


 

 

 

 

 

 

 

Cele cinci puncte ale amilenismului   



  



 

Discuțiile despre sfârșitul lumii ajung prea adesea să se împotmolească 

în piesele individuale ale acestui puzzle. Jeff Johnson ne ajută să facem 

un pas înapoi și să vedem imaginea de ansamblu pe care Biblia o ilus-

trează cu privire la planul lui Dumnezeu pentru istoria omenirii. Ca 

rezultat, putem vedea clar că Dumnezeu Își împlinește promisiunile 

făcute lui Avraam, Israel și David prin binecuvântările Sale date lui Isus 

Hristos și poporului care se află în unire cu El – Evrei sau Neamuri, 

acum și în veci. Iată ce spune amilenismul. Iar atunci când vezi imagi-

nea de ansamblu, este mult mai ușor să așezi la locul potrivit piesele 

individuale ale acestuia. 

—Dr. Joel R. Beeke,  

Președinte, Puritan Reformed Theological Seminary,  

Grand Rapids, Michigan  

 
Într-o cultură a bisericii în care seria de filme Left Behind continuă să 

contureze încă percepția predominantă în legătură cu escatologia, Jef-

frey Johnson ne-a oferit aici o introducere excelentă în escatologia bi-

blică. Cele Cinci Puncte ale Amilenismului constituie o prezentare bi-

blico–teologică solidă a principalelor teme escatologice. Voi folosi 

această carte foarte accesibilă ca pe o resursă pentru a-i introduce pe 

oameni în escatologia biblică ce Îl înalță pe Isus Hristos, Împăratul în-

viat și stăpânitor. 

—Dr. Brian Borgman, 

Păstor, Grace Community Church, 

Minden, Nevada 

 

Unul dintre motivele pentru care credincioșii au diferențe de opinie în 

ce privește escatologia ține de faptul că această doctrină implică nu-

meroase pasaje complexe ale Scripturii și chestiuni hermeneutice. În 

această scurtă dar excelentă carte, Jeff Johnson rezolvă cinci dintre cele 

mai dificile aspecte. El scrie cu har și claritate, dar cititorul va observa 

că această claritate a autorului survine dintr-o gândire profundă asu-

pra unora dintre cele mai dificile pasaje ale Scripturii. În perioada 

noastră putem vedea un interes tot mai mare față de teologia amile-

nistă, iar această carte va ajuta la satisfacerea unei sete evidente după 
claritate, rigurozitate și profunzime în gândire. 

—Dr. Owen Strachan,  

Profesor Asociat de Teologie Creștină, Midwestern Seminary; autorul 

cărții Reenchanting Humanity: A Theology of Mankind 

 



Jeffrey Johnson ne oferă ceea ce promite, anume o introducere ușor de 

lecturat a esenței amilenismului, fără o mie de aspecte colaterale care 

să ne distragă atenția! Privirea sa pastorală acută a pătruns adânc în 

esența comunității noastre creștine mai largi. Cu o gândire teologică 

ascuțită, el a subliniat cele cinci principii cheie care ne călăuzesc cu 

claritate prin complexitatea teologiei sfârșitului lumii, teologie în care 

mulți se împotmolesc. Ilustrațiile familiare și mărturiile calde comple-

tează această lucrare și îl fac pe cititor să se simtă ca acasă. Sumarul 

de la sfârșitul oricărei cărți merită o privire asupra lui înainte de a în-

cepe orice capitol al ei, așa încât să poți citi fiecare capitol având deja 

perspectiva formată. Pentru o lucrare atât de scurtă, tipărită într-un 

format confortabil, Jeffrey Johnson a sunat clopotul cu această lucrare 

deosebită! 

—Dr. Duncan Rankin, 
Profesor Adjunct de Teologie Sistematică, 

Reformed Theological Seminary 

 

În condițiile în care evenimentele din lumea noastră se schimbă con-

stant, se pare că tot mai mulți oameni își pun întrebări despre sfârșitul 

lumii. Acest lucru este bun. Creștini fiind, avem nevoie de răspunsuri 

la aceste întrebări. Din nefericire, uneori nu avem răspunsurile care ne 

trebuie. Foarte adesea suntem chiar confuzi în ce privește acest subiect 

vital. Pătrunde în noua carte a lui Jeffrey Johnson, intitulată Cele Cinci 

Puncte ale Amilenismului. Avem aici o prezentare simplă, succintă și 

scripturală care clarifică multe idei false despre sfârșitul lumii și îl an-

corează în siguranță pe credincios de stânca tare a adevărurilor biblice. 

Lectura acestei cărți m-a încurajat foarte mult. Sunt încântat să ți-o 

recomand acum și ție. 

— Rob Ventura, 

Păstor, Grace Community Baptist Church, 

Providence, Rhode Island  
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INTRODUCERE 

 

Amilenismul nu este greu de înțeles. Nu ai nevoie 

de o hartă care să te ghideze printr-o mulțime compli-

cată de pasaje. Pentru a înțelege amilenismul, tot ce tre-

buie să știi sunt cinci puncte simple. 

Asemenea celor cinci puncte ale calvinismului, cele 

cinci puncte ale amilenismului sunt interconectate. Ele 

fie stau în picioare împreună, fie cad împreună. Ceea ce 

crezi despre oricare dintre cele cinci puncte va influența 

hotărâtor ceea ce crezi despre celelalte patru. 

Chiar dacă am căutat să aranjez cele cinci puncte în 

ordinea lor logică, ele pot fi foarte ușor reașezate în 

orice altă ordine. Nu este atât de important să stabilești 

care punct este primul pe cât este important să înțelegi 

că toate punctele funcționează împreună. Ele se supra-

pun. Ele funcționează ca un cerc în care un punct con-

duce în mod natural la următorul, apoi la următorul, 

până ce totul se întoarce la primul punct. 

Scopul meu prin această introducere scurtă este să 

aduc claritate în ce privește amilenismul. Nu mi-am pro-

pus deloc să răspund fiecărei întrebări imaginabile sau să 

resping orice obiecție pe care cineva o poate formula. 

Această carte nu tratează chestiuni precum momentul 
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apariției și identitatea lui Antihrist, nu oferă un comen-

tariu pe marginea subiectului celor șapte săptămâni din 

Daniel, a textului din Matei 24 sau a celui din Romani 

11, întrucât amileniștii pot să aibă diferențe de opinie 

asupra acestor chestiuni periferice. Această carte nu 

este concepută nici ca o respingere a celorlalte poziții 

escatologice, precum premilenismul sau postmilenis-

mul. Obiectivul acestei cărți nu este să constituie o re-

sursă atotcuprinzătoare în domeniul escatologiei, ci pur 

și simplu o introducere în amilenism. 

Evident, voi căuta să fiu convingător, dar îmi dau 

seama că, cel mai probabil, ar putea fi nevoie de o lu-

crare mai detaliată pentru a-i convinge pe cei care încep 

să citească această carte cu unele rezerve. Pentru cei in-

teresați să afle mai multe despre amilenism, voi face re-

feriri la câteva alte resurse bune de-a lungul acestei 

cărți, și există destul de multe. Mi-ar plăcea ca această 

carte să fie ca un pod care îi leagă pe creștinii studioși 

de lucrările mai detaliate scrise pe această temă. Pentru 

a afla care sunt resursele la care mă refer, aruncă o pri-

vire atentă asupra notelor de subsol. 

Având în vedere scopurile mele, voi fi mulțumit 

dacă pot să fac ca rotițele gândirii tale să înceapă să 

funcționeze. Dacă pot să stimulez ceva mai mult interes 

și atenție asupra amilenismului, voi fi satisfăcut. Îmi voi 

considera atins obiectivul dacă această carte îi va oferi 

cititorului o înțelegere elementară a amilenismului. 
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Rugăciunea mea este ca Împăratul împăraților să 

fie proslăvit și înălțat pe fiecare pagină. Chiar dacă nu 

am cădea de acord asupra fiecărui detaliu în ce privește 

timpul, natura și construcția Împărăției lui Dumnezeu, 

putem fi de acord cu toții că Hristos, Împăratul slavei, 

este vrednic să stăpânească și să domnească în veci asu-

pra tuturor lucrurilor din cer și de pe pământ. 
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Capitolul 1.  

HERMENEUTICA                        
RĂSCUMPĂRĂRII  

 

În cadrul mișcării evanghelice conservatoare există 

două sisteme principale de interpretare biblică: metoda 

istorico-gramaticală și metoda istorică focalizată pe răs-

cumpărare. Aceste două abordări au o mulțime de lucruri 

în comun. Amândouă sunt dedicate sensului literal, ori-

ginal, gramatical și istoric al textului. Ambele abordări 

susțin inspirația și autoritatea Scripturii și ambele se fe-

resc pe bună dreptate de relativism și subiectivism. 

Amândouă metodele caută să înțeleagă ceea ce autorii 

originali – fie că este vorba de Moise sau de apostolul Pa-

vel – au avut în vedere prin a cerceta contextul gramati-

cal și istoric al pasajului. Regula de aur pentru interpre-

tarea biblică în ambele abordări este „contextul, contex-

tul, contextul”. 

Metoda istoric0-gramaticală urmărește să dezvăluie 

sensul avut în vedere de autor prin studierea contextului 

gramatical și istoric al pasajului. Pentru această metodă de 

interpretare a Scripturii sunt esențiale trei elemente: (1) 

sensul intenționat de autor, (2) aspectele gramaticale ale 

limbii originale și (3) contextul istoric în care autorul a trăit. 



16         CELE CINCI PUNCTE ALE AMILENISMULUI  |  JOHNSON 

HERMENEUTICA RĂSCUMPĂRĂRII 

Abordarea istorică focalizată pe răscumpărare 

afirmă trei angajamente esențiale ale metodei grama-

tico–istorică. Primul este că trebuie să evităm să îi im-

punem textului experiențele și ideile noastre, ci, în 

schimb, să căutăm să deslușim sensul avut în vedere de 

autor, lucru care trebuie să fie obiectiv pentru toți cei 

care interpretează Scriptura. În al doilea rând, întrucât 

cuvintele au sens doar dacă sunt înțelese în contextul 

lor, trebuie să înțelegem că gramatica limbilor originale 

ale Scripturii este crucială. În al treilea rând, întrucât 

Biblia este un document istoric, cultura biblică și obice-

iurile din societate devin parte vitală din felul în care 

înțelegem sensul Scripturii. 

Deși ambele abordări au în comun aceste angaja-

mente, între ele există o diferență cheie – o distincție 

importantă care face ca totul să se schimbe. Chiar dacă 

ambele sunt în complet acord în ce privește sensul ori-

ginal, gramatical și istoric, un principiu hermeneutic 

suplimentar ghidează metoda de interpretare istorică 

focalizată pe răscumpărare: escatologia. 

Deși această afirmație poate suna neclar, vreau să 

explic la ce mă refer prin termenul escatologie. Cuvân-

tul escatologie este derivat din termenul din limba 

greacă éskhaton, care are sensul de „ultim” sau „sfâr-

șit”. Escatologia nu se ocupă doar cu evenimentele de la 
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sfârșitul lumii, ci, mai important, cu scopul și planul di-

vin pentru toate evenimentele istorice. Ea nu se în-

treabă doar ce se petrece la sfârșitul lumii, ci și de ce a 

creat Dumnezeu lumea de la început. Când Catehismul 

de la Westminster pune întrebarea, „Care este scopul 

(éskhaton) esențial al omului?”, el întreabă care este 

sensul sau scopul esențial și final al vieții omului. Care 

este obiectivul sau finalitatea pentru care a fost creat 

omul? Tot astfel, escatologia nu se preocupă doar cu 

ceea ce se petrece la finalul istoriei, ci se și întreabă de 

ce se petrec acele lucruri. Cu alte cuvinte, care este fina-

lul, scopul sau obiectivul din spatele evenimentelor is-

torice relatate în Scriptură? Care este țelul final al tutu-

ror lucrurilor? 

În încercarea de a descoperi planul divin din isto-

rie, trebuie să ținem minte că Biblia nu este aranjată 

ca un manual modern, cu un index care conține un glo-

sar de termeni și de definiții. Dumnezeu nu a comuni-

cat învățătura sistematic, luând fiecare subiect princi-

pal (cum ar fi Dumnezeu, omul, păcatul și mântuirea) 

și aranjându-l într-o ordine logică. Mai degrabă Biblia 

este o narațiune, narațiunea lui Dumnezeu. Biblia în-

cepe cu evenimentele istorice ale creației în decursul a 

șapte zile, apoi vorbește despre căderea omului și pro-

gresează finalmente descoperind diversele etape pe 

care Dumnezeu le-a făcut pentru împăcarea omului cu 

El. Biblia este relatarea interacțiunii dintre Dumnezeu 
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și om. Asemenea oricărei narațiuni, ea are un început și 

un sfârșit. 

Ca toate celelalte narațiuni, Biblia începe cu anu-

mite personaje cheie (Adam, Eva, Satana și un prunc de 

parte bărbătească), apoi creionează în curând un șir na-

rativ care se dezvoltă în complexitatea lui până ce toate 

elementele care par izolate vin laolaltă formând o nara-

țiune unitară, cu un scop unificator. 

Spre deosebire de poveștile din literatură, narațiu-

nea biblică este istorică. Ea descrie locuri, evenimente 

și oameni care au existat în realitate. Începutul narațiu-

nii este relatat în cartea Geneza, iar sfârșitul ei este pre-

vestit de-a lungul cărților Bibliei. Temelia acestei nara-

țiuni se găsește în primele trei capitole din Geneza, iar 

concluzia în ultimele trei capitole din cartea Apocalipsa. 

Printre aceste evenimente se găsește descrierea istoriei 

răscumpărării. 

Cel mai important este că există un plan și un scop 

grandios în spatele creației și a căderii. Învățăm astfel 

că nimic nu se petrece din greșeală. Nu există personaje 

irelevante. Există un scop pentru orice lucru și pentru 

oricine. Aflăm astfel că există un plan în spatele narați-

unilor și a profețiilor din Vechiul Testament. Mai impor-

tant este că învățăm că există un plan și un scop în spa-

tele Pruncului de parte bărbătească ce le-a fost promis 

lui Adam și Eva. Aflăm că există un plan în spatele legă-

mintelor făcute de Dumnezeu cu Avraam și cu Moise, ca 
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și un plan pentru poporul Israel. Învățăm că există un 

scop și un plan pentru viața și lucrarea lui Mesia. Aflăm 

astfel că există un scop și un plan pentru Biserică. Învă-

țăm că totul lucrează împreună pentru atingerea unui 

singur țel. 

Din aceste motive, finalul narațiunii ne spune multe 

lucruri despre începutul ei. Dacă vrem să înțelegem în-

ceputul tuturor lucrurilor, ne este de ajutor să înțele-

gem sfârșitul lor, ceea ce face ca escatologia să devină o 

parte vitală a hermeneuticii noastre. 

Cu alte cuvinte, escatologia ajută hermeneutica 

noastră pentru că ne ajută să înțelegem încheierea po-

veștii. Atunci când înțelegem încheierea, acest lucru ne 

ajută să înțelegem scopul general al narațiunii – imagi-

nea de ansamblu. Iar când înțelegem imaginea de an-

samblu, înțelegem părțile individuale ale narațiunii. În 

orice povestire, începutul are întotdeauna un sens mai 

profund după ce am terminat de citit ultimul capitol. În 

același fel, citirea Noului Testament ne ajută să înțele-

gem sensul original, avut în vedere de Vechiul Testa-

ment.  

Biblia nu ne-a fost dată într-un singur moment, ci 

progresiv, bucată cu bucată, pe parcursul unei perioade 

de 4500 de ani. Ea a început cu scrierile lui Moise și avea 

să continue să fie revelată până în zilele lui Hristos și a 

apostolilor. Canonul a fost închis în final către sfârșitul 

primului secol, odată cu scrierea cărții Apocalipsa. 
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Înțelegerea naturii progresive a revelației biblice 

este esențială pentru că, pe măsură ce a venit revelația 

nouă, ea nu doar că a dezvoltat linia narativă, ci a și adus 

o claritate mai mare și sens asupra părților anterioare 

ale ei. De exemplu, când citim despre moartea lui Hris-

tos pe cruce, înțelegem mai mult sensul promisiunii pe 

care Dumnezeu le-a făcut-o lui Adam și Eva în Geneza 

3:15 cu privire la Sămânța femeii. Atunci când citim des-

pre moartea lui Hristos în Evanghelie, acest lucru nu 

schimbă sensul original al promisiunii din Geneza, ci 

pur și simplu îi adaugă claritate Evangheliei ce i-a fost 

vestită inițial primei generații de păcătoși. 

Având aceste lucruri în minte, haideți să ne îndrep-

tăm către câteva motive pentru care ar trebui să folosim 

revelația târzie pentru a înțelege sensul original, al re-

velației timpurii, în special aplicând Noul Testament în 

înțelegerea Vechiului Testament: 

1. Pentru că toată Scriptura este inspirată de Dumne-

zeu și are un singur Autor.  

2. Pentru că există o singură linie narativă, sau meta-

narațiune, care se centrează în jurul Evangheliei lui 

Isus Hristos – cunoscută ca istoria răscumpărării. 

3. Pentru că istoria răscumpărării este progresivă.  

4. Ca urmare a analogiei credinței, care este principiul 

biblic ce afirmă că Scriptura interpretează Scrip-

tura.  
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5. Pentru că felul în care înțelegem legămintele (și re-

lațiile dintre ele) modelează felul în care înțelegem 

Scriptura.  

AUTORUL DIVIN 

Dacă Biblia (ca o colecție de cărți ce au fost scrise 

de aproape 40 de autori diferiți de-a lungul a mii de ani) 

nu ar fi fost inspirată, nu ne-am aștepta la un mesaj unic 

al ei. Dacă ea ar fi fost pur și simplu produsul muncii 

unor oameni supuși greșelii, care au lucrat în lumina în-

cețoșată a textelor istorice și culturale proprii, atunci 

ne-am aștepta în mod natural ca diferitele ei cărți să fie 

pline de contradicții. Pentru a putea înțelege sensul ori-

cărui autor care nu a fost inspirat, trebuie să rezistăm 

tentației de a filtra ceea ce autorul respectiv a spus prin 

lentilele celorlalți autori. Dacă nu ar fi existat niciun au-

tor divin, scrierile apostolului Pavel, de exemplu, ar tre-

bui să nu poată fi înțelese decât în lumina corpusului 

scrierilor pauline. 

Mai mult, în lipsa inspirației divine, felul în care Pa-

vel îl înțelege pe Moise nu ar trebui să influențeze felul 

în care noi îl înțelegem pe Moise. Fără inspirație, nu am 

putea fi siguri nici că Pavel l-a înțeles corect pe Moise. 

Așa cum ar fi naiv să interpretăm Odiseea, scrisă în 

greaca veche, prin lentilele scrierilor lui Shakespeare, 

compuse în engleza elizabetană, ar fi nepotrivit să folo-

sim Noul Testament pentru a-l înțelege pe Vechiul. 
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Acest lucru ar fi valabil dacă Biblia nu ar avea un 

singur Autor – pe Dumnezeu. Dar Biblia este diferită de 

orice altă colecție de cărți. Fiecare carte a Bibliei a fost 

inspirată de Dumnezeu (2 Tim. 3:16). Astfel, trebuie să 

ne apropiem de Biblie având convingerea că, de la înce-

put și până la sfârșit, ea este Cuvântul lui Dumnezeu – 

că toată Scriptura este fără eroare sau contradicție. 

Noi respingem ideea că scrierea lui Isaia, cartea lui, 

ar fi fost compusă de doi autori diferiți în două mo-

mente diferite, ca urmare a presupusei imposibilități ca 

Isaia să cunoască numele și acțiunile lui Cir, regele Per-

siei, cu 150 de ani înainte ca acesta să se nască (Isaia 

44:28–45:1). Noi nu avem nicio problemă să acceptăm 

profețiile și minunile Bibliei, întrucât noi credem că Bi-

blia este Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, ca urmare a in-

spirației, noi nu avem nicio problemă să înțelegem pro-

fețiile Vechiului Testament în lumina explicațiilor și a 

împlinirilor acestora din Noul Testament.  

Întrucât Biblia are un singur Autor divin, noi ne aș-

teptăm în mod natural să descoperim în ea un mesaj 

unic, de la început și până la sfârșit. Deoarece Dumne-

zeu nu poate să mintă (Tit 1:2), noi luăm ca un dat faptul 

că Biblia nu se poate contrazice. Această presupoziție a 

sursei divine de inspirație a Bibliei – care este testată pe 

Scriptură și afirmată de Scriptură – modelează metoda 

hermeneutică istorică, focalizată pe răscumpărare. 
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NARAȚIUNEA RĂSCUMPĂRĂRII  

Această metodă istorică, focalizată pe răscumpă-

rare, este denumită astfel pentru că ea folosește istoria 

răscumpărării, metanarațiunea de ansamblu a Scriptu-

rii, ca o lentilă pentru a înțelege diferitele pasaje ale 

Scripturii. Isus a spus: „Cercetați Scripturile [Vechiul 

Testament], pentru că... dar tocmai ele mărturisesc des-

pre Mine” (Ioan 5:39). Domnul știa că tema Scripturii 

era El însuși (Luca 24:27). Astfel, este de așteptat ca Per-

soana lui Hristos și mesajul Evangheliei – tema Noului 

Testament - să fie și tema Vechiului Testament.  

Noi vedem că Evanghelia este introdusă în narațiu-

nea biblică imediat după ce păcatul a intrat pentru 

prima dată în lume. Imediat ce Adam și Eva au adus 

moartea și judecata în lume, Dumnezeu a adus vestea 

bună a Evangheliei în aceeași lume. Deși lumea tocmai 

se prăbușise în întuneric, lumina Evangheliei a lovit în-

tunericul. Astfel, aflăm de Evanghelie imediat ce aflăm 

de păcat și judecată. Chiar de la începutul istoriei, acolo, 

în Geneza 3, Dumnezeu a promis că Sămânța femeii va 

zdrobi capul șarpelui (Gen. 3:15).  

Se pare că Adam și Eva au crezut acest mesaj al 

Evangheliei, căci după ce au auzit vestea bună a Semin-

ței făgăduite, Adam și-a denumit soția Eva, ceea ce are 

sensul de „mama tuturor celor vii”. În loc să o blameze, 

așa cum făcuse anterior, se pare că Adam, prin credință, 

a văzut-o ca pe aceea care avea să Îl nască pe Mesia ce 
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urma să vină. Eva urma să fie mama Copilului care îi 

aduce viață și vindecare lumii. După ce Eva și-a primit 

numele, Dumnezeu a acoperit, în harul Lui, goliciunea 

și rușinea lui Adam și Eva cu pieile unui animal nevino-

vat care a fost jertfit. 

Această Evanghelie primitivă a fost suficient de 

clară pentru a-i mântui pe toți aceia care, asemenea lui 

Adam și Eva, au avut credință în făgăduința lui Dumne-

zeu. A devenit evident chiar de la începutul istoriei că 

nădejdea omenirii ținea de un Prunc făgăduit. Era clar 

că omul nu se putea mântui pe sine și că nu există ier-

tare pentru păcat fără vărsare de sânge nevinovat (Evrei 

9:22).  

De la această Sămânță promisă în Geneza 3:15, 

Evanghelia avea să fie tot mai clar articulată și explicată 

pe măsură ce Dumnezeu a continuat să lucreze de-a lun-

gul istoriei omenirii. Făgăduința unei Semințe, Pruncul 

promis de parte bărbătească, i-a fost reiterată lui 

Avraam, urmașul Evei. 

Dumnezeu i-a promis un copil lui Avraam, pe când 

era în vârstă de 100 de ani și lipsit de moștenitor (Gen. 

15:4). Esența acestei promisiuni prin legământ, așa cum 

aflăm din Noul Testament, a fost Evanghelia: „Scrip-

tura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu le va 

socoti neprihănite pe Neamuri, prin credință, i-a vestit 

mai dinainte lui Avraam această veste bună: ‚Toate nea-

murile vor fi binecuvântate în tine’” (Gal. 3:8). Și este 
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relatat că Avraam, când a auzit Evanghelia, „L-a crezut 

pe Domnul, și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca nepri-

hănire” (Gen. 15:6; Rom. 4:3; Gal. 3:6; Iacov 2:23). As-

tfel, vedem că Avraam a devenit copil al lui Dumnezeu 

doar prin credință și doar în Hristos.  

Legământul făcut cu Avraam a fost înnoit personal 

de Dumnezeu față de Isaac, copilul lui Avraam, apoi, 

după câtva timp, față de Iacov, nepotul lui (Geneza 26; 

28). Numele lui Iacov a fost schimbat de Dumnezeu în 

Israel. Deși cei doisprezece fii ai lui Iacov au devenit pă-

rinții întemeietori ale celor douăsprezece seminții din 

Israel, Dumnezeu l-a ales pe al patrulea fiu, Iuda, pentru 

a fi cel în a cărui genealogie avea să vină Mesia (Geneza 

49). În final, cei care au purtat mai departe Sămânța fă-

găduită au fost limitați la descendenții regelui David.  

Urmașii trupești ai lui Avraam erau speciali pentru 

că erau familia aleasă care să ducă înainte Sămânța 

Evangheliei de-a lungul istoriei Vechiului Testament. 

Această făgăduință – Sămânța care avea să vină – a fost 

ceea ce L-a oprit pe Dumnezeu să îi distrugă pe Evreii 

necredincioși de-a lungul istoriei Vechiului Testament 

(Isaia 1:9).  

