, perioada ce trebuia să se 
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scurgă între prima și a doua venire a lui Hristos. Întru-
cât această a doua venire era asociată cu judecata finală, 
mulțimi de oameni au fost îngrozite atunci când s-au 
apropiat de anul 1000. Dar când a devenit evident că 
această perioadă trebuie să fie mai lungă de 1000 de ani, 
susținătorii acestei interpretări au fost convinși că tre-
buie să facă ajustări în gândirea lor.  

Cea mai simplă soluție a fost să privească cei 1000 
de ani ca un număr simbolic, nu să fie luați literal. Alții 
au început să socotească Mileniul de la convertirea lui 
Constantin cel Mare. Întrucât între convertirea lui Con-
stantin cel Mare și începutul Reformei protestante s-au 
scurs 1000 de ani, această gândire a devenit atractivă în 
mod special pentru cei care vedeau papalitatea drept ri-
dicarea lui Antihrist și începutul persecuțiilor despre 
care se vorbește în Apocalipsa. Astfel s-a născut interpre-
tarea istorică (sau istoricistă) a cărții Apocalipsa, prin 
care această carte a fost văzută ca o modalitate simbolică 
de a prezenta, pe scurt, istoria bisericii. 

Premilenismul și-a făcut apariția doar ocazional în 
decursul Evului Mediu. În vremurile în care aveau loc 
calamități și dezastre, această gândire căpăta o atractivi-
tate specială pentru cei care erau îngrijorați de decăderea 
răspândită a Bisericii și pentru cei oprimați de sistemul 
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medieval, în special pentru că ea furniza speranța unei 
perioade milenare de răsplătire pământească a celor ne-
prihăniți. Dar, încă odată, nu descoperim vreo dovadă 
a prezenței dispensaționalismului în decursul acestei 
perioade. 

Perioada Puritană și a Reformei 

Gândirea augustiniană spirituală cu privire la Mi-
leniu, de tip istoricist (Apocalipsa este considerată isto-
ria bisericii), a continuat să fie predominantă în gândi-
rea Reformatorilor și în scrierile din Biserica Romano-
Catolică. Evident, Reformatorii și catolicii au diferit 
dramatic în interpretarea anumitor simboluri ale Apo-
calipsei. Biserica Catolică a susținut că, „Satana a fost 
legat prin întâia venire a lui Hristos, Mileniul a început 
fie atunci, fie la vremea botezului lui Constantin cel 
Mare, iar diavolul a fost dezlegat prin apariția lui 
Wycliffe și Luther”.11 Reformatorii, totuși, au conside-
rat papalitatea drept împlinirea Antihristului profețit. 
Luther, de exemplu, înțelegea Apocalipsa 11 și 12 
drept prezicerea papalității, pe care o identifica în ace-
lași timp cu a doua fiară din capitolul 13. Pentru el, nu-
mărul 666 reprezenta perioada de dominație papală. 

 
11 George E. Ladd, The Blessed Hope (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing 
Company, 1956), p. 37-38. 



CAPITOLUL 1 

21 

Interpretarea istoricistă, cu identificarea de către ea a 
lui Antihrist prin papalitate, a dominat atât de mult 
gândirea protestantă vreme de trei secole, încât ea era 
în mod frecvent denumită interpretarea „protestantă”.  

Unii protestanți, chiar dacă au fost în același timp 
istoriciști, s-au manifestat diferit în ce privește gândirea 
spiritual–istoricistă a moștenirii augustiniene, și au 
continuat în tradiția premilenistă. Ei au văzut istoria 
bisericii simbolizată prin potirele, pecețile și trâmbițele 
din cartea Apocalipsa, dar, pentru ei, a doua venire a 
lui Hristos era profețită în Apocalipsa 10 (înainte de 
ceea ce ei vedeau drept Mileniul din Apocalipsa 20). 
Mulți astfel de comentatori, chiar dacă erau destul de 
literali în interpretarea Mileniului din Apocalipsa 20, 
erau mai puțin literali în înțelegerea lui Antihrist. Ei nu 
așteptau un Anticrist personal, care să apară la sfârșitul 
veacului pentru a-i persecuta pe sfinți de-a lungul unei 
perioade de trei ani și jumătate.  

De asemenea, ei nu se uitau înainte către ceea ce 
adesea este numit „Necazul cel Mare”, ci erau convinși 
că perioada de persecuție și necazuri s-a extins de-a lun-
gul istoriei Bisericii. Cei trei ani și jumătate, sau 1260 
de zile, erau adesea interpretați a semnifica 1260 de ani 
de istorie a Bisericii, înainte de sfârșitul veacului. 
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Printre exemplele de premileniști istoriciști se nu-
mără Joseph Mede (1586-1638), Isaac Newton (1642-
1717), William Whiston (1667-1752), J. A. Bengel 
(1687-1752) și Johann Heinrich Alsted (1588-1638). 
Gândirea premilenistă a continuat să aibă o atracție 
specială în vremuri de calamități și războaie, uneori îm-
părtășind un caracter revoluționar, precum în timpul 
Războiului Țăranilor, care a însoțit Reforma conti-
nentală, ca și în timpul Războiului de 30 de ani din Eu-
ropa (1618-1648). Din acest motiv, premilenismul a 
căutat să se disocieze de aceste elemente radicale. Jo-
hann Alsted a scris cartea lui, Diatribe de mille annis 
Apocalipticis (1627), tocmai în această perioadă. Lucra-
rea lui a avut un impact major asupra unora dintre pu-
ritanii englezi din secolul al XVII-lea, întrucât ei s-au 
confruntat cu opoziția intransigentă a Guvernului cu 
privire la gândirea lor despre biserică și stat. Totuși, ex-
tremiști dintre aceștia au contribuit din nou la determi-
narea multor persoane, altfel rezervate, să îmbrățișeze 
vederi premileniste. 

Oricare au fost variațiile printre premileniștii din 
perioadele Reformei și a Puritanismului, este evident că 
niciunul dintre aceștia nu a crezut într-o răpire pre-tri-
bulaționistă, atâta vreme cât Papa a fost considerat drept 
Anticrist, iar perioada de necaz nu a fost văzută drept 
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una de 1260 de zile, ci una de 1260 de ani (adică Biserica 
încă trăia perioada de necazuri).  

În decursul acestei perioade, a apărut o variație 
semnificativă a gândirii augustiniene, spirituale, atunci 
când Daniel Whitby a propus, în cartea lui, Paraphrase 
and Commentary on the New Testament (Parafrază și 
Comentariu la Noul Testament, 1703), o vedere viito-
ristă, dar totuși spirituală, cu privire la Mileniu. El a res-
pins interpretarea lui Augustin cu privire la cei 1000 de 
ani din Apocalipsa 20, considerați până atunci drept o 
recapitulare a perioadei dintre cele două veniri ale lui 
Hristos, așa cum este descrisă în capitolele precedente, 
privind-o mai degrabă ca pe o urmare cronologică a 
evenimentelor din Apocalipsa 19. El concepea Mile-
niul mult diferit de orice experimentase Biserica până 
atunci. Cu toate acestea, Mileniul trebuia să fie parte 
integrantă din perioada dintre cele două veniri ale lui 
Hristos, nu o epocă diferită, ci un punct culminant al 
epocii Bisericii. Această interpretare este acum denu-
mită postmilenism. 

Whitby era un viitorist în ceea ce privește Mile-
niul, dar istoricist cu privire la perioada Necazului. 

În aceeași perioadă a apărut totuși o altă interpre-
tare, care era viitoristă în ce privește Necazul cel Mare, 
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dar istoricistă în ce privește Mileniul. În anul 1590, un 
preot iezuit spaniol, pe nume Francisco Ribera, a pu-
blicat un comentariu al cărții Apocalipsa, în intenția de 
a respinge gândirea prevalentă printre protestanți, care 
identificau papalitatea cu Antihristul. El a considerat 
că toate capitolele din cartea Apocalipsa, cu excepția 
câtorva, de la început, țin de perioada sfârșitului lumii, 
nu de istoria Bisericii. Conform acestuia, Antihrist 
avea să fie identificat printr-o singură persoană rea, care 
urma să fie acceptat de către evrei, să reconstruiască Ie-
rusalimul, să Îl nege pe Hristos, să persecute Biserica și 
să stăpânească peste întreaga lume vreme de trei ani și 
jumătate. Cu toate acestea, în gândirea lui, Mileniul era 
întreaga perioadă dintre jertfa lui Hristos de la cruce și 
apariția lui Antihrist. Tot așa, prima înviere era văzută 
ca referința la viața cerească a martirilor care domnesc 
cu Hristos de-a lungul acestei întregi perioade.  

Înainte de a continua incursiunea noastră în isto-
ria dispensaționalismului, haideți să rezumăm această 
perioadă. Cu excepția lui Francisco Ribera, cartea 
Apocalipsa a fost interpretată consecvent în sens isto-
ric. Dintre istoriciști, 1) Reformații au urmat tradiția 
augustiniană a interpretării Mileniului în sens spiritual 
și prezent, 2) câțiva protestanți s-au uitat înainte către 
un Mileniu care avea să înceapă după epoca prezentă 
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(epocă în care Biserica se afla în perioadă de necazuri) 
și care avea să fie precedat de întoarcerea lui Hristos, și 
3) Whitby a introdus interpretarea postmilenistă. Până 
în acest moment din istorie, chiar și premileniștii au 
fost istoriciști în ceea ce privește interpretarea cărții 
Apocalipsa. 
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2  
APARIȚIA ȘI DEZVOLTAREA                                 

DISPENSAȚIONALISMULUI ÎN ANGLIA 
SECOLULUI AL XIX-LEA 

 

2.1. TREZIREA „MILENISMULUI” 
Pe măsura apropierii de începutul secolului al 

XIX-lea, și-a făcut apariția o trezire a interesului pentru 
aspectele profetice. Odată cu Revoluția franceză s-a 
manifestat și o dezrădăcinare violentă a instituțiilor po-
litice și sociale europene, conducându-i pe mulți la 
concluzia că sfârșitul lumii este aproape. Pentru 
aproape toți cei care studiau literatura apocaliptică, 
aceste evenimente păreau să fie sfârșitul celor 1260 de 
zile (ani) profețite. Odată cu ridicarea la putere a lui 
Napoleon a venit și distrugerea puterii papale în 
Franța, lucru care s-a petrecut în special atunci când, în 
1798, trupele franceze sub comanda lui Berthier au 
mărșăluit în Roma, au înființat o republică și l-au alun-
gat pe Papă. Comentatorii apocaliptici s-au grăbit să 
vadă în acest eveniment „rana de moarte” primită de 
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papalitate ca fiind cea explicit descrisă și datată în Apoca-
lipsa 13. Ernest Sandeen portretizează grafic rezultatul: 

„Identificarea evenimentelor din anii 1790 cu 
cele profetice din Daniel 7 și Apocalipsa 13 le-au 
furnizat comentatorilor biblici o piatră profe-
tică de tipul celei generic denumită Rosetta (Ro-
setta este numele unei pietre cu inscripție dublă 
– în caractere hieroglifice și în greacă, facilitând 
astfel descifrarea scrierii hieroglifice, imposibilă 
până atunci – n.tr.). În sfârșit, fusese găsită o 
cheie prin care codul putea fi spart. Putea să se 
obțină acum un consens general legat de o core-
lație clară între profeție și istorie. După anul 
1799, atât în egiptologie cât și în investigațiile 
profetice, părea că nu mai există niciun fel de li-
mite în posibilitățile de a descoperi lucrurile 
până atunci ascunse”.1 

Și nimeni nu a fost mai rapid în a se folosi de aceste 
evenimente în interpretarea profetică decât premileniș-
tii. Dacă analizezi mulțimea vastă a studiilor profetice 
care au fost lansate cu prilejul acestor evenimente, este 
imposibil să eviți concluzia că, în acest context, a explo-
dat un interes nou și pasional în interpretarea pasajelor 

 
1 Ernest R. Sandeen, The Roots of Fundamentalism (Grand Rapids: Baker Book 
House, 1970), p. 7. 
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profetice ale Scripturii. Acești oameni erau absolut 
convinși că întoarcerea lui Hristos va avea loc în de-
cursul secolului al XIX-lea și că Mileniul era pe cale să 
apară. 

Această trezire a interesului profetic a fost însoțită 
și o de împrospătare a interesului cu privire la situația 
evreilor. Lewis Way a influențat decisiv aceasta, adu-
când situația evreilor în atenția creștinismului. Intere-
sul lui în acest sens s-a manifestat atunci când, în 
preajma anului 1811, în timp ce vizita Devonshire, a 
fost întâmpinat spunându-i-se despre un pâlc de co-
paci, pentru care proprietarul lor își lăsase dorința tes-
tamentară ca „acești stejari să rămână în picioare, iar 
mâna omului să nu se ridice niciodată împotriva lor 
până când Israel se va întoarce și va fi restaurat în țara 
promisă”. Aceasta l-a stimulat pe Way să treacă la o in-
vestigare intensă a profețiilor vechi despre restaurarea 
evreilor și la o cercetare a oricăror lucrări misionare de-
dicate evanghelizării acestora. În curând, el a aflat de 
existența London Society for Promoting Christianity 
among the Jews (Societatea Londoneză pentru Promo-
varea Creștinismului printre Evrei, L.S.P.C.J., înfiin-
țată în 1809).  

Întrucât aceștia erau limitați financiar, Way a fost 
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în curând primit cu mare admirație, atunci când a achi-
tat obligațiile societății misionare, plătind peste 12000 
lire sterline pentru aceasta.2 În 1816, Way și-a publicat 
volumul intitulat Letters (Scrisori), în care a subliniat le-
gătura dintre întoarcerea evreilor în Palestina și conver-
tirea lor națională, înainte de întoarcerea lui Hristos.  

Postmileniștii puritani se uitau și ei înainte, tân-
jind la mântuirea evreilor, în conformitate cu Romani 
11, dar gândirea lor avea ceva foarte diferit. Această 
nouă focalizare a atenției asupra evreilor era însoțită de 
un literalism mult mai pregnant în interpretarea profe-
țiilor Vechiului Testament. Cel mai important ele-
ment al acestui literalism a fost insistența că, atunci 
când profeții vorbeau predictiv despre Israel, ei se refe-
reau doar la națiunea Israel, și nu la Biserică. Astfel au 
fost puse primele pietre de temelie ale unuia dintre cei 
mai importanți stâlpi de susținere ai dispensaționalis-
mului. 

Acest interes nou legat de convertirea evreilor este 
enumerat de Ian Rennie3 ca unul dintre semnele pe 
care premileniștii le considerau un indiciu al apropierii 

 
2 Ibid., p. 9-10. 
3 Ian Rennie, ‚Nineteenth Century Roots’, în Handbook of Biblical Prophecy, Carl 
Amerding, ed. (Grand Rapids: Baker Book House, 1977), p. 46-48. 
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celei de-a doua veniri. Chiar dacă numărul convertiri-
lor nu era mare, acest sentiment de anticipare care s-a 
născut ca rezultat al străduințelor L.S.P.C.J. și însăși 
publicarea știrilor despre convertiri în Israel erau sufi-
ciente.  

Un al doilea semn a fost predicarea Evangheliei în 
toată lumea, în special prin apariția mișcării misionare 
moderne. 

În al treilea rând, existau semne crescânde ale apos-
taziei în Biserică, nu doar în ce privește apostazia Ro-
mei, dar și în rândul gânditorilor de seamă protestanți 
din Europa, care alunecaseră în raționalism.  

Mișcarea de restaurație, cu preocuparea ei pentru 
redescoperirea modelului nou-testamental de viață bi-
sericească, a constituit al patrulea semn al vremurilor. 
În principal, aceasta și-a găsit expresia în mișcarea Ply-
mouth Brethren (Frăția Plymouth) și a Catholic Apos-
tolic Church (biserica catolică apostolic-carismatică).  

