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PREFAȚĂ 

 

Prietenii dlui Edwards au dorit de mult timp ca unele 

dintre manuscrisele lui să fie publicate, dar am avut de-a 

face cu dezavantajul tuturor scrierilor postume, iar greu-

tatea de a imprima orice lucrare de dimensiuni considera-

bile în această țară [Statele Unite] a ajuns să se dovedească 

printre obstacolele eficiente în calea publicării acestei 

cărți. Primul dintre aceste obstacole m-a făcut să mă îndo-

iesc destul de mult timp după ce manuscrisele au ajuns în 

mâinile mele, că aș putea să le las să vadă lumina tiparului 

într-o formă acceptabilă, având în vedere cinstea pe care 

i-o datorez unui părinte ca el. Totuși, fiind ezitant de fel să 

îmi manifest sentimentele și îndoielnic ca nu cumva să fiu 

prea gelos în această privință, am decis să mă supun opi-

niei celor care au fost prieteni ai tatei și ai cauzei adevăru-

lui. Rezultatul a fost că aceștia m-au convins să le public. 

Celălalt obstacol a fost îndepărtat de un frate din bi-

serica Scoției, care corespondase mult cu dl. Edwards. El a 

angajat un editor care să se ocupe de lucrare și și-a arătat 

astfel dorința ca lucrarea de față să fie publicată.  

Dl. Edwards plănuise să scrie o carte de teologie într-

o nouă metodă, anume sub forma unei istorii, în cadrul 

căreia voia să arate în primul rând felul în care cele mai 

importante evenimente din toate veacurile, de la căderea 
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omului în păcat până în vremea de față, așa cum au fost 

lăsate în istoria sacră și în cea seculară, au fost rânduite 

pentru a duce la îndeplinire lucrarea de răscumpărare. În 

al doilea rând, în cadrul cărții, autorul a dorit să arate cum, 

în lumina profețiilor biblice, aceeași lucrare va merge îna-

inte și va fi împlinită până la sfârșitul lumii. Inima lui a 

fost atât de mult implicată în această lucrare, încât s-a îm-

potrivit serios ofertei de a prelua președinția colegiului 

Princeton, pentru ca nu cumva responsabilitățile care 

aveau să rezulte din acea calitate să ajungă să îl împiedice 

în împlinirea acestei dorințe. 

Schița acestei lucrări este oferită acum publicului, așa 

cum a fost prezentată într-o serie de predici rostite la Nor-

thampton în anul 1739, dată la care nu avea în vedere pu-

blicarea lor. Ținând cont de acest lucru, cititorul se poate 

aștepta să nu primească toate informațiile și toate lucru-

rile care se pot spune pe bună dreptate pe această temă, 

pentru că autorul nu le-a scris inițial având în vedere pu-

blicarea lor în această formă. 

În ceea ce privește eleganța compoziției, lucru atât de 

prețuit în vremurile noastre și considerat esențial pentru 

orice publicație, este un lucru destul de cunoscut că autorul 

nu s-a concentrat pe acest aspect. Totuși, celelalte scrieri ale 

sale, deși sunt lipsite de ornamentele limbajului rafinat, par 

să fi căpătat un merit solid și o reputație considerabilă în 

lume, ca și o stimă deosebită din partea multora. Speranța 

este ca cititorul să descopere în aceste discursuri multe idei 

de bun-simț, raționament sănătos și cunoștință profundă a 
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Sfintelor Scripturi, ca și dovezile unei evlavii reale, nepole-

ite. Întrucât circumstanța este nouă și multe dintre lucruri 

nu mai sunt la modă, se poate ca afirmațiile autorului să 

nu stârnească admirația și aplauzele cititorilor acestor 

zile, ci mai degrabă să contribuie la creșterea spirituală a 

cititorului evlavios și profund. Afirmațiile autorului pot să 

confirme credința cititorilor în stăpânirea lui Dumnezeu 

asupra lumii, în sfânta religie creștină în general, și în 

multele ei învățături specifice. Cartea aceasta poate să 

ajute la studierea cu o plăcere și un folos mai mare a căr-

ților istorice și profetice ale Bibliei, și poate să stimuleze 

conversații vrednice de Evanghelie. Dorința din inimă și 

rugăciunea mea, ca slujitor umil al cititorilor, este ca acest 

volum să producă aceste efecte fericite în toți cei care îl 

vor folosi. 

Jonathan Edwards1 

Newhaven,                                                                         
25 Februarie 1773

 

 
1 Prefața este scrisă de Jonathan, fiul lui Jonathan Edwards. 
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RECOMANDARE 

 

Sunt convins că cei care găsesc o desfătare în studiul 

Scripturilor și au avut acces la scrierea de față se vor con-

sidera îndatorați Rev. Edwards din Newhaven. Chiar dacă 

în această carte se simte influența filozofului deosebit și a 

teologului profund, totuși, ceea ce veți citi sunt lucruri 

gândite în general pentru învățătura și creșterea creștini-

lor obișnuiți, lucru diferit de alte scrieri ale lui Jonathan 

Edwards, în cadrul cărora natura complexă a temelor sau 

obiecțiile subtile ale celor care se împotrivesc adevărului 

l-au determinat să apeleze la raționamente mai abstracte 

și metafizice. 

Întrucât manuscrisul mi-a fost încredințat cu mare 

grijă, am considerat că nu este corect să fac vreo schim-

bare în ce privește dorințele autorului sau în felul în care 

este scrisă lucrarea. Totuși, mi-am luat libertatea de a re-

duce dimensiunile ei schimbând textul din forma predici-

lor, așa cum a fost original, în cea a unui tratat care să aibă 

continuitate. De aceea, am schimbat și diversificat împăr-

țirea textului în mai multe subdiviziuni, așa încât tema să 

poată fi urmărită cu ușurință. 

John Erskine 
Edinburgh,                                                                             

29 Aprilie 1774  
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Capitolul 1.  

ASPECTE INTRODUCTIVE  

 

„Căci îi va mânca molia ca pe o haină și-i va roade 

viermele cum roade lâna; dar neprihănirea Mea va 

dăinui în veci, și mântuirea Mea se va întinde din 

veac în veac”. (Isaia 51:8) 

 

Scopul acestui capitol este să mângâie Biserica în su-

ferințele ei și în mijlocul persecuțiilor din partea vrăjma-

șilor ei, iar mângâierea aceasta este argumentată prin con-

stanța și perpetuitatea îndurării și a credincioșiei lui Dum-

nezeu față de ea, prin faptul că o protejează împotriva tu-

turor atacurilor vrăjmașilor ei, o poartă în siguranță prin 

toate schimbările ce au loc în lume și, în final, o încunu-

nează cu biruință și eliberare.  

În pasajul citat este prezentată această stare fericită a 

Bisericii lui Dumnezeu, comparând-o cu soarta contrară a 

vrăjmașilor ei, care acum o asupresc. De aceea, putem ob-

serva aici următoarele lucruri: 

I. Cât de firave și de scurtă durată sunt puterea și 

prosperitatea vrăjmașilor Bisericii: „îi va mânca molia ca 

pe o haină și-i va roade viermele cum roade lâna”. Cu alte 

cuvinte, oricât de prosperi ar fi ei și oricât de mare ar fi 

gloria lor prezentă, treptat, puterea lor se va diminua și va 
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dispărea printr-un blestem tainic al lui Dumnezeu, până 

ce nu mai rămâne nimic de ei. Astfel, toată puterea și slava 

lor și, laolaltă cu acestea, toată abilitatea lor de a acuza, 

vor înceta pe veci, acești vrăjmași căzând în pierzare finală 

și irecuperabilă. La fel cum, cu trecerea timpului, până și 

cea mai fină și mai spectaculoasă haină se va rupe și va fi 

mistuită de molii și de stricăciune, așa vor fi și dușmanii 

Bisericii. În versetul anterior aflăm și cine sunt cei care vor 

fi astfel distruși. Ei sunt vrăjmașii poporului lui Dumne-

zeu: „Ascultați-Mă, voi care cunoașteți neprihănirea, po-

por, care ai în inimă Legea Mea! Nu te teme de ocara oa-

menilor, și nu tremura de ocările lor” (Isaia 51:7). 