Când ajungem la Noul Testament, învățăm că moș-

tenitorul făgăduit lui Avraam nu i-a inclus pe toți copiii 

trupești ai lui Avraam, ci doar pe acest copil anume: 

Isus. Isus este Sămânța promisă Evei, lui Avraam, Isaac, 

Iacov, Iuda și David. Pavel spune: „Acum, făgăduințele 
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au fost făcute ‚lui Avraam și seminței lui’. Nu zice: ‚Și 

semințelor’ (ca și cum ar fi vorba de mai multe), ci ca și 

cum ar fi vorba numai de una: ‚Și seminței tale’, adică 

Hristos” (Gal. 3:16). Hristos este Sămânța făgăduită. 

Evreii necredincioși, care au fost caracterizați ca având 

inima împietrită și grumazul înțepenit, i-au ucis în mod 

repetat pe profeții pe care Dumnezeu îi trimisese la ei. 

Ca urmare a necredinței și păcatului lui, poporul Israel 

nu a fost copilul pe care Dumnezeu l-a avut în vedere 

când i-a promis lui Avraam un moștenitor. Există o sin-

gură Sămânță neprihănită – doar o Sămânță aduce bi-

necuvântarea peste popoarele lumii – iar acea Sămânță 

este Isus Hristos. 

În narațiunea biblică, istoria răscumpărării, vedem 

că se descoperă un personaj, un erou principal: Isus 

Hristos, Sămânța femeii. Învățăm astfel că mântuirea a 

fost întotdeauna doar prin credință și numai în Hristos. 

Un om nu ajunge un adevărat copil al lui Dumnezeu prin 

naștere naturală, prin circumcizie sau prin fapte, ci prin 

credință. Toată Scriptura ne îndreaptă privirile către o 

singură Persoană. Toată Scriptura se focalizează pe 

Hristos Isus.   

Întrucât Biblia are o linie narativă centrală, me-

toda hermeneutică focalizată pe răscumpărare caută să 

interpreteze diferitele pasaje ale Scripturii prin lenti-

lele mesajului unificator al Evangheliei. Indiferent cât 

de mult accent ar pus vechiul legământ pe chestiuni 
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precum Legea sau urmașii trupești ai lui Avraam, știm 

că Vechiul Testament (în special când este văzut în lu-

mina Noului Testament) nu a propovăduit o mântuire 

prin fapte sau prin descendența fizică din Avraam. Ve-

chiul Testament arată clar că majoritatea copiilor fizici 

ai lui Avraam erau necredincioși. Este clar că toți cei 

care au fost mântuiți în Vechiul Testament, au fost mân-

tuiți în același fel în care Avraam a fost – numai prin 

credință.   

De aceea, așa cum a explicat Michael Horton, „când 

citim Biblia în lumina acestei linii narative, lucrurile în-

cep să se așeze la locul lor. Înapoia fiecărei întâmplări, a 

fiecărei piese de înțelepciune, a fiecărui imn, îndemn sau 

profeție se găsește taina tot mai clară a lui Hristos și a 

lucrării Sale răscumpărătoare”.1 Fiecare pasaj al Scriptu-

rii trebuie înțeles în lumina relației lui cu linia narativă 

generală a Bibliei. Aceasta este o parte vitală a metodei 

de interpretare istorică focalizată pe răscumpărare.  

NATURA PROGRESIVĂ A REVELAȚIEI   

Narațiunea biblică a fost revelată progresiv. Deși 

fundamentul istoriei răscumpărării a fost pus din pri-

mele câteva capitole din Geneza, dezvoltarea ei a conti-

nuat să fie revelată puțin câte puțin, de-a lungul urmă-

toarelor câteva mii de ani. 

 
1 Michael Horton, The Gospel-Driven Life (Grand Rapids: Baker, 2009), 94. 
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Pe măsură ce trecem, cronologic, prin fiecare carte a 

Bibliei, firul narativ se îngroașă și noi învățăm ceva în 

plus despre istoria răscumpărării. Pe măsură ce trecem 

prin narațiunea biblică, aflăm tot mai multe lucruri des-

pre șarpe și despre Sămânța femeii. Aflăm astfel mai 

mult despre natura lui Dumnezeu și despre ceea ce cere 

El de la om. Vedem cât de departe a căzut omul în Adam 

și ce deznădejde a invadat lumea aceasta. Aflăm din ce în 

ce mai mult despre frumusețea Evangheliei, până ce pri-

mim cuvântul final al lui Dumnezeu în Persoana și viața 

Fiului Său (Evrei 1:2). Doar când Îl vedem pe Hristos în 

Noul Testament vedem revelația deplină a lui Dumnezeu.   

Din acest motiv, Domnul a spus că „mulți proroci și 

oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le 

vedeți voi, și nu le-au văzut; și să audă lucrurile pe care 

le auziți voi, și nu le-au auzit” (Matei 13:17). Ioan Bote-

zătorul nu a fost cel mai mare dintre profeții vechiului 

legământ pentru că ar fi fost mai puternic fizic sau mai 

inteligent decât ceilalți profeți. El a fost cel mai mare 

pur și simplu pentru că a fost ultimul dintre ei. Acest 

lucru l-a făcut cel mai mare pentru că a avut cea mai 

mare cunoștință dintre toți ceilalți profeți ai vechiului 

legământ. Ioan Botezătorul a văzut ceva ce niciunul din-

tre ceilalți profeți, care au venit înaintea lui, nu a ajuns 

să vadă: viața și lucrarea lui Mesia.  

Această cunoaștere directă a lui Hristos a depășit 

de departe cunoașterea avută de toți ceilalți profeți ai 
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vechiului legământ. Totuși, așa cum a spus Isus Hris-

tos, cel mai neînsemnat sfânt al Noului Testament are 

o claritate mai mare și o înțelegere mai clară a adevă-

rului decât Ioan Botezătorul (Luca 7:28). Așa cum 

spune Petru, până și profeții Vechiului Testament știau 

că profețiile lor aveau să aibă un beneficiu mai mare 

pentru sfinții Noului Testament: „Lor le-a fost descope-

rit nu pentru ei înșiși, ci pentru voi” (1 Petru 1:12). 

De aceea, ca urmare a naturii progresive a revela-

ției divine, este esențial să căutăm să înțelegem revela-

ția anterioară în lumina revelației ulterioare. Cel mai 

important este că, întrucât Noul Testament este cuvân-

tul final al lui Dumnezeu, este important să înțelegem 

Vechiul Testament în lumina Noului Testament. Așa 

cum afirma cu măiestrie Augustin, „Noul Testament 

este ascuns în Vechiul Testament; Vechiul Testament 

este descoperit în Noul Testament”. 

Aceasta nu înseamnă însă că Noul Testament rein-

terpretează sensul original, gramatical și istoric al Ve-

chiului Testament. Nu, ci Noul Testament ne oferă ima-

ginea divină asupra sensului original avut în vedere de 

autorii Vechiului Testament. De exemplu, când aposto-

lul Pavel spune că sămânța făgăduită lui Avraam este 

Hristos, putem ști cu certitudine că aceasta era ceea ce 

Dumnezeu avusese în vedere tot timpul atunci când i-a 

promis lui Avraam o sămânță, în Geneza 17. Iar când 

autorul cărții Evrei ne spune că Avraam privea înainte 
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către o cetate cerească al cărei ziditor era Dumnezeu 

(Evrei 11:10), putem ști cu siguranță că acea cetate ce-

rească a fost în gândul lui Dumnezeu când L-a chemat 

pe Avraam din țara lui și l-a trimis să fie rătăcitor în 

toate zilele vieții lui ca străin și călător în această lume.2 

Cu alte cuvinte, Noul Testament este comentariul 

lui Dumnezeu la Vechiul Testament. Există aproximativ 

353 citate directe din Vechiul Testament preluate în 

Noul, constituind aproape 5% din conținutul Noului 

Testament. În plus, în Noul Testament se fac mii de alu-

zii și referiri la Vechiul Testament, formând aproape o 

treime din Noul Testament. De aceea, Noul Testament 

nu este doar construit pe baza Vechiului Testament, ci 

îl și explică, îl interpretează și îl aplică.  

Chiar dacă Noul Testament nu reinterpretează sen-

sul original al Vechiului Testament, el îi adaugă lumină 

și claritate. Jertfele, Templul, poporul Israel și alte astfel 

de lucruri sunt date în sensul lor deplin și tipologic în 

Noul Testament.  

De aceea, a interpreta Vechiul Testament în între-

gime prin regulile istorice și gramaticale, independent de 

lumina Noului Testament, înseamnă să ignorăm clarita-

tea și inspirația autorilor Noului Testament. Din acest 

motiv, ar fi neînțelept dacă acum, când avem acces la 

 
2 Pentru mai multe informații pe această temă, a se vedea G. K. Beale, Handbook on the 

New Testament Use of the Old Testament (Grand Rapids: Baker, 2012).   
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Noul Testament, am căuta să înțelegem complet Vechiul 

Testament fără a-l citi prin lentilele Noului Testament.  

ANALOGIA CREDINȚEI  

Întrucât toată Scriptura este inspirată de un Dum-

nezeu care nu se poate contrazice pe Sine, Scriptura este 

caracterizată de armonie. Și întrucât Scriptura are ar-

monie, ea trebuie interpretată de Scriptură. Acest prin-

cipiu hermeneutic este cunoscut ca analogia credinței.  

Patrick Fairbairn explica faptul că „o parte a Scrip-

turii nu trebuie izolată și explicată fără o atenție cores-

punzătoare acordată relației în care ea se găsește cu ce-

lelalte părți”.3 Aceasta se datorează faptului că nu toată 

Scriptura este la fel de clară. De aceea, este imperativ să 

folosim pasajele mai clare și mai directe ale Scripturii 

ca să ne călăuzească în felul în care înțelegem pasajele 

mai puțin clare.  

De exemplu, întrucât cartea Apocalipsa, cu limbajul 

ei simbolic și apocaliptic, nu este la fel de ușor de înțeles 

precum limbajul didactic și literal al epistolelor lui Pe-

tru, trebuie să ne asigurăm că felul în care înțelegem 

cartea Apocalipsa nu intră în contradicție cu învățătura 

mai clară din 2 Petru 3, care ne oferă una dintre cele 

mai specifice explicații asupra evenimentelor din jurul 

celei de-a doua veniri a lui Hristos. Putem fi siguri că 

 
3 Patrick Fairbairn, Hermeneutical Manual (Philadelphia: Smith, English and Company, 

1859), 124. 
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sensul intenționat al fiecărui pasaj dificil al Scripturii nu 

se va afla niciodată în contradicție cu pasajele mai di-

recte și mai clare ale Scripturii.  

TEOLOGIA LEGĂMINTELOR  

Un alt motiv pentru care trebuie să căutăm să înțe-

legem diferitele pasaje ale Scripturii în lumina istoriei 

răscumpărării este că aceasta a fost revelată progresiv 

în Scriptură, prin intermediul legămintelor. Un legă-

mânt divin este o relație legală instituită suveran de 

Dumnezeu cu omul, pe baza dragostei și a neprihănirii 

perfecte. Cu alte cuvinte, un legământ divin stabilește 

termenii relației dintre om și Dumnezeu.  

Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său pentru 

a fi într-o relație de legământ cu El. Acea relație a fost 

întemeiată în Grădina Eden, într-o neprihănire per-

fectă. După ce omul a păcătuit, această relație a ajuns 

la final. Omenirea a murit față de Dumnezeu în Adam, 

și astfel ei au fost alungați din prezența Lui. Dacă Dum-

nezeu n-ar fi căutat omul pe care l-a alungat din pre-

zența Sa, n-ar fi existat nicio speranță pentru omenire. 

Dar Dumnezeu i-a alungat pe oameni și, simultan, i-a 

căutat. El a promis Evanghelia atunci când a promis 

judecata asupra șarpelui. După ce omul a încălcat pri-

mul legământ, Dumnezeu a făgăduit că va face un nou 

legământ cu el – un legământ mai bun, nu bazat pe 

fapte, ci pe har și pe credință. Acest nou legământ avea 



CAPITOLUL 1  33 

 

să aducă iertarea de păcat, neprihănirea și împăcarea 

prin faptele și moartea Seminței femeii. Noul legământ 

se va baza tot pe neprihănirea perfectă, numai că aici 

va fi neprihănirea altuia, adică a lui Hristos.    

Dincolo de noul legământ, care a fost întemeiat prin 

sângele lui Hristos, au existat și alte legăminte divine în 

Vechiul Testament: legământul noahic, legământul avra-

amic, legământul mozaic, legământul levitic și legămân-

tul davidic.  

Natura acestor legăminte și felul cum sunt legate în-

tre ele sunt chestiuni vitale pentru înțelegerea firului na-

rativ al Bibliei. În fapt, Biblia este împărțită în două – Ve-

chiul Testament/ vechiul legământ și Noul Testament/ 

noul legământ.  

Care este relația dintre vechiul și noul legământ? 

Care sunt diferențele majore între cele două mari legă-

minte din istoria răscumpărării? Câtă continuitate și dis-

continuitate există între cele două testamente? Felul în 

care cineva răspunde la aceste întrebări va creiona inevi-

tabil înțelegerea diferitelor pasaje ale Scripturii. Nimeni 

nu este scutit de acest lucru. Așadar, este important să 

studiem diferitele legăminte ale Bibliei și să înțelegem re-

lațiile dintre ele.4   

 
4 Pentru mai multe informații pe această temă, a se vedea cartea mea, intitulată The Kin-

gdom of God (Conway, AR: Free Grace Press, 2017). 
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ÎNCHEIERE 

Primul punct al amilenismului este metoda de in-

terpretare, anume cea istorică, focalizată pe răscumpă-

rare. Asemenea abordării gramatico-istorice, abordarea 

focalizată pe răscumpărare caută să înțeleagă sensul 

textului biblic pe baza contextului gramatical și istoric 

al pasajului analizat. Totuși, în plus față de aceasta, me-

toda concentrată pe răscumpărare vrea să înțeleagă di-

feritele pasaje ale Scripturii în lumina întregului șir na-

rativ al istoriei răscumpărării. Ea dorește să înțeleagă 

începutul istoriei răscumpărării în lumina finalului ei.  

Pentru scopul acestei cărți, pentru a înțelege natura 

și aspectele de timp ale Împărăției lui Dumnezeu, este 

vital să înțelegem scopul escatologic al Împărăției lui 

Dumnezeu. Finalul ne ajută să înțelegem începutul. 

Acest lucru este evident pentru că Biblia are un singur 

Autor și o singură metanarațiune (linie narativă) con-

centrată pe Evanghelia lui Isus Hristos; această istorie a 

răscumpărării a fost revelată progresiv în timp, ceea ce 

face ca Scriptura să interpreteze Scriptura, lucru care 

modelează felul în care înțelegem legămintele biblice și 

relațiile dintre ele. Prin toate acestea, escatologia con-

stituie o parte vitală a hermeneuticii biblice.
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Capitolul 2.  

CREDINCIOȘII SUNT                      
COPIII LUI AVRAAM 

 

Pe cine avea Dumnezeu în minte când i-a promis un 

moștenitor lui Avraam? Pe Ismael sau pe Ismaeliți? Pe 

Isaac? Pe Evrei? Pe Hristos Isus? Sau pe credincioși? 

Ismael era primul născut al lui Avraam, și ar fi fost 

logic ca el să fie moștenitorul lui Avraam. Sara, soția lui 

Avraam, îi sugerase lui Avraam să aibă un copil cu roaba 

ei, Agar, pentru a-i asigura un moștenitor. Planul a 

funcționat. Chiar dacă era destul de bătrân, Avraam a 

avut un fiu cu această femeie roabă, fiu care putea păs-

tra vie linia genealogică a lui Avraam. Mai mult, așa 

avea să se mențină averea lui Avraam prevenind împăr-

țirea ei între slujitorii lui. Apoi din Ismael au ieșit Isma-

eliții, un popor mare și puternic (Gen. 21:18). 

Al doilea fiu al lui Avraam a fost Isaac. El a fost co-

pilul Sarei, nevasta lui. Isaac avea să devină tatăl lui Ia-

cov și bunicul celor doisprezece patriarhi ai Israelului. 

Asemenea Ismaeliților, Evreii aveau să devină un popor 

mare. 

La rândul Lui, Isus a fost descendent din Avraam. 

Chiar dacă Isus nu a avut copii trupești, prin viața, 
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moartea și învierea Lui, El le-a dat viață tuturor copiilor 

spirituali ai lui Avraam. Apoi, deși acești copii spirituali 

nu aveau să aparțină niciunei etnii sau națiuni geopoli-

tice în mod particular, ei aveau să formeze poporul sau 

cetățenii Împărăției lui Dumnezeu. 

Care dintre aceștia trei – Ismael, Isac sau Isus – a 

fost avut în vedere de Dumnezeu atunci când i-a promis 

o sămânță lui Avraam? Despre care dintre cei trei se 

poate spune, „toate neamurile pământului vor fi bine-

cuvântate în sămânța ta” (Gen. 26:4)? Cui i-a promis 

Dumnezeu că îi va da o moștenire veșnică: 

1. Lui Ismael și Ismaeliților?  

2. Lui Isaac și Evreilor?  

3. Lui Isus și credincioșilor?  

NU LUI ISMAEL ȘI ISMAELIȚILOR 

Dacă încercăm să luăm în considerare prima opți-

une, este clar că Ismael și urmașii lui trupești, Ismaeliții, 

nu sunt moștenitorii binecuvântărilor făgăduite. A fost 

un act al necredinței, nu al credinței, acela prin care 

Avraam a căutat să își ridice un moștenitor prin Agar, 

roaba soției sale. Promisiunea pe care Dumnezeu i-o fă-

cuse lui Avraam trebuia primită prin credință, nu prin 

fapte. Astfel, Ismael nu a fost copilul pe care Dumnezeu 

îl avusese în minte atunci când îi promisese un moște-

nitor lui Avraam. Acest lucru a devenit evident atunci 
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când Dumnezeu i-a spus lui Avraam să asculte de soția 

lui, Sara, și să îi alunge în pustie pe Agar și pe copilul ei, 

Ismael: „Izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei; căci fiul 

roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu 

Isaac” (Gen. 21:10). Avraam a ascultat de Sara și l-a 

alungat pe Ismael, căci Dumnezeu spusese că prin Isaac 

va fi numită sămânța lui Avraam (v. 12).  

NU ISAAC ȘI EVREII 

Dacă Ismael și Ismaeliții nu au fost moștenitori, 

poate că au fost Isaac și Evreii. Nu a spus Dumnezeu oare 

că urmașii lui Avraam aveau să fie numiți prin Isaac? 

Cel puțin Evreii păreau să creadă că ei erau copiii 

făgăduiți în legământul cu Avraam. Nu doar că ei puteau 

să își traseze linia genealogică până la părintele lor, 

Avraam, ci lor le-a fost dată și o modalitate specială de 

identificare, care îi făcea deosebiți de alte grupuri etnice 

din lume, anume circumcizia. Locul lor special în lume 

a fost chiar mai întărit când Dumnezeu i-a ales dintre 

toate popoarele pământului, ca să primească Legea Lui 

(Exod 20). Ca urmare a acestor trei binecuvântări exte-

rioare (Legea, circumcizia și etnia), Evreii erau încreză-

tori că ei constituiau poporul lui Dumnezeu. 

Dar astfel de binecuvântări exterioare nu înseamnă 

în mod necesar că Evreii erau împlinirea legământului 

cu Avraam. Pavel a arătat clar în Epistola către Romani 

că posesiunea exterioară a Legii, circumcizia trupească 
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sau nașterea fizică în familia lui Avraam nu îl face pe 

nimeni un moștenitor al acestuia. 

Nu posesiunea exterioară a Legii  

În primul rând, Pavel i-a mustrat pe Evrei pentru 

încrederea pe care aceștia și-o puneau în Lege (Rom. 

2:12–24). Este adevărat că, dintre toate popoarele pă-

mântului, Dumnezeu a ales să dea Legea Lui, Cele 10 Po-

runci, poporului Israel (Exod 20). Chiar dacă Israel avea 

să încalce Legea imediat după ce a primit-o, și deși 

Evreii au continuat să fie caracterizați de neascultare, 

totuși ei se lăudau că aveau Legea: 

Tu, care te numești Iudeu, care te reazemi pe o 

Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști 

voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri, 

pentru că ești învățat de Lege; tu, care te măgulești 

că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în în-

tuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul 

celor neștiutori, pentru că în Lege ai îndreptarul 

cunoștinței depline și al adevărului; tu deci, care îi 

înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu, care 

propovăduiești: ‚Să nu furi’, furi? Tu care zici: ‚Să 

nu preacurvești’, preacurvești? Tu, căruia ți-e 

scârbă de idoli, le jefuiești templele? Tu, care te fă-

lești cu Legea, Îl necinstești pe Dumnezeu prin căl-

carea acestei Legi? Căci ‚din pricina voastră este 

hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri’, după 

cum este scris. (Rom. 2:17–24). 
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Cu alte cuvinte, deși Israelul a primit Legea, Evreii 

nu au păzit-o. Dimpotrivă. De la prima generație care a 

fost scoasă din Egipt și până la generația distrusă de Ro-

mani în asaltul asupra Ierusalimului, în anul 70, Evreii 

au fost caracterizați de păcat, răzvrătire, idolatrie și ne-

credință (F.A. 7:1–52). 

Deși au avut Legea, Evreii nu aveau ascultarea față 

de Lege. De aceea, în loc ca Legea să fie un motiv de la-

udă, ar fi trebuit să fie un motiv pentru care ei să își 

plângă situația și să regrete starea. Legea nu le-a spus 

Evreilor că erau buni, ci a scos la iveală că erau morți în 

păcatele și greșelile lor. Legea a arătat că ei se aflau sub 

mânia lui Dumnezeu, nu sub favoarea Lui. Legea nu i-a 

fost dată Israelului ca acesta să se bucure în încrederea 

în eu, ci ca să submineze această încredere. Legea ar fi 

trebuit să îi conducă la pocăință, nu la încredere în sine. 

Legea spunea: „fă asta, și vei trăi”. În același timp, 

ea mai spunea și: „Blestemat să fie cine nu va împlini 

[toate] cuvintele legii acesteia, și cine nu le va face” 

(Deut. 27:26). Ezechiel a avertizat Israelul că Dumnezeu 

avea să îi ucidă dacă ei nu rămâneau în ascultare față de 

El: „Când îi zic celui neprihănit că va trăi negreșit, dacă 

se încrede în neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, 

atunci toată neprihănirea lui se va uita, și el va muri din 

pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o” (Ezec. 33:13). 

Deoarece știa că Legea nu putea să producă ascul-

tare în cei care erau înrobiți față de păcat, El nu le-a dat 
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Evreilor Legea ca aceștia să încerce să câștige o nepri-

hănire prin fapte (Rom. 3:20). Dumnezeu știa că acest 

lucru ar fi fost imposibil. În schimb, El le-a dat Legea 

Evreilor ca să îndepărteze lăudăroșenia lor și să îi aducă 

pe genunchi (Rom. 3:19). Ca în cazul Neamurilor, Evreii 

s-au născut în robie față de păcat. Ei erau păcătoși. Pavel 

arată clar că „nu este niciun om neprihănit, nici unul 

măcar” (v. 10). Faptul că Dumnezeu le-a dat Evreilor Le-

gea scrisă pe piatră nu avea să schimbe inimile lor de 

piatră. 

Mai degrabă Legea i-a fost dată Israelului cu rolul 

de dascăl. Ea trebuia să fie ca un dascăl care să îi înde-

părteze de ei înșiși pentru a vedea că au nevoie de Prun-

cul promis – Hristos Isus (Gal. 3:24).  

Israelul a fost atât de mândru, încât a folosit Legea 

într-un fel greșit. Evreii au luat tocmai acel lucru gândit 

să îi smerească și l-au transformat într-un mijloc pentru 

neprihănire de sine și mândrie. Evreii au folosit ceea ce 

le spunea că nu erau cu nimic mai buni decât Neamurile 

și l-au folosit așa încât să se simtă superiori față de Nea-

muri. Ei gândeau despre sine în felul următor: „spre de-

osebire de Neamurile nelegiuite, noi avem Legea”. 

Nu doar că Pavel i-a mustrat pe Evrei pentru felul 

greșit în care au folosit Legea, ci el i-a mustrat și pentru 

mândria lor de a gândi că erau singurii care aveau Le-

gea. După părerea Evreilor, Neamurile erau nelegiuite 

pentru că nu aveau Legea. Neamurile nu știau de nicio 
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cale mai bună. Pe de altă parte, întrucât Evreii erau co-

piii legământului mozaic, ei nu erau asemenea Neamu-

rilor ignorante. Cel puțin ei puteau face diferența între 

bine și rău. 

Totuși, o astfel de mândrie era lipsită de temei. 

Evreii nu aveau niciun motiv să se simtă speciali. Până 

și Neamurile știau care este diferența dintre bine și rău, 

căci Pavel spune că Dumnezeu scrisese legea Lui în con-

științele lor (Rom. 2:14–15). Așadar, potrivit lui Pavel, 

Israelul nu avea niciun motiv să își închipuie că se afla 

într-o situație mai bună decât Neamurile păgâne. Toți 

erau păcătoși. Toți erau lipsiți de slava lui Dumnezeu. 

Toți se aflau sub mânia lui Dumnezeu. Toți fuseseră în-

vățați de Legea lui Dumnezeu. De aceea, o astfel de la-

udă era lipsită de temei. 