În al cincilea rând, sentimentul de revoltă socială 
din lumea post-napoleonică, masacrul de la Peterloo, 
legea emancipării catolice din 1829, revoltele nesfârșite 
din Irlanda și din Europa, și evenimentele care au con-
dus la revoluția din 1830, au fost alte dovezi care, pen-
tru mulți, au părut că vor să spună că „Domnul este la 
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porți”.4 

2.2. EDWARD IRVING 
Niciun personaj din prima parte a secolului al 

XIX-lea nu ilustrează mai bine interesul exuberant 
pentru aspectele profetice ca Edward Irving. În cariera 
sa meteorică se pot vedea clar atât atracțiile cât și slăbi-
ciunile mișcării mileniste. Prima prezență publică a lui 
Irving a fost atunci când i s-a oferit oportunitatea de a 
sluji ca asistent al marelui teolog Thomas Chalmers, cel 
mai celebru predicator din întreaga Scoție. În intere-
santa biografie a lui Irving, Arnold Dallimore ne oferă 
această comparație izbitoare între cei doi bărbați: 

„Chalmers era un creștin respectat. Chiar dacă 
inima lui era de o căldură evanghelică, adesea 
mintea lui era preocupată de problemele aplică-
rii creștinismului la scară națională, astfel încât 
adesea el părea ocupat și rezervat. Prin contrast, 
Irving era o persoană dezinhibată și deschisă, cu 
o atitudine copilărească și lipsită de complicații. 
Înclinația naturală a lui Chalmers către lucrurile 
solide, stabile și dovedite ale vieții, era în contrast 
cu flerul lui Irving către lucruri senzaționale, 
spectaculoase, care provocau valuri. Chalmers 

 
4 Ibid., p. 48. 
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era calm și precaut, luând decizii numai după o 
analiză atentă. Irving, însă, era adesea mânat de 
impulsuri, de o imaginație bogată și de un idea-
lism înalt, care depășea des granița logicii și rați-
unii. Chalmers era în același timp foarte atent la 
felul cum îi evalua pe oameni. În această pri-
vință, Irving era cu totul deosebit, căci în gene-
rozitatea naturii sale și în deschiderea lui față de 
oameni, ajungea foarte ușor să aplece urechea la 
cei care păreau să îi satisfacă înclinația către lu-
cruri spectaculoase și incitante”.5  

Nu este dificil, deci, să înțelegem de ce această rela-
ție nu a continuat vreme îndelungată. Chalmers era frec-
vent preocupat că Irving ar putea face sau spune ceva 
greșit, dar Irving displăcea ideea de a sta mereu în umbra 
lui Chalmers. Mintea îi era plină de idei, oratoria strălu-
cită cerea mereu o audiență mult mai largă pentru a se 
exprima, iar spiritul lui liber tânjea după oportunitatea 
de a se manifesta. Această oportunitate a venit atunci 
când Chalcedonian Chapel din Londra l-a chemat să de-
vină slujitor acolo. După sosirea lui în Londra, în anul 
1822, spiritul și talentul lui oratoric l-au transformat 
peste noapte într-un element de senzație. Capela lui era 

 
5 Arnold Dallimore, Forerunner of the Charismatic Movement (Chicago: Moody 
Press, 1983), p. 37-38. 
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ticsită de oameni în fiecare duminică, toți fiind din 
înalta societate și foarte influenți.  

Un astfel de om cu influență era Samuel Cole-
ridge. Prin prietenia lui cu Coleridge, Irving a ajuns să 
fie convins să susțină o gândire nouă și eronată cu pri-
vire la Persoana lui Hristos (mai târziu, Irving a fost 
acuzat de erezie, pentru că a predicat că Hristos ar fi 
avut o „fire păcătoasă”). Coleridge l-a influențat de ase-
menea pe Irving să își schimbe așteptările escatologice. 
Înainte de asta, Irving era convins că lumea se îndrepta 
către un triumf tot mai mare al Evangheliei, într-o 
epocă de binecuvântare universală. Dar Coleridge l-a 
convins pe Irving că lumea nu doar că se înrăutățea tot 
mai mult, ci că ea era îndreptată către judecată. În al 
treilea rând, Coleridge a fost convingător în a-i pro-
pune o gândire ciudată cu privire la predicator și rolul 
acestuia, prin care spunea că, în lucrarea lui, predicato-
rul era „vocea Duhului Sfânt”. Modalitatea de predi-
care a lui Irving s-a schimbat imediat. Predicile lui au 
început să fie pline de descrieri ale judecății iminente și 
groaznice, dar și de posibilitatea unei lucrări noi, di-
recte și puternice, a Duhului Sfânt. 

Captiv acestei verve a studiilor profetice, Irving a 
devenit imediat ucenicul unei alte persoane. În 1825, 
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Irving a fost adus în grupul premileniștilor de către Ja-
mes Hatley Frere. În vreme ce convingerile lui Cole-
ridge erau bazate pe evaluarea situației din lume, cele 
ale lui Frere erau produsul interpretării date de el cărți-
lor Daniel și Apocalipsa. Într-o scrisoare adresată lui 
Frere, Irving relata modalitatea în care primise învăță-
tură de la acesta: 

„N-am avut odihnă în duhul meu până nu am 
ajuns să mă dedic slujirii ca elev al tău, să fiu în-
vățat cu privire la lucrurile profetice, în acord cu 
ideile tale despre aceasta... Nici măcar nu sunt 
dornic să fiu socotit vrednic să îmi fie revelate 
adevărurile importante... Doar Domnul m-a so-
cotit vrednic să îmi dea credința cu privire la 
aceste lucruri, pe care ți le-a făcut cunoscute mai 
întâi”.6 

Mișcat fiind de aceste lucruri descoperite acum, Ir-
ving s-a dezlănțuit în discursuri dramatice cu privire la 
„capi”, „coarne”, „fiare” și alte lucruri simbolice din 
cărțile Daniel și Apocalipsa, însoțind acestea cu orato-
ria plină de imaginație și cu convingerea de a le prezenta 
drept certitudini dogmatice. În următorii patru ani, Ir-
ving și-a concentrat toate abilitățile lui torențiale în 
mișcarea premilenistă. Așa cum spunea un istoric, 

 
6 Ibid., p. 73. 



ISTORIA PROBLEMATICĂ A DISPENSAȚIONALISMULUI 

36 

„profeția a devenit inima și sufletul slujirii lui”.7 

În decursul acestei perioade (în 1826), Irving a des-
coperit o carte scrisă de un iezuit chilian, pe nume Ma-
nuela Lacunza: The Coming of Christ in Glory and 
Majesty (Venirea lui Hristos în Slavă și Măreție, apă-
rută cca. 1791). Într-o perioadă uimitor de scurtă, Ir-
ving a învățat spaniola și a reușit astfel să traducă și să 
publice această carte, alături de o prefață de 203 pagini, 
în care și-a prezentat propriile idei profetice, mai clar ca 
niciodată. În ceea ce privește lucrurile care au condus 
la apariția dispensaționalismului, importanța lucrării 
lui Lacunza stă în viitorismul abordării lui la cartea 
Apocalipsa, și aceasta nu doar în problema Mileniului 
din capitolul 20, ci și a Necazului cel Mare, descris în 
capitolele 6 până la 19. Contribuția lui Irving la acest 
subiect a constat în discuția făcută despre revărsarea ca-
rismatică pe care o aștepta imediat înainte de întoarce-
rea Domnului, denumită „ploaie târzie”. 

În decursul lunii Noiembrie a aceluiași an, Henry 
Drummond, impresionat de zelul lui Irving pentru as-
pectele profetice, a anunțat organizarea unei confe-
rințe la proprietatea lui impresionantă din Albury 

 
7 Rennie, op. cit., p. 50. 
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Park. Repetate în anii 1827 și 1828, Conferințele Al-
bury i-au dus împreună pe aproape toți teologii mile-
niști britanici și, mai mult decât orice altceva, au oferit 
structură mișcării mileniste din Anglia.  

În afara lui Drummond și Irving, unii dintre cei 
mai importanți participanți au fost Lewis Way, Wil-
liam Cunninghame și James Hatley Frere.  

În 1829, Drummond a sumarizat concluziile la 
care ajunseseră și asupra cărora agreaseră toți partici-
panții la aceste conferințe: 

• Această „dispensație” sau epocă nu se va 
sfârși „pe nesimțite”, ci într-un mod cata-
clismic, prin judecata și distrugerea Biseri-
cii, în același fel în care s-a sfârșit dispensa-
ția evreiască. 

• Evreii vor fi duși înapoi în Palestina, în de-
cursul perioadei judecății. 

• Judecata se va abate în principal asupra 
creștinismului. 

• După judecată, va începe perioada de 
1000 de ani, sau Mileniul. 

• A doua venire a lui Hristos va avea loc îna-
inte de Mileniu.  
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• Cei 1260 de ani din Daniel 7 și Apocalipsa 
13 trebuie să fie măsurați începând de la 
domnia lui Iustinian până la Revoluția 
franceză. Vasele mâniei din Apocalipsa 16 
sunt acum turnate asupra lumii, iar cea de-
a doua venire a Domnului este iminentă.8 

Chiar dacă este evident că, dacă ne uităm la ulti-
mul punct, interpretarea istoricistă nu fusese încă 
abandonată, există și alte porțiuni ale acestei platforme 
mileniste care au fost marcate de o tendință către o in-
terpretare viitoriistă a ceea ce, mai târziu, în explozia 
dispensaționalismului, au fost definite ca evenimente 
ce țin de „Necazul cel Mare”. De asemenea, poporul Is-
rael, din punct de vedere etnic, a primit o atenție deo-
sebită în planul profetic, chiar dacă atenția asupra aces-
tuia nu avea să se îndrepte evident decât după ce Bise-
rica avea să fie îndepărtată de pe pământ, așa cum 
Darby a dezvoltat ulterior. 

Un alt eveniment care s-a petrecut în perioada de 
celebritate a lui Irving și care avea să contribuie la creș-
terea popularității dispensaționalismului a constat 
dintr-o așa-zisă revărsare a darului vorbirii în limbi, a 
darurilor profetice și de vindecare, inițial în Scoția și 

 
8 Sandeen, op. cit., p. 21-22. 
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apoi în Londra. În luna mai a anului 1828, după ce a 
simțit o îndelungă povară de a avertiza oamenii din țara 
lui cu privire la judecata groaznică și iminentă ce avea 
să vină asupra omenirii, Irving a plecat într-un tur de 
predicare prin Scoția. În acea călătorie, l-a întâlnit pe 
A.J. Scott, un om a cărui gândire cu privire la darurile 
spirituale l-a influențat substanțial. În timp ce Irving 
crezuse că darurile apostolice miraculoase aveau să fie 
restaurate doar în vremea sfârșitului, Scott a susținut 
că, de fapt, ele nu fuseseră niciodată retrase și că erau 
disponibile dintotdeauna, așa cum au fost în timpul 
perioadei de început, relatată în Noul Testament.  

Câteva întâmplări care s-au petrecut înainte și 
după această vizită au părut să confirme învățătura lui 
Scott. În urmă cu doi sau trei ani, Isabella Campbell, o 
tânără bolnavă de tuberculoză, izbucnise spontan într-
o vorbire extatică [stare de transă, extaz – n.tr.], pre-
tinsă a fi comuniune cu Dumnezeu. După moartea lui 
Isabella, sora ei, Mary, a început să caute darul vorbi-
rii în limbi și al profeției, pentru a se pregăti să facă 
lucrare misionară. În luna martie a anului 1830, ea 
pretindea că vorbește în limbi, și în curând a adăugat 
la acesta și darul „scrierii automate” (manifestat prin 
scrierea în caractere neobișnuite, cu o viteză uimi-
toare, în timp ce persoana respectivă se afla într-o stare 
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de transă). Veștile s-au răspândit precum flăcările. Cu-
rând, și alte persoane au primit aceste daruri. Familia 
Macdonald trăia la câteva mile depărtare de la casa fa-
miliei Campbell, în Gare Loch, în apropierea portului 
Glasgow. Influența lui Scott și a lui Irving, ca și a altora 
precum Mcleod Campbell, a trezit în această familie 
interesul pentru darurile miraculoase. Despre Marga-
ret Macdonald s-a relatat că ar fi fost vindecată la po-
runca fratelui ei, James. Dar înainte ca acest lucru să 
aibă loc, conform relatării ei, tânăra Margaret ar fi avut 
viziuni detaliate despre vremurile sfârșitului. 

O prezentare detaliată a acestor viziuni este oferită 
în cartea lui Dave MacPherson, intitulată The Unbeli-
evable Pre-Trib Origin (Originea Incredibilă a Pre-
Tribulaționismului).9 Înțelesul viziunilor înregistrate 
de ea este, în multe aspecte, dificil de descifrat datorită 
stilului descrierilor sale, dar ea pare să vorbească despre 
o venire secretă a Domnului, rezervată celor sfinți, as-
tfel încât El nu va fi văzut de ochiul natural (adică de 
oamenii neconvertiți). Ea vorbea apoi despre apariția 
„celui rău” ca fiind un individ „cu toată puterea, sem-
nele și minunile amăgitoare, astfel încât, dacă ar fi po-

 
9 Dave MacPherson, The Unbelievable Pre-Trib Origin (Kansas City: Heart of 
America Bible Society, 1973), p. 59-62, 105-108. 
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sibil, chiar și cei aleși să fie amăgiți”. Este dificil să de-
terminăm dacă această persoană urma să apară înainte 
sau după venirea Domnului pentru ai Lui. De aceea, se 
pare că lucrarea lui MacPherson, care ar susține că 
aceasta este originea teoriei răpirii pretribulaționiste, 
este înconjurată de semne de întrebare. 

El relatează despre o scrisoare trimisă de Francis 
Sitwell către sora lui Mary, în care Sitwell spunea „… că 
vremea condamnării acestei lumi s-a scurtat... momen-
tul pecetluirii este aproape… Nu mai există niciun fel 
de siguranță acolo unde te afli, pentru că nu poți fi pe-
cetluită unde ești, căci dacă nu ești pecetluită, trebuie 
să fii abandonată în necazuri, în timp ce aceia care au 
ascultat de vocea Lui vor fi luați sus pentru a se întâlni 
cu El”.10 MacPherson deduce din această scrisoare că 
Sitwell ar fi scris sub influența lui Margaret Macdo-
nald. Dar scrisoarea a fost compusă în anul 1834 și, 
până în acel moment, avuseseră deja loc conferințele 
Powerscourt, în anii 1831 și 1833, în decursul cărora 
doctrina răpirii secrete fusese deja acceptată în mare 
măsură. Este adevărat că Irving a fost prezent la aceste 
conferințe și că el ar fi putut transmite mai departe im-
presiile primite de pe urma viziunilor lui Macdonald, 

 
10 V. Rennie, op. cit., p. 54 și Sandeen, op. cit., p. 38. 
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dar este la fel de adevărat că J. N. Darby a fost cel care 
a adus acest subiect în discuție. 

Totuși, aceasta nu este singura teorie care asociază 
începutul teoriei răpirii tainice cu așa-zisele treziri ca-
rismatice din prima parte a secolului al XIX-lea. În sep-
tembrie 1830, un grup de londonezi a fost trimis să 
analizeze fenomenul din Gare Loch și, după ce a primit 
de la aceștia un raport pozitiv, un număr de persoane 
din biserica lui Irving au început să se roage pentru a 
primi aceleași daruri. În aprilie 1831 părea că a venit 
răspunsul, când Dna J. B. Cardale „a vorbit în limbi”. 
În curând, și alții au intrat în rândurile celor care aveau 
„daruri”. S. P. Tregelles, cunoscut pentru expertiza sa 
în istoria textului grec și unul dintre liderii timpurii ai 
mișcării Brethren, ne spune în lucrarea The Hope of 
Christ's Second Coming (Speranța Celei De-a Doua Ve-
niri a lui Hristos, 1864) că ideea venirii secrete a lui 
Hristos își avea originea în profețiile din biserica lui Ir-
ving. Iată ce scria el: 

„Nu știu să fi existat vreo învățătură cum că ar 
trebui să existe o răpire secretă a Bisericii cu pri-
lejul întâlnirii tainice (cu Domnul – n. ed.) până 
când acest lucru a fost predicat ca o ‚profeție’ în 
biserica domnului Irving, aceasta fiind primită ca 
vocea Duhului. Dar cu privire la faptul că cineva 
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ar fi susținut sau nu un astfel de lucru, trebuie să 
spun că din această revelație a izvorât învățătura 
și frazeologia modernă cu privire la ea”.11 

Am văzut, deci, că fie prin Edward Irving, fie prin 
prietenii lui de la Conferințele Albury, au avut loc ur-
mătoarele schimbări: 

• o deplasare a gândirii către viitorism; 

• o creștere a priorității acordată poporului 
Israel în planul profetic; și 

• o așteptare a revărsării darurilor carisma-
tice la sfârșitul istoriei. 

Primele două dintre acestea au constituit baza tre-
cerii către dispensaționalism. De asemenea, este proba-
bil ca a treia trăsătură să fi început să își facă apariția 
(mai târziu s-a adăugat dispensaționalismului sistema-
tizat): introducerea răpirii pretribulaționiste prin una 
sau mai multe „profeții”, atunci când presupuse daruri 
miraculoase au fost primite în Scoția și apoi în Londra. 

Un alt eveniment extraordinar, petrecut cu Robert 
Baxter, unul dintre participanții la lucrarea lui Irving, a 
contribuit la mișcarea viitoristă. „Numărați zilele”, a 
propovăduit el, „1260 de zile date drept mărturie, la 

 
11 Froom, op. cit., Vol. IV, p. 1223. 
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sfârșitul cărora sfinții Domnului vor fi luați sus pentru 
a se întâlni cu El în văzduh”.12 Era 14 ianuarie 1832 
când această profeție a fost făcută, așa încât data reve-
nirii lui Hristos a fost stabilită pentru 27 iunie 1835. 
Repetată cu alte ocazii, această profeție a devenit ac-
ceptată ca fiind doar aproximativă. Evident, așteptarea 
nu s-a materializat. Dar este important pentru noi să 
observăm în această predicție conceptul de 1260 de zile 
din Apocalipsa trecând de la ani la zile.  

Această răsturnare și întoarcere de la poziția istori-
cistă la cea viitoristă se găsește într-un alt pamflet pu-
blicat în aceeași perioadă: An Enquiry into the Grounds 
on which the Prophetic Period of Daniel and St. John 
Has Been Supposed to Consist of 1260 Years (O cercetare 
asupra argumentelor în favoarea perioadei profetice a 
lui Daniel și a sfântului Ioan, presupuse a dura 1260 
ani), de S. R. Maitland (1826). Acest atac la adresa te-
oriei an–zi din partea comentatorilor istoriciști a lansat 
un soi de „război al eseurilor” între viitoriști și istori-
ciști, dispută care a durat mai mulți ani. Cu toate aces-
tea, în ceea ce îl privește pe Maitland, ca și pe cei care 
au continuat să apere viitorismul, precum James H. 