II. Soarta și partea fericită de moștenire a Bisericii lui 

Hristos este contrară situației dușmanilor ei. Această soartă 

plăcută a Bisericii este exprimată prin cuvintele următoare: 

„neprihănirea Mea va dăinui în veci, și mântuirea Mea se va 

întinde din veac în veac”. De asemenea, aici descoperim și 

cine sunt cei care beneficiază de această soartă, anume cei 

care cunosc neprihănirea și cei în a căror inimă se găsește 

Legea lui Dumnezeu - cu alte cuvinte, Biserica Lui. În ce pri-

vește fericirea ei, putem observa că ea este continuă.  

1. Starea fericită a Bisericii ține în primul rând de fap-

tul că ea beneficiază de neprihănirea lui Dumnezeu și de 

mântuirea Lui. În acest pasaj, prin neprihănirea lui Dum-

nezeu se are în vedere credincioșia Lui în împlinirea pro-

misiunilor legământului Său față de Biserica Lui, sau cre-

dincioșia Lui față de Biserica și poporul Său, prin faptul că 

revarsă asupra lor binecuvântările legământului harului. 
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Chiar dacă aceste beneficii sunt aplicate prin harul suve-

ran și fără plată, fiind cu totul nemeritate, totuși Dumne-

zeu a găsit plăcere ca, prin promisiunile legământului ha-

rului, să Se angajeze pe Sine în aplicarea lor, astfel că 

aceste beneficii vin asupra Bisericii prin exersarea dreptă-

ții sau a neprihănirii lui Dumnezeu. De aceea, apostolul 

spune: „Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala 

voastră și dragostea” (Evrei 6:10); „Dacă ne mărturisim 

păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele 

și să ne curețe de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).  

Astfel, termenul neprihănire [dreptate] este folosit 

foarte adesea în Scriptură făcând referire la credincioșia 

legământului lui Dumnezeu, ca în Neemia 9:8: „Ți-ai ținut 

cuvântul, căci ești drept”. De aceea, trebuie să înțelegem 

că deseori neprihănirea și îndurarea în cadrul legământu-

lui au același sens, precum în textele următoare: „Acela va 

căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui 

dată de Dumnezeul mântuirii lui” (Psalmul 24:5); „În-

tinde-Ți și mai departe bunătatea peste cei ce Te cunosc, 

și dreptatea peste cei cu inima neprihănită” (Psalmul 

36:10); „Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbă-

vește-mă de vina sângelui vărsat, și limba mea va lăuda 

îndurarea Ta” (Psalmul 51:14); „Dar, Doamne, după toată 

îndurarea Ta, abate mânia și urgia Ta” (Daniel 9:16), etc. 

Celălalt termen folosit aici este mântuire. Aceste două 

cuvinte, neprihănirea lui Dumnezeu și mântuirea Lui, sunt 

unul cauza, iar celălalt efectul. Neprihănirea lui Dumnezeu 
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sau îndurarea legământului Sau este rădăcina, iar mântu-

irea Lui este rezultatul sau rodul acesteia. Ambele sunt le-

gate în legământul harului. Una este îndurarea și credin-

cioșia legământului lui Dumnezeu, iar cealaltă face refe-

rire la lucrarea lui Dumnezeu prin care această îndurare a 

legământului este împlinită în roadele ei. Mântuirea este 

suma tuturor acelor lucrări ale lui Dumnezeu prin care be-

neficiile care se găsesc în legământul harului sunt procu-

rate și revărsate asupra beneficiarilor lui. 

2. Putem observa caracterul continuu al acestei mân-

gâieri, la care aici se face referire prin două expresii: în 

veci, și din veac în veac. Cea de-a doua expresie pare să fie 

o formă explicativă a primeia. Termenul în veci este folosit 

cu sensuri variate în Scriptură. Uneori, prin el se face re-

ferire la continuitatea statului evreiesc. Despre multe ce-

remonii și legi levitice se spune că ele vor dăinui în veac. 

Uneori termenul face referire la o perioadă îndelungă de 

timp, câtă vreme lumea va sta în picioare, sau la perioada 

de până la sfârșitul generațiilor oamenilor. Astfel de seturi 

se găsesc în pasaje precum Eclesiastul 1:4: „Un neam trece, 

altul vine, și pământul rămâne veșnic în picioare”. Alteori, 

termenul are sensul de veșnicie, ca atunci când se spune 

că Dumnezeu „este binecuvântat în veci” (Romani 1:25) 

sau ca în Ioan 6:51, unde scrie că, „dacă mănâncă cineva 

din pâinea aceasta, va trăi în veac”. Sensul avut în vedere 

în pasajul nostru inițial este dat de context, anume sfârși-

tul lumii sau sfârșitul generațiilor de oameni. El este im-

plicat prin cuvintele: „și mântuirea Mea din veac în veac” 
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[din generație în generație, lit. KJV]. Roadele mântuirii lui 

Dumnezeu vor trece dincolo de sfârșitul lumii, așa cum re-

iese clar din versetul 6: „Ridicați ochii spre cer, și priviți 

în jos pe pământ! Căci cerurile vor pieri ca un fum, pă-

mântul se va preface în zdrențe ca o haină, și locuitorii lui 

vor muri ca niște muște; dar mântuirea Mea va dăinui în 

veci, și neprihănirea Mea nu va avea sfârșit”. Totuși, lu-

crarea mântuirii în sine față de Biserică va continua să fie 

împlinită până atunci, căci Dumnezeu va face eliberarea și 

mântuirea Bisericii de toți vrăjmașii ei până la sfârșitul lu-

mii, căci despre aceasta vorbește profetul în acest pasaj. 

Lucrarea se va face până la sfârșitul lumii, până ce vrăj-

mașii ei vor înceta să existe și vor înceta să manifeste orice 

putere asupritoare la adresa Bisericii. Această expresie – 

din veac în veac - ne poate determina să descoperim vre-

mea în care Dumnezeu continuă să ducă la îndeplinire lu-

crarea de mântuire pentru Biserica Lui, atât în ce privește 

începutul, cât și în ce privește sfârșitul ei. Ea are loc din 

generație în generație, anume de-a lungul tuturor genera-

țiilor de oameni, începând de la primii oameni de pe pă-

mânt și fiind încheiată numai după ce generațiile de oa-

meni se sfârșesc. De aceea, din aceste cuvinte deducem ur-

mătoarea învățătură: lucrarea de răscumpărare este o lu-

crare pe care Dumnezeu continuă să o împlinească de la că-

derea omului în păcat până la sfârșitul lumii. 

Generațiile de oameni de pe pământ, care s-au născut 

după cădere, sunt formate din oameni părtași corupției 

naturii care a rezultat din cădere, iar aceste generații, prin 
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care se propagă rasa omenească, vor continua să se suc-

ceadă până la sfârșitul lumii. Acestea sunt cele două limite 

ale generațiilor de oameni de pe pământ: căderea omului 

și sfârșitul lumii, sau ziua judecății. Limitele lucrării de 

răscumpărare sunt aceleași, lucrarea constând din faptele 

progresive împlinite de Dumnezeu, prin care răscumpăra-

rea este produsă și realizată, chiar dacă roadele ei vor 

trece dincolo de timp, rămânând veșnice. 

Lucrarea de răscumpărare și lucrarea de mântuire 

sunt unul și același lucru. Ceea ce Scriptura denumește 

uneori mântuirea de către Dumnezeu a poporului Său, în 

alte locuri ea descrie o prin răscumpărarea acelorași oa-

meni de către El. Tot astfel, Hristos este numit deopotrivă 

Mântuitorul și Răscumpărătorul poporului Său. 

Înainte de a prezenta detaliile istoriei lucrării de răs-

cumpărare, vreau să explic termenii folosiți în această în-

vățătură și să arăt ce anume definesc ei și ce ilustrează în ce 

privește realizarea acestei lucrări mărețe a lui Dumnezeu. 

În primul rând, vreau să arăt în ce sens folosesc ter-

menii învățăturii – în mod particular termenul răscumpă-

rare - și felul în care aceasta este o lucrare a lui Dumnezeu, 

realizată de la căderea omului până la sfârșitul lumii. 

I. Folosirea termenului răscumpărare. Aici se poate ca 

lucrarea de răscumpărare să fie înțeleasă uneori într-un 

sens mai limitat, anume în sensul obținerii mântuirii, căci 

termenul are acest sens strict. Dacă luăm cuvântul în acest 

sens restrictiv, lucrarea răscumpărării nu este considerată 
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atât de îndelungă, căci ea a început și s-a sfârșit cu smeri-

rea lui Hristos. Ea a început cu întruparea Lui, a continuat 

de-a lungul vieții Sale și s-a încheiat la momentul rămâne-

rii Lui sub puterea morții, situație care s-a sfârșit prin în-

vierea Lui. De aceea, noi spunem că, în ziua învierii Lui, 

Hristos a încheiat lucrarea de răscumpărare, pentru că 

atunci s-a finalizat obținerea ei și lucrarea în sine, ca și tot 

ceea ce ținea de ea, totul fiind încheiat în ce privește obți-

nerea, deși nu și în ce privește aplicarea răscumpărării. 