Nu circumcizia exterioară 

A doua binecuvântare cu care urmașii trupești ai lui 

Avraam se lăudau era circumcizia lor. Nu exista niciun 

lucru cu care un Evreu să se laude mai mult în etnia lui 

precum circumcizia, un semn sau o pecete care îi spunea 

că este fiu al lui Avraam. Pentru Evrei, circumcizia era 

vitală. Ea era semnul poporului legământului lui Dumne-

zeu. Ea îi separa și îi făcea deosebiți de orice alt popor sau 

grup de oameni din lume. Circumcizia era atât de impor-

tantă pentru Evrei, încât cei care refuzau să fie circum-

ciși erau separați de comunitatea legământului (Gen. 
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17:14). Totuși, așa cum spune Pavel, nici acest lucru nu 

avea o importanță de durată în identificarea adevărați-

lor copii ai lui Dumnezeu: „Tăierea împrejur, negreșit, 

este de folos, dacă împlinești Legea; dar dacă tu calci 

Legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur” 

(Rom. 2:25). 

Aceasta nu este o reinterpretare a importanței cir-

cumciziei inventată de Noul Testament. Vechiul Testa-

ment arată clar că circumcizia nu transformă un copil 

trupesc al lui Avraam într-un copil spiritual al lui. Așa 

cum spunea Moise, era nevoie mai mult decât de o cir-

cumcizie fizică pentru ca un urmaș trupesc al lui 

Avraam să devină un membru al poporului lui Dumne-

zeu. În fapt, Moise le-a poruncit Evreilor să își taie îm-

prejur inimile (Deut. 10:16). Circumcizia spirituală, o 

circumcizie a inimii, era lucrul necesar pentru ca orice 

om să fie îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. 

Moise arată că o astfel de poruncă era imposibil de 

împlinit. Circumcizia interioară, a inimii, este un lucru 

pe care doar Duhul Sfânt îl poate face (Deut. 30:6). Este 

imposibil ca oamenii, care s-au născut din carne și tră-

iesc în firea pământească, să Îi fie plăcuți lui Dumnezeu 

(Rom. 8:8). La fel cum îți este imposibil să fii cauza pro-

priei nașteri trupești, îți este imposibil să îți circumcizi 

inima și să fii cauza nașterii tale spirituale.  

Întrucât cei născuți în firea pământească, chiar și 

cei născuți pe cale trupească din Avraam, nu pot să Îi fie 
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plăcuți lui Dumnezeu, fiind membrii rasei decăzute a lui 

Adam, ei se nasc sub mânia lui Dumnezeu (Efes. 2:3). 

Atâta timp cât Evreii nu puteau să își circumcidă ini-

mile, ei nu puteau avea nicio nădejde că vor scăpa de 

mânia lui Dumnezeu (Ier. 4:4). Astfel, Ieremia a averti-

zat de judecata sigură care avea să vină asupra Israelu-

lui: „Iată, vin zilele, zice Domnul, când îi voi pedepsi pe 

toți cei tăiați împrejur, care nu sunt tăiați împrejur cu 

inima” (Ier. 9:25–26).  

De aceea, ce valoare are circumcizia fizică pentru 

Evrei? Dacă circumcizia trupească nu asigura participa-

rea la moștenirea lui Avraam, ce merit mai avea ea? Ase-

menea Legii, circumcizia putea să fie de o mare valoare 

dacă era folosită corect. În loc ca circumcizia să fie un 

mijloc pentru încrederea în sine, ea trebuia să fie folo-

sită ca un motiv pentru a respinge orice încredere în fi-

rea pământească. Ceea ce Israelul avea nevoie, lucru do-

vedit prin circumcizia fizică, era o circumcizie interi-

oară, a inimii – una pe care ei nu o puteau face. Ei ar fi 

trebuit să știe, ca urmare a circumciziei lor fizice, că nu 

puteau să Îi fie plăcuți lui Dumnezeu în firea lor pămân-

tească. Circumcizia ar fi trebuit să arate că au nevoie de 

Duhul lui Dumnezeu și de Mesia. 

Așa cum spune Pavel, a te încrede în circumcizia fi-

zică înseamnă același lucru cu a te încrede în Lege. Întru-

cât Evreii ar fi trebuit să știe că nu puteau păzi Legea, ar 

fi trebuit să știe și că nu se puteau lăuda cu circumcizia. 
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Pavel a spus: „Tăierea împrejur, negreșit, este de folos, 

dacă împlinești Legea; dar dacă tu calci Legea, tăierea ta 

împrejur ajunge netăiere împrejur” (Rom. 2:25). Așa 

cum spune Pavel, Evreii nu puteau pretinde că sunt ade-

vărați Israeliți, copii adevărați ai lui Avraam, doar pen-

tru că erau circumciși în carne: „Pentru că noi credem 

că omul este socotit neprihănit prin credință, fără fap-

tele Legii” (v. 28).   

Atunci cine este Evreu? Cine este adevăratul moș-

tenitor al lui Avraam? Pavel continuă răspunzând astfel: 

„Ci Iudeu este acela care este Iudeu înlăuntru; și tăiere 

împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un as-

tfel de Iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la 

Dumnezeu” (v. 29). Iată de ce Pavel le spune credincio-

șilor, deopotrivă Evrei și Neamuri: 

În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur 

făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, 

în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pă-

mântești, fiind îngropați împreună cu El, prin bo-

tez, și înviați în El și împreună cu El, prin credința 

în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți. 

Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în fi-

rea voastră pământească netăiată împrejur, Dum-

nezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-

a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile 

lui, care stătea împotriva noastră și ne era potriv-

nic, și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat 
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domniile și stăpânirile, și le-a făcut de ocară înain-

tea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin 

cruce. (Col. 2:11–15) 

Aceasta este circumcizia interioară despre care vor-

bea Moise. Aceasta este circumcizia inimii care poate 

veni doar prin regenerare spirituală. Aceasta este cir-

cumcizia interioară care vine doar prin harul lui Dum-

nezeu și care elimină orice încredere în firea pămân-

tească: „Căci cei tăiați împrejur suntem noi, care Îi slu-

jim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lă-

udăm în Hristos Isus, și care nu ne punem încrederea în 

lucrurile pământești” (Filip. 3:3). 

Deoarece doar credința este ceea ce îl face pe cineva 

copil al lui Avraam, nu mai rămâne loc de laude. Lăudă-

roșia Evreilor deschide de asemenea ușa pentru ca Nea-

murile netăiate împrejur să intre în binecuvântările le-

gământului făcut cu Avraam: 

Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce 

fel de lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credinței. 

Pentru că noi credem că omul este socotit nepri-

hănit prin credință, fără faptele Legii. Sau, poate, 

Dumnezeu este numai Dumnezeul Iudeilor? Nu 

este și al Neamurilor? Da, este și al Neamurilor; 

deoarece Dumnezeu este unul singur și El îi va so-

coti neprihăniți, prin credință, pe cei tăiați împre-

jur, și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. 

(Rom. 3:27–31) 
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Oricine ar afirma că tăierea împrejur a lui Avraam a 

fost un semn și o pecete a neprihănirii atribuite care vine 

prin credință, trebuie să țină cont de faptul că Avraam a 

avut credință și a fost îndreptățit înainte de a fi circumcis, 

nu după. Ordinea cronologică a credinței și circumciziei 

lui Avraam este un detaliu crucial pentru apostolul Pavel, 

căci această ordine indică faptul că Avraam este tatăl tu-

turor celor credincioși, deopotrivă Evrei și Neamuri, care 

sunt îndreptățiți chiar și fără circumcizie: 

Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați îm-

prejur sau și pentru cei netăiați împrejur? Căci zi-

cem că lui Avraam credința ‚i-a fost socotită ca ne-

prihănire’. Dar cum i-a fost socotită? După, sau 

înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat 

împrejur, ci când era netăiat împrejur. Apoi a pri-

mit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei 

neprihăniri, pe care o căpătase prin credință, când 

era netăiat împrejur. Și aceasta, pentru ca să fie ta-

tăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiați 

împrejur; ca, adică, să li se socotească și lor nepri-

hănirea aceasta; și pentru ca să fie și tatăl celor tă-

iați împrejur, adică al acelora care, nu numai că 

sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credin-

ței aceleia, pe care o avea tatăl nostru Avraam, 

când nu era tăiat împrejur. (Rom. 4:9-12) 

Astfel, îndreptățirea prin credință a lui Avraam, fără 

circumcizie, arată felul în care el poate fi tatăl tuturor celor 

care sunt îndreptățiți prin credință, cu sau fără circumcizie. 
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Nu prin naștere trupească  

Unii ar putea obiecta spunând că circumcizia nu îl 

face pe un om dintre Neamuri un adevărat Evreu mai 

mult decât îl poate face botezul în apă pe un păcătos să 

fie un creștin adevărat, născut din nou. Un adevărat 

Evreu este unul care se naște Evreu. Un adevărat copil 

al lui Avraam nu este un prozelit dintre Neamuri, care 

se alătură poporului Evreu prin circumcizie, ci un copil 

ce se naște trupește și care poate să își traseze linia ge-

nealogică înapoi până la Avraam. Acesta este un Evreu 

adevărat. 

Nu doar că acest raționament nu este aplicabil în 

situația lui Esau, ci se pare că nu este aplicabil nici în 

cazul majorității urmașilor trupești ai lui Avraam. Chiar 

dacă mulți Evrei au putut să își traseze linia genealogică 

până la Avraam, ei au fost lepădați de la moștenirea lui 

Avraam ca urmare a necredinței lor, în timp ce mulți 

oameni dintre Neamuri au fost altoiți în această moște-

nire a lui ca urmare a credinței lor. Isus a spus: „Adevă-

rat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de 

mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la 

apus, și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în Îm-

părăția cerurilor. Iar fiii Împărăției vor fi aruncați în în-

tunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea din-

ților” (Matei 8:10–12).  

Cunoscând aceasta, Domnul i-a avertizat pe Evrei 

să nu își pună încrederea în genealogia lor. Doar pentru 
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că Evreii puteau să își traseze linia de moștenire până la 

tatăl lor, Avraam, nu însemna în mod obligatoriu că ei 

erau moștenitori ai lui Avraam. Domnul a spus: „Și să 

nu credeți că puteți zice în voi înșivă: ‚Avem ca tată pe 

Avraam!’ Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea 

poate să ridice fii lui Avraam” (Matei 3:9).  

O astfel de învățătură era dificil de acceptat pentru 

Evreii auto-neprihăniți. Majoritatea Evreilor L-au urât 

pe Hristos pentru această învățătură. Moștenirea lor bo-

gată, faptul că aveau Legea și circumcizia, și chiar ge-

nealogia lor însemnau mult prea mult pentru ei, așa că 

majoritatea au respins învățătura Domnului. Este un lu-

cru suficient de dificil ca un om să se întoarcă de la pă-

catele lui, dar este chiar mai dificil să se întoarcă de la 

neprihănirea pe care își închipuie că o are. Era imposibil 

ca Evreii să își respingă propria identitate evreiască, 

chiar acel lucru în care ei își puneau încrederea, și să o 

vadă ca un gunoi, așa cum a făcut apostolul Pavel (Filip. 

3:8). Totuși, o respingere totală a eului constituie o con-

diție absolută a termenilor Evangheliei.  

Evreilor le-a fost chiar mai dificil să accepte că Nea-

murile netăiate împrejur ar fi putut să intre în moșteni-

rea promisă fără vreun merit sau vrednicie. Era dificil 

pentru Evrei să își închipuie cum câinii murdari ar fi 

putut să primească moștenirea lui Avraam, însă le-a fost 

și mai greu să creadă că acești câini murdari nu trebuiau 

să se supună circumciziei. În gândirea fiului mai mare, 
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faptul că nevrednicul fiu risipitor a fost primit la întoar-

cerea lui cu o petrecere și cu vițelul îngrășat a fost un 

lucru incorect (Luca 15:11–32). 

Pentru ca un Evreu fizic să devină unul spiritual, el 

sau ea trebuia să își respingă dreptul venit prin naștere 

și să ceară milă, cu credință. Neamurile nevrednice nu 

trebuiau să se facă asemenea Evreilor auto-neprihăniți, 

dar Evreii auto-neprihăniți trebuiau să devină aseme-

nea Neamurilor nevrednice. Vameșul nevrednic, care s-

a pocăit, a fost cel care a plecat de la Templu îndreptățit, 

așa cum spune Hristos, nu fariseul auto-neprihănit 

(Luca 18:9–14). Așa cum arată Pavel, singura cale prin 

care cineva putea să devină copil al lui Avraam era să se 

facă asemenea Neamurilor murdare, să se recunoască 

un păcătos având nevoie de iertare: 

În adevăr, făgăduința făcută lui Avraam sau se-

minței lui, că va moșteni lumea, n-a fost făcută 

pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri, 

care se capătă prin credință. Căci, dacă moșteni-

tori sunt cei ce se țin de Lege, credința este ză-

darnică și făgăduința este nimicită; pentru că Le-

gea aduce mânie; și unde nu este o lege, acolo nu 

este nici călcare de lege. De aceea, moștenitori 

sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie 

prin har, și pentru ca făgăduința să fie chezășuită 

pentru toată sămânța lui Avraam: nu numai pen-

tru sămânța aceea care este sub Lege, ci și pentru 
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sămânța aceea care are credința lui Avraam, ta-

tăl nostru al tuturor, după cum este scris: ‚Te-am 

rânduit să fii tatăl multor neamuri’. El, adică, 

este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care 

a crezut, care înviază morții, și care cheamă lu-

crurile care nu sunt, ca şi cum ar fi. Nădăjduind 

împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, și astfel a 

ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spu-

sese: ‚Așa va fi sămânța ta’. (Rom. 4:13–18) 

Pe scurt, în același fel, circumcizia fizică nu asigură 

circumcizia spirituală, iar a fi născut Evreu trupește nu 

îl face pe nimeni un Evreu spiritual. Adevărații copii ai 

lui Avraam sunt doar cei care au aceeași credință a lui 

Avraam. Adevărații copii ai lui Avraam sunt cei care se 

nasc din Duhul, nu din carne. Adevărații copii lui 

Avraam sunt cei care au nu doar credința lui Avraam, ci 

și faptele lui Avraam: „‚Tatăl nostru’, I-au răspuns ei, 

‚este Avraam’. Isus le-a zis: ‚Dacă ați fi copii ai lui 

Avraam, ați face faptele lui Avraam. Dar acum căutați să 

Mă omorâți pe Mine, un om, care v-am spus adevărul, 

pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avraam n-

a făcut’” (Ioan 8:39–40). 

Oare mântuirea doar prin credință scoate din dis-

cuție majoritatea poporului Israel? De-a lungul istoriei 

lui, poporul Israel a fost caracterizat de necredință și 

neascultare. Oare necredința lor face ca Dumnezeu să 

fie necredincios față de promisiunea făcută lui Avraam? 
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Este Dumnezeu obligat să binecuvânteze poporul Israel 

ca urmare a promisiunii legământului Său față de copiii 

lui Israel? Pavel spune că nu: „Dar aceasta nu înseamnă 

că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu 

toți cei ce se coboară din Israel, sunt Israel; și, măcar că 

sunt sămânța lui Avraam, nu toți sunt copiii lui Avraam; 

ci este scris: ‚În Isaac vei avea o sămânță, care-ți va 

purta numele’. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești 

sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinței sunt so-

cotiți ca sămânță” (Rom. 9:6–8). 

Cu alte cuvinte, Esau este dovada că promisiunea 

făcută de Dumnezeu lui Avraam nu Îl obligă să mântu-

iască orice urmaș trupesc al acestuia. Esau a avut toate 

elementele care să îl califice să fie moștenitorul lui 

Avraam, chiar mai mult decât Iacov, fratele său mai tâ-

năr. Totuși, moștenirea nu a mers la Esau la fel cum nu 

a mers nici la Ismael. Chiar dacă a fost un copil circum-

cis al lui Avraam, Esau nu a fost moștenitorul lui. Acest 

lucru ar trebui să servească drept avertisment pentru 

toți Evreii. De aceea, așa cum spune Pavel, „nu toți cei 

ce se coboară din Israel, sunt Israel; și, măcar că sunt 

sămânța lui Avraam, nu toți sunt copiii lui Avraam” 

(Rom. 9:6–7). Dar faptul că „nu toți cei ce se coboară 

din Israel, sunt Israel” nu înseamnă că Dumnezeu ar fi 

necredincios promisiunii făcute lui Avraam. Acest lucru 

se petrece deoarece copiii făgăduinței nu au fost aleși 

prin naștere naturală, ci prin alegere divină. 
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Astfel, la fel cum Ismaeliții nu au fost avuți în vedere 

ca împlinirea legământului cu Avraam, nici Evreii necre-

dincioși nu au fost adevărații copii ai lui Dumnezeu. 

HRISTOS ESTE SĂMÂNȚA LUI AVRAAM 

Dacă Evreii necredincioși (și majoritatea așa au 

fost) nu erau copiii făgăduiți lui Avraam, atunci cine 

sunt adevărații copii ai lui? Ba mai important, cum este 

posibil ca oameni care nu sunt Evrei să devină moșteni-

torii de drept ai lui Avraam? 

Răspunsul nu se găsește într-o reinterpretare fă-

cută în Noul Testament sau într-o spiritualizare a legă-

mântului avraamic, ci în termenii originali ai legămân-

tului cu Avraam. Pavel merge înapoi în Geneza 17 și cer-

cetează acest legământ cu finețe. El vrea să interpreteze 

fiecare cuvânt al legământului literal și cu precizie. Iar 

ceea ce Pavel arată despre legământul avraamic este că 

Dumnezeu a avut în vedere un singur copil atunci când 

i-a promis o sămânță lui Avraam: „Acum, făgăduințele 

au fost făcute ‚lui Avraam și seminței lui’. Nu zice: ‚Și 

semințelor’ (ca și cum ar fi vorba de mai multe), ci ca și 

cum ar fi vorba numai de una” (Gal. 3:16). 

Ce înțeles are faptul că Dumnezeu a avut în vedere 

un singur copil atunci când i-a promis un moștenitor lui 

Avraam? Mai mult, cine este acea sămânță a lui 

Avraam? Este clar că ea nu este nici Ismael, și nici Esau. 

Dar ea nu poate fi nici Isaac sau Iacov. În fapt, nici nu 
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putea să fie Isaac sau Iacov, pentru că Dumnezeu le pro-

misese deopotrivă lui Isaac (Gen. 26:1–5) și lui Iacov 

(Gen. 35:9–15) că fiecare avea să fie tatăl seminței pro-

mise. Dacă oricare dintre ei ar fi fost sămânța aleasă, 

atunci Dumnezeu n-ar mai fi promis că, asemenea lui 

Avraam, fiecare avea să fie tatăl, strămoșul seminței fă-

găduite. Cu alte cuvinte, nu poți fi pruncul făgăduit dacă 

ești tatăl lui. 

De aceea, dacă pruncul făgăduit nu a fost Ismael, 

Isaac, Esau sau Iacov, atunci cine a fost el? Cine a fost 

copilul promis pe care Dumnezeu l-a avut în vedere 

când le-a făgăduit un fiu lui Avraam, Isaac și Iacov? Așa 

cum spune Pavel, împlinirea legământul avraamic este 

Isus Hristos: „Nu zice: ‚Și semințelor’ (ca și cum ar fi 

vorba de mai multe), ci ca și cum ar fi vorba numai de 

una: ‚Și seminței tale’, adică Hristos” (Gal. 3:16). 

Așa cum Isaac a fost singurul moștenitor al averilor 

pământești ale lui Avraam, Isus este singurul moșteni-

tor al posesiunilor spirituale ale lui Avraam. Acest as-

pect este important de observat. Isaac nu a primit nimic 

din moștenirea pe care Dumnezeu făgăduise că o va da 

seminței lui Avraam. Acest lucru se datorează faptului 

că Avraam nu avea ce să îi dea lui Isaac.  

Scriptura ne arată că Avraam a rătăcit într-o țară 

ciudată fără să primească moștenirea promisă și „în cre-

dință a murit... fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: ci 
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doar le-a văzut și le-a urat de bine de departe, mărturi-

sind că [era] străin și călător pe pământ” (cf. Evrei 11:13).  

Avraam știa că moștenirea promisă era un lucru cu 

mult mai important decât bogăția trecătoare, „căci el aș-

tepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și zi-

ditor este Dumnezeu” (Evrei 11:10). El știa că moșteni-

rea aceasta era una veșnică. Și întrucât această moște-

nire cerească și veșnică nu a fost primită încă de 

Avraam, el nu putea să o transmită mai departe lui 

Isaac. Tot ceea ce a avut Avraam să îi dea lui Isaac au 

fost averi temporale acumulate de-a lungul vieții sale – 

averi care s-au pierdut deja de mult timp. Este cert că 

Isus nu avea să moștenească nimic din lucrurile pămân-

tești ale lui Avraam. 

Mai mult, după ieșirea din Egipt, Israelul a luat în 

stăpânire țara Canaanului, dar nici acest lucru nu a fost 

cetatea cerească pe care Dumnezeu o avea în vedere, 

pentru că cetatea cerească I-a fost făgăduită unui singur 

Copil al lui Avraam – lui Isus Hristos. 

Deși averile fizice ale lui Avraam au trecut mai de-

parte și s-au împărțit între copiii săi trupești, doar Dom-

nul Isus, Sămânța promisă lui Avraam, a primit moște-

nirea spirituală completă a lui Avraam. Ca Sămânța lui 

Avraam, Hristos a fost „pus moștenitor al tuturor lucru-

rilor” (Evrei 1:2). De la popoarele lumii până la capetele 

pământului, totul I-a fost dat lui Hristos ca posesiune 

veșnică (Ps. 2:8). 
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Dar cum este posibil ca această calitate a lui Hristos 

de unic moștenitor să aducă binecuvântări pentru po-

poarele lumii? Nu trebuia ca făgăduința legământului 

avraamic să le aducă binecuvântări tuturor popoarelor 

pământului? 

Chiar dacă Hristos nu a avut copii biologici, El a 

adus neprihănirea, viața și învierea pentru toți cei care 

aveau să creadă în El. El a adus viața spirituală și veș-

nică pentru cei pe care Dumnezeu i-a dat chiar când 

aceștia erau morți în păcatele și greșelile lor. Viața pe 

care Hristos o aduce este supranaturală – este o viață 

care produce o naștere din nou mai miraculoasă decât 

nașterea lui Isaac. Chiar dacă Isaac s-a născut când Sara 

era bătrână și stearpă, credincioșii sunt născuți din nou 

dintr-o stare în care se găsesc morți în păcatele lor. Naș-

terea lui Isaac a fost miraculoasă, dar ea a fost totuși o 

naștere naturală. Nașterea credincioșilor este una cu to-

tul supranaturală. Chiar dacă este un lucru sigur că 

moartea îi va lovi pe toți copiii fizici ai lui Avraam, ni-

ciunul dintre copiii Săi spirituali „nu va muri niciodată” 

(Ioan 11:26).  

Credincioșii sunt uniți, doar prin credință, cu nepri-

hănirea, învierea și viața lui Hristos. Viața lui Hristos 

devine viața lor. Cetatea cerească veșnică făgăduită lui 

Avraam este asigurată prin Copilul lui Avraam (Ioan 

14:3). Prin viața, moartea și învierea Lui, Hristos îi duce 

pe „mulți fii la slavă” (Evrei 2:10).   
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Ceea ce este interesant este că Hristos nu ia moște-

nirea Lui și o împarte în bucățele până ce ajunge să 

moară. Acum, că Hristos a înviat din morți, El nu poate 

muri a doua oară. Astfel, El nu îi lasă moștenirea Lui 

niciunui succesor. Mai mult, Hristos nu încetează să de-

țină totul atunci când le dă ucenicilor Lui tot ceea ce El 

are.  

Dar cum poate păstra Hristos ceea ce dăruiește? Și 

cum se poate ca fiecare credincios să primească toată 

moștenirea, nu doar o parte? Cum poate primi fiecare 

credincios tot ce Îi aparține lui Hristos? 

Răspunsul la aceste întrebări dificile se găsește în 

natura mântuirii și a felului în care credința îi unește pe 

credincioși cu Hristos. Când credincioșii sunt uniți cu 

Hristos prin credință, ei sunt uniți cu tot ceea ce se gă-

sește în Hristos. Credincioșii nu primesc doar o parte a 

vieții și neprihănirii lui Hristos, ci primesc toată viața și 

toată neprihănirea Lui. Fiind uniți cu Hristos, credinci-

oșii devin împreună moștenitori cu El. Tot ceea ce Îi 

aparține lui Hristos, le aparține celor ce sunt în Hristos 

(1 Cor. 3:21). În felul acesta, Hristos păstrează tot ceea 

ce le dă ucenicilor Lui.  