 
12 Robert Baxter, Narrative of Facts, Characterizing the Supernatural Manifestati-
ons, în Members of Mr. Irving’s Congregation and other Individuals, in England, and 
Scotland, and Formerly in the Writer Himself (London: James Nisbet, 1833), p. 17. 
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Todd și William Burgh, pretribulaționismul nu era 
parte din sistemul lor de gândire. 

2.3. JOHN NELSON DARBY 
Chiar dacă, pe vremea lui Irving, au existat anu-

mite dezvoltări și progrese disparate către dispensațio-
nalism, J.N. Darby a fost cel care avea să sintetizeze și 
să sistematizeze ceea ce a devenit cunoscut apoi drept 
dispensaționalism. În timp ce biserica catolică aposto-
lică ce a rezultat din lucrarea lui Irving a jucat, gradual, 
un rol din ce în ce mai redus printre mileniști, grupul 
Plymouth Brethren a înglobat această mișcare, cel pu-
țin pentru o vreme. Chiar dacă nu a fost fondatorul ei, 
Darby a devenit în curând figura dominantă a mișcării. 
Ca și Irving, Darby erau un om plin de contraste și con-
tradicții. Descrierea caracterului lui, făcută de Clarence 
Bass, ne conduce în mod clar către această concluzie: 

„Singura motivație din viața lui Darby era dra-
gostea lui pentru Hristos… În același timp, 
această dragoste pentru Hristos l-a determinat să 
lovească în mod neobosit împotriva oricărei per-
soane, chiar și împotriva prietenilor cei mai 
apropiați, despre care el credea că pervertesc ade-
vărul Evangheliei lui Hristos… Simplu în gus-
turi, binevoitor în dispoziție, blând în tempera-
ment, atent în a-i cunoaște pe ceilalți, smerit în 
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duh, manifestând compasiune în natura lui, el 
era în același timp nemilos în controverse, beli-
gerant față de cei care i se opuneau, gelos în ceea 
ce privește poziția sa de autoritate și foarte pre-
tențios în cererile lui față de ceilalți”.13 

Chiar dacă Darby și-a manifestat încă de la început 
un interes față de aspectele profetice, primul lui eseu la 
intrarea în mișcarea Plymouth Brethren a fost intitulat 
The Nature and Unity of the Church of Christ (Natura 
și Unitatea Bisericii lui Hristos, 1829), care a constat 
într-un atac puternic la adresa formalismului și letar-
giei din biserica organizată existentă la acea vreme și a 
păstorilor ordinați.  

Totuși, preocuparea noastră de aici este să vedem 
cum gândirea profetică propusă de Darby a îmbrăcat 
în curând o formă dispensaționalistă. Conferințele Po-
werscourt au fost de o importanță crucială în acest 
sens, prima dintre acestea având loc la Dublin, în 1831. 
Deși Edward Irving pare să fi participat la aceste confe-
rințe și deși Robert Daly a fost coordonatorul lor, forța 
creativă reală din spatele lor a fost Darby. În prima con-
ferință a existat o acceptare generală a teoriei zilei lite-
rale (implicând prin aceasta respingerea istoricismului 

 
13 Clarence B. Bass, Backgrounds to Dispensationalism (Grand Rapids: Baker Book 
House, 1978), pp. 51-52. 
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și acceptarea gândirii viitoriste) și a teoriei răpirii se-
crete. Dacă această ultimă teorie a fost pur și simplu 
împrumutată de la irvingiți (așa cum pare probabil din 
afirmația lui Tregelles citată mai sus) sau nu, sau dacă a 
fost propusă cu această ocazie pentru prima dată, este 
dificil de susținut cu certitudine. Oricare ar fi situația, 
însă, doctrina aceasta a fost statuată cu această ocazie. 

La Conferința Powerscourt din 1833, Darby și-a 
continuat atacul împotriva apostaziei bisericilor și a su-
bliniat nevoia ca adevărații credincioși să se adune doar 
în Numele Domnului. Mai important, el a prezentat 
apoi gândirea sa cu privire la Biserică, arătând că epoca 
ei este o paranteză în împlinirea profețiilor dintre săp-
tămânile 69 și 70 din cartea Daniel. Asupra acestei 
chestiuni și a problemei răpirii Bisericii înainte de Ne-
cazul cel Mare a apărut apoi un conflict între Darby și 
un alt lider al mișcării Plymouth Brethren, Benjamin 
W. Newton. Newton a refuzat să participe la confe-
rința din 1834 și, în schimb, a organizat o conferință în 
competiție cu aceasta, în Plymouth, un act pe care 
Darby l-a privit drept schismatic. 

Cu toate acestea, Darby nu a început să-și sistema-
tizeze gândirea decât după ce a început să facă un șir de 
vizite periodice în Elveția, vreme de șapte ani, începând 
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cu anul 1838. În 1840, el a prezentat o serie de 11 pre-
legeri la Lausanne, oferind pentru prima dată o expu-
nere sistematică a teologiei lui. 

Când Darby s-a întors în Anglia, în 1845, a mers la 
Plymouth, unde Newton continuase să slujească de la 
începutul înființării acelui grup. Conflictul inevitabil 
care a urmat a distrus armonia care caracteriza cândva 
gruparea Plymouth. Darby l-a acuzat pe Newton de în-
cercarea de a domina întâlnirea, a refuzat să coopereze 
cu ceilalți lideri, respingând dreptul acestora de a-i 
pune sub semnul întrebării învățătura, și acuzându-i de 
diverse nereguli bisericești. Mai târziu, el a adăugat 
acestora acuzația de erezie cu privire la doctrina lui 
Hristos, dar Newton a retractat lucrurile care erau ero-
nate în afirmațiile sale anterioare.  

Cu toate acestea, Darby nu a fost satisfăcut și, 
după ce Newton a părăsit gruparea, Darby a început să 
excomunice nu doar anumite persoane, ci biserici în-
tregi care întrețineau orice fel de relații cu Newton, ba 
chiar pe aceia care avuseseră în trecut relații apropiate 
cu acesta. 

Este important să observăm, totuși, că ruptura ini-
țială apărută între Darby și Newton a avut ca subiect 
starea bisericii în decursul Necazului cel Mare. Darby 
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susținea că Biserica avea să fie răpită și că mărturia în 
decursul perioadei Necazului avea să fie continuată de 
un grup semi-creștin format din oameni care nu pu-
teau face parte din Biserică. Potrivit lui Darby, nici 
unul dintre evenimentele după primele câteva capitole 
din cartea Apocalipsa nu avuseseră loc și nici nu erau 
de așteptat să aibă loc până la Răpire. Newton, pe de 
altă parte, credea că cei credincioși persecutați în tim-
pul Necazului erau membri ai Bisericii, care trebuiau să 
treacă prin această perioadă. 

Trebuie subliniat și că punctul esențial al dezbate-
rilor care au avut loc asupra subiectului Răpirii a fost 
unul mult mai profund: relația dintre sfinții din Ve-
chiul și respectiv Noul Testament. Darby a făcut o se-
parare radicală între cele două grupuri de sfinți, susți-
nând că Biserica – de la Cincizecime până la Răpire – 
are parte de o slavă specială, și că sfinții Vechiului Tes-
tament au avut o relație inferioară cu Dumnezeu. În 
sistemul lui de gândire, diferența dintre aceste grupuri 
era una verticală (făcând distincție între poporul ceresc 
și poporul pământesc al lui Dumnezeu) și nu orizon-
tală (portretizând relația istorică și tipologică dintre fă-
găduință și împlinirea ei). Newton a susținut că sfinții 
Vechiului Testament erau parte integrantă din Biserică 
și au fost părtași la aceeași glorie ca a sfinților de după 
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Cincizecime. 

Cu toate acestea, nu ar fi un lucru precis să spunem 
că gândirea lui Darby cu privire la dihotomia dintre sfin-
ții Vechiului și Noului Testament ar fi fost pur și simplu 
rezultatul controversei lui aprinse cu Newton. În gândi-
rea lui Darby, părea că percepția lui asupra acestui aspect 
s-a cristalizat în mijlocul unei tânjiri duble după puritate 
personală și eclezială. Conform propriei mărturii, tran-
ziția radicală s-a petrecut de-a lungul unei perioade când 
a suferit o rană puternică la picior:  

„Când am ajuns să înțeleg că am fost unit cu 
Hristos în Cer (Efes. 2:6) și că, în consecință, lo-
cul meu înaintea lui Dumnezeu a fost reprezen-
tat de Fiul Lui, am fost forțat să ajung la conclu-
zia că, înaintea lui Dumnezeu, situația mea nu 
mai era văzută din perspectiva acestui ticălos 
‚eu’, care m-a tulburat atât de mult de-a lungul 
celor șase sau șapte ani, înaintea cerințelor Le-
gii”.14 

Astfel, Darby a ajuns să aibă acea neprihănire care 
vine fără Lege, care se poate găsi doar în Hristos (Filip. 
3:9). Această descoperire dramatică privitoare la sfințe-
nia personală a fost însoțită de gândire nouă cu privire 

 
14 John Nelson Darby, Letters of J. N. D. (Sunbury, PA: Believer’s Bookshelf, 
1971), 3:298. 
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la Biserică și puritatea adunării: 

„A devenit apoi clar pentru mine că Biserica lui 
Dumnezeu, așa cum El o consideră, era compusă 
doar din cei care erau astfel uniți cu Hristos (Efes. 
2:6), în timp ce creștinismul, așa cum se vede din 
exterior, constituie în realitate lumea, și, de aceea, 
nu poate fi considerat drept ‚Biserica’”.15 

Conform gândirii lui Darby, adevărata Biserică 
este cerească, pentru că ea este unită cu Hristos. Ea nu 
are nimic de-a face cu sistemul eclezial corupt denumit 
generic „biserică”.  

În mod asemănător, datorită unirii bisericii cu 
Hristos, slava ei prezentă și slava viitoare, cerească, nu 
au nimic de-a face cu binecuvântările pământești adre-
sate poporului Israel. Darby scria:  

„Conștientizarea unirii mele cu Hristos mi-a 
conferit în prezent partea cerească la slavă, în 
timp ce acest capitol (Isaia 32) vorbește clar des-
pre partea pământească a acestei slave”.16 

Tocmai învățătura lui Darby despre biserică a de-
venit elementul catalizator pentru întregul sistem teo-
logic propus de el. Privind la scena eclezială din zilele 

 
15 Ibid. 
16 Ibid., 3:299. 
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sale, Darby a declarat că biserica se află într-o stare de 
ruină, și aceasta este atât de profundă, încât ea a ajuns 
diametral opusă scopului pentru care a fost instituită. 
De ce? Pentru că biserica, gândită ca dispensație, a 
eșuat să asculte de Dumnezeu și trebuie să suporte ju-
decata Lui, la fel cum s-a întâmplat în orice altă dispen-
sație. Speranța lui pentru biserică a constat în aceea că, 
asemenea Israelului, o rămășiță va putea fi mântuită. 
Orice încercare de a repara situația bisericii era con-
damnată eșecului, întrucât ea se afla în stare de ruină, 
iar voia lui Dumnezeu nu era ca ea să fie restaurată. 
Dimpotrivă, credincioșii trebuiau să uite de biserica 
existentă și să se adune în Numele lui Hristos. Adevă-
rații reprezentanți ai Trupului lui Hristos pe pământ 
erau acum Frații (ref. la Plymouth Brethren), care 
aveau acum Duhul Sfânt și trăiau ca un singur Trup.  

Biserica, potrivit lui Darby, nu a existat până la 
Cincizecime. Nici măcar la începuturile ei, biserica nu 
a fost compusă din „mlădițe firești” (adică evrei). Mai 
mult, el credea că biserica nu a fost niciodată revelată 
în Vechiul Testament. Israel era o împărăție pămân-
tească, cu făgăduințe și binecuvântări materiale. Hris-
tos a venit să împlinească făgăduințele și idealurile ace-
lei împărății pământești, dar a fost respins de poporul 
Lui. Când acest lucru s-a întâmplat, Dumnezeu Și-a 
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oprit ceasul profetic și a instituit biserica. Acest ceas 
profetic nu va începe să bată din nou decât după ce bi-
serica va fi răpită, iar din acel moment Dumnezeu Își 
va relua scopurile cu poporul Său pământesc, Israel. În-
trucât biserica, în calitate de Trup al lui Hristos, este 
cerească, ea trebuie să fie răpită de pe pământ pentru ca 
programul pământesc al lui Dumnezeu pentru și cu 
poporul Israel să poată fi reluat. Împlinirea făgăduințe-
lor lui Dumnezeu pentru poporul Lui pământesc tre-
buie să aibă loc în termeni literali, întrucât chemarea și 
natura acestuia sunt pământești, făgăduințele sunt pă-
mântești, și, de aceea, împlinirea lor trebuie să se facă 
într-un mod care să concorde cu natura pământească a 
poporului și a făgăduințelor făcute lui. 

De aceea, potrivit lui Darby, instaurarea împără-
ției milenare constituie speranța poporului Israel. 
Toate acțiunile lui Dumnezeu în legătură cu poporul 
Israel au fost dirijate întotdeauna către acea împărăție. 
Națiunea va ocupa atunci țara promisă, Templul va fi 
reconstruit (Ezec. 40-42), iar jertfele reinstituite (Ezec. 
43, 44, 46). Hristos va sta pe tronul lui David, națiunile 
vor recunoaște Israelul drept poporul favorit al lui 
Dumnezeu, iar Israel Îl va recunoaște pe Isus ca Mesia 
evreiesc. Evanghelia Împărăției – propovăduită la înce-
put în Evanghelii – va fi predicată din nou. Doar în 
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acest moment Israelul o va crede. Toate acestea vor 
avea loc ca o împlinire a legămintelor pe care Dumne-
zeu le-a făcut cu poporul Lui, în special legământul Său 
necondiționat făcut cu Avraam.17 

Această bifurcație între Israel și Biserică din teologia 
lui Darby merge mână în mână cu abordarea dualistă în 
ce privește hermeneutica. Mulți dispensaționaliști in-
sistă foarte mult pe ideea că interpretarea literală stă la 
baza sistemului lor teologic. Dar nu trebuie să citești 
foarte mult în scrierile lor pentru a descoperi că dispen-
saționaliștii folosesc hermeneutica literală inconsecvent. 
În realitate, dihotomia Israel/biserică este ceea ce stă la 
baza hermeneuticii lor literale, nu invers. Următoarele 
citate din scrierile lui Darby ilustrează acest lucru: 

„În primul rând, în studiul profetic, atunci când 
se face referire la adunarea sau națiunea evreiască 
(excluzând paranteza Neamurilor din istorie), 
de exemplu când autorul se adresează evreilor, 
acolo putem să căutăm o mărturie clară și di-
rectă, întrucât partea evreilor este cea pămân-
tească. Prin contrast, când autorul se adresează 
Neamurilor, când Neamurile fac obiectul pasa-
jului respectiv, acolo trebuie să privim pasajul 

 
17 Pentru o analiză mai detaliată a teologiei lui Darby, vezi Bass, op. cit., pp. 100-
140. 
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simbolic, întrucât nu lucrurile pământești sunt 
partea lor și, de aceea, sistemul de revelație tre-
buie să fie pentru ei unul simbolic. De aceea, 
atunci când adresarea se face către adunarea 
evreiască în calitate de trup subzistent, sau rămă-
șiță, în ceea ce îi privește, eu voi lua acel pasaj în 
sensul lui comun, simplu, literal, ca și cum ar fi 
vorba despre un popor de care Dumnezeu s-ar 
ocupa direct, aici, pe pământ”.18 

„Profeția se aplică în mod adecvat atunci când 
este îndreptată către lucrurile acestui pământ. 
Obiectul ei nu este Cerul. Profețiile au de-a face 
cu lucruri care au să se întâmple pe pământ. Eșe-
cul în a vedea acest lucru a condus biserica pe căi 
greșite. Noi ne gândeam că avem noi înșine de-a 
face cu împlinirea acestor binecuvântări pămân-
tești, în timp ce, de fapt, eram chemați să ne bu-
curăm de binecuvântările cerești. Privilegiul bi-
sericii constă în a avea partea în lucrurile cerești. 
Celelalte binecuvântări vor fi îndreptate asupra 
poporului pământesc. Biserica este un lucru cu 
totul separat, parte din economia cerească, și 
care există în decursul perioadei de respingere a 
poporului pământesc, care este pus deoparte din 
cauza păcatelor lui, și târât printre popoare, din 

 
18 John Nelson Darby, The Collected Writings, Ed. William Kelly (Oak Park, IL: 
Bible Truth Publishers, 1962), 2:35. 
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mijlocul cărora Dumnezeu alege un popor care 
să se bucure de gloria cerească, împreună cu 
Isus. După ce a fost respins de poporul evreu, 
Domnul a devenit în totalitate o Persoană ce-
rească. Aceasta este doctrina pe care noi o desco-
perim clar în scrierile apostolului Pavel. El nu 
mai este Mesia al evreilor, ci un Hristos înălțat, 
glorificat. Biserica a ajuns atât de slabă pentru că 
a ratat să perceapă acest adevăr uluitor”.19 