Totuși, lucrarea de răscumpărare este înțeleasă alte-

ori într-un sens mai larg, incluzând tot ceea ce Dumnezeu 

realizează pentru a împlini acest scop, nu doar răscumpă-

rarea în sine, ci și toate lucrările lui Dumnezeu care au fost 

pregătitoare răscumpărării, ca și cele care îi asigură suc-

cesul. Astfel, întreaga dispensație care include pregătirea 

răscumpărării și răscumpărarea în sine, ca și aplicarea și 

succesul răscumpărării făcută de Hristos, este denumită 

aici lucrare de răscumpărare. Tot ceea ce Hristos face în 

această lucrare măreață ca Mijlocitor, în oricare dintre ca-

litățile Sale, ca Profet, Preot sau Împărat, când a fost în 

această lume, în natura Sa omenească, dar și înainte sau 

de atunci încoace. Astfel, lucrarea include nu doar ceea ce 

Hristos a făcut ca Mijlocitor, ci și ceea ce Tatăl sau Duhul 

Sfânt au făcut, fie separat, fie uniți în acest plan de răs-

cumpărare a oamenilor păcătoși, sau, cu alte cuvinte, tot 

ceea ce s-a făcut pentru punerea în aplicare a legământului 

răscumpărării. În această carte, mă voi referi la acest sens 

mai larg al lucrării de răscumpărare, căci consider că este 
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o singură lucrare, un singur plan. Diferitele dispensații sau 

acțiuni care îi aparțin acestei lucrări nu sunt decât părți 

ale unei singure scheme de răscumpărare. Există un sin-

gur plan alcătuit de Dumnezeu, plan în care se încadrează 

toate calitățile lui Hristos și la care participă toate Persoa-

nele Trinității. Toate diferitele dispensații care îi aparțin 

acestui plan sunt unite în limitele lui, la fel cum mai multe 

roți formează o singură mașinărie și contribuie la un sin-

gur obiectiv și produc un singur efect. 

II. Când spun că această lucrare este realizată conti-

nuu de la căderea omului până la sfârșitul lumii, vreau să 

subliniez două sau trei lucruri pentru a se înțelege complet 

sensul în care folosesc această expresie. 

1. Nu vreau să spun astfel că nimic nu s-ar fi făcut în 

lucrarea de răscumpărare înainte de căderea omului. 

Unele lucruri fuseseră realizate dinainte de creația lumii, 

ba chiar din veșnicie. Altfel spus, Persoanele Sfintei Treimi 

au colaborat în realizarea planului și a unui legământ de 

răscumpărare. În cadrul acestui legământ, Tatăl L-a de-

semnat pe Fiul, iar Fiul a consimțit să împlinească lucra-

rea, iar toate lucrurile care trebuiau să fie realizate în cadrul 

lucrării au fost stipulate și agreate. Existau lucruri făcute 

prin creația lumii, lucruri care ținteau la planul răscumpă-

rării, căci lumea însăși pare să fi fost creată ca un cadru al 

acestei lucrări. Lucrarea de creație a fost făcută ca un cadru 

pentru manifestarea lucrărilor providenței lui Dumnezeu. 

Așadar, dacă cineva ar întreba care este cea mai mare, cred 
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că este lucrarea providenței, pentru că acțiunile providen-

ței sunt roadele lucrării creației, așa cum zidirea unei case 

are în vedere folosirea ei. Totuși, lucrarea principală a pro-

videnței lui Dumnezeu este lucrarea răscumpărării, așa 

cum voi dovedi mai clar în cele ce urmează. 

Creația cerurilor s-a făcut având în vedere lucrarea de 

răscumpărare, ele fiind un loc destinat pentru cei răscum-

părați: „Atunci Împăratul le va zice celor de la dreapta Lui: 

Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția, 

care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii” (Matei 

25:34). Chiar și îngerii au fost creați pentru a fi folosiți în 

această lucrare, motiv pentru care apostolul îi denumește 

„duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru 

cei ce vor moșteni mântuirea” (Evrei 1:14). În ce privește 

lumea noastră, ea a fost fără îndoială creată pentru a fi 

scena pe care să se desfășoare această lucrare măreață și 

minunată a răscumpărării. De aceea, așa cum pot demon-

stra, această lume este creată în multe aspecte cu înțelep-

ciune, pentru a fi gazda unui om aflat în starea în care el 

se găsește după cădere, aflat sub posibilitatea răscumpă-

rării. De aceea, când spun că lucrarea de răscumpărare se 

desfășoară de la căderea omului până la sfârșitul lumii, nu 

vreau să spun că tot ceea ce s-a făcut în ce privește răs-

cumpărarea a fost realizat numai după cădere. 

2. De asemenea, nu vreau să spun prin această expresie 

că nu vor exista roade care să rămână în urma acestei lu-

crări, după sfârșitul lumii. Acea slavă și fericire ce vor ră-

mâne în cei sfinți pe veci constituie suma tuturor roadelor 
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răscumpărării. Lucrarea de răscumpărare nu este o lucrare 

care să progreseze continuu, dar să nu fie finalizată nicio-

dată. Roadele ei sunt veșnice, dar lucrarea în sine are un 

punct terminus. Chiar dacă ea se sfârșește într-un anumit 

moment, acel punct final este unul care va continua în veci. 

La fel cum există unele lucruri care au contribuit la această 

lucrare – dragostea electivă a lui Dumnezeu și legământul 

răscumpărării - și ele nu au avut niciun început, tot așa roa-

dele acestei lucrări nu vor avea un sfârșit. 

3. De aceea, atunci când afirm că răscumpărarea este 

o lucrare pe care Dumnezeu o desfășoară de la căderea 

omului până la sfârșitul lumii, vreau să spun că acele lu-

cruri care îi aparțin lucrării și sunt parte din acest plan se 

împlinesc unul după altul în tot acest răstimp. Există unele 

lucruri pregătitoare, făcute înainte de demararea efectivă 

a lucrării, iar roadele răscumpărării vor rămâne după ce 

ea se va încheia. Totuși, lucrarea în sine a început imediat 

după cădere și va continua să se desfășoare până la sfârși-

tul lumii. Diferitele dispensații ale lui Dumnezeu manifes-

tate în timp îi aparțin aceleiași lucrări și aceluiași plan, 

având un singur obiectiv. De aceea, toate trebuie conside-

rate ca mai multe acțiuni succesive ale unei singure mași-

nării, care duce la încheiere un singur obiectiv și se sfâr-

șesc cu un singur mare eveniment. 

Tot aici trebuie să facem deosebirea între diferitele 

părți ale răscumpărării în sine, și părțile lucrării prin care 

acea răscumpărare este realizată. Există o diferență între 

beneficiile și lucrarea lui Dumnezeu prin care acele beneficii 
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sunt procurate și atribuite. De exemplu, răscumpărarea Is-

raelului din Egipt, considerată ca un beneficiu de care ei s-

au bucurat, a constat din două părți, anume eliberarea lor 

din robia egipteană anterioară și din starea lor ticăloasă, 

și aducerea lor într-o stare mai fericită, ca slujitori ai lui 

Dumnezeu și moștenitori ai Canaanului. Totuși, există 

multe alte lucruri care sunt parte din acea lucrare. În 

această lucrare se pot include chemarea lui Moise, trimi-

terea lui la Faraon, ca și toate semnele și minunile pe care 

Moise le-a săvârșit în Egipt, precum și aducerea judecăți-

lor groaznice asupra egiptenilor, și multe alte lucruri. 

Aceasta este lucrarea prin care Dumnezeu realizează 

răscumpărarea, și care are loc de la căderea omului până 

la sfârșitul lumii. Despre ea putem vorbi de două aspecte. 