Iar dacă Hristos este singurul moștenitor al lui 

Avraam, atunci toți cei ce sunt uniți cu Hristos prin cre-

dință, deopotrivă credincioși Evrei și dintre Neamuri, 

sunt uniți cu moștenirea completă a lui Avraam. „Și 

dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți ‚sămânța’ lui Avraam, 
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moștenitori prin făgăduință” (Gal. 3:29). Așa cum sub-

liniază Sam Storms, „deoarece Biserica este trupul lui 

Hristos, trup al cărui Cap este El, ceea ce Dumnezeu a 

intenționat pentru El, a intenționat și pentru ea. Ceea ce 

este adevărat pentru El, este adevărat și pentru ea. Îm-

preună, Isus și trupul Său, Biserica, constituie adevăra-

tul Israel în și pentru care au fost făcute și își găsesc îm-

plinirea toate făgăduințele Vechiului Testament”.1  

Din acest motiv, în Hristos nu există nicio diferență 

între Evrei și Neamuri (Gal. 3:28). Moștenirea promisă 

lui Avraam este primită de moștenitorii lui Avraam în 

același fel în care a fost primită de Avraam însuși. Nici 

măcar Avraam nu a devenit un moștenitor al promisiu-

nii prin etnie, prin faptele Legii sau prin circumcizie:  

Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați îm-

prejur sau și pentru cei netăiați împrejur? Căci zi-

cem că lui Avraam credința ‚i-a fost socotită ca ne-

prihănire’. Dar cum i-a fost socotită? După, sau 

înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat 

împrejur, ci când era netăiat împrejur. Apoi a pri-

mit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei 

neprihăniri pe care o căpătase prin credință, când 

era netăiat împrejur. Și aceasta, pentru ca să fie 

tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tă-

iați împrejur; ca, adică, să li se socotească și lor 

 
1 Sam Storms, Kingdom Come: The Amillennial Alternative (Ross-shire, UK: Mentor, 

2013), 42.  
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neprihănirea aceasta; și pentru ca să fie și tatăl 

celor tăiați împrejur, adică al acelora care, nu nu-

mai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele 

credinței aceleia, pe care o avea tatăl nostru 

Avraam, când nu era tăiat împrejur. (Rom. 4:9–12) 

Astfel, moștenirea nu este primită prin Lege, prin 

circumcizie, prin genetică sau prin drept de naștere, ci 

prin făgăduință, iar făgăduința poate fi primită doar 

prin credință, atât de Evrei cât și de Neamuri: 

Iată ce vreau să zic: un testament, pe care l-a în-

tărit Dumnezeu mai înainte, nu poate fi desființat, 

așa ca făgăduința să fie nimicită de Legea venită 

după patru sute trei zeci de ani. Căci dacă moște-

nirea ar veni din Lege, nu mai vine din făgăduință; 

și Dumnezeu printr-o făgăduință i-a dat-o lui 

Avraam (Gal. 3:17-18). 

În acest fel, deopotrivă Evreii și Neamurile (fără 

Lege, fără circumcizie și fără descendență genetică) de-

vin moștenitori și copii ai lui Avraam: 

Înțelegeți și voi dar, că fii ai lui Avraam sunt cei 

ce au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă 

prevedea că Dumnezeu le va socoti neprihănite pe 

Neamuri, prin credință, i-a vestit mai dinainte lui 

Avraam această veste bună: ‚Toate neamurile vor 

fi binecuvântate în tine’. Așa că cei ce se bizuiesc 

pe credință, sunt binecuvântați împreună cu 

Avraam cel credincios. (Gal. 3:7–9) 
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BISERICA NU ÎNLOCUIEȘTE ISRAELUL 

Pavel a vrut să arate clar că cei credincioși nu iau 

locul Israelului. Aceasta nu este o teologie schimbă-

toare. Nu este ca și cum Noul Testament descoperă o 

modalitate nouă de a înțelege sensul original al legă-

mântului avraamic. Mai degrabă pentru a explica sensul 

original al legământul avraamic, Pavel compară Israelul 

fizic cu Ismael și pe cei credincioși cu Isaac: 

Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul din 

roabă, și unul din femeia slobodă. Dar cel din 

roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia 

slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile 

acestea trebuie luate într-alt înțeles: acestea sunt 

două legăminte: unul de pe muntele Sinai naște 

pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele 

Sinai din Arabia; și îi corespunde Ierusalimului de 

acum, care este în robie împreună cu copiii săi. 

Dar Ierusalimul cel de sus este slobod, și el este 

mama noastră. Fiindcă este scris: ‚Bucură-te, 

stearpo, care nu naști deloc! Izbucnește de bucu-

rie și strigă, tu, care nu ești în durerile nașterii! 

Căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare 

decât copiii celei cu bărbat’. Și voi, fraților, ca și 

Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a 

întâmplat atunci, că cel ce se născuse în chip firesc 

îl prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa 

se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? ‚Izgo-

nește pe roabă și pe fiul ei; căci fiul roabei nu va 
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moșteni împreună cu fiul femeii slobode’. De 

aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci 

ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim 

slobozi. (Gal. 4:22–31) 

În acest pasaj observăm că Evreii trupești (fără cre-

dință) nu sunt copiii făgăduinței după cum nici Ismael 

nu era. Asemenea lui Ismael, Evreii trupești (1) sunt co-

piii roabei, (2) se nasc robi, (3) s-au născut prin naștere 

firească, (4) nu sunt copiii făgăduinței și (5) trebuiau 

„izgoniți”, căci „fiul roabei nu va moșteni împreună cu 

fiul femeii slobode”. Includerea viitoare a Neamurilor în 

poporul legământului lui Dumnezeu a fost chiar profe-

țită în Vechiul Testament: 

Bucură-te, stearpo, care nu mai naști! Izbucnește 

în strigăte de bucurie și veselie, tu, care nu mai ai 

durerile nașterii! Căci fiii celei lăsate de bărbat 

vor fi mai mulți decât fiii celei măritate, zice Dom-

nul. Lărgește locul cortului tău; și întinde înveli-

toarele locuinței tale: nu te opri! Lungește-ți funi-

ile și întărește-ți țărușii! Căci te vei întinde la 

dreapta și la stânga, sămânța ta va cotropi nea-

murile, și va locui cetățile pustii. (Isaia 54:1–3) 

Așa cum ne învață Pavel, această profeție vorbea 

despre faptul că Neamurile aveau să devină copiii lui 

Avraam prin credință (Gal. 4:27). Într-un alt pasaj, Pa-

vel a susținut că Osea a profețit despre adăugarea Nea-

murilor. În Epistola lui către Romani, când spune că 
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Dumnezeu a avut milă de cei pe care i-a ales, Pavel ada-

ugă acest lucru: „nu numai dintre Iudei, ci și dintre Nea-

muri”. De aici, Pavel l-a citat pe Osea, care a spus: „Voi 

numi ,popor al Meu’, pe cel ce nu era poporul Meu, și 

,preaiubită’, pe cea care nu era preaiubită. Și acolo unde 

li se zicea: ,Voi nu sunteți poporul Meu’, vor fi numiți fii 

ai Dumnezeului celui viu” (Rom. 9:24–26).  

La întâlnirea din Ierusalim, Iacov și-a construit ar-

gumentul din Scripturile Vechiului Testament, susți-

nând acceptarea Neamurilor. Așa cum ne învață Iacov, 

Neamurile nu doar că trebuiau să fie acceptate în comu-

nitatea legământului lui Dumnezeu, ci ele erau accep-

tate fără a li se cere circumcizia. „Și cu faptul acesta se 

potrivesc cuvintele prorocilor”, a susținut Iacov, „după 

cum este scris: ,După aceea, Mă voi întoarce, și voi ri-

dica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi 

zidi dărâmăturile, și-l voi înălța din nou: pentru ca ră-

mășița de oameni să-L caute pe Domnul, ca și toate Nea-

murile peste care este chemat Numele Meu, zice Dom-

nul, care face aceste lucruri, și căruia Îi sunt cunoscute 

din veșnicie’” (F.A. 15:15–18). „Iacov afirmă”, potrivit lui 

W. J. Grier, „că această rezidire a Templului lui David 

are loc acum prin vizitarea de către Dumnezeu a Nea-

murilor, pentru a-i scoate din acestea pe cei ce formează 

un popor pentru Numele Său”.2  

 
2 W. J. Grier, The Momentous Event: A Discussion of Scripture Teaching on the Second 

Advent (Edinburgh: Banner of Truth, 2018), 46. 
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Astfel, Vechiul Testament spunea că nu tot Israelul 

este din adevăratul Israel. De asemenea, el ne-a învățat 

că urmașii sau copiii lui Avraam aveau să includă Nea-

murile netăiate împrejur. Aceasta nu este o teologie a 

înlocuirii, și nici Biserica (cei credincioși, Evrei și Nea-

muri) nu își însușește ceea ce n-ar fi fost niciodată in-

tenționat pentru ea. Nu, ci este împlinirea concretă, li-

terală și avută în vedere de legământul avraamic. 

Promisiunea era că, în sămânța lui Avraam (Isus 

Hristos), toate popoarele pământului vor fi binecuvân-

tate (F.A. 3:25). Promisiunea era că Dumnezeu avea să 

îl facă pe Avraam tatăl multor popoare (Gen. 17:5). Moș-

tenirea promisă nu era un lucru trecător, ci veșnic. As-

tfel, fiind constituită din cei care au credința în Hristos, 

Biserica este adevăratul Israel a lui Dumnezeu, așa cum 

este propovăduit deopotrivă de Vechiul și de Noul Tes-

tament.  

ÎNCHEIERE 

Primul punct al amilenismului este hermeneutica 

istorică focalizată pe răscumpărare, care susține că fi-

nalul narațiunii biblice ne ajută să înțelegem începutul 

ei. Văzând împlinirea în Noul Testament a legământului 

avraamic, acest lucru ne ajută să înțelegem cel de-al do-

ilea punct al amilenismului, anume că nu tot Israelul fi-

zic face parte din Israelul spiritual. Credincioșii, care 

sunt uniți cu Hristos – Biserica formată deopotrivă din 
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Evrei și din Neamuri – sunt adevărații copii ai lui 

Avraam. Ceea ce contează nu este să fii copil fizic al lui 

Avraam. Nici Legea și nici circumcizia nu te transformă 

într-un copil al lui Avraam, ci credința în Hristos. Pro-

misiunile sunt primite doar prin credință. Aceste pro-

misiuni nu îi au în vedere doar pe Evreii credincioși, ci 

ele se extind și la credincioșii dintre Neamuri. Prin Hris-

tos, toți credincioșii, deopotrivă Evrei și Neamuri, sunt 

copiii lui Avraam și moștenitori ai făgăduințelor. 
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Capitolul 3.  

BISERICA ESTE                            
ÎMPĂRĂȚIA DAVIDICĂ 

 

În primul punct al amilenismului, am învățat că 

sensul istoric și gramatical al unui text biblic va fi con-

secvent cu linia narativă generală a răscumpărării. Din 

acest motiv, prin al doilea punct al amilenismului înțe-

legem că urmașii sau copiii promiși ai lui Avraam sunt 

doar cei uniți cu Hristos prin credință. În capitolul de 

față, în care ne vom îndrepta către al treilea punct al 

amilenismului, vom vedea că împărăția promisă lui 

Avraam și apoi lui David este (în prezent) o Împărăție 

spirituală.  

Acesta este punctul central al amilenismului și ceea 

ce îl face diferit de premilenism și postmilenism. Amile-

niștii consideră că Împărăția lui Dumnezeu este formată 

doar din credincioși născuți din nou, fără vreun fel de 

politicieni, militari sau armament. Doar cei care și-au 

plecat inimile intenționat în supunere față de domnia 

Împăratului Isus se află în Împărăția cerurilor și se bu-

cură de unitatea și pacea adevărată cu Dumnezeu și unii 

cu alții. Și pentru că Împărăția cerurilor este formată 

doar din credincioși, ea este o Împărăție veșnică. Orice 
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altă națiune va cădea, dar Împărăția lui Dumnezeu, care 

nu a fost întemeiată prin mâini omenești, va fi veșnică. 

Într-o zi, odată cu venirea cerurilor noi și a pământului 

nou, slava lui Dumnezeu va acoperi lumea așa cum 

apele acoperă marea.  

Pentru a înțelege natura spirituală a Împărăției lui 

Dumnezeu în starea prezentă, trebuie să analizăm legă-

mintele avraamic și davidic, și să vedem felul în care Îm-

părăția care le-a fost promisă a fost întemeiată de Hris-

tos, Fiul lui Avraam și al lui David, în noul legământ.   

ÎMPĂRĂȚIA PROMISĂ ÎN                                                     

LEGĂMÂNTUL AVRAAMIC  

Dumnezeu l-a chemat pe Avraam să iasă din țara 

natală și a promis că îl va face un popor mare (Gen. 

12:2). Dumnezeu a promis și că îi va da lui Avraam un 

popor și un teritoriu (Gen. 17:1-8).  

După ce au fost scoși din Egipt, copiii trupești ai 

lui Avraam au devenit un popor (Exod 19-20). Totuși, 

nu doar că ei s-au dovedit necredincioși, răzvrătiți și 

idolatri, ci au și trecut prin perioade foarte scurte de 

relativă pace. Războaiele cu alte popoare și luptele in-

terne au marcat istoria Israelului. Poporul Israel a 

ajuns chiar divizat după domnia lui Solomon, și fiecare 

parte (Israel și Iudeea) a fost dusă în final în robie, 

printre străini, nemairevenind niciodată pe deplin la 

situația inițială.  
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Cu siguranță că nu aceasta era împărăția ce îi fusese 

făgăduită lui Avraam. Cel puțin Avraam aștepta ceva 

mai glorios și ceresc. Prin credință, Avraam „aștepta ce-

tatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este 

Dumnezeu” (Evrei 11:10). Avraam a tânjit după „o patrie 

mai bună, adică o patrie cerească” (v. 16).  

ÎMPĂRĂȚIA PROMISĂ ÎN                                                      

LEGĂMÂNTUL DAVIDIC  

Împărăția cerească promisă Fiului lui Avraam este 

aceeași împărăție promisă Fiului lui David. După ce și-a 

construit o casă impresionantă, regele David s-a simțit 

vinovat de faptul că Dumnezeu locuia într-un cort. Cum 

să locuiască un rege într-o casă mai strălucitoare decât 

Dumnezeu? Astfel, David s-a hotărât să construiască o 

casă – un Templu, un loc de ședere – pentru Dumnezeu. 

Aspectul interesant este că Dumnezeu i-a interzis 

lui David acest lucru. În loc ca David să Îi zidească o casă 

lui Dumnezeu, Dumnezeu a făgăduit că îi va zidi o casă 

lui David:  

Acum îți voi face un nume mare, precum numele 

celor mari de pe pământ. Voi pregăti un loc pentru 

poporul Meu Israel și îl voi sădi acolo ca să locu-

iască singur, fără să mai fie tulburat și fără ca fiii 

nedreptății să‑l mai poată asupri, așa cum făcu-

seră mai înainte, încă din zilele în care rânduisem 

judecători peste poporul Meu Israel. Și îți voi da 



68         CELE CINCI PUNCTE ALE AMILENISMULUI  |  JOHNSON 

odihnă din partea tuturor dușmanilor tăi. (2 Sam. 

7:9–11, NTR) 

Aceasta nu era doar o casă pentru David, ci un locaș 

pentru toți copiii lui Dumnezeu. Indiferent unde ar fi 

putut să fie amplasat acest loc, el avea să fie un loc al 

siguranței, păcii și odihnei copiilor lui Dumnezeu.  

Casa lui David nu includea doar un locaș sigur pen-

tru copiii lui Dumnezeu, ci și un viitor fiu. Dumnezeu a 

promis de asemenea că îi va da fiului lui David o împă-

răție. Această împărăție avea să fie una care cuprindea 

și locașul lui Dumnezeu: 

Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părin-

ții tăi, Eu îți voi ridica... un urmaș după tine, care 

va ieși din trupul tău, și-i voi întări împărăția. El va 

zidi Numelui Meu o casă, și voi întări pe vecie sca-

unul de domnie al împărăției lui. (2 Sam. 7:12–13) 

Cu alte cuvinte, clădirea care cuprindea casa lui 

Dumnezeu avea să fie un locaș, o Împărăție, unde 

Dumnezeu și poporul Lui urmau să locuiască împreună 

într-o pace perfectă. Altfel spus, prin faptul că Dumne-

zeu avea să îi zidească o casă lui David (un loc pentru 

David și pentru poporul lui Dumnezeu, unde vor locui 

în pace) și că fiul lui David avea să Îi zidească lui Dum-

nezeu o casă (un loc unde Dumnezeu să locuiască cu 

copiii Lui), legământul davidic a promis să aducă o Îm-

părăție în care Dumnezeu și omul aveau să locuiască 



CAPITOLUL 3  69 

 

împreună într-o pace desăvârșită. Astfel, această casă 

(unde Dumnezeu și omul urmau să locuiască împreună) 

avea să fie zidită de Dumnezeu și de Fiul lui David – 

Dumnezeul-Om.  

Deși David voia să Îi zidească o casă lui Dumnezeu 

în împărăția lui, Dumnezeu a promis că îi va zidi o casă 

lui David prin a-I da Fiului lui o Împărăție care avea să 

fie o locuință pentru Dumnezeu și pentru poporul Lui. 

Această Împărăție viitoare avea să fie o Împărăție veș-

nică a păcii, unde Dumnezeu și copiii Lui urmau să lo-

cuiască împreună într-o armonie eternă.  

Acest lucru sună cu adevărat precum cerul pe pă-

mânt – unde Dumnezeu să locuiască alături de copiii Lui 

pentru toată veșnicia. Oricum ar fi, această Împărăție 

depășește de departe toate împărățiile acestei lumi, 

având un locaș mai bun, un împărat mai bun, o pace mai 

bună și un Templu mai bun. Daniel a prevestit străluci-

rea și caracterul veșnic al acestei Împărății viitoare, 

odată cu interpretarea visului lui Nebucadnețar:  

Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul ceru-

rilor va ridica o împărăție, care nu va fi nimicită 

niciodată, și care nu va trece sub stăpânirea unui 

alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele 

împărății, și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta în-

seamnă piatra, pe care ai văzut-o dezlipindu-se 

din munte, fără ajutorul vreunei mâini. (Daniel 

2:44–45) 
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Vedem astfel că Împărăția lui Dumnezeu avea să fie 

diferită de toate celelalte împărății ale lumii. Ea urma să 

fie întemeiată de Dumnezeu. Ea urma să fie o Împărăție 

veșnică, a odihnei. Ea urma să fie o Împărăție, o cetate 

și o casă făcută fără mâini omenești. Ea urma să fie o 

Împărăție în care Dumnezeu avea să locuiască veșnic 

alături de copiii Lui, într-o pace perfectă. 

ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU                                            

STABILITĂ ÎN NOUL LEGĂMÂNT  

Generație după generație de descendenți ai lui 

Avraam avea să vină și să treacă fără să fie întemeiată 

vreo împărăție cerească. Deși poporul Israel a trecut 

prin scurte perioade de liniște, ei au fost loviți de multe 

războaie de-a lungul istoriei. Luptele lor au fost aproape 

continue. Ei au purtat bătălii nu doar cu alte popoare, ci 

și între ei. Scurta perioadă de pace de care s-au bucurat 

în timpul domniei lui Solomon s-a transformat în cu-

rând într-o divizare a împărăției. În final, ambele regate 

au fost total învinse și duse în robie în țări străine, ca 

urmare a necredinței lor. 

Este evident că, oricâtă pace a experimentat Israelul, 

nu era pacea ce-i fusese promisă lui David. Cu siguranță 

că acea casă pe care Dumnezeu făgăduise să i-o zidească 

lui David nu era casa care a căzut sub asaltul babilonie-

nilor. Este evident că poporul Israel nu era Împărăția veș-

nică pe care Dumnezeu i-o promisese fiului lui David. 
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Indiferent cum am analiza istoria, până ce Hristos 

S-a născut, poporul Israel își pierduse orice suveranitate 

și libertate națională. Dar chiar dacă Israelul s-a dovedit 

că nu este Împărăția veșnică, Dumnezeu nu uitase de 

făgăduința pe care le-o făcuse lui Avraam și lui David. 

În amintirea promisiunii Lui, Dumnezeu l-a ridicat pe 

Ioan Botezătorul, ultimul dintre profeții vechiului legă-

mânt, pentru a pregăti calea venirii Împăratului promis. 

Ioan Botezătorul a venit predicând un mesaj simplu: 

„Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape” (Ma-

tei 3:2).  

Ioan Botezătorul știa că profeția vestită de mult 

timp de către Isaia fusese împlinită în cetatea lui David: 

Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, și 

domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ‚Minunat, 

Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, 

Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească, 

și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie al 

lui David și împărăției lui, o va întări și o va spri-

jini prin judecată și neprihănire, de acum și-n veci 

de veci: iată ce va face râvna Domnului oștirilor. 

(Isaia 9:6–7) 

Știind acest lucru, Ioan Botezătorul a predicat ves-

tea bună a Împărăției lui Dumnezeu. Într-o zi, pe când 

Ioan predica, Sămânța lui Avraam și Fiul lui David a ve-

nit la el pentru a fi botezat. 
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După ce a fost botezat de Ioan, Hristos Și-a început 

lucrarea publică predicând același mesaj ca al lui Ioan: 

„Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape” (Ma-

tei 4:17). Deși trecuseră sute de ani de când Dumnezeu 

le făgăduise o împărăție lui Avraam și lui David, venise 

în final vremea ca Dumnezeu să împlinească promisiu-

nea. „S-a împlinit vremea”, a propovăduit Domnul, căci 

„Împărăția lui Dumnezeu este aproape”. Acum era mo-

mentul ca orice om să se „pocăiască și să creadă în Evan-

ghelie” (Marcu 1:15).  

Din nefericire, mulți dintre liderii Israelului – cărtu-

rari și farisei – nu voiau o astfel de împărăție. Cărturarii 

și fariseii nu doreau o împărăție construită pe mesajul 

Evangheliei. Deși erau gata să ia cu asalt puterea pămân-

tească și să preia controlul asupra poporului Israel, ei nu 

erau interesați să cedeze puterea pe care credeau că o 

aveau. Ei doreau să stăpânească fără a se supune mai în-

tâi. Ei doreau o împărăție, dar nu o Evanghelie a împără-

ției. Ei doreau un împărat care să îi învingă pe Romani, 

dar nu un împărat care să învingă inimile lor păcătoase. 

Asemenea multora care trăiseră înaintea lor, ei pofteau 

după putere și bogăție. Erau mai preocupați de eliberarea 

de Roma decât de eliberarea de Satana, de păcat și de fi-

rea lor pământească păcătoasă. În mândria lor, ei doreau 

să stăpânească peste lume în loc ca, în smerenie, să se 

lase sub stăpânirea lui Hristos asupra vieților lor. În rea-

litate, ei nu doreau pacea cu Dumnezeu. 
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În dorința lor după libertate politică, ei erau dornici 

să își desemneze un lider politic. Unii dintre Evrei tân-

jeau atât de mult după un stăpân pământesc, încât au 

căutat să Îl facă pe Isus împărat cu forța (Ioan 6:15). Dar 

Hristos nu avea nicio dorință să fie un împărat pămân-

tesc peste cei neregenerați. El nu avea nicio aspirație de 

a conduce o insurecție a Evreilor răi, care să ducă la o 

bătălie împotriva Romanilor răi. 

Hristos avea privirea îndreptată către un dușman 

mult mai periculos. El nu era interesat să intre în război 

„împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, 

împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întuneri-

cului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care 

sunt în locurile cerești” (Efes. 6:12). Ceea ce Hristos era 

interesat să învingă era stăpânirea Satanei, nu Imperiul 

Roman. Satana, nu Cezar era cel care ținea rasa ome-

nească în robie. Hristos n-a fost interesat de un lider 

neînsemnat din Roma, ci și-a îndreptat privirile către 

cel rău, care manevra lucrurile din spatele scenei. 

Hristos Și-a îndreptat fața către marele balaur roșu. 

El a venit ca să ducă război cu vrăjmașul care îi lovise 

pe Adam și Eva. El era gata să se lupte cu acela care în-

robise fiecare suflet din fiecare generație, începând de 

la căderea omului în păcat. Din acel moment, diavolul 

ținuse popoarele lumii în întuneric. Fiecare cetățean al 

lumii fusese orbit de prințul întunericului. 
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Pentru ca Hristos să îl învingă pe Satana și să îi 

smulgă robii din mâini, El avea nevoie de ceva mai pu-

ternic decât o armată echipată cu scuturi și săbii. Chiar 

și cea mai bună forță militară s-ar dovedi lipsită de pu-

tere dacă s-ar lupta cu balaurul roșu. Un rege care ar fi 

condus o forță militară putea să cucerească Roma, dar o 

astfel de armată ar fi fost total insuficientă pentru cuce-

rirea prințului puterii văzduhului care lucrează în toți 

copiii neascultării (Efes. 2:2).  

Hristos nu a fost interesat de zidirea unei împărății 

cu necredincioși. Poporul Israel dovedise că era imposi-

bil ca cei necredincioși să asculte de Dumnezeu. Este im-

posibil să îi conduci pe păcătoși în Împărăția cerurilor. 

Legile și stăpânirea politică nu au nicio putere de a po-

runci peste conștiință.  

Circumcizia inimii nu este administrată prin legi 

scrise în piatră. Evanghelia, nu Legea, este ceea ce îi 

naște pe păcătoși în Împărăție. Cei neregenerați se vor 

afla întotdeauna în război cu Dumnezeu, indiferent câte 

legi drepte, câte restricții și pedepse corecte ar fi puse 

asupra lor. Nu poate exista niciun fel de pace cu cei răi 

(Isaia 48:22). Lumina și întunericul nu au nimic în co-

mun (2 Cor. 6:14). Ar fi mai ușor ca un leu să stea alături 

de un miel decât ca un om rău să stea alături de Hristos. 