În gândirea dispensaționalistă a lui Darby se găsesc 
întrețesute într-un fel complicat următoarele lucruri: 
1) o diferență clară între Israel și Biserică, între popoa-
rele „pământesc” și „ceresc” ale lui Dumnezeu; 2) in-
terpretarea literală a profeției ori de câte ori este legată 
de poporul „pământesc”, și spirituală ori de câte ori este 
avută în vedere biserica; 3) natura bisericii de „paran-
teză” în planul profetic; 4) doctrina răpirii secrete a bise-
ricii, constând în luarea poporului ceresc în văzduh, as-
tfel încât Dumnezeu să poată continua planul profetic 
cu poporul pământesc, evreii; 5) așteptarea unui Mile-
niu pământesc, centrat pe Israel; 6) o dihotomie rigidă 
între Lege și har, și 7) o evaluare separatistă negativă a 
bisericii instituționale de la acel moment. Mai târziu, 
unii dispensaționaliști aveau să modifice cel de-al șaselea 

 
19 Ibid., 2:376. 
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punct din enumerarea de mai sus, cel referitor la dife-
rența dintre Lege și har. De exemplu, în timp ce notițele 
versiunii originale a Scofield Reference Bible (Biblia de 
Studiu Scofield) cu privire la „har” puneau în contrast 
dispensația harului cu cea a Legii, declarând că „modali-
tatea de testare (a poporului lui Dumnezeu) nu mai este 
ascultarea de Lege, ca o condiție a mântuirii, ci accepta-
rea sau respingerea lui Hristos”, versiunea nouă a Bibliei 
de Studiu Scofield spune în același loc: „înainte de 
Cruce, mântuirea omului a fost prin credință, fiind în-
rădăcinată în jertfa ispășitoare a lui Hristos, văzut în 
mod anticipat de Dumnezeu; acum este revelat clar că 
mântuirea este primită prin credința în Mântuitorul 
crucificat și înviat”.20 

Oricine ar compara cu atenție aceste învățături 
propagate de Darby cu învățăturile creștinismului isto-
ric, va fi surprins de noutatea lor. Însăși unul dintre 
susținătorii dispensaționalismului, Harry A. Ironside, 
vorbind despre învățătura dispensaționalistă care 
spune că Biserica nu a fost profețită în Vechiul Testa-
ment, susține clar că aceasta a fost o învățătură inexis-
tentă până la momentul introducerii ei de către Darby: 

 
20 Notele asupra Ioan 1:17, The Scofield Reference Bible (New York: Oxford Uni-
versity Press, 1909), p. 1114; The New Scofield Reference Bible (New York: Oxford 
University Press, 1967), p. 1124. 
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„În realitate, până să fie propusă prin scrierile și 
predicile unui fost preot, distinsul domn J. N. 
Darby, în prima parte a secolului trecut, este difi-
cil să găsești o carte sau predică pe această temă 
de-a lungul unei perioade de 1600 de ani! Dacă 
există cineva care se îndoiește cu privire la acest 
fapt, să cerceteze, așa cum autorul acestor rânduri 
a făcut-o într-o anumită măsură, remarcile așa-
numiților părinți ai bisericii, atât dinainte, cât și 
de după Conciliul de la Niceea, să citească trata-
tele teologice ale marilor învățați, scrierile ro-
mano-catolicilor din orice școală de gândire, lite-
ratura Reformei, predicile și scrierile puritanilor, 
ca și lucrările teologice generale din zilele noastre. 
Va descoperi că ‚misterul’ se remarcă prin ab-
sența lui”.21 

2.4. RĂSPÂNDIREA ÎNVĂȚĂTURII LUI DARBY ÎN AN-
GLIA 

Dedicarea copleșitoare a lui Darby și zelul multora 
dintre ucenicii lui au fost instrumentale în câștigarea 
multor convertiți în tabăra dispensaționalistă. Dar au 
existat doi factori externi care au contribuit la forța noii 
mișcări în Anglia, în anii de după 1843. Un astfel de 

 
21 Harry A. Ironside, Mysteries of God, p. 50, citat de William E. Cox în An Exa-
mination of Dispensationalism (Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publis-
hing Co., 1974), p. 2. 
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factor a fost colapsul premilenismului istoricist. Când 
Anglia a fost înștiințată că predicția lui William Miller 
despre a doua venire a lui Hristos, făcută pentru anul 
1843, s-a dovedit falsă, premileniștii au făcut un pas 
înapoi. Atunci când Hatley Frere și-a luat curajul să in-
siste că evreii vor ajunge înapoi în Palestina cu Templul 
reconstruit în anul 1865, că romano-catolicismul va fi 
distrus până în anul 1864, și că Napoleon era Antihris-
tul, a ajuns să fie ridiculizat public, dar numărul dar-
biștilor a explodat.  

Celălalt eveniment de care a beneficiat mișcarea 
dispensaționalistă timpurie în Anglia a fost trezirea din 
1859. Întrucât aceasta a fost condusă în principal de 
enoriași simpli, și pentru că nicăieri nu erau aceștia mai 
încurajați și acomodați să slujească decât în Mișcarea 
Brethren, evangheliștii Brethren au constituit motorul 
trezirii. Ca rezultat, din punct de vedere proporțional, 
niciun grup din Anglia nu a beneficiat mai mult de 
această trezire cum a făcut-o Plymouth Brethren.  

După aceea, pe măsură ce mișcarea interdenomi-
națională a crescut ca urmare a acestei treziri, și chiar 
mai mult prin slujirea puternică a lui D. L. Moody în 
Marea Britanie, dispensaționalismul și-a găsit un loc 
propice într-o mișcare lipsită de încorsetările crezurilor 
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și structurilor denominaționale.22 

 
22 Rennie, op. cit., pp. 54-55. 
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3  
DEZVOLTAREA ȘI RĂSPÂNDIREA                      

DISPENSAȚIONALISMULUI                      
ÎN AMERICA 

 

3.1. APARIȚIA MILENISMULUI ÎN AMERICA SECOLU-
LUI AL XIX-LEA 

În decursul Marii Treziri din America (1725-
1760), postmilenismul a primit o energie proaspătă, în 
special prin contribuția lui Jonathan Edwards. Această 
așteptare optimistă a triumfului viitor al Evangheliei, 
căreia i s-a dat parcă o nouă viață datorită triumfului ei 
prezent, s-a potrivit bine convingerii puritanilor ameri-
cani, care considerau coloniștii un popor ales și noua lor 
țară o „cetate așezată pe munte”.1 Optimismul cu privire 
la destinul Americii a fost întărit și mai mult de Revolu-
ția americană și, astfel, postmilenismul a devenit gândi-
rea prevalentă printre evanghelicii de peste ocean, în pe-
rioada dintre Revoluția americană și Războiul Civil. 

 
1 Sandeen, op. cit., p. 43. 
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Odată cu secolul al XIX-lea, când declinul puterii pa-
pale și al celei islamice au constituit un stimul pentru 
premileniștii din Anglia, aceste evenimente au slujit la 
întărirea cauzei postmileniste în America. În gândirea 
susținătorilor ambelor programe escatologice, unele 
profeții despre vremea de dinainte de Mileniu erau 
considerate împlinite sau gata să fie împlinite prin eve-
nimentele curente. Pentru fiecare dintre cele două ta-
bere, evenimentele din acea vreme erau trâmbițe care 
anunțau sosirea Mileniului. Principalul punct de di-
vergență între cele două tabere viza momentul revenirii 
lui Hristos, fie înainte, fie după Mileniu. 

Odată cu înaintarea în secolul al XIX-lea, au avut 
loc schimbări semnificative în ambele tabere. După 
Războiul Civil, liberalismul a început să-și facă loc 
printre evanghelicii postmileniști și, gradual, aspectele 
supranaturale ale gândirii evanghelice postmileniste cu 
privire la istorie au fost înlocuite de o gândire natura-
listă. În loc ca Împărăția să fie orientată către Evanghe-
lie, viitor și lumea de apoi, a devenit un soi de „aici și 
acum”, prin care idealurile lui Isus încercau să fie im-
puse în societate.  

La rândul lui, premilenismul a trecut prin schimbări 
semnificative. În parte, aceasta s-a petrecut ca reacție la 
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eșecul infam al milleriștilor (adepții lui William Miller, 
sectă sabatariană care a degenerat ulterior în mișcarea ad-
ventistă – n.tr.). Formând cel mai numeros grup pre-
milenist din prima parte a secolului al XIX-lea, ucenicii 
lui William Miller, care a prezis întoarcerea lui Hristos 
în 1843, au devenit neobișnuit de celebri prin fanatis-
mul lor. Odată cu eșecul predicțiilor lui Miller a venit 
și colapsul temporar al mișcării, dar mai important de-
cât acesta a fost reacția altor premileniști. Ernest San-
deen descrie astfel reacția lor: „William Miller, ca și Ed-
ward Irving din mișcarea britanică, a devenit ca un le-
pros teologic, a cărui denunțare publică a făcut parte 
din ceremoniile religioase ale milenismului în secolul 
următor”.2  

Întrucât presupozițiile lui istoriciste au fost sur-
prinzător de asemănătoare celor ale istoriciștilor din 
Anglia și America și, pentru că el a depins atât de mult 
în predicțiile lui de teoria celor 1260 ani–zile, predicți-
ile făcute de Miller nu au fost în niciun fel deosebite de 
ale altora din vremea sa. Prin urmare, toți premileniștii 
– în special cei istoriciști – au suferit o lovitură puter-
nică, de pe urma căreia le-a trebuit o generație ca să se 
recupereze. Acest lucru a pregătit calea, totuși, pentru 

 
2 Ibid., p. 42. 
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acceptarea escatologiei viitoriste atât de esențială dis-
pensaționalismului.  

În America, premilenismul s-a dezvoltat și ca reac-
ție la grupul liberal de postmileniști care începuse să fie 
în vogă.  

Încă de la începutul anilor 1840, două reviste pro-
fetice, intitulate The Literalist (Literalistul) și The 
American Millenarian and Prophetic Review (Revista 
Profetică și Milenistă Americană), s-au bazat din greu 
pe scrierile unor autori britanici precum Bickersteth, 
Brooks și Cuninghame, promovând premilenismul ca 
răspuns la postmilenism. 

Cu toate acestea, nicio schimbare majoră n-a avut 
loc până când liberalismul manifestat după Războiul 
Civil a ajuns să capete prevalență printre postmileniști.  

Astfel, cei care au îmbrățișat gândirea lui Darby cu 
privire la premilenism erau în cea mai bună poziție să 
câștige prozeliți. În timp ce liberalismul părea vag și ab-
stract, dispensaționalismul era explicit și concret.  

Cu cât se înainta mai mult în acest secol, cu atât 
era mai clar că liniile de bătaie erau trasate mai vizibil și 
tot mai mulți adepți erau adăugați fiecărei tabere. 
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3.2. RIDICAREA DISPENSAȚIONALISMULUI CA TA-
BĂRĂ SEMNIFICATIVĂ DE MILENIȘTI 

Evenimentele enumerate mai sus au fost foarte im-
portante, pentru că au servit drept condiție premergă-
toare pentru mișcarea dispensaționalistă din America. 
Cu toate acestea, până în anul 1860, dezbaterile între 
postmileniștii liberali și premileniști n-au fost foarte in-
tense, iar premilenismul încă se recupera din eșecul 
milleriților. În perioada 1862–1877, Darby a vizitat 
Statele Unite și Canada de șapte ori. La început, el a 
avut o mare dificultate să-i convingă pe americani de 
întreaga sa teologie și chiar a avut un succes limitat în 
a-i convinge că acceptarea doctrinei lui cu privire la ru-
ina creștinismului îi obliga pe credincioși să renunțe la 
afilierile lor denominaționale anterioare, alăturându-se 
mișcării Plymouth Brethren, „adunându-se doar în 
Numele Domnului”. El a atribuit răspunsul dezamăgi-
tor din bisericile americane stării lumești a mediului 
evanghelic de peste Ocean.  

Dar insistența lui a dat rezultate până la urmă și, 
cândva în perioada anilor 1870, rezultate semnificative 
au apărut în orașe precum St. Louis, Chicago, New 
York și Boston.  

În St. Louis, James H. Brookes, păstorul Walnut 
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Street Presbyterian Church, a devenit în curând învă-
țător de frunte al dispensaționalismului. 

În Chicago, Darby și-a dezvoltat o legătură impor-
tantă cu Dwight L. Moody și, chiar dacă Moody nu a 
devenit niciodată un promotor zelos al dispensaționa-
lismului, Darby a fost capabil să-l convingă pe acesta de 
importanța harului lui Dumnezeu în convertire. În 
Boston, un adventist de seamă, F. G. Brown, fost con-
vertit și s-a alăturat frățietății Plymouth. Până la mo-
mentul când Darby a vizitat America pentru ultima 
dată, în anul 1877, existau 88 de adunări ale grupării 
Brethren, toate de mici dimensiuni. [Trebuie notat, to-
tuși, că deși Plymouth Brethren nu a fost niciodată o 
forță semnificativă în America așa cum a fost în Marea 
Britanie, cu timpul, dispensaționalismul s-a bucurat de 
o primire călduroasă în America.] 

În această perioadă, revistele mileniste au conti-
nuat să prolifereze, o parte a lor fiind de sorginte viito-
ristă, și câteva îndreptându-se în direcția dispersaționa-
lismului. Revista The Prophetic Times (Timpurile Pro-
fetice), care a apărut între anii 1863 și 1881 având edi-
tori cu o reprezentare denominațională largă, ca și re-
vista Waymarks in the Wilderness (Pietre de Hotar în 
Pustie), publicată între 1854-1857 și 1864-1872, sub 
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coordonarea editorială a lui James Inglis, sunt exemple 
de reviste care au oferit sprijin cauzei dispensaționaliste 
devenită tot mai populară. Este interesant să observăm 
în scrierile lui Inglis ceva caracteristic dispensaționaliș-
tilor americani: o distanțare de tendințele sectariene ale 
lui Darby, ca și de întreaga mișcare Plymouth 
Brethren, chiar dacă a preluat din bagajul lui teologic 
doctrine dispensaționaliste precum răpirea secretă.3  

3.3. MIȘCAREA PROFETICĂ ȘI A CONFERINȚELOR BI-
BLICE 

În ultimele trei decenii ale secolului al XIX-lea, 
premilenismul a început să se organizeze și să treacă la 
prozelitism printr-un număr de conferințe profetice. 
Conferințele Biblice Niagara, cunoscute la început sub 
denumirea de Believer's Meeting for Bible Study (Întâl-
nirea Credincioșilor pentru Studiu Biblic), au fost un 
fel de mamă pentru toate celelalte. Ea a început în ora-
șul New York în anul 1868, cu câțiva bărbați care au 
slujit ca editori la revista Waymarks in the Wilderness 
(Pietre de Hotar în Pustie), și anume James Inglis, Da-
vid Inglis și Charles Campbell. Între anii 1883 și 1897, 
conferința a avut loc la Niagara-on-the-lake, Ontario 

 
3 Ibid., p. 100-102. 
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(Canada), de aici luându-și ulterior și numele. La con-
ferință au participat peste 120 de lideri și vorbitori, re-
prezentând aproximativ orice voce importantă din 
mișcarea premilenistă. Începând cu anul 1875, James 
H. Brookes, un dispensaționalist, a fost chemat să acți-
oneze ca vorbitor principal și, vreme de mulți ani, a slu-
jit ca președinte al conferinței. În anul 1875, Brooks a 
început să publice The Truth (Adevărul), o revistă care 
a slujit, secondată de altele, drept publicația oficială a 
mișcării premileniste până la moartea sa, în anul 1897. 
Adoniram J. Gordon, un istoricist dispensaționalist, a 
editat cealaltă revistă premilenistă a perioadei, denu-
mită Watchword (Cuvântul Vegherii), și a participat 
de asemenea la lucrările conferinței. O parte a celorlalți 
lideri erau dispensaționaliști (precum Arthur T. 
Pierson, George C. Needham și L. W. Mundhall), dar 
alții nu (ex. Nathaniel West, H. W. Frost și W. G. Mo-
rehead). Alții, precum W. J. Erdman și Robert Came-
ron, care la început au îmbrățișat doctrina darbistă a 
răpirii pretribulaționiste, mai târziu și-au schimbat opi-
nia în acest sens. Dispensaționalismul a fost o temă 
centrală la aceste conferințe dar, pentru moment, pre-
mileniștii de toate felurile au lucrat împreună ca o coa-
liție premilenistă. 

Este de ajutor să ne amintim că aceste conferințe, 
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denumite Conferințele Niagara, au început să se orga-
nizeze la scurt timp după ce mesajul lui Henry Ward 
Beecher capturase deja inimile multor persoane. Ro-
mantismul lui Beecher cu privire la lucruri precum 
idealurile care se găsesc în natură, venirea Împărăției lui 
Dumnezeu prin progres moral și științific și amestecul 
dintre elementele naturale și supranaturale (adică su-
pranaturalul se manifestă doar prin lucrurile naturale, 
precum în evoluție) a diluat implicațiile doctrinelor 
tradiționale fără a le respinge în mod deschis.  