I. În ceea ce privește efectul produs asupra sufletelor ce-

lor răscumpărați, el este comun tuturor veacurilor. Acest 

efect constă în aplicarea răscumpărării în sufletele anumi-

tor persoane, prin convertirea, îndreptățirea, sfințirea și 

glorificarea lor. Prin aceste lucrări, ei sunt răscumpărați 

practic și primesc beneficiul lucrării în efectele ei. Și în acest 

sens lucrarea de răscumpărare este realizată în toate epo-

cile, de la căderea omului până la sfârșitul lumii. Lucrarea 

lui Dumnezeu de convertire a sufletelor, de deschidere a 

ochilor orbi, de destupare a urechilor surde, de înviere a 

sufletelor moarte și de eliberare a robilor ticăloși din mâi-

nile Satanei a început imediat după căderea omului, și a 

continuat să fie realizată în lume de atunci până în ziua de 

astăzi, ea urmând să continue până la sfârșitul lumii. 
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Dumnezeu a avut întotdeauna o Biserică în lume. Chiar 

dacă adeseori a fost foarte puțin numeroasă și s-a aflat în 

circumstanțe foarte smerite, Biserica nu a încetat nicio-

dată să existe. 

Întrucât Dumnezeu continuă să facă lucrarea de con-

vertire a sufletelor oamenilor de-a lungul tuturor veacuri-

lor, El continuă să îi îndreptățească, să le șteargă toate pă-

catele și să îi accepte ca neprihăniți înaintea Lui, prin ne-

prihănirea lui Hristos. El continuă să îi înfieze și să-i pri-

mească din starea lor de copii ai Satanei, considerându-i 

de acum copiii Lui. El continuă să împlinească lucrarea ha-

rului Său, pe care a început-o în ei, să îi mângâie prin ac-

țiunile Duhului Său și să reverse asupra lor, la moartea 

trupurilor lor, acea slavă veșnică ce este rodul răscumpă-

rării făcută de Hristos. Ceea ce este spus în Romani 8:30: 

„Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat; 

și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți; iar 

pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit”, 

este aplicabil în toate veacurile, de la căderea în păcat până 

la sfârșitul lumii. 

Împlinirea acestei lucrări se face prin lucrarea repe-

tabilă și continuă a răscumpărării, din veac în veac, chiar 

dacă în persoane diferite de la o perioadă la alta. 

II. În lucrarea de răscumpărare, în ce privește planul 

ei general și obiectivul universal, ea este realizată conti-

nuu, nu prin repetarea sau înnoirea aceluiași efect în dife-

rite persoane, ci prin multe lucrări succesive și dispensații 

ale lui Dumnezeu, toate îndreptate către un singur efect 
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măreț, fiind alăturate ca părți diferite ale unei singure 

scheme, și laolaltă alcătuind o singură măreață lucrare. 

Totul se produce ca atunci când un templu este zidit, când 

sunt trimiși mai întâi muncitorii, apoi sunt aduse materi-

alele, este pregătit terenul și se pune fundația, după care 

este ridicată suprastructura, o parte după alta, până ce, în 

final, este pusă piatra din capul unghiului și totul se sfâr-

șește. Lucrarea de răscumpărare, în acest sens, poate fi 

comparată cu o astfel de lucrare de construcție. Dumnezeu 

a început-o imediat după cădere și va continua până la 

sfârșitul lumii. Abia atunci, la final, va fi pusă piatra de 

deasupra, și totul va fi dovedit complet și glorios. Această 

lucrare continuă să aibă un efect comun în toate veacurile, 

însă în ce privește planul ei general, ea poate să fie diferită 

de la un veac la celălalt, prin lucrările succesive care sunt 

realizate. Toate sunt parte dintr-o singură schemă mă-

reață, prin care este realizată o unică lucrare, dar ea se 

realizează în diferite etape, câte o etapă în fiecare veac. Voi 

insista mai degrabă către această ultimă perspectivă, fără 

să o exclud pe cea dintâi, căci ambele aspecte caracteri-

zează întreaga lucrare.  

După ce am explicat termenii învățăturii pe care 

vreau să o dau, voi arăta acum care este scopul acestei lu-

crări mărețe, sau care sunt lucrurile rânduite să fie reali-

zate prin ea. Pentru a vedea felul în care un plan este cre-

ionat și pus în aplicare, trebuie să cunoaștem mai întâi din 

ce este el format. De exemplu, pentru a ști felul în care un 

lucrător procedează și pentru a înțelege diferitele etape pe 



26         UN SINGUR PLAN  |  EDWARDS 

care le parcurge pentru a face o anumită lucrare, trebuie 

să fim informați în legătură cu intenția sau ce urmărește 

să realizeze. Altfel, putem sta alături de el, văzându-l fă-

când un lucru după altul, și să rămânem totuși nedumeriți, 

pentru că, de-a lungul procesului, nu vedem nimic clar în 

ce privește finalitatea lucrării lui. Dacă un arhitect care ar 

avea la îndemână mai mulți muncitori, ar proceda la con-

strucția unui palat deosebit, și un străin trecând prin zonă 

l-ar vedea, totul i s-ar părea confuz, pentru că tot ce ar 

vedea în anumite etape ar fi niște oameni care sapă în pă-

mânt, alții care aduc lemne, alții care șlefuiesc pietre, și tot 

așa. De aceea, ca să nu vi se pară confuz când priviți la 

anumite lucrări sau dispensații ale lui Dumnezeu care 

aparțin acestei lucrări deosebite de răscumpărare, voi pre-

zenta pe scurt principalele lucruri rânduite de Dumnezeu 

ca să fie obținute prin lucrarea de răscumpărare. 

I. În primul rând, prin lucrarea de răscumpărare, 

Dumnezeu îi va pune pe toți vrăjmașii Lui sub picioarele 

Sale, iar bunătatea Lui va fi arătată în final triumfătoare 

asupra oricărui lucru rău. La scurt timp după ce lumea a 

fost creată, răul a intrat în lume prin căderea îngerilor și 

a omului. După ce Dumnezeu a făcut ființe raționale, din-

tre ele s-au ridicat unele împotriva Lui, astfel că I-au de-

venit vrăjmași, apoi răul a intrat în lume prin căderea 

omului, și astfel s-au adăugat și oamenii în rândul vrăjma-

șilor lui Dumnezeu. Satana s-a străduit să împiedice planul 

lui Dumnezeu în creația lumii, să distrugă lucrarea mâinilor 

Lui, să smulgă din mâinile Sale stăpânirea peste univers, să 
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Îi uzurpeze tronul și să se așeze ca Dumnezeu în această 

lume, în locul Aceluia care a creat-o. Având în vedere aceste 

țeluri, el a introdus păcatul în lume și, după ce l-a făcut pe 

om vrăjmașul lui Dumnezeu, a adus asupra omului vinovă-

ția, moartea și cea mai groaznică stare spirituală. 

Astfel, unul dintre scopurile deosebite ale lui Dumne-

zeu în lucrarea de răscumpărare a fost acela de a-i supune 

pe toți vrăjmașii: „trebuie ca El să împărățească până îi va 

pune pe toți vrăjmașii sub picioarele Sale” (1 Corinteni 

15:25). Lucrurile au fost rânduite de la început așa încât El 

să îl încurce pe Satana și să triumfe asupra lui, și ca Satana 

să fie zdrobit sub picioarele lui Hristos (Geneza 3:15). Pro-

misiunea a fost făcută, și ea spunea că Sămânța femeii 

avea să îi zdrobească capul șarpelui. Distrugerea lucrărilor 

diavolului și încurcarea lui în toate planurile sale a fost 

parte din concepția inițială a acestei lucrări de către Dum-

nezeu: „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lu-

crările diavolului” (1 Ioan 3:8). A fost parte din planul Lui 

să triumfe asupra păcatului și asupra corupției morale a 

oamenilor, să dezrădăcineze aceste rele din inimile copii-

lor Lui, și să îi asemene cu Sine. El a stabilit de asemenea 

ca harul Lui să iasă victorios asupra vinovăției omului și 

să compenseze păcatele, care nu pot avea merite. Mai apoi, 

parte din planul Său a fost și biruința asupra morții și, 

chiar dacă acest ultim vrăjmaș urmează să fie distrus, el 

va fi învins și alungat pe veci. Astfel, Dumnezeu Se va do-

vedi glorios peste tot răul și triumfător peste toți vrăjmașii 

Lui, prin lucrarea de răscumpărare. 
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II. Planul lui Dumnezeu a fost conceput pentru restau-

rarea perfectă a tuturor lucrurilor pierdute prin căderea în 

păcat, în ceea ce privește partea aleasă a lumii, prin Fiul Său. 

De aceea, pasajele Scripturii ne vorbesc despre restaurarea 

tuturor lucrurilor: „pe care cerul trebuie să-L primească, 

până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor: despre 

aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților 

Săi proroci din vechime” (Faptele Apostolilor 3:21); „Pocă-

iți-vă dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se 

șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de învio-

rare” (Faptele Apostolilor 3:19). 