Împărăția lui Dumnezeu nu poate fi un amestec de ce-

tățeni regenerați și neregenerați. 
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Pentru ca Împărăția lui Dumnezeu să vină, trebuie 

să cadă împărăția întunericului. Pentru a exista o Împă-

răție a păcii, ea trebuie populată doar cu cei ale căror 

inimi păcătoase au fost cucerite de împărat. Doar atunci 

când păcătoșii sunt înnoiți în omul interior prin puterea 

Evangheliei, doar atunci va exista pace între Dumnezeu 

și om. Iată de ce Isus a spus că omul trebuie să se nască 

din nou pentru a putea intra în Împărăția lui Dumnezeu 

(Ioan 3:3). Astfel, Isus nu a venit pentru a înființa o îm-

părăție pământească. „Împărăția Mea”, a spus Hristos, 

„nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi Împărăția Mea din 

lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu 

dat în mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăția Mea nu 

este de aici” (Ioan 18:36).  

În loc să construiască o împărăție din copii fizici ai 

lui Avraam, Hristos a venit pentru a zidi o Împărăție din 

copiii spirituali ai acestuia. Dar, pentru ca Hristos să în-

temeieze o astfel de Împărăție, El trebuia mai întâi să îl 

detroneze pe cel rău. El trebuia să îi salveze pe copiii 

spirituali ai lui Avraam din mâna puternică a marelui 

înșelător. Dacă El voia să locuiască împreună cu poporul 

Său și în acesta, El trebuia mai întâi să Își curețe pro-

priul popor ales. 

Omul interior trebuie înnoit mai înainte ca omul 

exterior să poată fi curățat. Tot astfel, înainte ca lumea 

să poată fi curățată de corupția ei, puterea Satanei tre-

buia să fie zdrobită. Acesta a fost motivul pentru care 
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Sămânța femeii a venit în lume – să zdrobească capul 

șarpelui sub picioarele Lui. 

Când Hristos a început să scoată demoni în lucrarea 

Lui pământească, El a anunțat că Împărăția lui Dumne-

zeu sosise (Matei 12:28). În loc ca Împărăția cerurilor să 

se manifeste fizic, așa cum își închipuiau unii că urma 

să se întâmple dintr-o dată (Luca 19:11), ea avea să vină 

pe cale spirituală, convertire după convertire. Spre deo-

sebire de împărățiile pământești, „Împărăția lui Dum-

nezeu”, a spus Hristos, nu vine astfel încât să fie obser-

vată și „nu se va zice: ,Uite-o aici’, sau: ,Uite-o acolo!’” 

(17:21). Hristos Își zidește Împărăția lent, scoțând cetă-

țenii Lui unul câte unul din împărăția întunericului. 

Hristos populează încetul cu încetul Împărăția cerurilor, 

prin nașterea din nou. 

Deși Împărăția lui Dumnezeu nu vine „în așa fel ca 

să izbească privirile” (Luca 17:20), cei care sunt născuți 

din nou pot să o vadă prin credință (Ioan 3:3), iar ei nu 

doar că văd Împărăția, ci, prin credință, au în interiorul 

lor Împărăția lui Dumnezeu (Luca 17:21). Alături de tur-

narea legii Împărăției în inimile lor (Rom. 5:5), Împăra-

tul acesteia a venit să locuiască în inimile lor prin cre-

dință (Efes. 3:17).  

Astfel, în timp ce popoarele lumii se războiesc cu 

Unsul lui Dumnezeu, El Își zidește Împărăția chiar în 

mijlocul lor. Hristos îi fură prizonierii Satanei din orice 

popor și din orice grup etnic. 
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Totuși, înainte ca Împărăția făgăduită să poată fi în-

temeiată, cel rău trebuia să plece. Puterea Satanei tre-

buia să fie cucerită înainte ca Evanghelia să poată trece 

prin porțile Iadului. Și tocmai acesta este lucrul pe care 

Hristos l-a făcut la Calvar. Chiar în momentul când lu-

crurile păreau a fi cel mai întunecate, acolo, pe o veche 

cruce, Sămânța femeii, Moștenitorul lui Avraam și Fiul 

lui David, l-a învins decisiv pe cel rău. Prin moartea Lui, 

în momentul slăbiciunii Sale, Hristos l-a alungat pe cel 

care înșelase lumea. În moartea Lui, Hristos l-a distrus 

pe acela care avea puterea morții și i-a eliberat „pe toți 

aceia, care, prin frica morții, erau supuși robiei toată vi-

ața lor” (Evrei 2:14–15). Făcând aceasta, El „a dezbrăcat 

domniile și stăpânirile, și le-a făcut de ocară înaintea lu-

mii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce” (Col. 

2:15). Hristos Isus a intrat în tabăra vrăjmașului și i-a 

eliberat pe robi din mâinile prințului întunericului 

(Efes. 4:8). El „a dezbrăcat domniile și stăpânirile, și le-

a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor 

asupra lor prin cruce” (Col. 2:15).  

Deși Satana a rănit călcâiul lui Hristos, Domnul i-a 

dat lovitura de moarte capului Satanei. Chiar dacă Sa-

tana continuă să umble încoace și încolo ca un leu răc-

nind, el este un leu rănit, a cărui putere de amăgire a 

fost semnificativ diminuată. Vălul de întuneric care aco-

perea lumea a fost rupt. Lumina Evangheliei poate 

acum să strălucească prin aceste fisuri uriașe, ajungând 
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în inimile oamenilor. Acum, că Satana a fost „izgonit”, 

prin faptul că Hristos a fost „înălțat de pe pământ”, Isus 

îi atrage pe „toți oamenii” la El (Ioan 12:31-32).  

Acesta a fost motivul pentru care Hristos a venit în 

lume: „să le deschidă ochii orbilor, să îi scoată din tem-

niță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în 

întuneric” (Isaia 42:7). Iar acum, că Satana a fost lovit 

și lipsit de puterea lui, toate lucrurile au fost plasate în 

supunere față de un Om, anume Fiul lui David (Evrei 

2:8). Acum, că toată puterea din cer și pe pământ I-a 

fost dată Fiului omului, El îi poruncește poporului Său 

să ducă Evanghelia în toată lumea (Matei 28:18-20). 

Prin autoritatea lui Hristos, Biserica a fost trimisă 

să ducă Evanghelia Împărăției la orice popor și grup et-

nic din lume. Nu există colț sau regiune a pământului 

care să nu fie vizată. Apostolul Pavel, de exemplu, a fost 

trimis la Neamuri „ca să le deschidă ochii, să se întoarcă 

de la întuneric la lumină, și de sub puterea Satanei la 

Dumnezeu; și să primească, prin credința în Mine [Hris-

tos], iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei 

sfințiți” (F.A. 26:17–18).  

Evanghelia nu mai este limitată la poporul Israel. 

Înaintea Crucii, Dumnezeu lăsase Neamurile să umble în 

întuneric, dar acum, după cruce, așa cum Pavel le-a pre-

dicat atenienilor, Dumnezeu îi poruncește oricărui om de 

pretutindeni să se pocăiască de păcatele lui și să își plece 

genunchiul în fața Împăratului Isus (F.A. 17:30).  
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De la prima venire a Lui, prin mărturia Evangheliei 

propovăduită de poporul Său, Hristos a asaltat porțile Ia-

dului și i-a eliberat pe copiii făgăduiți ai lui Avraam din 

orice popor, din orice seminție și din orice grup etnic din 

întreaga lume. El va continua să Își adune poporul până 

la sfârșitul veacului (Matei 28:20). Deși Satana continuă 

să răcnească, el nu mai poate să oprească lumina Evan-

gheliei să pătrundă în inimile acelora pe care Dumnezeu 

a făgăduit cu mult timp în urmă că îi va da lui Avraam. 

Ca urmare a biruinței lui Hristos asupra Satanei, 

Evanghelia va fi victorioasă asupra inimilor păcătoase 

ale copiilor Lui aleși, pentru că ea „este puterea lui 

Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede” 

(Rom. 1:16). Moartea lui Hristos a asigurat victoria. Pu-

terea Evangheliei merge acum în lumea întunecată ase-

menea unui călăreț pe cal alb, „biruitor și ca să biru-

iască” (Apoc. 6:2). Nu majoritatea, ci toată puterea și 

autoritatea din cer și de pe pământ I-au fost date Împă-

ratului Isus. Hristos fie are toată puterea, fie nu are ni-

cio putere. Fie El deja stăpânește și domnește, fie prima 

Lui venire a fost un eșec. 

Dar noi știm că prima Lui venire nu a fost un eșec. 

Știm că El a împlinit toate obiectivele pe care le-a avut. 

Prin biruința Lui asupra mormântului, El a înviat din 

morți pentru a-Și lua locul de drept pe scaunul de dom-

nie al lui David. El a făcut acest lucru când S-a așezat la 

dreapta lui Dumnezeu în ceruri. Cu o astfel de putere 



80         CELE CINCI PUNCTE ALE AMILENISMULUI  |  JOHNSON 

revărsată în Ziua Cincizecimii, Petru a propovăduit că 

Fiul îndelung așteptat al lui David era acum așezat pe 

scaunul de domnie al lui David, ca Domn și Hristos: 

Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fra-

ților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost în-

gropat; și mormântul lui este în mijlocul nostru 

până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc, și știa 

că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica 

pe unul dintre urmașii săi pe scaunul lui de dom-

nie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit 

el, când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în Locuința 

morților, și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dum-

nezeu L-a înviat pe acest Isus, și noi toți suntem 

martori ai lui. Și acum, odată ce S-a înălțat prin 

dreapta lui Dumnezeu, și a primit de la Tatăl făgă-

duința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. 

Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: 

‚Domnul I-a zis Domnului meu: ,Șezi la dreapta 

Mea, până ce îi voi pune pe vrăjmașii Tăi sub pici-

oarele Tale’’. Să știe bine dar, toată casa lui Israel, 

că Dumnezeu L-a făcut Domn și Hristos pe acest 

Isus, pe care L-ați răstignit voi. (F.A. 2:29–36) 

ÎNCHEIERE 

Fiul lui David nu este doar așezat pe scaunul de 

domnie al lui David, ci El trebuie și va continua să dom-

nească pe acest scaun de domnie până ce îi va cuceri pe 

toți vrăjmașii Lui (1 Cor. 15:25). Totuși, înainte ca El să 
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se întoarcă spre învingerea ultimului vrăjmaș, moartea, 

El trebuie să continue să supună inimile copiilor Lui 

prin a-i salva din strânsoarea șarpelui. El trebuie să con-

tinue să domnească până ce va strânge toți copiii pro-

miși ai lui Avraam, adunându-i în Împărăția veșnică.  

Iar când El va încheia zidirea Împărăției Sale prin a 

o umple cu copiii lui Avraam, El îi va învinge pe cei răi 

distrugându-i și curățând lumea prin foc. Apoi, când to-

tul va fi perfect restaurat, Hristos va da Împărăția în 

mâinile Tatălui ca pe o mireasă fără pată, sfântă și ne-

pătată. Ulterior, toate lacrimile vor fi șterse, iar Hristos 

Isus va locui în veci cu poporul Său în Țara Făgăduinței 

– cerurile noi și pământul cel nou. Acest lucru ne con-

duce la cel de-al patrulea punct al amilenismului. 
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Capitolul 4.  

PĂMÂNTUL CEL NOU                  
ESTE ȚARA FĂGĂDUITĂ 

 

A spune că Împărăția lui Dumnezeu este spirituală 

și cerească în natura ei nu înseamnă că Împărăția nu va 

fi într-o zi și una fizică. Deși, prin credință, Avraam pri-

vea înainte către o cetate cerească, Dumnezeu îi promi-

sese că îi va da lumea (Rom. 4:13). Lui i se făgăduise nu 

doar țara prin care umbla, ci totul la nord, la sud, la ră-

sărit și la apus, ca o moștenire veșnică (Gen. 13:14-15). 

Astfel, se pare că cetatea cerească și veșnică spre care 

Avraam își îndreptase privirea ca să o moștenească 

urma să fie localizată cândva pe pământ. 

Ei bine, acest lucru poate fi privit astfel, cel puțin 

dacă ne uităm la faptul că țara promisă trebuia să fie o 

moștenire fizică: „căci toată țara pe care o vezi, ți-o da 

ție și seminței tale în veac” (v. 15). Deși se poate argu-

menta că această moștenire trebuia să rămână în fami-

lia lui Avraam din generație în generație, până la sfârși-

tul veacului, avem mai multe motive să credem că 

această promisiune încă urmează să fie împlinită. Există 

opt motive pentru care putem crede că țara promisă se 

referă la cerurile noi și pământul cel nou.  
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În primul rând, țara promisă era un tărâm fizic – 

chiar țara pe care Avraam a văzut-o cu ochii lui: „căci 

toată țara pe care o vezi, ți-o da ție”. Apoi Dumnezeu i-

a spus din nou lui Avraam: „Eu sunt Domnul, care te-

am scos din Ur din Haldea, ca să-ți dau în stăpânire țara 

aceasta” (Gen. 15:7).  

În al doilea rând, promisiunea trebuia să îi fie dată 

lui Avraam, nu doar copiilor lui: „căci toată țara pe care 

o vezi, ți-o da ție și seminței tale în veac” (Gen. 13:15). 

Promisiunea nu era că Dumnezeu avea să îi dea țara lui 

Avraam prin copiii lui, ci că i-o va da lui Avraam și că de 

ea se vor bucura și copiii lui.  

În al treilea rând, Avraam încă nu a moștenit nimic 

din această țară. Singura țară pe care Avraam a stăpânit-

o a fost un mic lot de teren pe care l-a cumpărat (nu l-a 

primit, nici nu l-a moștenit de la Dumnezeu) de la Efron, 

în Macpela, pentru îngroparea Sarei, soția lui (Gen. 23:10-

16). În privința țării făgăduite, Avraam a trăit și a murit 

fără a primi un singur metru pătrat din ea. Biblia spune că 

el a rătăcit întreaga viață într-o țară străină, fără a primi 

lucrurile care îi fuseseră făgăduite (Evrei 11:13).  

În al patrulea rând, țara trebuia să fie o moștenire 

veșnică: „căci toată țara pe care o vezi, ți-o da ție și se-

minței tale în veac”. Într-un alt loc se spune astfel: 

El Își aduce aminte totdeauna de legământul Lui, 

de făgăduințele Lui făcute pentru o mie de neamuri 
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de om, de legământul pe care l-a încheiat cu 

Avraam, și de jurământul pe care i l-a făcut lui Is-

sac; El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veșnic 

pentru Israel, zicând: ‚Ție îți voi da țara Canaanului 

ca moștenire, care v-a căzut la sorți’. (Ps. 105:8–11) 

Atunci când Avraam moștenește țara, ea nu îi va 

mai fi luată niciodată. Când Avraam va ajunge să moș-

tenească țara, el va locui veșnic în ea. 

În al cincilea rând, acest lucru nu implică doar că 

cetatea cerească este una veșnică, ci și că Avraam va 

avea viață veșnică, altfel nu s-ar putea bucura veșnic de 

ea. 

În al șaselea rând, acest lucru sugerează că copiii lui 

Avraam, și ei moștenitori ai țării, vor trăi veșnic. 

Avraam se va bucura alături de copiii lui, de viață veș-

nică în Țara Făgăduinței. Asemenea lui Avraam, toți co-

piii adevărați ai lui Avraam au întors spatele acestei 

lumi prin credință și și-au pus nădejdea într-o casă mai 

durabilă: 

Cei ce vorbesc în felul acesta, arată deslușit că 

sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut-o în 

vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi 

avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o pa-

trie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui 

Dumnezeu nu-I este rușine să Se numească Dum-

nezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. (Evrei 11:14-

16) 
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În al șaselea rând, dacă copiii lui Avraam se bucură 

pe veci de țara promisă, atunci acești moștenitori tre-

buie să fie copiii lui Avraam prin credință. Doar cei care 

au credință, asemenea lui Avraam, vor avea viață veș-

nică. Așa cum a explicat Pavel, „făgăduința făcută lui 

Avraam sau seminței lui, că va moșteni lumea, n-a fost 

făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri 

care se capătă prin credință” (Rom. 4:13). 

În al optulea rând, pentru ca țara promisă să fie te-

restră, expresia țara promisă trebuie să se refere la ce-

rurile noi și pământul cel nou – un loc unde doar nepri-

hănirea și oamenii neprihăniți vor locui (2 Petru 3:13). 

Nu vorbește Biblia despre noua creație ca de locuința 

veșnică a copiilor lui Dumnezeu (Rom. 8:21)? Nu a spus 

Isus că cei blânzi vor moșteni pământul (Matei 5:5)? 

Astfel, ideea că pământul cel nou este țara promisă 

este al patrulea punct al amilenismului.  

ÎMPLINIREA PARȚIALĂ  

Dacă noua creație este țara promisă, făgăduințele 

legământului avraamic au fost împlinite doar parțial. În 

cadrul celui de-al treilea punct al amilenismului am vă-

zut că Împărăția lui Dumnezeu a fost deja inaugurată în 

inimile copiilor spirituali ai lui Avraam. Împărăția lui 

Dumnezeu este acum una spirituală. În anumite as-

pecte, mare parte din legământul avraamic este deja îm-

plinit. Totuși, dacă noul pământ este țara promisă, 
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există ceva care lipsește pentru moment. Noi, cei ce sun-

tem copiii spirituali ai lui Avraam, așteptăm prin cre-

dință învierea trupească și crearea cerurilor noi și a pă-

mântului cel nou. Până atunci, noi umblăm în această 

lume ca străini și călători. 

Deja, dar nu încă 

Această împlinire parțială a legământului avraamic 

este explicată adesea prin expresia „deja, dar nu încă” 

despre Împărăția lui Dumnezeu. De exemplu, Împărăția 

lui Dumnezeu a fost deja inaugurată, dar ea nu este fi-

nalizată. Deși toate făgăduințele Vechiului Testament 

nu vor fi împlinite decât după a doua venire a lui Hris-

tos, primele roade ale veacului viitor au înmugurit deja 

în viețile celor credincioși.  

George Ladd a explicat acest lucru în felul următor: 

„Biserica primară a trăit într-o tensiune între împlinire 

și așteptare – între ‚deja’ și ‚nu încă’. Epoca împlinirii a 

venit; ziua finalizării ține încă de viitor”.1  

Pentru a înțelege mai bine împlinirea de tipul deja, 

dar nu încă (parțială) a promisiunilor Vechiului Testa-

ment, este important să vedem că (1) există o împlinire 

în două faze a promisiunii Împărăției lui Dumnezeu, și 

că (2) există două veniri ale lui Hristos, (3) două veacuri 

și (4) două [forme ale] Împărății. 

 
1 George Ladd, A Theology of the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 368. 
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ÎNTEMEIEREA ÎN DOUĂ ETAPE (SPIRITUAL             

ȘI FIZIC) A ÎMPĂRĂȚIEI LUI DUMNEZEU 

Concepția „deja, dar nu încă” a Împărăției implică 

existența unei împliniri în două etape a Împărăției lui 

Dumnezeu ce le-a fost promisă lui Avraam și David. Îm-

părăția lui Dumnezeu a fost inaugurată la prima venire 

a lui Hristos, chiar dacă ea nu a fost încă finalizată fizic 

prin cerurile noi și pământul cel nou, lucru care va avea 

loc la a doua venire a lui Hristos. Cetățenii cerului au 

primit deja viața veșnică, chiar dacă trupurile lor rămân 

sub blestemul căderii în păcat. Hristos a cucerit și supus 

deja inimile copiilor Lui, dar El are încă de cucerit și de 

supus popoarele, și de îndepărtat blestemul care ține 

creația în supunere.  

Așa cum ne spune Pavel, toată creația suspină ală-

turi de aceia dintre noi care suntem primele roade ale 

Duhului. Pavel a explicat că noi suspinăm înăuntrul nos-

tru „și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului 

nostru” (Rom. 8:19–23). Deși ne-au fost date unele din-

tre promisiuni, adică primele roade ale Duhului, moște-

nirea completă a lui Avraam încă ne așteaptă.    

Deși omul interior a fost răscumpărat, trupul nu a 

fost încă glorificat. Tot astfel, deși unele dintre promisi-

unile făcute lui Avraam au ajuns să se împlinească, pre-

cum chemarea de către Dumnezeu a copiilor lui Avraam 

din orice popor, moștenirea completă, cum ar fi țara pro-

misă, încă nu s-a materializat. Împărăția lui Dumnezeu 
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este acum spirituală, dar ea va fi și fizică într-o zi, odată 

cu venirea cerurilor noi și a pământului nou, unde va lo-

cui doar neprihănirea. 

„Întrucât Împărăția este deopotrivă prezent și vii-

tor”, scria Anthony Hoekema, „putem spune că Împără-

ția este acum ascunsă față de toți, cu excepția acelora 

care au credință în Hristos, dar ea va fi revelată cândva 

în totalitate, astfel că până și vrăjmașii ei vor fi nevoiți 

să recunoască prezența ei și să își plece capetele înaintea 

stăpânirii ei”.2 Primele roade ale cerului au îmbobocit în 

inimile credincioșilor în acest veac rău, deși secerișul 

complet va fi realizat în starea veșnică de slavă. 

În acea stare veșnică de glorie, cerul și pământul 

vor fi unite perfect sub domnia lui Hristos (Efes. 1:10; 

Col. 1:20). După ce tot răul va fi smuls și cei răi și lumea 

aceasta rea vor fi distruși odată cu creația pământului 

cel nou, Dumnezeu va locui atunci cu omul într-o uni-

tate și pace perfectă și veșnică. Atunci cerul va umple 

pământul „de cunoștința slavei Domnului, ca fundul 

mării de apele care-l acoperă” (Hab. 2:14). 

În acea vreme, legământul avraamic va fi împlinit 

complet. Avraam și copiii lui, care au fost scoși din orice 

popor și grup etnic din lume, vor locui în veci în Țara 

Făgăduinței. Așa cum susține Hoekema,  

 
2 Anthony A. Hoekema, The Bible and the Future (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 53. 
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Împărăția lui Dumnezeu trebuie înțeleasă ca dom-

nia lui Dumnezeu activă dinamic în istoria omeni-

rii prin Isus Hristos, scopul ei fiind răscumpăra-

rea copiilor lui Dumnezeu din păcat și din puterile 

demonice, și instaurarea finală a cerurilor noi și a 

pământului cel nou. Aceasta înseamnă că marea 

dramă a istoriei mântuirii a fost inaugurată, și că 

veacul cel nou a început. Împărăția nu trebuie în-

țeleasă ca și cum ar cuprinde doar mântuirea câ-

torva indivizi sau chiar ca domnia lui Dumnezeu 

în inimile copiilor Lui; ea este domnia lui Dumne-

zeu peste întreg universul creat de El”.3 

CELE DOUĂ VENIRI ALE LUI HRISTOS  

Împlinirea în două etape a promisiunilor Vechiului 

Testament corespunde venirii în două etape a lui Hris-

tos. Vechiul Testament a profețit că venirea Împăratului 

avea să aducă cu ea pacea și dreptatea. Vechiul Testa-

ment a vorbit despre ziua Domnului ca o zi a mâniei 

pentru vrăjmașii poporului lui Dumnezeu (Ioel 2:1-2; 

Amos 5:18-20; Țef. 1:14-15) și o zi a îndurării pentru co-

piii lui Dumnezeu (Isaia 53).  

Venirea lui Hristos trebuia să fie o zi a judecății  

Așa cum spune Țefania, ziua Domnului avea să fie 

o zi a judecății pentru toți locuitorii pământului:  

 
3 Hoekema, 45. 



CAPITOLUL 4  91 

 

Voi nimici totul de pe fața pământului, zice Dom-

nul. Voi nimici oamenii și vitele, păsările cerului 

și peștii mării, pietrele de poticnire și pe cei răi 

împreună cu ele; voi nimici cu desăvârșire pe oa-

meni de pe fața pământului, zice Domnul... Ziua 

cea mare a Domnului este aproape, este aproape 

și vine în graba mare! Da, este aproape ziua cea 

amarnică a Domnului, și viteazul țipă cu amar. 

Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de 

groază, o zi de pustiire și nimicire, o zi de întune-

ric și negură, o zi de nori și de întunecime, o zi în 

care va răsuna trâmbița și strigătele de război îm-

potriva cetăților întărite și turnurilor înalte. 

Atunci îi voi pune pe oameni la strâmtoare, și vor 

bâjbâi ca niște orbi, pentru că au păcătuit împo-

triva Domnului; de aceea le voi vărsa sângele ca 

praful, și carnea ca gunoiul! Nici argintul, nici au-

rul lor nu vor putea să-i izbăvească, în ziua mâniei 

Domnului; ci toată țara va fi mistuită de focul ge-

loziei Lui, căci îi va nimici deodată pe toți locuito-

rii țării. (Țef. 1:2–3, 14–18) 

Potrivit profetului Isaia, Domnul avea să vină cu ju-

decată: 

Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie 

și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în 

pustiu și îi va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Căci 

stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci; 

soarele se va întuneca la răsăritul lui, și luna nu 
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va mai lumina. Voi pedepsi - zice Domnul - lumea 

pentru răutatea ei, și pe cei răi pentru nelegiuirile 

lor; voi face să înceteze mândria celor trufași, și 

voi doborî semeția celor asupritori. (Isaia 13:9–11) 

Venirea lui Hristos trebuia să fie o zi a îndurării 

De asemenea, așa cum ne învață Isaia, Domnul avea 

să vină cu vestea bună a mântuirii:  

Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire, și 

Te voi lua de mână, Te voi păzi și Te voi pune ca 

legământ al poporului, ca să fii Lumina neamuri-

lor, să le deschizi ochii orbilor, să îi scoți din tem-

niță pe cei legați, și din prinsoare pe cei ce locuiesc 

în întuneric. (Isaia 42:6–7) 

O zi a mâniei și o zi a îndurării  

Astfel, în Vechiul Testament, atât pacea cât și jude-

cata sunt legate de venirea Împăratului. Nu doar că Ve-

chiul Testament vorbește despre Mesia ca Persoana care 

va triumfa asupra vrăjmașilor Lui și va aduce Neamurile 

în supunere față de poporul lui Dumnezeu (Țef. 3:8), ci 

ea vorbește despre același Mesia ca Robul care avea să 

sufere (Isaia 53:7). Mesia trebuia să vină pentru a sluji 

și a suferi, dar și pentru a stăpâni și domni. Mesia avea 

să aducă nu doar pacea pentru popoare, ci El avea să și 

domnească peste ele în judecată. În El, toate popoarele 

pământului aveau să fie binecuvântate, dar prin El, 

toate popoarele pământului aveau să fie condamnate. El 
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avea să aducă deopotrivă bucurie și durere în lume. Dar 

cum poate face Hristos ambele lucruri la apariția Lui? 