Ca o reacție la aceasta, liderii Conferințelor Nia-
gara s-au simțit nevoiți să apere credința pe toate fron-
turile. Crezul Niagara, adoptat în 1878, statuează clar 
învățături precum inspirația plenară și verbală a Bibliei, 
depravarea totală a omului, necesitatea nașterii din 
nou, ispășirea substitutivă și întoarcerea premilenistă a 
lui Hristos, acestea fiind doar câteva dintre cele 14 
puncte ale declarației. Ca răspuns la diferitele secte care 
erau de asemenea premileniste – precum adventiștii și 
mormonii – în decursul conferințelor s-a luat o poziție 
foarte clară împotriva anihilaționismului și a învățătu-
rii despre somnul sufletului. Perfecționismul a fost de 
asemenea respins cu tărie. Astfel, chiar dacă dispensați-
onalismul a fost acceptat pe scară largă printre liderii 
Conferințelor Niagara, aceștia și-au prezentat vederile 
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mileniste mai degrabă ca parte a unei teologii închegate 
decât ca și cum ar fi fost o mișcare concentrată pe un 
singur aspect. Astfel, acestea au pus, într-un fel semni-
ficativ, temeliile fundamentalismului. 

Întrucât aceste conferințe au ajuns să fie văzute 
drept bastioane ale ortodoxiei biblice, prin comparație 
cu și împotriva liberalismului, și întrucât dispensațio-
naliștii au avut un rol atât de important în conducerea 
conferințelor și în formularea platformei acestora, dis-
pensaționalismului i s-a acordat din ce în ce mai mult 
respect. El a fost asociat tot mai puțin cu tendințele sec-
tariene ale lui Darby și asociat tot mai mult acelora care 
aveau o prețuire înaltă față de Scriptură. Trebuie să fim 
atenți totuși să observăm că dispensaționalismul nu și-
a câștigat influența doar în virtutea asocierii dintre 
acești oameni, care luptau pentru adevăr, ci și datorită 
abordării cu privire la interpretarea Scripturilor, care 
era atât de diferită față de cea a liberalilor și postmile-
niștilor din vremea respectivă. Romanticismul lui Be-
echer reprezenta, în fapt, o respingere subtilă a adevăru-
rilor factuale și literale ale multor credințe creștine de 
bază. Pentru mulți credincioși evanghelici, abordarea li-
terală a dispensaționalismului cu privire la interpretarea 
biblică părea să fie alternativa ideală.  
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Același contrast se poate vedea și atunci când com-
parăm escatologia postmileniștilor liberali cu dispensa-
ționalismul. George Marsden descrie situația astfel: 

„Ironic este că dispensaționaliștii răspundeau 
unora dintre problemele reale legate de interpre-
tare biblică și care le dădeau de furcă teologilor 
liberali din secolul al XIX-lea. Dacă afirmațiile 
biblice erau luate în considerare în sens simplist 
și supuse analizei științifice, își făceau apariția 
importante anomalii. Printre acestea erau mul-
tele profeții din Vechiul Testament, care nu pă-
reau să se refere în mod precis la Biserică, faptul 
că Isus și ucenicii păreau să aștepte întoarcerea 
Lui și înființarea Împărăției într-un orizont de 
timp foarte scurt, și că mare parte din învățătura 
lui Isus părea să intre în conflict cu teologia lui 
Pavel. Liberalii au rezolvat astfel de probleme 
prin relaxarea importantă a standardelor de in-
terpretare a limbajului biblic. Dispensaționaliș-
tii au făcut-o apelând la strategia opusă acesteia. 
Ei au susținut cu strictețe mai mare decât ori-
când o interpretare literală, dar au introdus o 
nouă schemă istorică, a cărei cheie pentru a fi în-
țeleasă consta din interpretarea epocii Bisericii 
drept o paranteză în planul lui Dumnezeu. 
Odată ce această etapă cheie era acceptată, restul 
Scripturii putea să se încadreze în această 
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schemă, iar aspectele pe care alții le vedeau in-
consecvențe puteau fi explicate acum prin a face 
o simplă referire la diferitele dispensații”.4 

Mai mult, hermeneutica literală, fiind mai mult 
decât un antidot la adresa liberalismului vag, a devenit 
tot mai mult una dintre trăsăturile distinctive ale dis-
pensaționalismului. Profețiile, spuneau ei, trebuie să 
fie înțelese doar prin a citi exact ceea ce ele spun: când 
se vorbește despre Israel, trebuie întotdeauna să înțele-
gem că este vorba despre evrei; numerele profetice tre-
buie să însemne perioade exacte de timp, și chiar simbo-
lurile menționate în profeții trebuie să se refere la per-
soane și evenimente ce pot fi identificate științific și isto-
ric. Interpretarea Scripturii este, astfel, o știință exactă, 
cu concluzii precise. Chiar și cărțile profetice pot fi in-
terpretate cu precizie, iar evenimentele referitoare la Ne-
cazul cel Mare și la Mileniu pot fi zugrăvite cu certitu-
dine și cu suficient de multe detalii cronologice. Această 
abordare a interpretării Scripturii avut un impact chiar 
și asupra stilului cuvântărilor publice de la Conferin-
țele Niagara și de la alte conferințe: a fost promovată 
așa-zisa „citire a Bibliei” (autorul face referire la prac-
tica vremii de a predica plecând de la un termen sau 

 
4 George M. Marsden, Fundamentalism and American Culture (New York: Ox-
ford University Press, 1980), p. 54. 
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temă și parcurgând o mulțime de pasaje biblice, fără a 
insista în vreun fel asupra aspectelor date de context și 
fără o expoziție clară a acestuia, în dorința de a arăta că 
există suport vast al Bibliei pentru astfel de idei - n.tr.). 
În predicare, în loc de a se intra într-o oratorie compli-
cată (așa cum erau cuvântările lui Henry Ward Be-
echer, T. D. Talmadge sau Phillips Brooks), acești dis-
pensaționaliști au preferat o simplă lecturare a textului. 
George Needham, comentând asupra stilului său de 
predicare, spunea: „în niciun caz nu ar trebui să mă 
prezentați ca fiind senzațional, magnetic, orator, teolog 
sau priceput, ori în orice alt fel, ci doar ca un om sim-
plu, care vă spune o istorie simplă într-o modalitate 
simplă”.5 Chiar dacă această abordare avea rolul de a 
arăta reverența lor față de Cuvânt, totuși avea slăbiciu-
nile ei. Francis L. Patton, de la Princeton Theological 
Seminary, își avertiza studenții: „să nu presupuneți că 
aveți la îndemână un substitut adecvat pentru o pre-
dică atunci când, cu ajutorul Concordanței lui Cru-
den, vă apucați să vânați un cuvânt de-a lungul Bibliei, 
făcând doar un comentariu sau două asupra pasajelor, 
atunci când le citiți”.6 

 
5 George C. Needham, Preach the Word (New York: 1892), p. 15, citat de San-
deen, op. cit., p. 137. 
6 Presbyterian and Reformed Review nr. 1 (1890), p.36-37, citat de Sandeen, op. 
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Această citire a Bibliei și literalismul care i-a fost 
asociat au câștigat admirația audienței populare. Acești 
predicatori priveau literalismul lor ca reprezentând 
modalitatea de „bun simț” de interpretare biblică, ce ar 
putea fi înțeleasă și l-ar putea convinge pe „omul sim-
plu”. „Apelați la bunul simț al oricărui străin”, spunea 
Stephen H. Thyng Jr., gazda primei Conferințe Profe-
tice Internaționale, în 1878. Bunul simț, spunea el, a 
dovedit că „interpretarea literală trebuie dată întot-
deauna în citirea Scripturii, cu excepția situației când 
contextul o face absurdă”.7 N-ar trebui să ne așteptăm 
la vreun „limbaj mistic” sau la „vreun înțeles tainic, as-
cuns”, spunea Jerry Lummins într-o cuvântare la con-
ferința din 1886. Dimpotrivă, spunea el, învățăturile 
profetice ale lui Hristos „sunt la fel de ușor de înțeles 
prin bunul simț al oamenilor simpli cum sunt învățătu-
rile Lui cu privire la îndatoririle noastre”.8 Pentru a pu-
tea înțelege semnificația acestei abordări, este foarte im-
portant să observăm că filozofia cunoscută sub numele 
de Scottish Common Sense Realism (Realismul Scoțian 

 
cit., p. 137. 
7 Stephen H. Tyng, ‚Christ’s Coming: Personal and Visible’, Premillennial Essays, 
Nathaniel West, ed. (Chicago: 1879), p. 25-26, citat de Marsden, op. cit., p. 61. 
8 Jerry Lummis, ‚Christ’s Predictions and Their Interpretations’, Prophetic Studies 
of the International Prophetic Conference (Chicago: 1886), p. 46, citat de Marsden, 
op. cit., p. 61. 
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de Bun Simț) avusese o influență foarte puternică în 
America până la acea vreme, cale de aproape un secol, și, 
începând cu anii 1820, fusese gândirea filozofică predo-
minantă în colegiile din America. Era, așadar, filozofia 
americană.  

Această abordare filozofică susținea că adevărul lui 
Dumnezeu stă într-o ordine unică, și că tot ceea ce este 
necesar pentru a înțelege acest adevăr este bunul simț. 
Într-o mare proporție, deci, disponibilitatea americani-
lor de a îmbrățișa literalismul dispensaționalist poate să 
își aibă rădăcinile în moștenirea lor filozofică. Pentru ei, 
cuvintele lui Reuben A. Torrey li s-ar fi părut perfect 
adevărate: „În 99 din 100 de cazuri, înțelesul pe care 
omul simplu îl poate extrage din Biblie este cel corect”.9 
Hermeneutica literalistă dispensaționalistă reprezenta, 
prin excelență, „bunul simț”! 

Am folosit exemplul Conferințelor Niagara ca o 
paradigmă pentru modalitatea în care dispensaționalis-
mul a beneficiat, direct sau indirect, de mișcarea confe-
rințelor profetice. Înainte să mergem mai departe, așa-
dar, nu este necesar să mai menționez decât că au fost 

 
9 Marsden, op. cit., p. 61. Această afirmație cu greu se poate împăca cu 1 Corinteni 
2:14: „Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru 
el, sunt o nebunie; și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovni-
cește”. 
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organizate și alte importante conferințe profetice și bi-
blice, în perioada târzie a secolului al XIX-lea.  

În 1878, un grup de opt premileniști, alcătuit pre-
dominant din lideri ai Conferințelor Niagara, au lansat 
un apel, însoțit de susținerea a 114 „prezbiteri, profe-
sori, predicatori și frați”, pentru organizarea unei con-
ferințe la Church of Holy Trinity (biserică episcopală, 
în care se afla rectorul Stephen J. Thyng Jr.). Denumită 
First American Bible and Prophetic Conference (Prima 
Conferință Biblică și Profetică din America), aceasta a 
avut intenția declarată de a prezenta o serie de lucrări 
pe tema venirii premileniste a lui Hristos, iar motivul 
din spatele ei a fost acela de a oferi o mărturie unită și 
publică a învățăturii premileniste.  

A doua conferință biblică și profetică din America 
a fost organizată la Chicago, în 16-20 noiembrie 1886. 
La această conferință, mult mai mulți vorbitori și-au 
declarat în mod evident afinitățile dispensaționaliste 
bine dezvoltate.  

Conferințele care au urmat au fost organizate în 
Allegheny, Pennsylvania, în 1895, în Boston (1901), în 
Chicago din nou în 1914 și în Philadelphia și New 
York în 1918. 
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3.4. D. L. MOODY ȘI ALIANȚA TREZIRILOR 
Înainte de a părăsi analiza acelor factori care au in-

fluențat și au ajutat la promovarea dispensaționalismu-
lui în ultimele două decade ale secolului al XIX-lea, tre-
buie să îi acordăm atenție lucrării lui Dwight L. Moody 
și a modalității în care imperiul lui evanghelistic a ajutat 
cauza dispensaționalismului. În decursul acestei peri-
oade, Moody a fost privit drept cel mai influent predi-
cator din America. Mesajul lui era concentrat pe dra-
gostea lui Dumnezeu. Teologia lui, deși în esență era 
biblică, era eclectic și ambiguu, iar Moody disprețuia 
controversele. El nu avea niciun fel de legături formale 
cu anumite denominații, alegând mai degrabă să își 
construiască imperiul evanghelistic prin intermediul 
organizațiilor extra-bisericești.  

În 1873, Moody a fost invitat să participe la anu-
mite servicii evanghelistice în Marea Britanie. El l-a luat 
pe Ira Sankey ca lider de închinare, iar succesul lor a de-
pășit orice așteptări. „Trezirea” care a avut loc, în spe-
cial în Scoția, le-a adus o recunoaștere internațională și, 
după un tur similar în 1874, s-au întors în America, 
unde au fost priviți ca eroi naționali. Urmările au fost 
cele așteptate: lideri religioși din toată țara s-au năpustit 
să apeleze la serviciile lui Moody. Ca urmare a primei 
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runde de campanii evanghelistice desfășurată în Ame-
rica, Moody s-a îndreptat apoi către construirea de 
structuri organizaționale care să perpetueze străduin-
țele sale evanghelistice, precum Școala Biblică din Chi-
cago a lui Emma Dryer, destinată instruirii oamenilor 
simpli în vederea satisfacerii nevoilor evanghelizării în 
zonele urbane. Începând cu anul 1880 și până la moar-
tea lui, în 1899, Moody s-a stabilit în Northfield, Mas-
sachusetts. Conferințele de vară organizate acolo au 
atras oameni de toate felurile. Ca urmare a acestor con-
ferințe, a apărut Student Volunteer Movement (Mișca-
rea Studenților Voluntari), o organizație foarte influ-
entă, devenind, vreme de câțiva ani, instrumentul sti-
mulării a mii de studenți să se dedice slujirii ca misio-
nari în străinătate, și inițiind astfel cel mai mare interes 
misionar cunoscut vreodată în Statele Unite.  

Impactul lui Moody asupra dispensaționalismului 
a avut cel puțin trei modalități de manifestare: 1) le-a 
oferit dispensaționaliștilor o platformă de promovare 
proeminentă; 2) direct sau indirect, a înființat instituții 
care aveau să perpetueze învățăturile dispensaționa-
liste; 3) a fost mijlocul prin care au fost introduse, din 
Anglia, noile învățături Keswick despre sfințenie.  

Chiar dacă Moody nu a fost niciodată un predicator 
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al dispensaționalismului, el a inclus adesea premilenismul 
în predicarea lui, iar la Northfield le-a oferit premileniști-
lor ceea ce probabil a constituit oportunitatea fără egal 
de a avea un impact asupra creștinismului evanghelic. 
Moody nu s-a lăsat atras niciodată în întregime în teo-
logia lui Darby, dar a fost puternic influențat de acela 
care l-a popularizat foarte mult pe Darby, anume C. H. 
Mackintoch, scriind chiar despre cărțile acestuia că mai 
degrabă s-ar fi despărțit de întreaga sa bibliotecă, cu ex-
cepția Bibliei și a acestor scrieri, și că „ele au fost pentru 
mine ca o cheie pentru înțelegerea Scripturilor”.10 Pu-
tem concluziona, deci, că Moody a simpatizat cu învă-
țătura dispensaționalistă, iar atunci când descoperim 
mulți alți dispensaționaliști (precum George Ne-
edham, J. H. Brookes, A. T. Pierson, W. E. Blackstone 
și James M. Gray) în același loc cu alți premileniști de 
seamă, nu trebuie să fim surprinși.  

Mai mult, atunci când luăm în considerare că 
omul care a ajuns să fie cel mai aproape de a deveni suc-
cesorul lui Moody, Reuben A. Torrey, a fost un pro-
motor al dispensaționalismului, devenim conștienți că, 
intenționat sau nu, prin alianța lui evanghelică, Moody 
a servit ca unul dintre cele mai importante puncte de 

 
10 Citat dintr-o reclamă la carte, în Watchword and Truth nr. 22 (1900):255, citat 
de Sandeen, op. cit., p. 173. 
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sprijin pentru cauza dispensaționalistă. 

Cea de-a doua contribuție a lui Moody în favoarea 
dispensaționalismului a constat din întemeierea insti-
tutelor biblice. De-a lungul ultimei părți a secolului al 
XIX-lea, diferiți lideri evanghelici au fost convinși de 
faptul că credincioșii simpli și zeloși ar putea să fie in-
struiți în mod eficient pentru misiunea din țară și din 
străinătate, beneficiind de o minimă pregătire biblică și 
practică. W. J. Erdman și W. G. Moorehead au colabo-
rat cu d-ra Emma Dryer (o credincioasă dispensaționa-
listă) în inițierea unor sesiuni pilot ale Bible Training In-
stitute, iar Moody le-a acordat sprijinul în 1886. În luna 
octombrie 1889, școala și-a deschis porțile pentru 
cursuri de zi, avându-l pe R. A. Torrey ca director, iar 
după moartea lui Moody, aceasta a fost cunoscută sub 
numele de Moody Bible Institute. Northwestern Bible 
Training School a început de asemenea să predea cursuri 
imediat după sfârșitul secolului al XIX-lea, sub condu-
cerea lui A. J. Frost și William Bell Riley. La scurtă vreme 
au fost deschise și Bible Institute of Los Angeles, Toronto 
Bible Training School și Philadelphia Bible Institute. Cu 
câteva excepții, aceste școli biblice au devenit bazele pen-
tru diseminarea dispensaționalismului. 