Prin căderea în păcat, sufletul omului a căzut în 

pierzare, chipul lui Dumnezeu a fost deformat în el, natura 

omului a fost coruptă și el a devenit mort în păcat. De 

aceea, planul lui Dumnezeu a fost acela de a restaura su-

fletul omului la viață și chipul divin prin convertire, de a 

duce la îndeplinire schimbarea prin sfințire și de a o desă-

vârși în slavă. Trupul omenesc a fost și el supus ruinei, căci 

căderea lui în păcat l-a făcut supus morții. Astfel, planul 

lui Dumnezeu a fost să îl restaureze din această pierzare și 

nu doar să-l elibereze de moarte prin înviere, ci să îl elibe-

reze din starea de trup muritor, făcându-l asemenea tru-

pului glorios al lui Hristos. Lumea a fost pierdută din cauza 

păcatului omului la fel de mult pe cât ar fi fost aruncată în 

haos, căci cerurile și pământul au fost răsturnate. Dar pla-

nul lui Dumnezeu a fost acela de a restaura toate lucrurile, 

ca și cum ar crea un cer nou și un pământ nou: „Căci iată, 

Eu fac ceruri noi și un pământ nou; așa că nimeni nu-și va 
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mai aduce aminte de lucrurile trecute, și nimănui nu-i vor 

mai veni în minte” (Isaia 65:17); „Dar noi, după făgăduința 

Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui 

neprihănirea” (2 Petru 3:13). 

Lucrarea prin care aceste lucruri au fost făcute a înce-

put imediat după cădere și, ca atare, ea continuă până ce 

toate vor fi finalizate, până când întreaga lume, cer și pă-

mânt, vor fi restaurate. În sens spiritual, vor exista ceruri 

noi și un pământ nou, lucruri care vor fi la sfârșitul lumii. 

În felul acesta ni se vorbește în Apocalipsa 21:1: „Apoi am 

văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că cerul dintâi 

și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era”. 

III. Un alt scop măreț al lui Dumnezeu în lucrarea de 

răscumpărare a fost acela de a aduce laolaltă toate lucrurile 

în Hristos, cele din cer și cele de pe pământ, adică toate 

făpturile alese; să aducă toate ființele alese din cer și de pe 

pământ la o unire, unul cu altul, într-un singur trup, sub 

un singur Cap și să le unească într-un singur trup înaintea 

lui Dumnezeu Tatăl. Acest lucru a început imediat după 

cădere și este o lucrare ce se desfășoară de-a lungul tutu-

ror veacurilor, fiind desăvârșită odată cu sfârșitul lumii. 

IV. Dumnezeu a stabilit ca, prin această lucrare, să de-

săvârșească și să încheie gloria aleșilor Lui prin gloria lui 

Hristos: „Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu 

le-a auzit și la inima omului nu s-au suit” (1 Corinteni 2:9). 

El a dorit să îi aducă pe aleșii Săi la trăsăturile perfecte și 

la frumusețea chipului Său sfânt, o frumusețe potrivită 

pentru ființele spirituale; să îi aducă la starea de cinste, 
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ridicându-i la o înălțime indescriptibilă a plăcerii și bucu-

riei. Astfel, El a hotărât să glorifice întreaga Biserică a oa-

menilor aleși în suflet și trup, și să aducă gloria îngerilor 

aleși la cel mai înalt nivel, sub un singur Cap. 

V. În toate acestea, Dumnezeu a plănuit și a hotărât să 

manifeste gloria Sfintei Treimi binecuvântate într-o mă-

sură deosebită. Dumnezeu a avut din veșnicie un plan prin 

care să Se glorifice pe Sine, anume să glorifice fiecare Per-

soană a Dumnezeirii. Obiectivul trebuie luat în conside-

rare cu prioritate în ordinea naturală, după care vin mij-

loacele. De aceea, trebuie să înțelegem că, odată ce Dum-

nezeu a descoperit acest obiectiv, a procedat la alegerea 

mijloacelor, și principalul mijloc pe care l-a adoptat a fost 

această lucrare măreață de răscumpărare. Scopul Lui cu 

această lucrare a fost să Îl glorifice pe singurul Său Fiu, 

Isus Hristos, și, prin Fiul, să Îl glorifice pe Tatăl: „Acum, 

Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în 

El. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, și Dumnezeu Îl 

va proslăvi în El însuși, și-L va proslăvi îndată” (Ioan 

13:31-32). Astfel, planul Lui a fost ca Fiul să fie glorificat 

în felul acesta și să Îl glorifice pe Tatăl prin ceea ce avea să 

fie împlinit de Duhul spre slava Duhului, așa încât întreaga 

Trinitate, ca atare, și fiecare Persoană a ei, separat, să fie 

peste măsură de glorificată. Lucrarea ce a constituit mijlo-

cul acestui obiectiv a început imediat după cădere și con-

tinuă de-a lungul istoriei, încheindu-se doar la sfârșitul lu-

mii, când toată această slavă avută în intenție va fi mani-

festată pe deplin în toate lucrurile. 
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Odată ce am explicat termenii din această doctrină și 

am arătat care sunt lucrurile ce trebuie împlinite prin 

această măreață lucrare a lui Dumnezeu, voi trece acum la 

istoria pe care am propus să o prezint de la început, adică 

să arăt felul în care a fost concepută lucrarea de răscum-

părare și ce s-a realizat prin ea, în diferitele etape ale aces-

tei lucrări, de la căderea omului în păcat până la sfârșitul 

lumii. 

Pentru a face aceasta, am hotărât să împart istoria 

omenirii în trei mari perioade: 

• Prima perioadă, de la căderea omului în păcat 

până la întruparea lui Hristos. 

• A doua perioadă, de la întruparea lui Hristos 

până la învierea Lui, sau întreaga perioadă a 

smeririi lui Hristos. 

• A treia perioadă, de la învierea lui Hristos până 

la sfârșitul lumii. 

Unii ar putea să considere că aceasta este o împărțire 

foarte inegală, și într-adevăr, ea este inegală în anumite 

aspecte, întrucât cea de-a doua perioadă este cu mult mai 

scurtă decât oricare dintre celelalte, având între 30 și 40 

de ani, în timp ce celelalte conțin mii de ani. Totuși, ea este 

mai importantă în planul de răscumpărare decât celelalte 

două. De aceea, voi arăta acum felul specific în care lucra-

rea de răscumpărare este realizată de-a lungul fiecăreia 

dintre aceste perioade, în ordine, făcând mai înainte de 

toate următoarele trei afirmații: 
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I. De la căderea omului în păcat până la întruparea lui 

Hristos, Dumnezeu a înfăptuit acele lucruri ce erau pregă-

titoare venirii Mântuitorului, prin înaintemergători și prin 

simboluri ale Persoanei și lucrării Sale. 

II. Perioada de timp de la întruparea până la învierea 

lui Hristos a fost folosită specific pentru obținerea răscum-

părării. 

III. Perioada de timp de la învierea lui Hristos până la 

sfârșitul lumii este concentrată cu totul pe aplicarea sau 

împlinirea efectului deosebit sau a succesului acestui plan. 

Adevărul doctrinar prezentat mai sus poate să apară 

într-o lumină clară atunci când analizăm aspectele speci-

fice ale fiecăreia dintre aceste trei afirmații, lucru pe care 

îl vom face pe parcursul acestei cărți.  
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DE LA CĂDEREA OMULUI ÎN 
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INTRODUCERE 

 

În această perioadă de timp, toate lucrurile deosebite 

ale lui Dumnezeu săvârșite în această lume au fost pregă-

titoare. Au existat multe schimbări deosebite și revoluții în 

lume, însă toate nu au făcut altceva decât să miște roțile 

providenței pentru a crea calea pentru venirea lui Hristos, 

și pentru ceea ce El avea să facă în lume. La fel au fost și 

toate lucrările deosebite ale lui Dumnezeu față de Biserica 

Lui. Înainte de venirea lui Hristos, Biserica s-a aflat sub 

diferite dispensații ale providenței și în circumstanțe 

foarte variate, însă toate aceste dispensații au fost gândite 

pentru pregătirea căii pentru venirea lui Hristos. Dumne-

zeu a produs mântuirea sufletelor oamenilor de-a lungul 

acelei întregi perioade de timp, chiar dacă numărul celor 

mântuiți a fost foarte mic prin comparație cu perioada ce 

a urmat, și tot acest lucru s-a produs ca un mijloc de anti-

cipare a lucrării de răscumpărare și a succesului ei. Toate 

sufletele care au fost mântuite înainte de venirea lui Hris-

tos au fost doar pârga secerișului viitor. 