Cum poate aduce El deopotrivă vindecarea și distruge-

rea popoarelor? 

Nu una, ci două veniri  

Chiar dacă poate fi dificil să vedem, din lectura Ve-

chiului Testament, felul în care Hristos avea să îi aducă 

lumii deopotrivă bucurie și durere la venirea Lui, atunci 

când citim Noul Testament, vedem că venirea lui Hris-

tos are loc, de fapt, în două etape – prima și a doua ve-

nire. Ceea ce părea a fi un singur eveniment este, potri-

vit Noului Testament, un singur eveniment separat în 

două etape. Sau, așa cum afirmă William Cox, „acestea 

nu sunt în realitate două evenimente diferite, ci mai de-

grabă două etape ale unui singur plan. Cele două veniri 

se completează reciproc, iar una nu poate fi completă 

fără cealaltă”.4 „Cu perspectiva profetică proprie”, su-

gerează Hoekema, „profeții Vechiului Testament au 

amestecat lucruri legate de prima venire a lui Hristos cu 

lucruri legate de a doua Sa venire. Biserica a conștienti-

zat doar în vremea Noului Testament că ceea ce se cre-

dea în Vechiul Testament că este o singură venire a lui 

Mesia avea să se realizeze în două etape: prima și a doua 

venire”.5 

 
4 William Cox, Biblical Studies in Final Things (Phillipsburg, NJ: P&R, 1966), 15. 
5 Hoekema, The Bible and the Future, 12. 
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La prima Sa venire, Hristos a suferit și a adus vestea 

bună înaintea lumii. La a doua venire, El va aduce con-

damnarea și judecata asupra lumii. Prima Sa venire a 

fost o venire în pace. A doua Sa venire va fi o venire în 

judecată. Semnul primei Sale veniri a fost un inofensiv 

„prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle” (Luca 

2:12). Semnul unui staul a fost un semn că Dumnezeu 

venise în pace. Semnul celei de-a doua veniri a lui Hris-

tos va fi un Războinic înflăcărat care vine călare pentru 

bătălie, pentru a aduce pedeapsa asupra tuturor celor 

care nu au acceptat termenii păcii Lui. El a suferit sub 

mâinile celor răi la prima Lui venire, dar, la a doua ve-

nire, îi va cuceri pe cei răi și va domni asupra lor. 

 Împlinirea în două etape a venirii lui Hristos poate 

fi văzută încă de când Ioan Botezătorul a început să se 

întrebe dacă Isus era cu adevărat Hristosul. Ioan Boteză-

torul se aștepta ca Mesia să stăpânească peste popoarele 

pământului. El se aștepta ca Împărăția lui Dumnezeu să 

aducă împărățiile acestei lumi la supunere. Totuși, în loc 

ca cei neprihăniți să domnească peste cei necredincioși, 

ei au fost întemnițați de aceștia. Cu alte cuvinte, Ioan Bo-

tezătorul nu se aștepta ca lucrarea lui să se sfârșească în 

felul în care s-a sfârșit. El nu își imagina că venirea Îm-

păratului în lume avea să se sfârșească cu capul său pus 

pe un platou. Având în vedere că așteptările lui nu s-au 

împlinit, el a început să se îndoiască de faptul că Isus era 

Mesia. Poate că greșise. Cu astfel de îndoieli, el i-a trimis 
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pe ucenicii lui să Îl întrebe pe Isus: „Tu ești Acela care are 

să vină, sau să așteptăm pe altul?” (Luca 7:19).  

Pentru a-l reasigura pe Ioan că el era Mesia cel pro-

mis, Isus a răspuns citând dintr-o profeție cunoscută a 

lui Isaia: „Duceți-vă de spuneți-i lui Ioan ce ați văzut și 

auzit: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, 

surzii aud, morții înviază, și săracilor li se propovădu-

iește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un 

prilej de poticnire” (v. 22-23). Ceea ce este interesant 

este că Isus nu a încheiat profeția în citatul Său. El s-a 

oprit la mijlocul frazei. Pasajul care a fost citat din Isaia 

continuă vorbind despre judecata Neamurilor de către 

Hristos: „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, 

căci Domnul M-a uns să le aduc vești bune celor neno-

rociți: El M-a trimis să îi vindec pe cei cu inima zdrobită, 

să le vestesc robilor slobozenia, și prinșilor de război iz-

băvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului și o 

zi de răzbunare a Dumnezeului nostru” (Isaia 61:1-2).  

Totuși, Domnul s-a oprit intenționat înainte de a 

menționa „ziua de răzbunare a Dumnezeului nostru”. 

Ziua veștii bune, a vindecării, eliberării și harului este o 

zi diferită de „ziua răzbunării”. De aceea, răspunsul 

Domnului către Ioan Botezătorul a fost „da, Eu sunt 

Hristosul”. Chiar dacă nu se răzbunase încă pe cei ne-

credincioși, El împlinea atunci prima parte a profeției. 

Cu alte cuvinte, aceasta era ziua vindecării și a suferin-

ței, nu ziua răzbunării și a mâniei. 



96         CELE CINCI PUNCTE ALE AMILENISMULUI  |  JOHNSON 

Ceea ce este și mai interesant este că lucrarea lui 

Ioan Botezătorul a fost legată indisolubil de prima etapă 

a venirii lui Hristos. Potrivit lui Maleahi, dacă Dumne-

zeu nu l-ar fi trimis pe Ioan Botezătorul înaintea lui 

Hristos pentru a pregăti calea Domnului, ziua răzbună-

rii ar fi împiedicat existența unei zile a vindecării și su-

ferinței. Dacă Dumnezeu nu ar fi separat venirea Lui în 

două etape, n-ar fi putut exista un popor adunat din 

toate națiunile înainte ca judecata să vină asupra lor. 

„Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni 

ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va în-

toarce inima părinților spre copii, și inima copiilor spre 

părinții lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc țara 

cu blestem” (Mal. 4:5-6).  

Din acest motiv, William Cox afirmă: „Tocmai da-

torită succesului primei veniri a Domnului nostru, creș-

tinii au o încredere atât de mare atunci când privesc îna-

inte către venirea Lui glorioasă”.6 Așa cum scrie Hoe-

kema, 

„Ceea ce este unic în escatologia Noului Testa-

ment este că ea formulează așteptarea unei fina-

lizări viitoare a planului lui Dumnezeu pe baza bi-

ruinței lui Hristos din trecut. George Ladd demon-

strează acest lucru: ,Mărturia [Bisericii] despre 

biruința viitoare a lui Dumnezeu se bazează pe o 

 
6 Cox, Biblical Studies in Final Things, 15–16. 
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biruință deja realizată în istorie. Ea nu propovădu-

iește simpla speranță, ci o nădejde bazată pe eveni-

mente din istorie și din propria experiență'”.7 

Astfel, este clar că, ceea ce apărea adesea în Vechiul 

Testament ca o singură venire a lui Mesia este, de fapt, 

potrivit Noului Testament, un eveniment împărțit în 

două veniri. Acest lucru este crucial pentru că Împărăția 

vine odată cu Împăratul. Oriunde se găsește Împăratul, 

acolo este și Împărăția.  

Astfel, văzând că apariția lui Hristos se face în două 

etape, Împărăția lui Dumnezeu vine și ea în două etape. 

La prima venire, Împăratul adună poporul Lui din toate 

națiunile, iar la cea de-a doua, Împăratul va cuceri nați-

unile. În cadrul primei veniri, Hristos a instaurat dom-

nia Sa spirituală în inimile copiilor Lui, iar în cea de-a 

doua venire, El va întemeia domnia Sa fizică într-un 

univers perfect restaurat. 

„De aceea”, spune Sam Storms, „există o manifes-

tare dublă a Împărăției lui Dumnezeu, corespunzătoare 

celor două veniri ale lui Hristos”. Storms continuă spu-

nând că „El a apărut mai întâi în obscuritate și umilință, 

pentru a suferi și muri spre apărarea dreptății lui Dum-

nezeu și spre mântuirea poporului Său… Totuși, El Se 

va înfățișa a doua oară într-o putere și măreție vizibilă 

pentru a elibera pământul de sub blestemul păcatului, 

 
7 Hoekema, The Bible and the Future, 21. 
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pentru a-Și glorifica poporul și pentru a întemeia dom-

nia Sa suverană pe veci, în splendoarea finală a cerurilor 

noi și a pământului cel nou”.8  

DOUĂ VEACURI 

Aceste două etape ale Împărăției lui Dumnezeu 

(etapa întâi, inaugurarea, și etapa a doua, finalizarea) 

pot fi văzute în cele două epoci (sau perioade majore de 

timp) despre care se vorbește în Noul Testament: acest 

veac rău și veacul viitor (Gal. 1:4; Efes. 1:21). Prima ve-

nire a introdus veacul viitor, iar a doua venire va sfârși 

acest veac rău. Dar ce sunt aceste două epoci sau peri-

oade de timp? 

Veacul rău prezent 

Potrivit Scripturii, acest veac rău este perioada de 

timp de la căderea lui Adam până la a doua venire a lui 

Hristos (Matei 28:20). Este perioada de timp în care în-

tunericul, robia, spurcăciunea, păcatul și moartea dom-

nesc peste pământ. Veacul rău prezent va dura atâta 

vreme cât există păcat în lume. 

Așa cum spune Hristos, necredincioșii se nasc în 

această lume decăzută fiind „fiii veacului acestuia” 

(Luca 20:34) și, potrivit învățăturii lui Pavel, copiii aces-

tui veac sunt ținuți robi puterii lui (Gal. 1:4-5). În con-

secință, veacul prezent constituie stăpânirea împărăției 

 
8 Storms, Kingdom Come, 340–41. 
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întunericului peste oamenii și peste popoarele din acest 

veac (Apoc. 18:3).  

Veacul viitor 

Dacă veacul rău prezent este perioada de timp în 

care răul locuiește pe pământ, atunci veacul viitor este 

perioada de timp în care neprihănirea va locui pe pă-

mânt (2 Petru 3:13). Chiar dacă veacul viitor nu va fi 

realizat pe deplin decât la creația noului pământ, în care 

va locui numai neprihănirea, primele roade ale veacului 

viitor au fost deja introduse în veacul rău prezent. Așa 

cum s-a demonstrat prin învierea lui Hristos, puterea 

veacului viitor a intrat în lume de la prima venire a lui 

Hristos. În vreme ce puterea Hristosului înviat continuă 

să îi transforme pe păcătoșii morți în făpturi noi (2 Cor. 

5:17), puterea veacului viitor continuă să opereze în 

veacul rău prezent.  

De aceea, puterea veacului viitor este manifestată 

pe pământ în inimile credincioșilor (Tit 2:11-13). Cei 

care au fost uniți prin credință cu Împăratul slavei, au 

„gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile 

veacului viitor” (Evrei 6:5). Ei au fost eliberați din do-

meniul și împărăția întunericului, și transferați în Îm-

părăția Fiului preaiubit al lui Dumnezeu (Col. 1:13). Cu 

alte cuvinte, puterea și binecuvântările veacului viitor 

au început deja să opereze în parte în viețile credincio-

șilor (Luca 17:20-21; Ioan 18:36).  
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Escatologia inaugurată  

Inaugurarea puterii veacului viitor în veacul rău 

prezent este o pregustare a cerului. Ea este o parte a 

puterii, neprihănirii și strălucirii stării veșnice. Anthony 

Hoekema a denumit aceasta ca escatologia inaugurată. 

Potrivit lui Hoekema, „escatologia inaugurată implică 

faptul că escatologia a început cu adevărat, dar ea nu 

este în niciun caz finalizată”.9 Escatologia inaugurată se 

manifestă prin faptul că Hristosul înviat introduce în vi-

ețile ucenicilor Lui primele roade ale stării veșnice 

(adică eschaton).    

Veacuri suprapuse   

Deși puterea veacului viitor a fost deja inaugurată, 

puterea întunericului nu este un lucru care să țină de 

trecut. Puterea și stăpânirea acestui veac rău are încă 

efect asupra tuturor copiilor întunericului. Acest lucru 

prezintă câteva implicații, după cum urmează:  

În primul rând, aceasta implică faptul că, deși pute-

rea Împărăției cerurilor este deja prezentă în viețile cre-

dincioșilor, ea nu este încă manifestată peste împărățiile 

acestei lumi. Lumea nu cunoaște nimic din viața, pute-

rea, libertatea și pacea Împărăției lui Dumnezeu. Popoa-

rele și stăpânitorii acestui veac rămân în întuneric și sub 

dominația Satanei. 

 
9 Hoekema, The Bible and the Future, 18. 
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În al doilea rând, aceasta implică faptul că veacul 

rău prezent și veacul viitor se suprapun în prezent. Cele 

două veacuri merg înainte cot la cot între prima și a 

doua venire a lui Hristos. Chiar dacă veacul viitor a fost 

introdus, veacul rău prezent încă mai are până să se în-

cheie complet.  

În al treilea rând, acest lucru implică, așa cum spu-

nea W. J. Grier, că „lumea cerească și sfera pământească 

sunt acum două stări paralele, iar credinciosul încă tră-

iește parțial în ambele”.10 Cu alte cuvinte, credincioșii se 

regăsesc trăind simultan în două împărății. Pe de altă 

parte, credincioșii sunt cetățeni ai Împărăției cerurilor 

și au experimentat deja puterea veacului viitor, și totuși 

ei trăiesc încă în această lume decăzută și experimen-

tează efectele continue și influențele împărăției întune-

ricului. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Grier, The Momentous Event, 54. 

P R I M A                 
V E N I R E  

A  D O U A                 
V E N I R E  

V E A C U L  V I I T O R  

A C E S T  V E A C  R Ă U  
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Credincioșii trăiesc tensiunea dintre cele două vea-

curi în două feluri: (1) în propriile vieți și (2) în lumea 

în care ei trăiesc.  

În primul rând, din interiorul propriilor vieți, cre-

dincioșii experimentează efectele rele ale veacului rău 

prezent în trupurile lor trecătoare, chiar dacă experi-

mentează în același timp efectele răscumpărătoare ale 

veacului viitor în mințile și inimile lor înnoite. Credin-

cioșii nu doar că se luptă cu dorințele păcătoase, ci simt 

efectele continue ale păcatului în trupurile lor firave. 

Deși omul interior este înnoit zilnic după chipul lui Hris-

tos, omul exterior este trecător (2 Cor. 4:16). De aceea, 

deoarece „cetățenia noastră este în ceruri”, spune apos-

tolul Pavel, Îl „așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus 

Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite, și-

l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea 

puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile” (Fi-

lip. 3:20-21). 

În al doilea rând, noi experimentăm tensiunea din-

tre cele două veacuri fiind deopotrivă cetățeni ai cerului 

și cetățeni ai acestei lumi. Veacul rău prezent nu se va 

sfârși decât la a doua venire a lui Hristos. Până atunci, 

am fost trimiși în lume ca niște oi în mijlocul lupilor 

(Matei 10:16). Deși trăim în această lume, nu suntem 

din această lume. Și deși nu suntem din această lume, 

trăim totuși în ea pentru moment. Întrucât nu suntem 

din această lume, în care trăim, suntem urâți de ea (Ioan 
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15:19; 17:16). Așa cum a prevestit Hristos, noi suntem 

urâți de toate popoarele (Matei 24:9).  

Totuși, noi, cei care credem, „socotim că suferințele 

din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături 

cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi” 

(Rom. 8:18), „căci întristările noastre ușoare de o clipă 

lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de 

slavă” (2 Cor. 4:17). 

Astfel, noi suspinăm împreună cu întreaga creație 

sub persecuția și blestemul acestui veac rău. Așa cum 

spunea Pavel, 

De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfo-

cată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a 

fost supusă deșertăciunii - nu de voie, ci din pri-

cina celui ce a supus-o - cu nădejdea însă, că și ea 

va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă 

parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. 

Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină 

și sufere durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și 

noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, sus-

pinăm în noi, și așteptăm înfierea, adică răscum-

părarea trupului nostru. (Rom. 8:19-23) 

DOUĂ ÎMPĂRĂȚII (JURISDICȚII)  

Până ce va sosi acea zi măreață când veacul rău pre-

zent va ajunge la sfârșit, noi, cei care credem, trăim ca 

străini, călători și exilați în această lume (Evrei 11:13; 1 
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Petru 2:11). Deși eram cândva străini față de Împărăția 

cerului (Efes. 2:19), acum suntem cetățeni ai cerului și 

străini față de această lume (Filip. 3:20). Întrucât lumea 

aceasta nu mai este casa noastră, noi tânjim asemenea 

lui Avraam după o cetate permanentă pe care o denu-

mim casa noastră (Evrei 11:10).  

În decursul scurtei noastre șederi în această lume, 

în așteptarea intrării în locașul veșnic, suntem chemați 

să trăim aici, în lumea de jos, ca ambasadori ai Împără-

ției cerului. Am fost trimiși de Împăratul nostru să Îl re-

prezentăm pe El și Împărăția Lui glorioasă în această 

lume decăzută (2 Cor. 5:20). Suntem chemați să fim o 

lumină în întuneric. Am fost trimiși în teritoriul vrăjma-

șului pentru a predica Evanghelia Împărăției și pentru 

a-i salva pe cei aflați pe drumul către moarte.  

În timp ce suntem rezidenții temporari ai acestei 

lumi, ne aflăm sub două jurisdicții. Suntem chemați să 

ascultăm de două autorități distincte. Suntem cetățeni 

ai Împărăției cerului și cetățeni pământești ai împărăți-

ilor și popoarelor acestei lumi. David VanDrunen ex-

plică această idee în felul următor:  

Creștinii sunt cetățeni în două împărății distincte, 

amândouă rânduite de Dumnezeu și aflate sub le-

gea Lui, însă existente pentru diferite scopuri, cu 

funcții diferite și operând după reguli diferite. În 

calitatea lor de cetățeni ai Împărăției spirituale a 

lui Hristos, creștinii insistă pe căile păcii, refuzând 
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să poarte arme în numele Împărăției Lui. În calita-

tea lor de cetățeni ai împărăției civile, ei participă 

după cum este necesar în lucrarea coercitivă a sta-

tului, purtând armele în numele acestuia, când o 

cere nevoia. În calitate de cetățeni ai Împărăției 

spirituale, ei nu au niciun jurământ patriotic față 

de vreo națiune pământească. Totuși, fiind cetă-

țeni ai împărăției civile, un patriotism sănătos 

este cu siguranță posibil.11  

Ca urmare a cetățeniei noastre duble, suntem chemați 

să „îi dăm Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu 

ce este al lui Dumnezeu” (Marcu 12:17). Ca pelerini ai aces-

tei lumi, avem chemarea de a ne teme de Dumnezeu și de 

a-l cinsti pe împărat (1 Petru 2:17). Suntem chemați să ne 

plătim taxele către stat (Matei 22:21) și să ne aducem vo-

luntar darurile în biserică (1 Cor. 9:11). Fiind cetățeni ai 

acestei lumi, suntem chemați să ne bucurăm de toate lucru-

rile legitime (1 Tim. 6:17). Ca niște cetățeni ai cerului, avem 

chemarea de a restrânge comorile în cer și de a căuta mai 

întâi Împărăția lui Dumnezeu (Matei 6:20, 33). În supune-

rea noastră față de Domnul, avem chemarea de a fi în su-

punere de „orice stăpânire omenească, pentru Domnul: 

atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca 

unii care sunt trimiși de el să îi pedepsească pe făcătorii de 

rele și să îi laude pe cei ce fac bine” (1 Petru 2:13-14). 

 
11 David VanDrunen, Natural Law and the Two Kingdoms (Grand Rapids: Eerdmans, 

2010), 13.  
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Totuși, loialitatea noastră supremă este îndreptată 

către Împărăția cerului. Când poruncile venite din partea 

oamenilor încalcă poruncile lui Dumnezeu, suntem che-

mați la neascultare civilă. Noi „trebuie să ascultăm mai 

mult de Dumnezeu decât de oameni” (F.A. 5:29). Această 

loialitate mai mare față de Dumnezeu, chiar și atunci 

când ne conduce la neascultare civilă, este un beneficiu 

pentru societate. Doar pentru că vaporul se scufundă, nu 

înseamnă că suntem chemați să îl abandonăm. Dragostea 

noastră pentru Hristos și pentru marea trimitere ne în-

deamnă să mergem în lume în loc să ne retragem din so-

cietate. Valorile noastre creștine influențează felul în care 

votăm și ne cheamă să fim cetățeni productivi în această 

lume. Printre multe alte lucruri, noi apărăm familia tra-

dițională și ne ridicăm împotriva avortului. Dorința noas-

tră de a manifesta dragoste față de aproapele nostru ne 

constrânge să fim membri activi ai societății și să îi aju-

tăm personal pe cei în nevoi, să ne rugăm pentru liderii 

noștri și să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a 

promova dreptatea și pacea în acest veac rău.  

Societatea, ca întreg, este beneficiara exterioară a 

transformării personale și interioare care are loc în uce-

nicii lui Hristos. Cu cât o societate este formată din mai 

mulți oameni născuți din nou, cu atât ea va fi influențată 

mai mult spre bine. Nu încape îndoială că multe benefi-

cii temporare vin odată cu răspândirea și acceptarea 

Evangheliei. Noi suntem cu adevărat sarea pământului 
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(Matei 5:13). Dacă nu ar fi existat cei răscumpărați, nu 

ar fi fost nimic care să-L împiedice pe Dumnezeu să dis-

trugă lumea.  

Evanghelia schimbă societatea la nivel individual. Ea 

nu este concepută pentru revoluții politice, ci pentru câș-

tigarea celor pierduți cu nădejdea vieții veșnice. Dacă pă-

cătoșii nu se supun Evangheliei Împărăției, ei nu au nicio 

nădejde. Dumnezeu nu este interesat de moralizarea ce-

lor răi. El nu a promis să sfințească societatea sau să răs-

cumpere guvernările pământești, nici nu este preocupat 

de creștinarea celor răi cu falsa nădejde a moralității ex-

terioare. Chiar dacă Evanghelia poate să ridice societa-

tea, ea poate fără îndoială să provoace ostilități și dezbi-

nări. Așa cum arată Kim Riddlebarger,  

Chiar dacă este inevitabilă, înaintarea Împărăției 

lui Dumnezeu nu ne garantează că răul din socie-

tate va fi eliminat pe măsură ce Împărăția Lui îna-

intează. În fapt, prezența Împărăției lui Dumnezeu 

garantează conflictul cu forțele răului. Oriunde 

înaintează Împărăția lui Hristos, creștinii vor tre-

bui să se lupte cu cei mai mari trei dușmani ai lor 

– lumea, firea pământească și diavolul. Nădejdea 

creștină este că, într-o zi, Împărăția va fi finalizată, 

când tot răul va fi zdrobit de Mielul lui Dumnezeu, 

dar acest lucru nu se va petrece mai devreme. 12   

 
12 Kim Riddlebarger, A Case for Amillennialism: Understanding the End Times 

(Grand Rapids: Baker, 2003), 110. 
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Două împărății incompatibile    

Așadar, deși creștinii trăiesc în două împărății, cele 

două rămân jurisdicții distincte. Asemenea uleiului și apei, 

împărăția întunericului și Împărăția cerului sunt incom-

patibile. Lumina și întunericul nu au nimic în comun (2 

Cor. 6:14). Deși Biserica a fost răscumpărată de Dumne-

zeu, ea și statul nu sunt unite de Domnul, pentru că statul 

rămâne sub influența întunericului. Chiar dacă Hristos 

stăpânește asupra amândurora, statul nu are nicio autori-

tate asupra Bisericii, iar Biserica nu are nicio autoritate 

asupra statului. 

Da, fiecare centimetru pătrat al acestui univers este 

sub stăpânirea lui Hristos, dar nu tot și-a plecat genun-

chiul înaintea lui Hristos. Chiar dacă El stăpânește suve-

ran peste Satana și peste împărățiile acestei lumi, domnia 

lui Hristos este acceptată doar de cei ce au fost născuți din 

nou. Împărăția Lui nu vine fără să se împlinească voia Lui 

(Matei 6:10). Doar copiii spirituali ai lui Avraam s-au su-

pus domniei lui Hristos. Doar cei care au gustat puterile 

veacului viitor au parte de protecția lui Dumnezeu în fața 

mâniei care vine. Doar cei uniți cu Hristos au găsit pacea 

și libertatea sub conducerea Lui și au trăit puterea elibe-

ratoare a veacului viitor. Astfel, în acest veac rău, Împără-

ția cerurilor nu va trece dincolo de cei care sunt uniți cu 

Împăratul prin credință.  