În al treilea rând, Moody i-a influențat pe mulți 
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dispensaționaliști și, în general, pe fundamentaliști, 
prin a le face introducerea în învățăturile Keswick pri-
vitoare la sfințenie. Atunci când Moody l-a adus pe 
Frederick B. Meyer la Northfield (probabil în 1891) a 
apărut un puternic protest împotriva acestuia. Mulți 
dintre participanții la Conferințele Niagara, care erau 
în același timp vorbitori și la Northfield, s-au străduit 
din răsputeri să își arate opoziția față de perfecționis-
mul Oberlin al lui Charles Finney și Asa Mahan, iar 
Meyer trebuia să-și distanțeze învățăturile de aceștia. 
Mișcarea Keswick, apărută în 1873 în localitatea cu 
același nume din Anglia, sub coordonarea lui H. W. 
Webb Peploe, s-a distanțat clar de perfecționismul me-
todist. Chiar dacă au respins doctrina wesleyană a era-
dicării naturii păcătoase, învățătorii Keswick au respins 
în același timp și poziția tradițională care spunea că na-
tura păcătoasă a fost doar suprimată prin neprihănirea 
lui Hristos. Ei gândeau că acest lucru ar conduce la un 
conflict constant cu păcatul și chiar la tolerarea lui, 
considerându-l ceva normal. În locul acestei învățături, 
predicatorii Keswick au propus un concept al vieții 
creștine în două stadii: „creștinul carnal” și „creștinul 
spiritual”. Trecerea de la un stadiu la celălalt presupu-
neau un act de credință, sau „consacrare” (ori (re)dedi-
care). El era descris ca „predare totală” sau „supunere” 
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și era întotdeauna conceput ca o experiență distinctă, 
de criză, care aducea cu ea „viața biruitoare”. Moody a 
pretins că a trecut printr-o astfel de a doua experiență 
într-un mod intens în anul 1871, și l-a îndemnat pe 
Torrey să „predice despre botezul cu Duhul Sfânt”; și 
se pare că Torrey i-a ascultat sfatul.  

Au existat și alți dispensaționaliști care au conti-
nuat să promoveze învățăturile Keswick. În anul 1913, 
Charles Trumbull a demarat o conferință Keswick 
„americană”. În biografia pe care i-a făcut-o lui C. I. 
Scofield, Trumbull și faimosul dispensaționalist sunt 
portretizați împreună precum „Pavel și Timotei”, indi-
când relația apropiată dintre cele două mișcări. Mai im-
portant de notat este că Scofield aproape că a canonizat 
aceste doctrine Keswick în Biblia de Studiu (Scofield 
Reference Bible).11 Pentru dispensaționaliști, care cred 
că epoca Bisericii constituie o eră unică a Duhului, 
această învățătură are o atracție specială. Mai mult, în 
timp ce premilenismul abandonează o vedere opti-
mistă cu privire la puterea cuceritoare a Duhului Sfânt 
în lume, această învățătură Keswick promite o „biru-
ință” personală în Duhul Sfânt. 

 
11 Vedeți, de exemplu, notele lui Scofield asupra 1 Corinteni 2:14 și Romani 7:9, 
14, 15; The Scofield Reference Bible, (New York: Oxford University Press, 1909), 
p. 1213, 1214, 1199, 1200. 
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3.5. DISPENSAȚIONALISMUL ȘI FRAGMENTAREA MI-
LENISMULUI 

Chiar dacă dispensaționaliștii au fost luminile că-
lăuzitoare în mișcarea conferințelor profetice și biblice, 
ei nu au fost cu totul stridenți în propovăduirea dis-
pensaționalismului, pentru că preocuparea lor primor-
dială a constat în combaterea liberalismului. Ei au cău-
tat să își promoveze învățăturile, dar au evitat cu atenție 
ca nu cumva să deraieze totul. În mod asemănător, Mo-
ody a manifestat o grijă deosebită în a preveni contro-
versele în rândul mișcării fundamentaliste și premile-
niste. Dar, odată cu moartea lui Moody, în 1899, a ve-
nit și începutul unei serioase fragmentări în interiorul 
mișcării. Literalismul de „bun simț” ar fi trebuit să con-
ducă la unitatea de idei între mileniști, dar, până în 
acest moment, o astfel de unitate părea să fie chiar mai 
departe de realizare decât atunci când mișcarea confe-
rințelor biblice a demarat. Cel mai serios conflict a apă-
rut cu privire la doctrina dispensaționalistă a răpirii 
pretribulaționiste.  

Criza s-a manifestat în public atunci când unul 
dintre liderii Conferințelor Niagara, Nathaniel West, a 
început să atace, în 1893, teoria răpirii pretribulațio-
niste, printr-o serie de pamflete și articole. Lui West i s-
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a alăturat Robert Cameron, după care și alții (cel puțin 
W. J. Erdman, James M. Stifler, William G. Moo-
rehead și H. W. Frost), care au devenit convinși că gre-
șiseră și că, vreme de 20 de ani, Conferințele Niagara 
propovăduiseră erori. Totuși, atâta vreme cât a trăit 
dispensaționalistul J. W. Brookes (până în 1897), res-
pectul față de marele lider avut un efect de estompare 
asupra controverselor. După moartea lui, diviziunile în 
rândul liderilor au devenit tot mai clare, iar verva din 
trecut nu a mai caracterizat întâlnirile, astfel încât după 
anul 1900, Conferințele Niagara nu au mai fost orga-
nizate. 

Controversa a continuat totuși prin intermediul re-
vistelor: Arno C. Gaebelein a reprezentat poziția pretri-
bulaționistă prin revista Our Hope (Nădejdea Noastră), 
iar Robert Cameron, prin Watchword și Truth (Cuvân-
tul Vegherii și Adevărul), oferea detalii despre motivele 
pentru care a abandonat poziția dispensaționalistă, ară-
tând că originea gândirii pretribulaționiste stătea în 
prorociile fanatice din biserica lui Irving. Acest 
schimb intens de argumente a lăsat cele două tabere 
polarizate ireversibil. Cameron a căutat să vindece 
aceste răni și să construiască un front unit atât pentru 
pre-, cât și pentru post-tribulaționiști, dar Gaebelein 
s-a desprins de toți aliații lui din trecut și s-a lansat într-
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o campanie viguroasă pretribulaționistă. În 1901, el a 
organizat conferințe la Boston, New York și Sea Cliff, 
Long Island. În 1902, el și-a extins lucrarea conferințe-
lor și mai mult. Ca rezultat al acestor eforturi, partida 
dispensaționalistă, mult mai dornică să continue lupta, 
a ajuns să fie mai puternică decât cealaltă. Pe măsură ce 
post-tribulaționiștii au renunțat, au existat din ce în ce 
mai puține persoane noi dispuse să acopere acest gol. 

3.6. EXPANSIUNEA AGRESIVĂ A DISPENSAȚIONALIS-
MULUI  

Odată ce și-au afirmat independența ca mișcare, 
dispensaționaliștii au continuat să își propage învățătu-
rile în mod agresiv, de-a lungul primilor 30 de ani ai se-
colului XX. Mai multe publicații au avut un impact 
neobișnuit de mare asupra lumii evanghelice.  

Dintre acestea, este greu să concepem existența 
uneia care să fi fost mai eficientă în influența ei decât 
Biblia de Studiu Scofield (Scofield Reference Bible). 
Planul de a scrie o Biblie cu adnotări a fost pentru 
prima dată discutat de Scofield și Gaebelein la Confe-
rința de la Sea Cliff din 1901 și, până în anul 1909, fu-
sese deja publicată prima ediție. Dacă Scofield ar fi de-
cis să își publice notițele într-un volum separat, în loc 
să le insereze pe însăși paginile Bibliei, foarte probabil 
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că acestea ar fi trecut relativ neobservate. Dar, în acest 
caz, ele au fost pur și simplu savurate de sute de mii de 
persoane incapabile să facă distincția între textul biblic 
și interpretarea dată de Scofield. Chiar dacă notițele in-
clud o susținere a principalelor doctrine biblice, în-
dreptate împotriva criticismul și a liberalismului din 
vremea aceea, și care astfel au făcut mult bine, totuși ele 
s-au dovedit periculoase pentru începători. Aceștia au 
început adesea să se considere experți în teologie, doar 
pentru că asimilaseră unele dintre aceste notițe. Biblia 
de Studiu Scofield a fost revizuită în 1917 și apoi în 
1967, când un comitet editorial format din opt bărbați 
(Frank E. Gaebelein, William Culbertson, Charles Fe-
inberg, Allan MacRae, Clarence Mason Jr., Alva J. 
McClain, Wilbur Smith și John Walvoord), condus de 
E. Schuyler English, a realizat o revizuire mult mai de-
taliată a acesteia. 

În afara acesteia, au existat alte două publicații care 
au fost în mod special eficiente în promovarea dispen-
saționalismului în decursul acestor ani. Cartea Jesus is 
Coming (Isus Vine) a lui W. E. Blackstone a fost de fapt 
publicată pentru prima dată în 1878, dar nu a fost ci-
tită pe scară largă până în anul 1908, când a publicată 
o ediție specială și mai multe mii de exemplare au fost 
distribuite gratuit către lucrători creștini din întreaga 
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lume. În 1918, Clarence Larkin și-a publicat cartea 
Dispensational Truth (Adevărul Dispensațional), o lu-
crare plină de hărți detaliate, zugrăvind diferitele dis-
pensații, judecăți, evenimente escatologice și cărți apo-
caliptice precum Daniel și Apocalipsa, alături de alte 
lucruri. Cartea a fost tipărită în cel puțin 40 de ediții.  

În această perioadă, conferințele profetice au con-
tinuat ca un principal vehicul pentru promovarea dis-
pensaționalismului. În zorii Primului Război Mondial 
(Februarie 1914), o conferință biblică și profetică a fost 
organizată la Moody Bible Institute. James Gray, W. B. 
Riley, Scofield și Gaebelein au fost liderii ei. Niciuna 
dintre conferințele anterioare nu s-a bucurat de pre-
zentarea atât de explicită și de dogmatică a detaliilor 
dispensaționalismului. 

Primul Război Mondial a stimulat mult interesul 
în studiul profețiilor și, către sfârșitul războiului, mul-
țimile s-au înghesuit la astfel de conferințe într-o mo-
dalitate nemaiîntâlnită. O astfel de conferință, organi-
zată în 28-30 mai 1918 la Philadelphia Academy of 
Music, a fost stimulată de știrile cu privire la ocuparea 
Ierusalimului de către britanici, prin generalul Al-
lenby și, într-o mare măsură, a reprezentat o celebrare 
a ceea ce era considerată o împlinire a profeției biblice. 
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De-a lungul luptelor între fundamentaliști și mo-
derniști din anii 1920-1930, dispensaționaliștii au con-
tinuat să acționeze ca o grupare fundamentalistă majo-
ritară, menținându-și în toată această vreme propria 
identitate ca dispensaționaliști. 

Chiar și în perioada de dezbateri dintre fundamen-
taliști și moderniști, atunci când mulți dispensaționaliști 
s-au simțit încurajați să se alăture altor evanghelici împo-
triva unui dușman comun, a devenit tot mai evident că 
dispensaționalismul era, pe măsură ce timpul trecea, o 
mișcare tot mai omogenă. Nu doar că ei aveau propriile 
școli biblice, dar începuseră să deschidă și propriile semi-
narii biblice. Dintre acestea, cel mai cunoscut a fost Dal-
las Theological Seminary, înființat în 1924. Fondatorul 
și primul președinte al seminarului de la Dallas a fost Le-
wis Sperry Chafer. În 1947 a fost publicată lucrarea de 
teologie sistematică a lui Chafer (Systematic Theology), 
în mai multe volume. De asemenea, a început să fie pu-
blicată și o revistă în legătură cu acest seminar. Bibliot-
heca Sacra și-a continuat apariția până astăzi, publicând 
diferite articole ale teologilor dispensaționaliști. 

Înainte de a ne finaliza incursiunea în istoria dispen-
saționalismului în această perioadă, trebuie să notăm 
una dintre trăsăturile dispensaționalismului manifestată 



CAPITOLUL 3 

89 

într-o modalitate proeminentă în două dintre lucrările 
citate mai sus (Scofield Reference Bible și Dispensational 
Truth). Aceasta constă în tendința dispensaționalis-
mului de a împărți și clasifica detaliile Bibliei. Acestea 
sunt aproape nesfârșite: Evreii, Neamurile și Biserica; 
soția lui Iehova, respectiv mireasa Mielului (soția pă-
mântească, respectiv mireasa cerească); diferitele jude-
căți (șapte la număr, potrivit lui Scofield, v. notițele lui 
la Apoc. 20:12); cele opt legăminte; „Ziua lui Hristos”, 
„Ziua  Domnului” și „Ziua Judecății”; „Împărăția lui 
Dumnezeu” și „Împărăția cerurilor”; diferențele în ce 
privește „în”, „cu” și „peste”, folosite cu referire la Du-
hul Sfânt. Hărțile din cartea lui Larkin constituie o co-
relație uimitoare a profețiilor detaliate, toate fiind în-
trețesute conform schemei dispensaționaliste. Scrip-
tura este tratată ca și cum ar fi un puzzle enciclopedic: 
fiecare piesă din istorie sau profeție trebuie să fie aran-
jată și pusă la locul ei.  

Lucrarea What the Bible Teaches (Ce ne învață Bi-
blia) a lui R. A. Torrey a fost concepută după același 
tipar: 500 de pagini cu mii de „afirmații” biblice susți-
nute prin diverse pasaje. Această lucrare precum un 
dicționar este apărată și prezentată ca o încercare seri-
oasă de studiu biblic inductiv. Dispensaționalismul 
vede munca interpretului biblic foarte mult ca aceea a 
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unui om de știință: adună date, le așează în categorii, și 
apoi vine cu o concluzie. Fiecare piesă din aceste date 
este considerată și analizată în același stil de „bun simț”. 
Puțină atenție este acordată diferitelor stiluri literare, 
unității progresive în revelație, priorității textelor clare 
asupra celor mai obscure (totul este considerat clar 
atunci când este interpretat literal) sau priorității me-
todelor în care Noul Testament interpretează profeți-
ile Vechiului Testament. 
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4  
DEZVOLTĂRI ȘI MODIFICĂRI                            

MODERNE ÎN DISPENSAȚIONALISM  
 

4.1. DEZVOLTAREA ȘI RĂSPÂNDIREA DISPENSAȚIO-
NALISMULUI ÎN AMERICA 

În decursul ultimilor 50 de ani, dispensaționaliștii 
au manifestat tot mai mult tendința de a constitui cel 
mai separatist element al fundamentalismului. George 
Marsden estimează că, în decursul anilor 1970, proba-
bil doar o zecime din cei 40 milioane de evanghelici din 
America au aparținut unor astfel de biserici separatiste 
și dispensaționaliste, care au obișnuit să se denumească 
„fundamentaliste”.1 Dar au existat și lideri, precum 
Billy Graham, care nu s-au înregimentat în aceste gru-
puri separatiste, și totuși sunt dispensaționaliști în gân-
dire. Principalele școli dispensaționaliste, precum Dal-
las Theological Seminary, pot fi de asemenea enume-
rate ca excepții de la această tendință separatistă strictă. 

 
1 Marsden, op. cit., p. 228. 



ISTORIA PROBLEMATICĂ A DISPENSAȚIONALISMULUI 

92 

Chiar dacă majoritatea au rămas intoleranți chiar și față 
de evanghelicii care au manifestat o prețuire înaltă pen-
tru Scriptură, în decursul ultimei decade, un număr 
semnificativ de dispensaționaliști s-au alăturat altor 
evanghelici cu scopul de a lupta împotriva unui duș-
man comun: umanismul secular. 

4.2. RESPINGEREA CELOR DOUĂ CĂI DE MÂNTUIRE – 
PRIN ȚINEREA LEGII ÎN VECHIUL TESTAMENT, ȘI PRIN 
CREDINȚĂ ÎN NOUL TESTAMENT 

Cu toate că, într-o anumită proporție, a existat o 
diversitate izvorâtă din condițiile generale religioase 
din societatea americană, mai multe modificări au avut 
loc în teologia unui număr de dispensaționaliști, ca răs-
puns la diferitele critici adresate sistemului lor de gân-
dire. Printre cei mai importanți autori recenți, care au 
căutat să modifice învățătura dispensaționalistă, se nu-
mără Charles C. Ryrie, J. Dwight Pentecost și John F. 
Walvoord. Acești neo-dispensaționaliști au căutat să se 
distanțeze de dispensaționaliștii clasici, respingând 
ideea de două căi de mântuire, respectiv prin ținerea 
Legii în Vechiul Testament, și prin credință în Noul 
Testament. O încercare comună de a rafina afirmațiile 
dispensaționalismului în această privință a fost publi-
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carea, în 1967, a noii versiuni a Bibliei de Studiu Scofi-
eld (New Scofield Reference Bible). 