Dumnezeu a produs multe eliberări ale Bisericii Sale 

înainte de venirea lui Hristos, însă acestea au fost doar ima-

gini și lucrări înaintemergătoare ale gloriei mântuirii. Bise-

rica existentă în această perioadă de timp s-a bucurat de 

lumina revelației divine. Membrii Bisericii au avut lumina 

Evangheliei într-o anumită măsură. Totuși, toate aceste re-

velații nu au fost decât niște prevestitori ai luminii mărețe 



36         UN SINGUR PLAN  |  EDWARDS 

pe care Dumnezeu avea să o aducă atunci când a venit pen-

tru a fi Lumina lumii. Această întreagă perioadă de timp a 

fost timpul nopții, timp în care Biserica lui Dumnezeu nu 

a fost lăsată cu totul fără lumină, dar a fost ca lumina lunii 

și a stelelor, o lumină mică prin comparație cu lumina soa-

relui, o lumină amestecată cu mult întuneric. Ea nu a avut 

o glorie asemenea celei care a urmat (2 Corinteni 3:10). 

Este adevărat că Biserica a avut parte de lumina soarelui, 

dar lumina ei a venit ca și cum ar fi fost reflectată de lună 

și de stele. Biserica a existat în acea perioadă ca într-o 

oglindă: „Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu 

spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este 

stăpân pe tot. Ci este sub epitropi și îngrijitori, până la vre-

mea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram ne-

vârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lu-

mii” (Galateni 4:1-3). 

Pentru a căpăta o claritate mai mare și pentru a ob-

serva aspectele specifice, voi împărți această perioadă în 

mai multe etape: 

1) De la căderea în păcat până la potop; 

2) De la potop până la chemarea lui Avraam; 

3) De la chemarea lui Avraam până la Moise; 

4) De la Moise până la David; 

5) De la David până la robia babiloniană; 

6) De la robia babiloniană până la întruparea lui Hris-

tos.
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Capitolul 2.  

DE LA CĂDEREA OMULUI 
ÎN PĂCAT PÂNĂ LA POTOP 

 

Deși această perioadă a fost cel mai departe de întru-

parea lui Hristos, totuși acesta a fost momentul când a în-

ceput clădirea glorioasă a planului mântuirii. 

I. Imediat ce omul a căzut în păcat, Hristos Și-a înce-

put lucrarea. Acela a fost momentul când El a început să 

pună în aplicare lucrarea și slujba Sa de Mijlocitor. El Își 

asumase această lucrare dinainte de creația lumii. El S-a 

angajat din întreaga veșnicie înaintea Tatălui să Se înfăți-

șeze ca Mijlocitor al omului și să Își însușească acea slujire 

când avea să se ivească ocazia. Acum însă venise vremea 

să pună în practică acel angajament. Hristos, Fiul cel veș-

nic al lui Dumnezeu, S-a îmbrăcat cu acest caracter mijlo-

citor și, în această calitate, S-a înfățișat înaintea Tatălui. 

El a făcut imediat pasul între măreția sfântă și infinită a 

lui Dumnezeu, care fusese jignită, și omenirea care o jig-

nise. El a acceptat această interpunere și astfel, mânia a 

fost împiedicată să se manifeste în plinătatea ei prin bles-

temul groaznic pe care omul l-a adus asupra sa. 

Hristos a început să îndeplinească slujba de Mijlocitor 

între Dumnezeu și om imediat ce omul a căzut în păcat, 

pentru că îndurarea a început să se manifeste față de om 



38         UN SINGUR PLAN  |  EDWARDS 

din acel moment. A existat milă în îndurarea lui Dumne-

zeu, prin faptul că El nu l-a distrus pe om așa cum a făcut 

cu îngerii, când aceștia au căzut. Totuși, în lipsa unui Mij-

locitor, nu poate exista îndurare care să se manifeste față 

de omul căzut. Dacă, în îndurarea Lui, Dumnezeu nu l-ar 

fi înfrânat pe Satana, acesta s-ar fi aruncat imediat asupra 

prăzii sale. Hristos a început să facă o parte din slujirea de 

mijlocire pentru om imediat ce omul a căzut în păcat, în-

trucât nu poate exista îndurare față de om decât cea obți-

nută prin mijlocirea lui Hristos. Începând din acea zi, Hris-

tos Și-a asumat grija Bisericii, prin exersarea tuturor sluj-

belor Sale. El Și-a asumat și a început lucrarea de a învăța 

omul, în exercițiul calității Sale profetice. El a început să 

mijlocească pentru omul căzut, în lucrarea Sa preoțească.  

Tot astfel, El a început să guverneze în Biserică și în 

lume ca Împărat. Din acel moment înainte, El a luat asupra 

Sa grija apărării Bisericii Sale alese de toți vrăjmașii ei. 

Când Satana, marele vrăjmaș, l-a cucerit și l-a detronat pe 

om, sarcina împotrivirii față de Satana și a cuceririi acestuia 

I-a fost dată lui Hristos. De aici înainte, El a fost Cel care Și-

a asumat slujba de supunere a acelui adversar puternic și 

viclean. El a fost rânduit să fie Căpetenia oștirilor Domnu-

lui, Căpetenia mântuirii lor. Din acel moment înainte, 

această lume și tot ceea ce cuprinde ea a fost așezată la pi-

cioarele Fiului lui Dumnezeu, căci atunci când omul a păcă-

tuit, Dumnezeu Tatăl nu mai putea să fie prezent ca atare 

în această lume care apostaziase și se răzvrătise împotriva 

Lui. De aici înainte, El trebuia să acționeze doar printr-un 
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Mijlocitor, în învățarea oamenilor, în guvernarea lor și 

prin a le da orice fel de binecuvântări. 

De aceea, când citim în istoria sacră ceea ce Dumne-

zeu a făcut de la un moment la altul față de Biserica și po-

porul Său, și felul în care El S-a descoperit față de copiii 

Lui, trebuie să înțelegem că avem de-a face în special cu 

cea de-a doua Persoană a Sfintei Treimi.  

Când citim că Dumnezeu Și-a făcut apariția după că-

dere, într-o formă vizibilă sau într-un simbol exterior al 

prezenței Sale, în mod obișnuit, dacă nu chiar în toate situ-

ațiile, trebuie să înțelegem că este vorba de a doua Persoană 

a Sfintei Treimi. „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; 

singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut 

cunoscut” (Ioan 1:18). De aceea, El este caracterizat drept 

„chipul Dumnezeului celui nevăzut” (Coloseni 1:15), suge-

rând că, deși Tatăl este invizibil, Hristos este imaginea sau 

reprezentarea Sa, prin care Tatăl Se face văzut. 

Da, și nu doar că această lume a ajuns în mâinile lui 

Hristos, pentru ca El să îngrijească de ea și să o guverneze, 

să o rânduiască potrivit planului Său de răscumpărare, ci, 

într-un anume sens, întregul univers a fost pus la picioa-

rele Lui. Din acel moment înainte, îngerii Îi sunt supuși în 

această slujire mijlocitoare, așa cum este dovedit prin na-

rațiunea Scripturii, în care avem relatări ale acțiunilor lor 

ca duhuri slujitoare spre binele Bisericii. 

De aceea, putem spune că, după căderea lui Adam, 

imediat a fost făcut cunoscut în ceruri printre îngeri că 
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Dumnezeu are un plan de răscumpărare a omului căzut, 

că Hristos Și l-a însușit prin slujirea și lucrarea de mijloci-

tor între Dumnezeu și om, și că îngerii Îi erau acum sluji-

tori în această lucrare. Mai apoi, așa cum, în această lu-

crare, Hristos a fost instalat cu solemnitate ca Împărat al 

cerului și, de aici înainte, ca Dumnezeu-Om, este lumina și 

soarele cerului (în acord cu Apocalipsa 21:23)1, tot așa, 

această revelație făcută în ceruri printre îngeri a fost ca un 

prim răsărit al acestei lumini în ceruri. Când Hristos S-a 

înălțat la ceruri după patima Sa și a fost înscăunat cu so-

lemnitate, atunci acest Fiu S-a ridicat în ceruri, fiind Mie-

lul și Lumina noului Ierusalim. 