Deși orice lider politic, orice guvernator și orice îm-

părat va da socoteală înaintea Împăratului Isus, nu există 
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nicio promisiune divină că liderii politici vor guverna 

drept.  

Statul nu are nicio autoritate asupra Bisericii  

Deși puterea politică poate influența comportamen-

tul exterior al oamenilor înspre bine (ceea ce este un har 

comun și un lucru bun în sine), ea nu poate elimina îm-

părăția întunericului care domnește în inimile celor în-

robiți de stăpânul acestui veac rău.  

Teocrația statului evreiesc din Vechiul Testament a 

dovedit că nici măcar regulile lăsate de Dumnezeu nu 

pot întemeia Împărăția cerurilor pe pământ. Legile 

scrise în piatră nu pot schimba inimile de piatră. În 

1523, Martin Luther afirma acest adevăr în felul urmă-

tor:  

Guvernarea din lume are legi care nu pot să se 

aplice dincolo de viața, averile și lucrurile exteri-

oare de pe pământ. În ce privește stăpânirea asu-

pra sufletului, Dumnezeu nu poate și nu va lăsa pe 

nimeni să stăpânească în afara Lui. De aceea, acolo 

unde autoritatea lumii își arogă dreptul de a 

prescrie legi pentru suflet, ea încalcă stăpânirea lui 

Dumnezeu și nu face decât să amăgească și să co-

rupă acele suflete. Noi vrem să arătăm acest lucru 

foarte clar, astfel ca toți oamenii să îl înțeleagă, și 

așa încât nobilimea, prinții și episcopii să vadă cât 

de nebuni sunt când caută să îi forțeze pe oameni 
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cu legile și poruncile lor, încercând să îi determine 

să creadă una sau alta.13 

„Credința este un act voluntar”, a continuat Luther, 

„pe care nimeni nu poate fi forțat să îl facă”14. Doar cei 

care, prin puterea Duhului Sfânt, vin voluntar la Hris-

tos, doar ei pot veni. Libertatea conștiinței și separarea 

Bisericii de stat sunt elemente de bază ale creștinismu-

lui nou-testamentar.  

Mai mult, se poate argumenta că Împărăția lui 

Dumnezeu a prosperat mai mult în timpul persecuției 

Romane decât după ce Roma a legalizat creștinismul. 

Unul dintre cele mai groaznice atacuri la adresa Împă-

răției lui Dumnezeu s-a petrecut atunci când creștinis-

mul a devenit religie de stat, în perioada Evului Mediu.  

Aceasta nu înseamnă că ar trebui să umblăm după 

ostilități și persecuție, dar înaintarea și perpetuitatea Îm-

părăției lui Dumnezeu nu sunt dependente de ajutorul 

vreunui guvern pământesc. Hristos a promis că Își va zidi 

Biserica cu sau fără protecția statului. Adesea s-a dovedit 

că Biserica a crescut mai rapid în perioade de persecuție 

încurajată de stat. Un lucru este clar – la fel cum Împără-

ția lui Dumnezeu a continuat să existe și după ce Imperiul 

Roman a căzut, tot așa ea va continua să existe și după 

căderea oricărei alte puteri naționale (Daniel 2:44). 

 
13 Martin Luther, On Worldly Authority: To What Extent It Should be Obeyed (n.p.: Glock-

tower, 2016), 35-36. 
14 Luther, On Worldly Authority, 38. 
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În final, autoritățile civile nu au nicio putere de a 

dicta conștiinței, pentru că ele nu au puterea de a obliga 

sau de a pedepsi conștiința omului. Cel mai bun lucru 

pe care guvernele pământești îl pot face, chiar și atunci 

când sunt conduse de creștini, este să înfrâneze răul și 

să îi pedepsească pe răufăcători (1 Petru 2:14).  

Biserica nu are nicio autoritate asupra statului 

În același fel în care statul nu are nicio autoritate 

asupra Bisericii, nici Biserica nu are autoritatea de a-și 

duce înainte misiunea folosindu-se de armele pămân-

tești ale acestei lumi (2 Cor. 10:4). La fel cum Hristos nu 

a încercat să înființeze Împărăția Lui prin forță politică 

(Ioan 18:36), Biserica nu trebuie să se înșele crezând că 

va putea înainta Împărăția lui Dumnezeu prin revoluții 

politice și sociale. Obiectivul Bisericii nu este cucerirea 

statului. Cheile Împărăției cerului nu țin de activism po-

litic, de marșuri, proteste și manifestații. „Căci noi n-

avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva 

căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânito-

rilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor ră-

utății care sunt în locurile cerești” (Efes. 6:12). 

Deși statul se află sub stăpânirea lui Hristos, El nu 

a promis că îl va răscumpăra. Nu există nicio cale prin 

care să scăpăm de cultura păcatului fără a scăpa de cul-

tura păcătoșilor. Și atâta vreme când păcătoșii nerăs-

cumpărați vor exista în această lume, lumea va rămâne 
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sub influența și robia păcatului. Ceea ce a fost deformat 

de păcat nu poate fi reparat prin restaurare socială. Lu-

mea nu are nevoie să fie reparată, ci creată din nou. Pă-

cătoșii trebuie să moară față de păcat, eu și această 

lume, și să fie născuți din nou prin Duhul Sfânt pentru 

a putea intra în Împărăția lui Dumnezeu (Ioan 3:3). Tot 

astfel, lumea (și tot ce se află în ea – națiuni, culturi și 

filozofii) trebuie să fie distrusă prin foc și re-creată total 

pentru a putea fi eliberată din robia și corupția căderii 

în păcat. Lumea are nevoie mai mult decât de o remo-

delare; ea are nevoie să fie arsă până în temelii și creată 

din nou, una cu totul nouă.  

Singura nădejde veșnică pentru această lume este 

mesajul Evangheliei care a fost încredințat ambasadori-

lor Împărăției cerurilor. Din acest motiv, cea mai mare 

nădejde nu ține de restaurarea acestui veac rău prin re-

forme sociale și prin legislație mai bună, ci Dumnezeu 

trebuie să continue să cheme la Sine un popor al Lui din 

fiecare națiune și din fiecare grup etnic al acestei lumi, 

înainte ca ea să fie distrusă.15 

Unirea pământului (fizică) și a cerului (spirituală) 

Conform Scripturii, împărăția întunericului nu va 

ajunge la sfârșit decât la întoarcerea glorioasă a Împă-

ratului. Națiunile nu vor fi cucerite, supuse și judecate 

 
15 Pentru a studia mai mult despre natura și relația dintre cele două împărății, vedeți Da-

vid VanDrunen, Living in God's Two Kingdoms: A Biblical Vision for Christianity and Cul-

ture (Wheaton, IL: Crossway, 2010). 
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decât la întoarcerea glorioasă a Împăratului. Doar 

atunci vom vedea ziua când Împăratul împăraților „va 

cârmui cu un toiag de fer, și le va zdrobi [popoarele] ca 

pe niște vase de lut” (Apoc. 2:26-27; 18:1-10).   

La a doua venire a lui Hristos, Împărăția cerurilor, 

care a fost inaugurată la prima Lui venire, va fi finali-

zată. Prima venire a adus în lume puterile și binecuvân-

tările veacului viitor în inimile copiilor spirituali ai lui 

Avraam. Hristos a venit prima oară pentru a le aduce 

vestea bună popoarelor. Prin aceasta, El a venit ca să-i 

cheme pe păcătoși la pocăință și să adune sămânța spi-

rituală a lui Avraam din orice popor, seminție și grup 

etnic. El a venit pentru întemeierea Împărăției cerurilor 

în inimile credincioșilor, astfel încât Avraam să aibă o 

sămânță numeroasă ca stelele, pentru a umple pămân-

tul cel nou cu strălucirea și cunoștința lui Dumnezeu. Pe 

scurt, prima venire a avut ca scop să strângă poporul lui 

Dumnezeu și să îl pregătească pentru a doua Lui venire.  

Tot astfel, deși Împărăția lui Dumnezeu este invizi-

bilă acum pentru cei necredincioși, ea va fi vizibilă 

cândva, odată cu cerurile noi și pământul cel nou, când 

ea va umple lumea fizică cu slava lui Dumnezeu. Aceasta 

va fi o lume nouă, unde vor locui doar credincioșii și ne-

prihănirea. Doar când acest veac rău se va sfârși și doar 

când toate popoarele lumii și toți cei răi vor fi distruși 

prin foc, doar atunci va uni Dumnezeu trupurile noastre 

noi cu sufletele noastre răscumpărate, făcând astfel ca 
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cerul și pământul să fie una. Atunci se va împlini com-

plet făgăduința făcută de Fiul lui David, Dumnezeu-

Omul, că va zidi un locaș pentru poporul lui Dumnezeu, 

moment când Hristos se va întoarce, iar Dumnezeu și 

omul vor locui pe veci în Țara Făgăduită, în pace per-

fectă.  

Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou; pen-

tru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, și 

marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se 

din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ieru-

salim, gătită ca o mireasă împodobită pentru băr-

batul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din 

scaunul de domnie, și zicea: „Iată cortul lui Dum-

nezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor fi po-

porul Lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi 

Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii 

lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tân-

guire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile 

dintâi au trecut” (Apoc. 21:1-4). 

Legământul avraamic va fi împlinit complet când 

Avraam și toată sămânța lui spirituală vor moșteni pă-

mântul ca posesiune veșnică, unde vor locui veșnic în 

prezența lui Dumnezeu:  

După aceea m-am uitat, și iată că era o mare 

gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din 

orice neam, din orice seminție, din orice norod și 

de orice limbă, care stătea în picioare înaintea 
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scaunului de domnie și înaintea Mielului, îmbră-

cați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; și 

strigau cu glas tare, și ziceau: „Mântuirea este a 

Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de 

domnie, și a Mielului!” (Apoc. 7:9-10) 

FĂRĂ SPIRITUALIZAREA                                                   

PROMISIUNILOR LITERALE  

Aceasta nu este o spiritualizare a promisiunilor li-

terale, nici nu respinge importanța împlinirii fizice a 

promisiunilor Vechiului Testament. Doar pentru că 

există mai întâi o împlinire spirituală a lor nu înseamnă 

că nu va exista o zi a împlinirii lor fizice. Doar pentru că 

nașterea din nou are loc înaintea primirii trupului nou, 

și doar pentru că domnia cerească există înaintea celei 

pământești nu înseamnă că promisiunile nu se vor îm-

plini fizic. Ca o regulă generală, promisiunile Vechiului 

Testament au fost împlinite spiritual în prima venire, 

iar ele se vor împlini fizic în a doua venire a lui Hristos.  

Nu este nevoie să alegem între împlinirea literală și 

cea spirituală, ca și cum promisiunile ar trebui să fie ori 

literale, ori spirituale. Nu aceasta este problema. Pro-

blema este că trebuie să facem deosebire între împlini-

rile temporală și veșnică. Întrebarea la care trebuie să 

răspundem este aceasta: Au fost promisiunile Vechiului 

Testament promisiuni temporale sau veșnice? Aceasta 

este chestiunea în discuție.  
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Moștenirea pe care Avraam i-a lăsat-o lui Isaac a 

fost una trecătoare. În fapt, orice lucru fizic de care ne 

bucurăm până la a doua venire a lui Hristos, în acest 

veac rău, este temporar. Orice lucru din această lume va 

avea un sfârșit. Nu există posesiuni pământești pe care 

le-am putea duce cu noi în veacul viitor. Totul va fi dis-

trus în foc în acea zi mare și înfricoșată a Domnului. Dar 

moștenitorii și moștenirea lui Avraam, care vine prin 

credință, vor dăinui în veci.  

Deși acum locuiește împreună cu Hristos în ceruri, 

Avraam va fi înviat într-o zi în trupul său nou și va locui 

în veci în țară, alături de toți copiii Lui. Deși posesiunile 

pământești care au trecut de la el la Isaac și apoi la Iacov 

au pierit, moștenirea pe care Dumnezeu i-a promis-o lui 

Avraam și copiilor lui spirituali nu poate pieri. Astfel, 

orice alt lucru în afara unei moșteniri veșnice eșuează să 

fie împlinirea avută în vedere în legământul avraamic.  

ÎNCHEIERE  

În concluzie, pământul cel nou este țara făgăduită. 

Deși Împărăția lui Dumnezeu a fost deja inaugurată spi-

ritual la prima venire a lui Hristos, ea nu va fi finalizată 

fizic decât la a doua Lui venire. Deși Împărăția este 

acum una spirituală, cu Hristos domnind în prezent în 

inimile celor care cred, într-o zi ea va fi fizică, la a doua 

Lui venire. Astfel, când Hristos se va întoarce, domeniul 

stăpânirii Lui se va întinde de la o mare la alta, iar slava 
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Domnului va umple pământul (Hab. 2:14). Până atunci, 

însă, așa cum spunea William Cox, „Împărăția lui Dum-

nezeu există ca o împlinire incompletă, așteptându-și 

desăvârșirea la apariția Împăratului slavei”.16 

  

 
16 Cox, Biblical Studies in Final Things, 43. 
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Capitolul 5.  

FINALITATEA CELEI                      
DE-A DOUA VENIRI 

 

Tatăl meu mi-a dat anumite sfaturi când eram mai 

tânăr, pe care nu le voi uita niciodată, și care mi-au afec-

tat felul în care am abordat Scriptura de atunci încoace. 

În fapt, acest sfat m-a ancorat în poziția amilenistă. Tata 

m-a sfătuit să interpretez pasajele dificile ale Scripturii 

în lumina celor mai clare și mai directe.  

Mi s-a părut uimitor că unul dintre profesorii mei de 

teologie a folosit acest principiu hermeneutic simplu 

exact pe dos. După ce a susținut că ar trebui să înțelegem 

literal limbajul simbolic și apocaliptic al cărții Apocalipsa, 

el a spus că exprimarea din 2 Petru 3 trebuia înțeleasă 

simbolic. El spunea acest lucru, așa cum am înțeles eu, 

din cauză că 2 Petru 3 intra în contradicție cu felul în care 

el înțelegea Apocalipsa 20. Aici, el a făcut opusul a ceea 

ce tatăl meu mă sfătuise să fac. Profesorul meu a căutat 

să interpreteze un pasaj biblic ușor de înțeles, 2 Petru 3, 

în lumina unui pasaj foarte dificil, Apocalipsa 20.  

Nu am putut accepta înțelegerea lui asupra textului 

din Apocalipsa 20 pentru că eram convins că ea se afla în 
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contradicție cu pasajul ușor de înțeles din 2 Petru 3. Când 

ajungem la creionarea evenimentelor sfârșitului lumii, 2 

Petru 3 este unul dintre cele mai clare pasaje biblice. 

Dacă ar fi să ascult de sfatul bun al tatălui meu, atunci 

pasajele biblice mai grele, cum ar fi Apocalipsa 20, tre-

buie înțelese în lumina pasajelor mai ușoare ale Scriptu-

rii, nu invers. Iar când citim 2 Petru 3, aflăm că a doua 

venire a lui Hristos aduce cu ea sfârșitul lumii. Acest lu-

cru ne conduce la al cincilea și ultimul punct al amilenis-

mului – finalitatea celei de-a doua veniri.  

O A DOUA VENIRE  

Potrivit pasajelor didactice ale Scripturii din Noul 

Testament din Matei până la Iuda, există anumite eve-

nimente care se vor petrece la revenirea lui Hristos: (1) 

învierea generală a celor morți, (2) distrugerea lumii, 

(3) judecata finală și (4) începutul stării veșnice.  

Învierea generală  

În primul rând, în acea ultimă zi a istoriei omenirii, 

când Hristos va reveni, morții vor învia. Profetul Daniel 

a vorbit despre o înviere generală: „Mulți dintre cei ce 

dorm în țărâna pământului se vor scula: unii pentru vi-

ața veșnică, și alții pentru ocară și rușine veșnică” (Da-

niel 12:2). Această înviere generală a celor drepți și a 

celor nedrepți a fost apoi confirmată de Hristos: „vine 

ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui, și 

vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia 



CAPITOLUL 5  121 

 

pentru viață; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru 

judecată” (Ioan 5:28-29). Același mesaj a fost predicat 

de Pavel, care a spus că „va fi o înviere a celor drepți și 

a celor nedrepți” (F.A. 24:15). 

Unii membrii din biserica din Tesalonic se temeau 

că cei ce muriseră deja au ratat acea glorioasă zi a celei 

de-a doua veniri a Lui. Dar, așa cum spune Pavel, cei 

care au murit nu vor rata această zi. Cei ce sunt morți 

în Hristos sunt deja cu Domnul, iar când Hristos se în-

toarce, cei care acum sunt suflete fără trup se vor în-

toarce cu Hristos pentru a-și primi trupurile înviate. La 

revenirea Lui, mai întâi vor învia morții, iar cei în viață 

la acel moment vor fi răpiți în aer, primind instantaneu 

trupuri glorificate:  

Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei 

ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care 

n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit și 

a înviat, credem și că Dumnezeu îi va aduce înapoi 

împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Iată, 

în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnu-

lui: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea 

Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. 

Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui 

arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va po-

gorî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. 

Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți 

toți împreună cu ei, în nori, ca să Îl întâmpinăm 

pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna 
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cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu 

aceste cuvinte. Cât despre vremi și soroace, n-

aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi 

înșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni 

ca un hoț noaptea. Când vor zice: „Pace și liniște!” 

atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, 

ca durerile nașterii peste femeia însărcinată; și nu 

va fi chip de scăpare. (1 Tes. 4:13-5:3) 

Astfel, vedem că ziua aceea va veni ca un hoț în miez 

de noapte, aducând cu ea o distrugere neașteptată. 

Aceasta ne conduce la al doilea lucru care se va petrece 

când Domnul se va întoarce.  

Distrugerea lumii  

Hristos a avertizat lumea despre distrugerea ei care 

va avea loc la revenirea Lui: 

În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, 

când mâncau și beau, se însurau și se măritau, 

până în ziua când a intrat Noe în corabie, și n-au 

știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat 

pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. 

Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va 

fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor 

măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. 

Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni 

Domnul vostru. Să știți că, dacă ar ști stăpânul ca-

sei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea 

și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea, și voi fiți 
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gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu 

vă gândiți. (Matei 24:38-44) 

Acest avertisment a fost reiterat de Petru când a 

spus: 

Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua 

aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile ce-

rești se vor topi de mare căldură, și pământul, cu 

tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste 

lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui 

să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, 

așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, 

în care cerurile aprinse vor pieri, și trupurile ce-

rești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după 

făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ 

nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, prea-

iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă 

să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină, și 

în pace. (2 Petru 3:10-14) 

Ziua Judecății 

Ziua de apoi va fi o zi a judecății finale. Potrivit pil-

dei grâului și neghinei, credincioșii adevărați și cei falși 

vor rămâne împreună până la secerișul de la sfârșitul 

veacului. Când Hristos va veni, îi va trimite pe îngerii 

Lui sfinți pentru a despărți neghina de grâu, „și ei vor 

smulge din Împărăția Lui toate lucrurile care sunt pri-

cină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fărădelegea”. Ne-

ghina va fi legată în snopi pentru a fi arsă și aruncată 
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„în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul și scrâșnirea din-

ților” (Matei 13:41-42). Grâul, în schimb, va fi strâns în 

hambar, astfel încât „cei neprihăniți vor străluci ca soa-

rele în Împărăția Tatălui lor” (v. 43). 

Toți morții vor învia când Hristos va veni pentru 

judecata lumii (F.A. 17:31). Avertismentul Lui a fost 

acesta: „Iată, Eu vin curând; și răsplata Mea este cu 

Mine, ca să îi dau fiecăruia după fapta lui” (Apoc. 22:12). 

Hristos a spus:  

Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toți sfinții 

îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei 

Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. 

El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păs-

torul oile de capre; și va pune oile la dreapta, iar 

caprele la stânga Lui. Atunci Împăratul le va zice 

celor de la dreapta Lui: ,Veniți binecuvântații Ta-

tălui Meu de moșteniți Împărăția, care v-a fost 

pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flă-

mând, și Mi-ați dat de mâncat; Mi-a fost sete, și 

Mi-ați dat de băut; am fost străin, și M-ați pri-

mit...’ (Matei 25:31-35) 

Pavel vorbește despre ziua judecății ca ziua când 

sfinții vor fi glorificați pe veci, iar cei răi vor fi condam-

nați veșnic: 

Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta 

judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți 

vrednici de Împărăția lui Dumnezeu, pentru care 
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și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este 

drept să dea întristare celor ce vă întristează, și 

să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați, 

cât și nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, 

cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să îi 

pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și 

pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nos-

tru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o 

pierzare veșnică, de la fața Domnului și de la slava 

puterii Lui, când va veni, în ziua aceea, ca să fie 

proslăvit în sfinții Săi, și privit cu uimire în toți 

cei ce vor fi crezut; căci voi ați crezut mărturisirea 

făcută de noi înaintea voastră. (2 Tes. 1:5-10) 

Acesta va fi momentul când Hristos va aduce toate 

popoarele în supunere față de domnia Lui: „De aceea aș-

teptați numai, zice Domnul, până în ziua când Mă voi 

scula la pradă: căci am hotărât să strâng neamurile, să 

adun împărățiile, ca să-Mi vărs urgia peste ele, toată 

aprinderea mâniei Mele; căci toată țara va fi mistuită de 

focul geloziei Mele” (Țef. 3:8). Deși El n-a avut niciun 

interes să intre în război cu popoarele la prima Sa ve-

nire, Hristos va veni a doua oară pentru a cuceri împă-

rățiile acestei lumi: „Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită, 

ca să lovească Neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu 

un toiag de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului 

mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe haină 

și pe coapsă avea scris Numele acesta: ‚Împăratul împă-

raților și Domnul domnilor’” (Apoc. 19:15-16). 



126         CELE CINCI PUNCTE ALE AMILENISMULUI  |  JOHNSON 

Când Hristos se va întoarce, nimeni nu va putea 

scăpa. Nu va exista niciun loc unde oamenii să se poată 

ascunde. Iată de ce Petru îi îndeamnă pe toți oamenii să 

se asigure că sunt acum îndreptățiți înaintea lui Dum-

nezeu. Azi este ziua mântuirii. Odată ce cerurile se vor 

deschide și norii se vor rostogoli înapoi, va fi prea târ-

ziu. Trebuie să fim pregătiți acum, căci Hristos vine așa 

cum vine un hoț noaptea. Suntem chemați să veghem și 

să fim pregătiți, așa cum ne-a avertizat Domnul, căci nu 

știm nici ziua și nici ceasul venirii Sale (Matei 25:12). 

Odată ce El va veni, nu va mai exista speranță de mân-

tuire. Începând din acea zi nu va mai exista mântuire 

întrucât, așa cum vom vedea imediat, ziua de apoi este 

prima zi a veșniciei.  

Starea veșnică 

Împărăția lui Dumnezeu care a fost inaugurată la 

prima venire a lui Isus Hristos va fi finalizată la a doua 

Lui venire. Hristos nu începe să Își zidească Împărăția, 

așa cum sugerează unii, ci o pregătește ca să o dea în 

mâinile Tatălui ca o Împărăție completă și desăvârșită. 

Cu alte cuvinte, când Hristos înfățișează înaintea lui 

Dumnezeu Tatăl o Împărăție perfectă, acest moment 

marchează sfârșitul lumii: 

În urmă, va veni sfârșitul, când El va da Împărăția 

în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimi-

cit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. 
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Căci trebuie ca El să împărățească până îi va pune 

pe toți vrăjmașii sub picioarele Sale. Vrăjmașul cel 

din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dum-

nezeu, în adevăr, „a pus totul sub picioarele Lui”. 

Dar când zice că totul I-a fost supus, se înțelege că 

afară de Cel ce I-a supus totul. Și când toate lucru-

rile Îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul Se va su-

pune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca 

Dumnezeu să fie totul în toți. (1 Cor. 15:24-28) 

După ce lumea va fi distrusă prin foc, Dumnezeu va 

crea un cer nou și un pământ nou, unde doar cei nepri-

hăniți vor locui pe veci cu Dumnezeu. În acel moment, 

El „nimicește moartea pe vecie: Domnul Dumnezeu 

șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe 

tot pământul ocara poporului Său; da, Domnul a vorbit” 

(Isaia 25:8). Apoi se va împlini complet promisiunea fă-

cută lui David. Fiul lui David va încheia atunci zidirea 

casei lui David, casa în care poporul lui Dumnezeu va 

locui cu El în țara făgăduită, într-o pace veșnică: 

Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou; pen-

tru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, și 

marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se 

din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ieru-

salim, gătită ca o mireasă împodobită pentru băr-

batul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din 

scaunul de domnie, și zicea: „Iată cortul lui Dum-

nezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor fi po-

porul Lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi 
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Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii 

lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tân-

guire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile 

dintâi au trecut”. (Apoc. 21:1-4) 

NICIO DOMNIE LITERALĂ DE O MIE DE ANI  

Dacă ar fi să folosim toate aceste pasaje didactice și 

clare ale Scripturii pentru a înțelege pasajele ei dificile, 

atunci Apocalipsa 20 nu poate vorbi despre o perioadă 

literală de o mie de ani, când cei neprihăniți și cei păcă-

toși ar putea trăi laolaltă în pace, sub domnia lui Hris-

tos. Acest lucru este imposibil, pentru că nu este lăsat 

niciun loc pentru a perioadă de o mie de ani după a doua 

venire a lui Hristos. Biblia arată clar că lumea se va 

sfârși chiar în momentul când Hristos se va întoarce. 