De data aceasta, vechiul concept al unei mântuiri 
prin ținerea Legii sub dispensația mozaică este subli-
niat prin contrastul lui Scofield între situația lui 
Avraam sub dispensația promisiunii și situația Israelu-
lui după darea Legii: 

„Dispensația promisiunii s-a încheiat atunci 
când Israelul a acceptat, fără să fie atent, Legea 
(Exod 19:8). Harul pregătise un eliberator – pe 
Moise – furnizase o jertfă pentru cei vinovați și, 
prin puterea lui Dumnezeu, îi scosese din robie 
(Exod 19:4), dar, la Sinai, ei au schimbat harul 
cu Legea”.2 

Lewis Sperry Chafer a oferit o explicație similară la 
ceea ce s-a întâmplat pe Muntele Sinai: 

„Atunci când Legea a fost propusă, copiii lui Is-
rael au uitat în mod deliberat de poziția lor în 
harul lui Dumnezeu, care constituise baza rela-
ției lor cu Dumnezeu până în acea zi, și s-au pla-
sat ei înșiși sub Lege. Chiar dacă este sigur că Ie-
hova știa care va fi alegerea pe care poporul o va 
face, este la fel de sigur că alegerea lor n-a fost în 

 
2 C. I. Scofield, ed., The Scofield Reference Bible (New York: Oxford University 
Press, 1917), p. 20. 



ISTORIA PROBLEMATICĂ A DISPENSAȚIONALISMULUI 

94 

niciun fel impusă de El... Cedarea binecuvântă-
rilor harului n-ar fi trebuit permisă de acești oa-
meni sub nicio condiție. Dacă ei ar fi spus, la au-
zirea Legii imposibile, ,Noi nu putem face niciu-
nul dintre aceste lucruri. Noi tânjim doar să ră-
mânem în acea îndurare fără limite a lui Dum-
nezeu, care ne-a iubit, ne-a căutat și ne-a salvat 
de toți vrăjmașii noștri, și care ne va duce la El’, 
este evident că o astfel de cerere ar fi ajuns la în-
săși inima lui Dumnezeu. Astfel, slava harului 
Lui fără egal ar fi fost extinsă fără limite în favoa-
rea lor, căci, mai presus de orice, harul este în-
cântarea inimii lui Dumnezeu. În locul aripilor 
de vultur pe care Dumnezeu i-a purtat, ei au ales 
în legământ al faptelor, atunci când au spus: 
‚Vom face tot ce a zis Domnul’ (Exod 19:8). Ei 
au fost puși în fața situației de a se înfrunta o ale-
gere concretă între îndurarea lui Dumnezeu, 
care îi însoțise până atunci, și un legământ nou 
al faptelor, fără speranță. Au căzut din har. Co-
piii lui Israel au ales în mod clar legământul fap-
telor, care este Legea, drept modalitate de relați-
onare a lor cu Dumnezeu”.3 

În altă parte, Chafer pune în contrast mântuirea 

 
3 Lewis Sperry Chafer, Systematic Theology (Dallas: Dallas Seminary Press, 1948), 
4:162-164. 
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din Vechiul Testament cu cea din Noul Testament: 

„Trebuie să observăm o deosebire între sfinții 
Vechiului Testament și cei ai Noului Testa-
ment. Conform Vechiului Testament, oamenii 
erau socotiți neprihăniți pentru că erau credin-
cioși în păzirea Legii mozaice… Oamenii erau as-
tfel socotiți neprihăniți datorită faptelor lor fă-
cute pentru Dumnezeu, în timp ce îndreptățirea 
celor din Noul Testament constă din lucrarea 
lui Dumnezeu în beneficiul omului, ca răspuns 
la credința acestuia (Rom. 5:1)”.4 

De această învățătură se leagă și ideea că sfinții Ve-
chiului Testament nu vor putea face parte din Trupul 
și Mireasa lui Hristos în veșnicie, pentru că doar Bise-
rica se află în Hristos.  

Un alt factor al dispensaționalismului, care mili-
tează împotriva unei baze unice a mântuirii în toate 
epocile, constituie diferența între natura condițională 
a legământului mozaic, prin contrast cu natura necon-
diționată a legământului avraamic și a noului legă-
mânt.  

Același contrast este prezentat în deosebirea pe 
care dispensaționaliștii o fac în mod consecvent între 

 
4 Ibid., 7:219. 



ISTORIA PROBLEMATICĂ A DISPENSAȚIONALISMULUI 

96 

„Evanghelia Împărăției” (predicată de Ioan Botezăto-
rul și de Isus) – și Evanghelia predicată de Pavel. 

Neo-dispensaționaliștii au căutat să rezolve pro-
blema prin a predica o mântuire vechi-testamentală ob-
ținută prin credință. Charles Ryrie își prezintă gândirea 
în felul următor: 

„Baza mântuirii în orice epocă este moartea lui 
Hristos. Cerința pentru mântuire, în orice mo-
ment din istorie, este credința. Obiectul credin-
ței este Dumnezeu. Conținutul credinței, însă, 
este diferit în funcție de dispensație. Desigur, 
acest ultim punct face deosebirea între dispensa-
ționalism și teologia legământului (engl. Cove-
nant Theology), dar nu este un aspect în care am 
putea fi acuzați că predicăm două căi de mântu-
ire. El doar recunoaște realitatea evidentă a reve-
lației progresive. Atunci când Adam a privit la 
hainele de piele pe care Dumnezeu le-a folosit 
pentru a-l îmbrăca pe el și soția lui, el nu a văzut 
ceea ce credinciosul de astăzi vede atunci când 
privește înapoi, la crucea Calvarului. Tot așa, 
nici sfinții Vechiului Testament nu au văzut 
ceea ce noi vedem astăzi”.5 

 
5 Ryrie, op. cit., p. 123-124; cf. New Scofield Reference Bible, nota asupra Geneza 
1:28 (p. 3). 
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Ryrie continuă argumentația, citând afirmația 
doctrinară a Seminarului Teologic din Dallas, care res-
pinge faptul că Hristos este obiectul credinței pentru 
credincioșii Vechiului Testament. Aici, iată, dispensa-
ționalismul este reiterat. Unitatea făgăduinței și a legă-
mintelor este trecută cu vederea (Efes. 2:12). Dar pre-
supozițiile care conduc la o astfel de confuzie cu privire 
la mântuirea în vremea Vechiului Testament, la ideea 
că doar Biserica este în Hristos, la aceea că legământul 
mozaic este condițional, încep să fie, iată, corectate.6 

4.3. ABANDONAREA IDEII DE SEPARARE ÎNTRE IS-
RAEL ȘI BISERICĂ ÎN STAREA VEȘNICĂ 

O a doua corecție neo-dispensaționalistă constă în 
abandonarea unei idei de separare între Israel și Biserică 
în starea veșnică, idee care anterior spunea că Israel va 
petrece veșnicia pe pământ, iar Biserica în Cer. Această 
nouă încercare de a abandona conceptul unei separări 
între Israel și Biserică de-a lungul veșniciei este însoțită 
de mai multe dificultăți. Țara moștenită ca o posesiune 
pământească de Avraam în mod personal și de sămânța 

 
6 Pentru o analiză mai detaliată a tranziției istorice de la doctrina clasic-dispensați-
onalistă a mântuirii prin ținerea Legii pentru Israel și a celei prin credință în cazul 
bisericii, la doctrina neo-dispensaționalistă a unei singure modalități de mântuire 
în toate epocile, v. Daniel P. Fuller, Gospel and Law: Contrast or Continuum? 
(Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1980), p. 34-46. 
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lui, nu mai rămâne „pe vecie”. Dacă împărăția milenară 
le este dată doar acelor evrei care supraviețuiesc Neca-
zului cel Mare, după cum Walvoord susține în cartea 
lui, Millenial Kingdom (Împărăția Milenară),7 
atunci Avraam este exclus de la moștenirea acestei îm-
părății. Ce mai rămâne atunci de împlinirea „legămân-
tului necondiționat” făcut cu Avraam? Și cum pot fi 
acești 1000 de ani asimilați cu expresia „pe vecie”? Dacă 
promisiunea teritorială făcută lui Avraam garantează 
că aceasta va fi o posesiune veșnică, și dacă noi nu tre-
buie să spiritualizăm niciodată promisiunile făcute de 
Dumnezeu poporului Lui pământesc, cum ar mai fi 
atunci consecvent să permitem ca 1000 de ani să repre-
zinte împlinirea corectă a promisiunii unei posesiuni 
veșnice? Modificările neo-dispensaționaliștilor sunt bi-
nevenite, dar ele sunt făcute pe seama renunțării la 
principiile elementare ale hermeneuticii dispensaționa-
liste. 

4.4. APLICAȚIILE SECUNDARE ALE PORUNCILOR ȘI 
PROFEȚIILOR DIN VECHIUL TESTAMENT 

O a treia tendință neo-dispensaționalistă constă în 
creșterea disponibilității lor de a vorbi despre aplicațiile 

 
7 John F. Walvoord, The Millennial Kingdom (Grand Rapids: Zondervan Publis-
hing House, 1959), p. 324-325. 
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secundare sau împlinirea poruncilor și profețiilor din 
Vechiul Testament în Biserica nou-testamentară. În 
gândirea lui Darby și Scofield, Legea (nu doar cea pre-
dicată de Moise și de profeți, ci și cea predicată de Hris-
tos, ca în Predica de pe Munte) nu poate să conțină ni-
mic obligatoriu pentru conștiința creștinului, pentru 
ca principiul mântuirii prin har, care operează în dis-
pensația actuală, să nu fie compromis. Astfel, conform 
dispensaționalismului clasic, profețiile Vechiului Tes-
tament pot fi împlinite doar într-o modalitate literală 
de un Israel viitor, pe acest pământ. Ele nu au nimic de-
a face cu Biserica. Dar mulți dispensaționaliști contem-
porani citesc Vechiul Testament ca pe un document 
care le vorbește direct. Ei nu consideră că fură ceva din 
ceea ce este transmis specific Israelului atunci când se 
bucură de mângâierea unor texte precum Ezechiel 
34:24–31, Ioel 2:23 și altele asemănătoare (chiar dacă 
sunt convinși că referirea se face, în profeții, în princi-
pal la perioada Mileniului). Din nou, gândirea lor este 
că, în timp ce Predica de pe Munte nu va fi niciodată 
împlinită înaintea Mileniului, ei spun că există multe 
lucruri folositoare pentru Biserică în aceasta. 

Cum a avut loc această tranziție hermeneutică? 
Probabil că în multe cazuri este consecința simplă a 
faptului că Duhul Sfânt a adus cu atâta putere porțiuni 
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ale Legii și profeților în conștiința creștinului, încât 
hermeneutica pe care el a adoptat-o la nivel intelectual, 
cel puțin în parte, a trebuit abandonată. Dar, pentru 
alții, schimbarea a fost mai mult teoretică. Dispensați-
onalismul timpuriu, de tipul celui promovat de Scofi-
eld, a permis o interpretare duală a istoriei Vechiului 
Testament (literală pentru Israel și alegorică pentru Bi-
serică), dar nu a lăsat loc pentru o interpretare spiritu-
ală sau simbolică a profețiilor. Totuși, așa cum Vern 
Poythress întreabă, „De ce a fost permisă o dimensiune 
suplimentară în ceea ce privește istoria (care la supra-
față conținea mai puține elemente figurative), dar a 
fost interzisă în ce privește profeția (care la suprafață 
conținea mai multe elemente figurative)?”8  

Recunoscând contradicția inerentă în felul în care 
Scofield interpreta istoria și profeția, mulți dispensați-
onaliști moderni au început să admită posibilitatea că, 
în anumite situații, profețiile, ca și istoria, pot conține 
o dimensiune suplimentară în sensul lor. La fel cum 
semnificația istorică a unei relatări nu este afectată de 
recunoașterea unei dimensiuni simbolice referitoare la 
Hristos și Biserică, împlinirea primordială și literală a 
unei anume profeții în împărăția milenară a lui Israel 

 
8 Vern S. Poythress, Understanding Dispensationalists (Grand Rapids: Zondervan 
Publishing House, 1987), p. 34. 



CAPITOLUL 4 

101 

poate fi păstrată, chiar dacă pot fi recunoscute în ace-
eași profeție aspecte secundare și spirituale care vizează 
anticiparea vremii Bisericii. În mod obișnuit, astfel de 
dispensaționaliști sunt foarte atenți să facă distincția 
între împlinirea completă și literală a profețiilor Vechi-
ului Testament prin lucrarea viitoare a lui Dumnezeu 
cu poporul Israel, și „umbrele” și aplicațiile limitate ale 
acesteia la Biserică. Paul Tan scrie: 

„Este, în mod evident, posibil să vedem umbre 
prezente ale anumitor profeții ce țin de viitor și 
să facem aplicații ale acestora la Biserică. Dar aici 
ne aflăm într-o zonă de ‚simbolism extins’. Co-
mentatorii premileniști pot vedea o mulțime de 
simboluri în evenimentele și instituțiile Vechiu-
lui Testament, dar ei le văd ca aplicații și umbre, 
nu ca împliniri factuale ale acelor profeții”.9 

De exemplu, atunci când, în cartea Faptelor Aposto-
lilor, aceștia citează profeții ale Vechiului Testament în le-
gătură cu evenimente care aveau loc în acel moment, con-
form neo-dispensaționaliștilor, acestea nu ar trebui pri-
vite ca și cum profețiile ar fi astfel împlinite – ele trebuie 
să fie împlinite în termeni literali și cu aplicabilitate la Is-
rael – ci doar trebuie făcute aplicații preliminare ale 

 
9 Paul Lee Tan, The Interpretation of Prophecy (Winona Lake, IN: BMH Books, 
1974), p. 180. 
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acestora. Unii dispensaționaliști moderni, totuși, nu se 
simt atât de tare deranjați de folosirea termenului „îm-
plinire”. Atâta vreme cât se înțelege că împlinirea pri-
mordială a unei profeții va avea loc în mod obligatoriu 
într-un Israel viitor, orice împliniri preliminare sau 
parțiale pot fi permise. Erich Sauer vorbește despre o 
împlinire în patru sensuri a multora dintre profețiile 
Vechiului Testament, astfel: 

1) Istorică și contemporană, aplicată circumstan-
țelor în care însuși profetul se afla; 

2) Spirituală și simbolică, aplicabilă perioadei Bise-
ricii; 

3) Literală, aplicabilă istoriei finale a Israelului și a 
națiunilor în împărăția viitoare a lui Dumnezeu, pe pă-
mântul vechi; 

4) Externă, aplicabilă cerurilor noi și pământului 
nou.10 

4.5. CARACTERUL CUMULATIV AL REVELAȚIEI 
În al patrulea rând, o serie de dispensaționaliști au 

început să sublinieze caracterul cumulativ al revelației. 

 
10 Erich Sauer, From Eternity to Eternity (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Pu-
blishing Company, 1954), p. 166; cf. p. 162-178. 
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Ei au început astfel să dea înapoi de la compartimenta-
rea mai rigidă a dispensațiilor, atât de obișnuită siste-
mului dispensaționalist clasic. Noua revelație, despre 
care s-a spus că însoțește introducerea unei dispensații, 
nu o înlocuiește total pe cea anterioară, ci adaugă aces-
teia. Versiunea nouă a Bibliei de Studiu Scofield oferă 
următoarea explicație: 

„Dispensațiile constituie o revelație progresivă și 
conectată a felului în care Dumnezeu S-a relați-
onat la om, oferită uneori întregii omeniri, și al-
teori unui popor specific, Israel. Aceste dispen-
sații diferite nu sunt modalități diferite de mân-
tuire. În decursul fiecăreia dintre ele, omul este 
împăcat cu Dumnezeu într-un singur mod, 
adică prin harul lui Dumnezeu, prin lucrarea lui 
Hristos, care a fost făcută pe cruce și atestată 
prin învierea Lui. Înainte de cruce, omul a fost 
mântuit privind în viitor la jertfa ispășitoare a lui 
Hristos, crezând în revelația care i-a fost dată 
până atunci. Începând de la momentul crucii, 
omul a fost mântuit prin credința în Domnul 
Isus Hristos, în care revelația și răscumpărarea își 
găsesc apogeul.  