Odată ce Hristos revine, nu mai există (1) nicio speranță 

de mântuire, (2) nicio vreme disponibilă pentru cei răi 

să trăiască pe pământ, și (3) niciun timp pentru ca oa-

menii răi să trăiască alături de cei neprihăniți. 

Tocmai aceasta vrea să spună termenul teologic 

amilenism – „niciun mileniu (literal)”. Litera a este un 

prefix cu sens negativ, iar termenul milenist [sau mile-

nial] este preluat din Apocalipsa 20, unde Ioan vorbește 

despre legarea lui Satana vreme de o mie de ani (adică 

un mileniu). De aceea, amileniștii cred că domnia lui 

Hristos la care se face aluzie în Apocalipsa 20:1-3 se re-

feră la domnia spirituală a lui Hristos care se întinde de 
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la prima până la a doua Sa venire, nu la o perioadă vii-

toare de o mie de ani care ar avea loc după a doua venire 

a lui Hristos.  

APOCALIPSA 20:1–3 

Trebuie să ne aducem aminte că nu Petru sau Pavel, 

ci Ioan este cel care a folosit exprimarea simbolică și 

apocaliptică. În fapt, chiar din prima propoziție a cărții 

Apocalipsa, Ioan ne spune că vedeniile conținute în car-

tea lui i-au fost arătate prin semne și simboluri: „Des-

coperirea lui Isus Hristos, pe care l-a dat-o Dumnezeu, 

ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple 

în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin înge-

rul Său la robul Său Ioan” (Apoc. 1:1). Cuvântul tradus 

aici prin „trimițând” este termenul grec sémainó, care 

are sensul de „a semnifica” sau „a da un semn”. El pro-

vine din termenul rădăcină séma, care înseamnă „un 

semn” sau „un marcaj”. 

Deși vedeniile din cartea Apocalipsa nu sunt ace-

leași cu pildele lui Hristos, ele sunt asemănătoare prin 

faptul că transmit adevăruri printr-o narațiune de tip 

parabolă. Pilda Semănătorului, de exemplu, trebuie in-

terpretată figurativ. Predicarea Evangheliei poate fi 

comparată cu semănatul, dar cei care predică Evanghe-

lia nu seamănă în realitate niște semințe fizice. În Pilda 

Semănătorului, semințele reprezintă Evanghelia. De 

asemenea, așa cum ne învață Hristos, diferitele tipuri de 
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soluri ilustrează diferitele tipuri de oameni care aud 

Evanghelia (Matei 13:1-23). 

În același fel, semnele, vedeniile și exprimarea apo-

caliptică din cartea cu același nume nu trebuie înțelese 

literal. Nu știu de vreo persoană care să nu recunoască 

faptul că măcar o parte din limbajul din Apocalipsa este 

simbolic. Dacă este să luăm doar câteva exemple, Ioan a 

văzut (1) șapte stele, care ilustrează șapte îngeri din 

șapte biserici, (2) șapte sfeșnice de aur, care reprezintă 

șapte biserici din Asia, (3) o sabie care iese din gura lui 

Hristos, care ilustrează judecata divină ce vine din gura 

Lui, și (4) un balaur roșu, care îl reprezintă pe Satana. 

Și lista simbolurilor poate continua. 

La fel cum predicarea Evangheliei este comparată 

cu semănatul semințelor, cei șapte îngeri sunt compa-

rați cu șapte stele în Apocalipsa. Totuși, din fericire, ni-

meni nu își imaginează că acești îngeri sunt stele în sen-

sul literal al cuvântului. Ar trebui să fim atenți să nu in-

terpretăm simbolurile ca pe niște realități literale, ca și 

cum am avea de-a face cu stele, cu sfeșnice, cu un balaur 

roșu și cu o sabie care iese literal din gura lui Hristos. 

Dacă putem fi de acord că vedeniile din Apocalipsa 

sunt pline de limbaj simbolic, oare nu ar trebui să fim 

de acord și că o astfel de exprimare simbolică este mai 

provocatoare în interpretare decât exprimarea literală 

și didactică a lui Pavel și Petru? Sunt convins că putem 

cădea de acord că pasajele mai dificile ale Scripturii nu 
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vor intra în dezacord cu pasajele ei mai directe și mai 

clare. 

Având în minte limbajului simbolic din Apocalipsa 

și pe cel literal din 2 Petru 3, oare nu ar trebui să ajun-

gem la concluzia că cei o mie de ani despre care se vor-

bește în Apocalipsa 20:1-3 nu sunt în realitate o mie de 

ani în sens literal? Dacă 2 Petru 3 nu ne permitem să 

înțelegem că ar exista o perioadă de o mie de ani între a 

doua venire a lui Hristos și distrugerea lumii, atunci tre-

buie să concluzionăm că cei o mie de ani din Apocalipsa 

20 ne indică o perioadă de timp simbolică (o perioadă 

perfectă sau completă).  

Această modalitate de a înțelege pasajul este întă-

rită de faptul că Apocalipsa 20 este plină de exprimări 

simbolice. Acea vedenie specifică include un lanț, o pe-

cete, un adânc și un balaur roșu: 

Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, 

care ținea în mână cheia Adâncului și un lanț 

mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel 

vechi, care este Diavolul și Satana, și l-a legat pen-

tru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis 

acolo, și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu 

mai înșele Neamurile, până se vor împlini cei o 

mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat 

pentru puțină vreme. (Apoc. 20:1-3) 

Ar fi greu să ne imaginăm că un lanț și o pecete fi-

zică ar putea să îl lege pe Satana și că o groapă fără fund 
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ar putea servi drept temniță pentru Satana, care este o 

ființă spirituală. Este chiar mai greu să ne imaginăm că 

acest adânc are o cheie în sens literal care îl deschide și 

îl închide. Știm că Satana nu este un balaur roșu în sens 

literal. În fapt, Ioan se asigură că noi înțelegem că bala-

urul roșu îl reprezintă pe diavolul. 

Nu încape îndoială că Ioan a văzut un balaur roșu 

fiind legat de un înger. Ioan a văzut, ca și cum vedenia 

s-ar fi derulat înaintea lui ilustrată în ceruri, cum un în-

ger s-a coborât din cer cu o cheie pentru a deschide 

adâncul în care urma să fie aruncat balaurul roșu legat 

cu un lanț. Același înger care l-a legat pe balaur ajunge 

să îl și elibereze. 

Totuși, la fel ca visul lui Nebucadnețar sau ca pildele 

lui Hristos, și această vedenie trebuie descifrată. Simbo-

lurile trebuie interpretate. Evident, la fel ca în cazul vi-

sului lui Nebucadnețar și a pildelor lui Hristos, simbo-

lurile din această vedenie nu trebuie luate literal. 

Ar trebui să credem că cheia, lanțul, balaurul, pece-

tea și adâncul sunt toate simboluri care reprezintă rea-

lități spirituale, dar cei o mie de ani trebuie înțeleși lite-

ral? Și alte numere din cartea Apocalipsa, cum ar fi nu-

mărul 7 sau 666, sunt simboluri. Numărul 7 ilustrează 

perfecțiunea, iar numărul 666 îl reprezintă pe om (v. 

Apoc. 13:18). Ar fi posibil ca numărul 1000 să fie și el 

simbolic și să ilustreze o realitate spirituală? 
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Când Biblia spune că Dumnezeu este stăpân peste 

toate „vitele de pe o mie de dealuri” (Ps. 50:10, lit. KJV), 

ar trebui să credem că Dumnezeu stăpânește doar peste 

vitele ce pasc peste o mie de dealuri? Ar trebui să înțe-

legem această exprimare în sens literal? Nu este oare 

mai logic să credem că expresia „o mie de dealuri” este 

o exprimare de tip parabolă care ilustrează toate viețu-

itoarele din lume? 

Perioada de o mie de ani din Apocalipsa 20 este și 

ea o modalitate parabolică de a vorbi despre o perioadă 

perfectă sau completă de timp. Cu alte cuvinte, Satana 

va fi legat o perioadă completă de timp, așa cum era ne-

cesar – nici măcar o zi mai puțin sau mai mult. Pentru 

această perioadă completă de timp, diavolul va fi legat. 

Hristos va putea să Își facă toată lucrarea fără a fi împi-

edicat de Satana. 

Astfel, pare mai logic să privim la domnia milenară 

a lui Hristos din Apocalipsa 20 ca simbolul domniei spi-

rituale a lui Hristos care are loc acum, între prima și a 

doua Lui venire. „În urmă, va veni sfârșitul”, spune Pa-

vel, „când El va da Împărăția în mâinile lui Dumnezeu 

Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire 

și orice putere” (1 Cor. 15:24).  

Având în minte pasaje precum 2 Petru 3 și 1 Corin-

teni 15, pare normal că Apocalipsa 20 nu poate să ne 

vorbească despre o domnie de o mie de ani a lui Hristos 

pe pământ (care să aibă loc după a doua venire și care 
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să constea din credincioși și necredincioși). Pare mai po-

sibil ca cei o mie de ani să fie doar simbolul unei peri-

oade de timp nedefinită dar perfectă, cuprinsă între 

prima și a doua venire a lui Hristos.  

Dar obiecția evidentă este că balaurul roșu se pre-

supune că va fi legat în această perioadă de timp, și noi 

toți știm că Satana umblă în vremea de acum ca un leu, 

căutând pe cine să devoreze (1 Petru 5:8).  

Totuși, dacă citim aceste pasaje îndeaproape, ve-

dem un detaliu important despre natura și profunzimea 

legării Satanei. La fel cum Ioan ne oferă sensul pentru 

expresia „balaurul roșu”, el ne dă și sensul legării lui: 

„ca să nu mai înșele Neamurile” (Apoc. 20:3). Cu alte 

cuvinte, vedem că Satana este restricționat în așa fel în-

cât nu mai poate să țină popoarele lumii captive minciu-

nilor și amăgirilor lui. Acesta este sensul pasajului de 

față. Floyd Hamilton îl explică astfel: 

Presupun că nimeni nu poate spune că Satana va 

trebui legat cu un lanț literal de fier sau de alt me-

tal, căci Satana este un duh, iar lanțurile fizice nu-

l pot ține captiv nici măcar o clipă. Legarea are 

întotdeauna sensul limitării puterii într-un fel sau 

altul. Când oamenii se leagă cu jurământ să nu 

facă un lucru, ei cad de acord să își limiteze pute-

rea și drepturile în funcție de jurămintele făcute. 

Un bărbat și o femeie sunt legați prin jurământul 

căsniciei, dar asta nu înseamnă că ei sunt legați în 
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ce privește alte relații legitime pe care le pot avea 

în viață… De aceea, legarea Satanei nu înseamnă 

că el este lipsit de puterea de a-i ispiti pe oameni, 

și noi știm că el chiar face acest lucru. Aici este 

vorba despre limitarea puterii Satanei într-un as-

pect particular, anume în abilitatea de a „înșela 

Neamurile”. În perioada dintre cele două veniri ale 

lui Hristos, Evanghelia trebuie propovăduită tutu-

ror popoarelor, iar Satana este lipsit de puterea de 

a împiedica acest lucru. Calea mântuirii a fost des-

chisă tuturor popoarelor, și nu există nimic ce Sa-

tana să poată face pentru a bloca acea cale.1  

Trebuie să ne punem următoarele întrebări: Când a 

fost Satana detronat? Când a fost alungat prințul întuneri-

cului? Când a fost zdrobit capul marelui amăgitor? Când a 

început să slăbească strânsoarea popoarelor de către el? 

Când a fost învins diavolul? Răspunsul este că Satana a fost 

învins de Hristos la cruce! La crucea lui Hristos, Satana și-

a pierdut autoritatea peste popoare. Fiul lui Dumnezeu a 

venit în slăbiciunea trupului lui Adam și Eva „pentru ca, 

prin moarte, să-l nimicească pe cel ce are puterea morții, 

adică pe diavolul, și să îi izbăvească pe toți aceia care, prin 

frica morții, erau supuși robiei toată viața lor” (Evrei. 2:14-

15). Crucea este momentul când Satana, omul puternic, a 

fost legat de Cel mai puternic decât el (Matei 12:29). 

 
1 Floyd E. Hamilton, The Basis of Millennial Faith (Grand Rapids: Eerdmans, 1955), 

131–32.  
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Deși Satana încă răcnește ca un leu, căutând să de-

voreze pe oricine poate (știind că acum vremea i s-a scur-

tat), el a fost lovit de moarte. Puterea i-a fost luată, fiind 

chiar legat, dacă vreți. Pentru prima dată de la cădere, 

puterea Satanei i-a fost luată din punct de vedere legal și 

dată Seminței femeii – Hristos Isus. Drepturile legale pe 

care Satana le-a avut peste popoarele lumii au fost tran-

sferate Fiului lui David. 

Toată puterea din cer și pe pământ I-a fost dată unui 

Om – Sămânța femeii și Fiul lui David: 

Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce ședea 

pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinlăuntru 

și pe dinafară, pecetluită cu șapte peceți. Și am vă-

zut un înger puternic, care striga cu glas tare: 

„Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă 

pecețile?” Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe 

pământ, nici sub pământ, care să poată deschide 

cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pen-

tru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă 

cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a 

zis: „Nu plânge: Iată că Leul din seminția lui Iuda, 

Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea, 

și cele șapte peceți ale ei. Și la mijloc, între scau-

nul de domnie și cele patru făpturi vii, și între bă-

trâni, am văzut stând în picioare un Miel. Părea 

junghiat, și avea șapte coarne și șapte ochi, care 

sunt cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise 

în tot pământul. El a venit, și a luat cartea din 
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mâna dreaptă a Celui ce ședea pe scaunul de dom-

nie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 

douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ 

înaintea Mielului, având fiecare câte o alăută și po-

tire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile 

sfinților. Și cântau o cântare nouă, și ziceau: „Vred-

nic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile: căci ai 

fost junghiat, și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, 

cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice 

limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din 

ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, 

și ei vor împărăți pe pământ!” M-am uitat, și îm-

prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii 

și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. 

Numărul lor era de zece mii de ori zece mii și mii 

de mii. Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, 

care a fost junghiat, să primească puterea, bogăția, 

înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!” Și pe 

toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pă-

mânt, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le-

am auzit zicând: „A Celui ce șade pe scaunul de 

domnie, și a Mielului să fie lauda, cinstea, slava și 

stăpânirea în vecii vecilor!” Și cele patru făpturi vii 

ziceau: „Amin!” Și cei douăzeci și patru de bătrâni 

s-au aruncat la pământ, și s-au închinat Celui ce 

este viu în vecii vecilor! (Apoc. 5) 

Sămânța femeii, Rădăcina lui David, este victori-

oasă. Asemenea lui David când s-a așezat peste trupul 
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mort al lui Goliat, ținându-i capul în mână, Hristos șade 

deasupra șarpelui învins. La cruce, El „a dezbrăcat dom-

niile și stăpânirile, și le-a făcut de ocară înaintea lumii, 

după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce” (Col. 2:15).  

Cu biruința Lui asupra împărăției întunericului, 

primul lucru făcut de Hristos a fost să trimită Evanghe-

lia în toată lumea. Odată ce au fost zdrobite zidurile 

amăgirii, Hristos a trimis Biserica să meargă și să îi 

smulgă pe cei ce pier din strânsoarea marelui amăgitor 

(Matei 28). Mergeți și predicați Evanghelia fiecărui su-

flet! Acum, că prințul puterii văzduhului a fost alungat 

și că toată puterea, în cer și pe pământ, I-a fost dată Fi-

ului Omului, niciun teritoriu nu este dincolo de limitele 

trimiterii și niciun grup de oameni nu este de neatins. 

Porțile Iadului a fost zguduite și nu mai pot împiedica 

Evanghelia să intre și să îi smulgă pe prizonierii împă-

răției întunericului.  

Această mare înfrângere este ilustrată în vedenia 

lui Ioan, când balaurul roșu este încătușat și legat vreme 

de o mie de ani. Aceasta nu înseamnă că Satana nu mai 

amăgește deloc, căci Biblia spune: „Și dacă Evanghelia 

noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce 

sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a 

orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă 

strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care 

este chipul lui Dumnezeu” (2 Cor. 4:3-4). Nu înseamnă 

că Satana nu mai poate încerca să împiedice Evanghelia 
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să fie răspândită în toată lumea și să îi salveze pe copiii 

spirituali ai lui Avraam din orice popor, seminție și grup 

etnic din lume. Tatăl meu, Donald Johnson, spunea în 

comentariul lui la cartea Apocalipsa: 

De aceea, în acest capitol vedem adevărul glorios 

că Satana este limitat, înfrânat și alungat în ce pri-

vește planul lui diabolic de a păstra popoarele în 

totală ignoranță și amăgire până ce Hristos și 

Evanghelia vor încheia misiunea cu omenirea.2 

Acum, că omul puternic a fost legat și Împărăția lui 

Dumnezeu a venit, porțile Iadului nu mai pot împiedica 

vestea bună să meargă la orice popor și grup de oameni 

din lume (Matei 16:18). Evanghelia este puterea lui Dum-

nezeu spre mântuire atât pentru Evrei cât și pentru Nea-

muri (Rom. 1:16). Nu doar că Hristos ne-a dat Marea Tri-

mitere, ci El a și promis că ne va însoți. Până ce se va 

sfârși acest veac, Hristos va merge până la marginile lu-

mii, prin mesagerii Lui, chemându-Și poporul la Sine 

(Matei 28:20). Altfel spus, prin Duhul și Biserică, Hristos 

va continua să Își zidească Împărăția, convertire după 

convertire, până ce îi va strânge pe toți copiii promiși lui 

Avraam din orice popor și orice grup etnic.  

Apoi, la sfârșitul veacului, balaurul va fi eliberat din 

adânc, așa cum ne arată Apocalipsa 20, ceea ce indică 

faptul că popoarele vor fi din nou amăgite de Satana. 

 
2 Donald R. Johnson, Victory in Jesus: A Devotional Commentary on the Book of Revelation 

(Conway, AR: Free Grace Press, 2018), 290. 
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Dacă așa stau lucrurile, atunci aceasta corespunde profe-

ției lui Hristos când El a spus: „când va veni Fiul omului, 

va găsi El credință pe pământ?” (Luca 18:8). Implicația 

acestei întrebări retorice este că adevărata credință va fi 

rară în acea vreme.   

Când mă gândesc la această vedenie din Apocalipsa 

20, aproape întotdeauna îmi vine în mine situația când o 

pungă de porumb de floricele se coace în cuptorul cu mi-

crounde. La început, niciun bob nu se desface. Lucrurile 

avansează încet. Ca atunci când vrei să vezi cum apa fi-

erbe, ți se pare că durează o veșnicie. Apoi acele prime 

boabe de porumb care se desfac sunt asemenea celor câ-

teva convertiri despre care citim în Vechiul Testament: 

Avraam, Moise, David și Ieremia și, deși la un anumit mo-

ment Dumnezeu păstrase pentru Sine șapte mii de oa-

meni, acela a fost un număr destul de mic raportat la po-

pulația lumii în acea vreme, căci era o rămășiță neînsem-

nată în interiorul unui popor și așa mic între toate po-

poarele lumii. 

Dar, dintr-o dată, vedem că are loc o explozie de 

boabe care se desfac. Aceasta se aseamănă cu circum-

stanța când Duhul Sfânt a fost turnat în ziua Cincizecimii. 

Mai întâi au fost trei mii de convertiri, apoi alte cinci mii 

la câteva zile după aceea (F.A. 2:41; 4:4). Lucrurile au luat 

rapid viteză. Creștinismul s-a răspândit rapid. Ceva s-a 

schimbat. Evanghelia s-a răspândit repede de la Ierusa-

lim, printr-o mână de ucenici Evrei, ajungând imediat în 
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Iudeea și apoi, progresiv, în toată lumea. Oameni de tot 

felul și din toate etniile inundau Împărăția lui Dumnezeu. 

Înainte de finalul primului secol, erau plantate biserici 

peste tot în lumea cunoscută. Cu adevărat toate popoa-

rele lumii au fost binecuvântate în Sămânța lui Avraam. 

Această explozie a convertirilor dintre Evrei și Neamuri 

corespunde legării Satanei.  

Dar chiar la finalul coacerii pungii de porumb, vedem 

că doar câteva boabe se mai aud pocnind ici și colo. Tot 

așa, se pare că, la finele acestui veac, vor mai rămâne doar 

câțiva aleși care vor fi strânși la sânul lui Avraam. Este ca 

și cum Dumnezeu l-ar fi dezlegat pe balaur pentru a pre-

găti și coace lumea pentru judecată (Apoc. 14:14-20).  

Textul spune apoi că balaurul trebuie să fie eliberat 

(Apoc. 20:3), ceea ce implică faptul că Hristos are un plan 

cu amăgitorul. Este ca și cum Hristos îl leagă pe Satana 

și merge liber într-un teritoriu pentru a-Și strânge copiii 

din strânsoarea Satanei, și, odată ce El i-a salvat pe cei 

pentru care a venit în lume, îl dezleagă pe Satana, lă-

sându-l să se năpustească asupra celor care L-au respins 

pe Hristos. Așa și este scris: „Arătarea lui se va face prin 

puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri 

mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei 

ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragos-

tea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, 

Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă 

o minciună: pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci 
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au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți” (2 Tes. 2:9-

12). Aceasta este o priveliște înspăimântătoare pentru cei 

care își imaginează că se pot întoarce la Hristos oricând 

vor dori. Hristos îl poate dezlega pe Satana împotriva lor.    

În final, amilenismul nu respinge domnia lui Hris-

tos; el neagă că această domnie este limitată la o perioadă 

literală de o mie de ani. Cornelis Venema prezintă suma-

rizat amilenismul în felul următor:  

Amilenismul privește la mileniul din Apocalipsa 

20 ca la o reprezentare simbolică a domniei pre-

zente a lui Hristos cu sfinții Lui. În perioada de 

timp dintre prima venire a lui Hristos și revenirea 

Lui de la sfârșitul veacului, Satana este legat ca să 

nu mai înșele popoarele. Mileniul nu este o peri-

oadă literală de o mie de ani, ci perioada completă 

în decursul căreia Dumnezeu I-a dat lui Hristos 

autoritatea de a primi popoarele de moștenire.3  

ÎNCHEIERE 

Indiferent cât de bine înțelegem Apocalipsa 20:1-3, 

evenimentele legate de a doua venire a lui Hristos, așa 

cum ne sunt revelate în pasajele didactice ale Noului 

Testament, elimină posibilitatea unei domnii literale de 

o mie de ani a lui Hristos. În acele pasaje ale Scripturii 

învățăm că a doua venire a lui Hristos va fi sfârșitul lu-

mii. Lumea va fi distrusă, cei răi vor fi judecați, iar cei 

 
3 Cornelis Venema, Christ and the Future: The Bible's Teaching About the Last Things 

(Edinburgh: Banner of Truth, 2008), 108. 
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neprihăniți vor moșteni pământul cel nou. Până atunci, 

haideți să ne pregătim pentru venirea Domnului, asigu-

rându-ne că ne-am supus noi înșine domniei Lui până 

nu este prea târziu. Haideți să ne plecăm genunchii îna-

intea domniei Lui acum, cât avem încă nădejdea mântu-

irii. Hristos este așezat pe scaunul Lui de domnie, iar El 

va continua să domnească până îi va pune pe toți vrăj-

mașii Lui sub picioarele Sale.   

Pe scurt, hermeneutica focalizată pe răscumpărare, 

care este primul punct al amilenismului, ne conduce la 

al doilea punct al lui – care ne arată cum copiii promiși 

lui Avraam sunt doar cei uniți cu Hristos prin credință. 

Cei ce sunt copii ai lui Avraam prin credință sunt ade-

vărații lui moștenitori.  

Al treilea punct al amilenismului susține că Împă-

răția lui Dumnezeu este spirituală în vremurile de față. 

Încă de la prima Sa venire, Hristos S-a așezat pe scaunul 

de domnie al lui David și va continua să stăpânească din 

ceruri, până ce va încheia zidirea Împărăției cu cei răs-

cumpărați și o va elibera, înfățișând-o fără pată sau 

zbârcitură în ziua de apoi, înaintea lui Dumnezeu Tatăl.  

Al patrulea punct al amilenismului este că țara fă-

găduită este pământul cel nou. Avraam nu aștepta o bu-

cată de teren care să rămână sub blestemul căderii, ci o 

cetate al cărei ziditor și creator era Dumnezeu. Avraam 

cel înviat va locui cu Dumnezeu pe pământ, într-o pace 
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desăvârșită, alături de toți copiii lui glorificați, doar 

odată cu noua creație.  

Al cincilea punct al amilenismului este finalitatea 

celei de-a doua veniri a lui Hristos. Singura nădejde a 

mântuirii este acum – înainte de a doua venire a lui 

Hristos. El va veni asemenea unui hoț în noapte, dar 

odată ce El va apărea, cei drepți și cei nedrepți vor învia 

din morți, lumea va fi distrusă prin foc, și fiecare om se 

va înfățișa înaintea lui Dumnezeu la judecată, fie pentru 

a fi aruncat în iazul de foc, fie pentru a intra în odihna 

veșnică a lui Dumnezeu.  

Amilenismul nu este complicat. El este pur și sim-

plu Evanghelia aplicată istoriei lumii. 
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