Partea omului este condiția continuă de ascul-
tare față de revelația lui Dumnezeu. Această as-
cultare reprezintă lucrarea credinței. Chiar dacă 
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revelația divină crește progresiv, cantitatea de 
adevăr din perioadele de dinaintea dispensației 
curente nu este abandonată, ci revelația este cu-
mulativă. Astfel, conștiința (responsabilitatea 
morală) este un adevăr continuu în viața omului 
(Rom. 2:15; 9:1; 2 Cor. 1:12; 4:24), deși ea nu 
este continuă ca o dispensație. În mod similar, 
cei mântuiți din dispensația prezentă nu sunt 
„sub Lege” ca un test specific de ascultare față de 
revelația divină (Gal. 5:18; cf. Gal. 2:16; 3:11), 
dar Legea rămâne parte integrantă a Sfintelor 
Scripturi care, pentru cei răscumpărați, sunt de 
folos ca să dea învățătura în neprihănire (2 Tim. 
3:16-17; cf. Rom. 15:4)”.11 

Răspunzând acuzației că dispensaționalismul dis-
truge unitatea Bibliei, după ce a recunoscut că dispen-
saționaliștii nu au susținut întotdeauna această unitate 
așa cum ar fi trebuit, Charles Ryrie scria: 

„Revelația progresivă nu privește la Biblie ca la 
un manual de teologie, ci ca la o descoperire con-
tinuă a lui Dumnezeu, dată prin diferite mij-
loace de-a lungul unor epoci succesive. În acest 
proces, există etape deosebite în revelație, când 
Dumnezeu introduce lucruri noi pentru care 

 
11 New Scofield Reference Bible, p. 3 (nota asupra Geneza 1:28, titlu). 
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omul devine responsabil. Aceste stadii repre-
zintă economii, responsabilități sau dispensații 
în descoperirea scopurilor Sale”.12 

În ceea ce privește testul, eșecul și judecata care 
sunt prezente în și care caracterizează fiecare dispensa-
ție, Ryrie întreabă: 

„Nu pare evident că aceste caracteristici împart 
istoria și compartimentează epocile ei? Dintr-un 
anume punct de vedere, dispensaționalismul 
pare să facă acest lucru. Această perspectivă 
transversală a schemei dispensaționaliste consti-
tuie gândirea prezentată în mod uzual în hărțile 
dispensaționaliste. Chiar dacă nu este nimic gre-
șit cu privire la aceasta, ele nu prezintă întreaga 
istorie. Mai există și ceea ce noi am putea de-
numi perspectiva longitudinală a dispensaționa-
lismului. Aceasta se referă la principiile continue 
care traversează toate dispensațiile, și care dau 
coerență întregului curs al istoriei”.13 

Chiar dacă teologii reformați privesc cu ochi buni 
aceste concesii, ei nu pot fi mulțumiți de ele. Așa cum se 
poate citi în scrierile acestor neo-dispensaționaliști, se 
poate vedea că, în elemente cruciale, natura cumulativă 

 
12 Ryrie, Dispensationalism Today, p. 35-36. 
13 Ibid., p. 39-40. 
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a revelației progresive a fost abandonată. Nicăieri nu 
este mai aplicabil acest lucru ca în domeniul eticii. Dis-
pensaționaliștii de orice fel resping în mod consecvent 
autoritatea completă și continuă a celui mai elementar 
standard al neprihănirii lui Dumnezeu, Cele 10 Po-
runci. Este dificil să înțelegem cum cineva poate să 
spună că însăși coloana vertebrală a cerințelor etice a lui 
Dumnezeu poate fi abandonată, după care să afirme că 
revelația este cumulativă și progresivă. Tot așa, întregul 
concept al unui Mileniu evreiesc, în care oamenii se vor 
întoarce la standardul despre care acum se spune că este 
abolit (sistemul jertfelor), contrazice ideea de revelație 
cumulativă. 

4.6. UN SINGUR POPOR AL LUI DUMNEZEU ÎN TOATE 
VEACURILE 

În al cincilea rând, există un număr redus de dis-
pensaționaliști care au început să privească poporul lui 
Dumnezeu din toate veacurile ca fiind unic. Dacă pro-
fețiile sunt împlinite în Biserică, chiar și într-o modali-
tate preliminară, într-un fel se poate spune că Biserica 
participă la promisiunile conținute în acestea. Astfel, 
Biserica nu mai este atât de străină de moștenirea pro-
fetică a Israelului. Dr. Poythress (care nu este dispensa-
ționalist) detaliază după cum urmează: 
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„Creștinii participă acum la împlinirea făgădu-
ințelor făcute lui Avraam, pentru că ei se află în 
unire cu Hristos, care este esența împlinirii ace-
lor făgăduințe. Realizarea deplină a făgăduințe-
lor, totuși, va veni în viitor. Așadar, nu există 
două seturi paralele de făgăduințe, una pentru 
Israel și una pentru Biserică. Nu mai există două 
destine paralele, unul pentru Israel și unul pen-
tru Biserică. Dimpotrivă, există diferite faze isto-
rice (preliminară și finală) ale aceluiași set de 
promisiuni și scopuri. De aceea, există cu adevă-
rat un singur popor al lui Dumnezeu, care, în 
vremurile din urmă, după învierea lui Hristos, 
cuprinde atât evrei cât și neamuri într-un singur 
Trup (cf. singurul măslin în Rom. 11:16-32)”.14 

Acest lucru sună aproape identic cu premilenis-
mul istoric. Premileniștii de acest fel, chiar dacă aștep-
tau un Mileniu pământesc, totuși nu făceau distincție 
între două popoare ale lui Dumnezeu, fiecare cu desti-
nul lui. Dar dispensaționaliștii descriși mai sus, chiar 
dacă văd scopurile lui Dumnezeu pentru Israel și Bise-
rică unindu-se în starea veșnică, totuși trebuie denu-
miți dispensaționaliști pentru că ei continuă să sublini-
eze importanța continuă a Israelului național, etnic, și 

 
14 Poythress, Understanding Dispensationalists, p. 37. 
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privesc înainte către Mileniu, ca și cum ar fi o perioadă 
de timp când Dumnezeu va împlini din nou multe din-
tre profețiile Vechiului Testament, revărsând binecu-
vântări materiale asupra Israelului. 

Gradul în care dispensaționaliștii  moderni se regă-
sesc în aceste cinci tendințe variază considerabil. Mai 
mult, diferențele între ei sunt uneori mult mai mari de-
cât este măsura în care ei ajung să îmbrățișeze aceste 
modificări. De exemplu, interpretarea profețiilor, pre-
supusă a fi ușoară pentru cei care folosesc principiul 
„literal unde este posibil”, a condus la o diversitate de 
concluzii. Pentru ușurința analizei, totuși, vom identi-
fica patru tipuri majore de dispensaționaliști care se re-
găsesc în vremurile noastre. 

4.7. PATRU CATEGORII DE DISPENSAȚIONALIȘTI 
Cea mai consecventă și, astfel, cea mai extremă 

formă de dispensaționalism este cea cunoscută sub 
numele de „ultra-dispensaționalism” sau „bullinge-
rism”. Această mișcare își are originile în lucrarea lui 
Ethelbert W. Bullinger (1837-1913).15 Bullinger a fă-
cut deosebirea între Israel și Biserică într-o modalitate 

 
15 Întrucât ultra-dispensaționalismul nu este principala ramură a dispensaționalis-
mului, nu am inclus analiza lui Bullinger și a ucenicilor lui în vederea generală asu-
pra dezvoltării dispensaționalismului în secolul al XIX-lea. 
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chiar mai radicală decât Darby. El a susținut că, întru-
cât Pavel nu a primit revelația lui specială cu privire la 
taina Trupului lui Hristos, Biserica, până la momentul 
întemnițării lui în Roma, epistolele sale din închisoare 
sunt, strict vorbind, singura parte a Scripturii adresată 
membrilor Trupului. Toate celelalte epistole ale sale au 
fost scrise într-o dispensație anterioară, în decursul 
unei perioade de tranziție între dispensația Legii și cea 
a harului. Descrierea istorică a acestei perioade inter-
dispensaționale este oferită în cartea Faptelor Aposto-
lilor. De aceea, în Faptele Apostolilor nu avem descrie-
rea Bisericii de către Pavel ca Trup al lui Hristos, ci a 
unei biserici cu totul diferită. Această biserică timpurie 
este pur și simplu o extensie a împărăției. În mod ase-
mănător, cele șapte biserici din cartea Apocalipsa nu au 
nimic de-a face cu Trupul prezent al lui Hristos, ci sunt 
biserici evreiești din Necazul cel Mare. 

Pe scurt, întreg Noul Testament, cu excepția epis-
tolelor lui Pavel scrise din închisoare, nu are nicio apli-
cație directă pentru dispensația prezentă: cele patru 
Evanghelii, cartea Faptelor Apostolilor și epistolele 
scrise în afara închisorii țin de dispensația evreiască ante-
rioară. Cartea Apocalipsa are de-a face cu dispensațiile 
evreiești viitoare, anume Necazul cel Mare și Mileniul. 
Până și învățăturile din Noul Testament cu privire la 
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botez și Cina Domnului sunt sacramente evreiești ex-
terioare care nu trebuie urmate și nici aplicate în Bise-
rică. Bullinger a susținut de asemenea teoria somnului 
sufletului, care spune că sufletul este inconștient între 
moarte și înviere. 

Principalul susținător al ultra-dispensaționalismu-
lui în America a fost J.C. O'Hair, pastorul North Shore 
Church din Chicago, și fondator al Milwaukee Bible 
College. Chiar dacă el a abandonat vederile extreme ale 
lui Bullinger în ce privește somnul sufletului și nefolo-
sirea Cinei Domnului în dispensația prezentă, O'Hair 
a fost un avocat neobosit al principalelor doctrine ale 
ultra-dispensaționalismului.16 Acest sistem doctrinar a 
fost condamnat aspru de principalii dispensaționaliști 
tradiționali. Harry Ironside a afirmat fără echivoc: „Nu 
am nicio ezitare în a spune că aici avem de-a face cu o 
pervertire absolut satanică a adevărului”.17 

Un al doilea grup de dispensaționaliști poate fi eti-
chetat, nu într-un sens peiorativ, drept dispensaționaliș-
tii „duri”. În ceea ce privește consistența, aceștia sunt cei 
mai aproape de versiunea „bullingeristă”. Ei nu exclud 

 
16 John H. Gerstner, Wrongly Dividing the Word of Truth (Brentwood, TN: Wol-
gemuth & Hyatt, Publishers, Inc., 1991), p. 55-56; H. A. Ironside, Wrongly Divi-
ding the Word of Truth (Neptune, NJ: Luizeaux Brothers, Inc., 1938), p. 9-11. 
17 Ironside, op. cit., p. 11. 
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cu totul cartea Faptelor Apostolilor și epistolele scrise 
din afara închisorii din dispensația prezentă, dar caută 
în mod riguros să se implice în „împărțirea dreaptă a 
Cuvântului adevărului” (2 Tim. 2:15). Adică, con-
form interpretării pe care ei o dau acestor cuvinte, se 
simt obligați să separe părțile Bibliei care se referă la di-
ferite dispensații. Ca și Scofield, ei privesc Predica de 
pe Munte ca fiind „teren al Legii” (cf. notițelor lui Sco-
field la Matei 6:12). Ea se referă la etica valabilă în îm-
părăție, oferită de Hristos evreilor din zilele Lui și care 
va fi împlinită în Mileniul viitor. Predica de pe Munte, 
în accepțiunea lor, nu are nimic de-a face cu Trupul lui 
Hristos. Creștinii nu trebuie să se roage „ne iartă greșe-
lile noastre, după cum și noi iertăm greșiților noștri”, 
întrucât acest limbaj ține de Lege în orientarea lui, con-
diționează iertarea de un spirit similar în noi, în loc să 
fie orientat pe credința în promisiunea de iertare, în 
har, datorită lui Hristos. Chiar dacă Scofield admitea 
că Predica de pe Munte conține „o aplicație morală fru-
moasă pentru creștin”, și chiar dacă aplicarea ei primor-
dială și literală are de-a face cu împărăția pământească a 
lui Dumnezeu,18 totuși unii dispensaționaliști din 
această categorie vor insista că ea nu are nicio legătură 

 
18 Scofield, The Scofield Reference Bible (notițele la Matei 5:2), p. 999-1000. 
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cu creștinii. În mod asemănător, ei spun că modalitatea 
în care Isus i-a tratat pe cei care veneau la El – de exem-
plu pe tânărul bogat – arăta că El opera în termenii dis-
pensației legale vechi, iar în învățăturile Lui transmise 
prin pilde, că El propune în general aspecte etice vala-
bile numai pentru împărăția evreiască viitoare. Într-o 
modalitate similară, se face o diferențiere strictă între 
acele profeții care se referă la prima venire a lui Hristos 
și cele care sunt mileniste în natura lor. Din nou, întru-
cât Biserica este o taină care nu a fost revelată înainte, 
ea este prezentă în Vechiul Testament doar în formă 
simbolică. Astfel, aplicația practică a Vechiului Testa-
ment pentru creștin este legitimă doar în măsura în care 
ea rezultă din simbolurile incluse în acesta. 

Sistemul pe care tocmai l-am descris n-ar trebui să 
fie privit doar ca o abordare ciudată din punct de vedere 
hermeneutic, care să fie de interes doar pentru teologii 
care iubesc dezbaterile despre orice fel de lucruri religi-
oase. Dacă o astfel de gândire este greșită, pierderile sunt 
de proporții tragice. Dacă cuvintele pătrunzătoare ale lui 
Hristos cu privire la natura și dovezile adevărate ale con-
vertirii sunt excluse din mesajul pe care Biserica trebuie 
să-l proclame, însăși Evanghelia este atacată.19 Până și 

 
19 Printre cei care au respins necesitatea supunerii credinciosului față de Domnia 
lui Hristos ca o dovadă a adevăratei pocăințe și credințe se numără Charles Ryrie 



CAPITOLUL 4 

113 

adevărații creștini care ajung să fie influențați de aceste 
învățături sunt puternic afectați. Poythress scrie: 

„Acești oameni se lipsesc pe ei înșiși de hrana și 
disciplina pe care creștinii ar trebui s-o pri-
mească din multele părți ale Bibliei. Când ei se 
află în poziție de influență, îi afectează și pe alții. 
Se distanțează de făgăduințele și poruncile pe 
care ar trebui să le ia foarte în serios. Ei limitează 
abilitatea Cuvântului lui Dumnezeu de a pă-
trunde în viețile oamenilor așa cum Dumnezeu 
a intenționat”.20 

A treia categorie de dispensaționaliști sunt dis-
pensaționaliștii modificați, sau neo-dispensaționaliș-
tii. Cei care fac parte din această școală de gândire sunt 
în general dispuși să îmbrățișeze primele patru dintre 
cele cinci dezvoltări care au fost prezentate anterior: 
respingerea celor două căi de mântuire, refuzul de a 
separa Israelul și Biserica în veșnicie, disponibilitatea 
de a vorbi despre aplicațiile secundare ale profețiilor 
din Vechiul Testament pentru Biserică, și recunoaște-
rea caracterului cumulativ și progresiv al revelației. Ei 

 
(Balancing the Christian Life; So Great Salvation), Zane Hodges (The Gospel Un-
der Siege; Absolutely Free), G. M. Cocoris (Lordship Salvation Is It Biblical; Evan-
gelism: A Biblical Approach) și Livingston Blauvelt, Jr. (‚Does the Bible Teach 
Lordship Salvation’, Bibliotheca Sacra 143:37-45). 
20 Poythress, op. cit., p. 32. 
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vor nega că împlinirea directă a profețiilor Vechiului 
Testament ar putea să aibă vreodată loc în Biserică, dar 
nu vor ezita să afirme că este legitim să recunoaștem 
existența unor aplicații secundare ale profețiilor vechi-
testamentare, cu referire la Biserică. Unii dintre acești 
dispensaționaliști vor insista de asemenea pe repudie-
rea credinței superficiale (engl. easy believism) și a anti-
nomianismului atât de prevalente în rândul dispensați-
onaliștilor „duri”. Cel mai eficient atac, lansat recent 
împotriva antinomianismului de acest fel, a venit din 
partea unuia pe care l-am putea clasifica drept neo-dis-
pensaționalist, John MacArthur. Cartea lui MacAr-
thur The Gospel According to Jesus (Evanghelia după 
Isus), cu ideea că oricine nu ia crucea lui Hristos și nu 
Îl urmează, nu are o credință adevărată, mântuitoare, și 
va pieri Ziua Judecății, a căzut ca o bombă în peisajul 
dispensaționalist, iar controversa pe care a provocat-o 
încă nu s-a sfârșit.  

În al patrulea rând există aceia pe care am putea să-
i numim drept dispensaționaliștii „unui singur popor 
al lui Dumnezeu”. Aceștia afirmă toate cele cinci dez-
voltări prezentate mai sus. În gândirea acestei categorii 
de dispensaționaliști, Biserica nu doar că este obiectul 
aplicației, ci participă în mod real la făgăduințele făcute 
de Dumnezeu poporului Lui din vechime, chiar dacă 
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doar într-o modalitate preliminară. Cu toate acestea, Is-
raelul și Biserica sunt distincte, dar în final destinul lor 
este unic. Acești dispensaționaliști se află foarte aproape 
în gândirea lor de premileniștii istoriciști. Dar ei încă pri-
vesc înainte către un Mileniu în care Dumnezeu va îm-
plini făgăduințele Sale față de poporul etnic Israel. Po-
porul lui Dumnezeu nu este unic decât în starea eternă. 

Datorită diversității care există între dispensaționa-
liști, nu este întotdeauna ușor să identificăm un anume 
dispensaționalist cu una dintre cele patru categorii enu-
merate mai sus. Dar scopul meu n-a fost să îl fac capabil 
pe cititor să facă o astfel de încadrare în fiecare situație în 
parte. Dimpotrivă, am căutat să prezint cele două ex-
treme (ultra-dispensaționalismul și dispensaționalismul 
de tipul „un singur popor al lui Dumnezeu”), ca și vari-
ațiile dintre acestea: cele două extreme constituie cea mai 
consecventă și cea mai puțin consecventă aripă dispen-
saționalistă, în legătură cu deosebirea între Biserică și Is-
rael. Între aceste extreme există diverse grade de consec-
vență în aplicarea acestui principiu. De aceea, unii dis-
pensaționaliști pot să adopte o poziție între două dintre 
cele patru categorii descrise mai sus.  

Factorul pozitiv în gândirea multor dispensaționa-
liști este că, în multe lucruri, ei sunt evanghelici. Cu cât 
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este mai dominantă gândirea evanghelică autentică în 
mintea unei astfel de persoane, cu cât principiile sale 
dispensaționaliste încep să cedeze. Binecuvântată in-
consecvență! 
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