II. Având în vedere aceasta, Evanghelia a fost descope-

rită pentru prima dată pe pământ prin următoarele cu-

vinte: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între să-

mânța ta și Sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, și tu Îi 

vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3:15). Putem să presupunem 

că, înainte de a fi arătată pe pământ, intenția lui Dumne-

zeu de a răscumpăra omul decăzut a fost manifestată mai 

întâi în ceruri, întrucât acțiunile îngerilor ca duhuri sluji-

toare ale Mijlocitorului cereau acest lucru, căci imediat ce 

Hristos Și-a însușit lucrarea de Mijlocitor, a fost necesar 

ca îngerii să Îi fie supuși în acea slujire. De aceea, lumina 

a răsărit prima dată în ceruri, dar foarte curând ea a fost 

arătată și pe pământ. În acele cuvinte ale lui Dumnezeu 

există o sugestie legată de Garantul ce a fost rânduit pentru 

 
1 Apocalipsa 21:23 – „Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună, ca s-o lumi-

neze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, și făclia ei este Mielul”. 
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om, după ce omul eșuase. Aceasta a fost prima descoperire 

a legământului harului, primul răsărit al luminii Evanghe-

liei pe pământ. 

Înainte de căderea omului în păcat, această lume se bu-

cura de lumina miezului zilei, de lumina cunoștinței lui 

Dumnezeu, de lumina slavei Lui și de lumina favorii Sale. 

Când omul a căzut, toată această lumină s-a stins dintr-o 

dată, iar lumea s-a întors înapoi în întuneric total, un întu-

neric mai mare decât cel de dinainte de creația lumii2. Întu-

nericul era pe fața adâncului, un întuneric de o mie de ori 

mai ireparabil decât cel dintâi. Nici oamenii și nici îngerii 

nu puteau găsi o cale prin care acest întuneric să fie risipit. 

Am văzut apoi cum, în întunecimea lor, Adam și soția lui au 

văzut că erau goi și și-au cusut frunze, și când au auzit gla-

sul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină, s-au as-

cuns printre copaci. Dumnezeu i-a chemat pentru prima 

dată să dea socoteală și l-a întrebat pe Adam: „Cine ți-a spus 

că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți po-

runcisem să nu mănânci?” (v. 11). Putem să ne gândim că 

inimile lor au fost atunci pline de rușine și groază, dar 

aceste cuvinte ale lui Dumnezeu (Geneza 3:15) au constituit 

primul răsărit al luminii Evangheliei după acest întuneric 

trist. Înaintea acestor cuvinte nu a existat nici măcar o lică-

rire de lumină, nicio rază de mângâiere și nici cea mai ne-

însemnată speranță. Chiar dacă aceasta a fost o revelare ob-

scură a Evangheliei, totuși ea a fost cuprinzătoare, deși nu 

 
2 Geneza 1:2 – „Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului de ape era întuneric, 

și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor”. 
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a fost făcută direct lui Adam și Eva, ci este conținută în ceea 

ce Dumnezeu i-a spus șarpelui. 

În expresia „Sămânța femeii” avem o sugestie sigură 

a planului îndurător, care a fost ca primele licăriri ale lu-

minii la cel dintâi răsărit. Această referire la îndurare a 

fost dată chiar înainte ca sentința să fie pronunțată asupra 

lui Adam sau a Evei, din blândețe față de ei, pentru ca aceș-

tia să nu fie copleșiți de sentința condamnării, fără a avea 

vreun lucru pus înaintea lor din care să extragă nădejde.  

Unul dintre acele lucruri deosebite care au fost avute în 

vedere prin lucrarea de răscumpărare este sugerat mai clar, 

anume supunerea de către Dumnezeu a vrăjmașilor Lui sub 

picioarele Fiului Său. Planul lui Dumnezeu pentru aceasta a 

fost primul lucru afirmat. Probabil că Satana ar fi triumfat 

mult la căderea omului, gândindu-se că ar fi învins și detur-

nat obiectivele lui Dumnezeu în creație. Totuși, prin aceste 

cuvinte, Dumnezeu sugerează clar că Satana nu va învinge în 

final, ci asupra lui vor veni victoria și triumful complet prin 

Sămânța femeii. Această descoperire a Evangheliei a fost pri-

mul lucru pe care Hristos l-a făcut în lucrarea Sa profetică. 

De la căderea omului și până la întruparea lui Hristos, Dum-

nezeu a făcut acele lucruri ce au avut rol pregătitor pentru 

venirea lui Hristos în vederea realizării răscumpărării, ca 

niște înaintemergători și simboluri ale acesteia. Unul dintre 

rolurile lor a fost să prezică și să promită răscumpărarea, lu-

cruri care s-au repetat din veac în veac, până la venirea lui 

Hristos. Aceasta a fost prima promisiune dată, prima profe-

ție ce a fost făcută vreodată cu privire la răscumpărare. 
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III. La scurtă vreme după aceasta a fost instituit obi-

ceiul jertfelor, cu scopul de a constitui un simbol continuu 

al jertfei lui Hristos, până ce El avea să vină și să Se aducă 

pe Sine ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Jertfele nu au fost 

o rânduială stabilită prima dată prin Legea levitică, deoa-

rece ele au fost parte din închinarea instituită de la bun 

început înaintea lui Dumnezeu. Citim în Biblie despre pa-

triarhii Avraam, Isaac și Iacov, și vedem că aceștia au adus 

jertfe, iar înaintea lor vedem că Noe și Abel au adus închi-

nare prin jertfă. Aceste lucruri s-au făcut prin rânduială 

divină, căci jertfele au fost parte din închinarea la Dumne-

zeu în Biserica Sa, jertfe care au fost aduse cu credință, și 

pe care Dumnezeu le-a acceptat. Aceasta dovedește că jer-

tfele s-au făcut la porunca Lui, căci ele nu erau parte din 

închinarea naturală de până atunci. Lumina naturii nu îi 

învață pe oameni să aducă animale ca jertfă înaintea lui 

Dumnezeu, și văzând că ele nu sunt sugerate de legea na-

turii ca acceptabile înaintea lui Dumnezeu, rezultă că jer-

tfele au venit prin porunca expresă a lui Dumnezeu, căci 

El Și-a afirmat dezgustul față de închinarea adusă după 

poruncile oamenilor, fără să fie instituite de El (Isaia 

29:13). O închinare care nu este instituită de Dumnezeu 

nu poate fi adusă cu credință, pentru că acea credință nu 

are fundament în lipsa poruncii lui Dumnezeu. Oamenii 

nu pot să nădăjduiască să fie primiți de Dumnezeu acolo 

unde nu există porunca Lui și acolo unde El nu a promis că 

îi va accepta. De aceea, rezultă că obiceiul de a aduce jertfe 

înaintea lui Dumnezeu a fost instituit la scurtă vreme după 

cădere, căci Scriptura ne învață că Abel a jertfit „din oile 
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întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor” (Geneza 

4:4), și că jertfa lui a fost primită de Dumnezeu.3 În această 

narațiune nu există nimic care să sugereze că instituirea 

jertfelor s-ar fi făcut atunci când Abel a adus jertfa înaintea 

lui Dumnezeu, ci mai degrabă este sugerat că Abel nu a 

făcut altceva decât să se supună unei rânduieli deja insti-

tuite. Este foarte probabil ca jertfele să fi fost instituite 

imediat după ce Dumnezeu a descoperit legământul haru-

lui (Geneza 3:15) ca temeiul pe care a fost instituită rân-

duiala jertfelor. Promisiunea a fost prima piatră pusă în 

această clădire glorioasă, anume lucrarea de răscumpă-

rare, iar următoarea piatră, instituția jertfelor, a fost așe-

zată ca un simbol al jertfei mărețe ce avea să fie adusă 

peste veacuri. 

Următorul lucru despre care ni se vorbește după ce 

Dumnezeu a pronunțat sentința asupra șarpelui, asupra 

femeii și asupra bărbatului a fost că Dumnezeu le-a făcut 

haine din piele și i-a îmbrăcat, lucruri despre care majori-

tatea teologilor cred că au fost piei de animale ucise ca jer-

tfă. Până la potop nu avem nicio relatare prin care să ni se 

sugereze că animalele ar fi fost ucise cu alt scop decât pen-

tru a fi aduse ca jertfe. Știm că, până la potop, oamenii nu 

au avut permisiunea să mănânce carnea animalelor ca pe 

o hrană obișnuită. Înaintea căderii, hrana omului era for-

mată din fructele pomilor din Paradis, iar după cădere, 

hrana lui venea din cultivarea pământului: „să mănânci 

 
3 Evrei 11:4 – „Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. 

Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. 

Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort”. 
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iarba de pe câmp” (Geneza 3:18). Prima dată când omului 

i s-a permis să mănânce carne ca hrană obișnuită a fost 

după potop: „Tot ce se mișcă și are viață, să vă slujească 

de hrană: toate acestea vi le dau, ca și iarba verde” (Geneza 

9:3). De aceea, este posibil ca hainele cu care Adam și Eva 

au fost îmbrăcați să fi fost făcute din pieile jertfelor lor. 

Faptul că au fost îmbrăcați de Dumnezeu cu acestea con-

stituia o imagine vie a îmbrăcării lor cu neprihănirea lui 

Hristos. Dumnezeu fusese Cel care le dăduse această îm-

brăcăminte, căci este spus că Dumnezeu a făcut pentru ei 

tunici din piei și i-a îmbrăcat. Neprihănirea cu care noi 

suntem îmbrăcați vine de la Dumnezeu. Doar El îmbracă 

sufletul gol. 

Primii noștri părinți, care erau goi, au fost îmbrăcați 

cu prețul vieții. Animalele au fost ucise pentru ca ei să 

poată avea haine. Iată ce face Hristos pentru ca sufletele 

noastre goale să poată fi îmbrăcate. Cortul din pustie, sim-

bolul Bisericii, era acoperit cu pieile roșii ale vițeilor, ca și 

cum ar fi fost îmbibate în sânge, pentru a simboliza că ne-

prihănirea lui Hristos a fost obținută prin durerile morții, 

prin care El Și-a vărsat sângele prețios. 

Am observat anterior că lumina de care Biserica s-a 

bucurat după căderea omului și până la venirea lui Hristos 

a fost ca lumina de care ne bucurăm în timpul nopții, nu 

direct lumina soarelui, ci o lumină reflectată de lună, lu-

mină care L-a prefigurat pe Hristos, Soarele neprihănirii 

care avea să răsară. Această lumină era primită în două 

feluri: prin prezicerile lui Hristos care avea să vină, și prin 
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umbre și simboluri, prin care erau prefigurate venirea Lui 

și răscumpărarea. Primul lucru care s-a făcut pentru a pre-

găti calea pentru Hristos pe prima dintre aceste căi a fost 

promisiunea făcută, iar primul lucru în ce privește simbo-

lurile și umbrele a fost instituirea jertfelor despre care 

vorbim. Așa cum acea făgăduință din Geneza 3:15 a con-

stituit primul răsărit al luminii Evangheliei după căderea 

omului, prin mijloc profetic, tot așa instituirea jertfelor a 

fost primul element simbolic referitor la răscumpărare. 

Primul lucru s-a făcut în aplicarea slujbei profetice a lui 

Hristos, iar cel de-al doilea în manifestarea lucrării Sale 

preoțești. 

Instituția jertfelor a fost un lucru deosebit ce s-a făcut 

în vederea pregătirii căii pentru venirea lui Hristos și pen-

tru realizarea răscumpărării. Jertfele Vechiului Testament 

au fost principalele simboluri vechi-testamentale ale lui 

Hristos și ale răscumpărării Lui, și aveau tendința de a în-

drepta gândurile Bisericii vizibile a lui Dumnezeu către ne-

cesitatea unei jertfe ispășitoare, prin care Dumnezeu să fie 

satisfăcut în dreptatea Lui față de păcat. Astfel, ea a pregătit 

calea pentru vestirea Evangheliei glorioase, care descoperă 

mărețul sacrificiu al lui Hristos în Biserica vizibilă și nu 

doar atât, ci chiar înaintea lumii și a omenirii întregi. Din 

această instituție a jertfelor, toate popoarele și-au derivat 

obiceiul de a aduce jertfe zeilor spre ispășirea păcatelor lor. 

Nicio națiune, oricât de barbară ar fi, nu este lipsită de acest 

obicei. Aceasta este o dovadă deosebită a veridicității cre-

dinței creștine, căci niciun popor, cu excepția evreilor, nu 
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putea spune cum au ajuns aceste jertfe să devină obiceiuri 

și în ce fel trebuiau ei să aducă jertfe înaintea zeităților lor. 

Lumina naturii nu îi învăța un astfel de lucru. Revelația na-

turală nu îi învăța că zeii lor ar fi fost înfometați și s-ar fi 

hrănit din carnea pe care oamenii o ardeau cu ocazia jer-

tfelor, și totuși toate popoarele au avut acest de obicei, al 

cărui izvor nu poate fi altul decât jertfa lui Noe, pe care el 

însuși o moștenise de la înaintașii lui, cărora Dumnezeu 

le-o dăduse ca un simbol al jertfei mărețe a lui Hristos. 

Totuși, prin acest mijloc, toate popoarele lumii și-au însu-

șit ideea că este necesară o jertfă sau o ispășire pentru pă-

cat, așa încât acest sistem al jertfelor constituie o cale prin 

care ei să înțeleagă mai bine doctrina deosebită a Evan-

gheliei, care vorbește despre ispășirea și jertfa lui Hristos. 

IV. La scurt timp după cădere, Dumnezeu a început în 

fapt să mântuiască sufletele oamenilor prin răscumpărarea 

lui Hristos. Prin aceasta, Hristos, care Își asumase lucrarea 

de Mijlocitor între Dumnezeu și om, a început acea lucrare, 

prin care S-a înfățișat în exercițiul slujirii Sale regale, la fel 

ca în jertfele în care El era reprezentat în slujba preoțească, 

și ca în prima profeție a răscumpărării prin Hristos, unde 

apăruse în exercițiul slujirii Sale profetice.  

În acea prezicere, lumina răscumpărării lui Hristos a 

răsărit pentru prima dată prin profeție, prin instituția jer-

tfelor, în chip simbolic, și, în felul acesta, El a început în 

mod real să îi mântuiască pe oameni odată cu primele 

semne ale lucrării Sale, care au fost și primele roade ale ei. 
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De aceea, este posibil ca Adam și Eva să fi fost primele 

roade ale răscumpărării lui Hristos, concluzie pe care o ex-

tragem din maniera în care Dumnezeu i-a tratat mângâ-

indu-i în felul Lui, după ce aceștia au conștientizat căderea 

și s-au îngrozit de starea lor. Ei au fost treziți și s-au ruși-

nat, având sentimentul vinovăției lor; ochii le-au fost des-

chiși și au văzut că erau goi, țesându-și frunze ca să își 

acopere goliciunea. La fel ca ei, păcătosul care se află sub 

primele semne ale trezirii este înclinat să se străduiască să 

își ascundă goliciunea sufletului în spatele unei neprihă-

niri de sine închipuită.  

Apoi ei au fost îngroziți și mai mult, auzind glasul lui 

Dumnezeu care venea să îi condamne. Hainele lor din 

frunze nu puteau să le asigure iertarea, și totuși, în ciuda 

acestui lucru, ei s-au ascuns printre pomii grădinii, pentru 

că erau goi și nu îndrăzneau să-și pună credința în frun-

zele lor ca să le acopere goliciunea înaintea lui Dumnezeu. 

Atunci ei au fost treziți și mai mult, când Dumnezeu i-a 

chemat să dea socoteală. Totuși, în timp ce groaza lor a 

crescut și au ajuns să se înfățișeze înaintea Judecătorului 

lor tremurând și fiind uluiți, fără a avea vreun lucru la care 

să apeleze și de unde să își extragă nădejdea, Dumnezeu 

le-a dat o încurajare ca să îi ferească de efectele îngrozi-

toare ale disperării odată ce s-au trezit, dându-le astfel un 

indiciu al planului îndurării printr-un Mântuitor, chiar 

înainte de a pronunța sentința împotriva lor. Apoi El a pro-

nunțat sentința, prin care putem presupune că primii 

noștri părinți au ajuns și mai îngroziți, dar Dumnezeu i-a 
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încurajat și le-a arătat că El nu i-a alungat cu totul, ci S-a 

îngrijit ca un părinte de ei în starea lor decăzută, goală și 

ticăloasă, făcându-le haine din piei și îmbrăcându-i cu 

acestea. Acest gest din partea lui Dumnezeu le-a arătat că ei 

puteau fi primiți în baza jertfelor pe care le-au adus înaintea 

lui Dumnezeu, care erau simboluri ale jertfei pe care Dum-

nezeu o promisese când a spus că Sămânța femeii îi va 

zdrobi capul șarpelui.  

Avem motive să credem că această făgăduință a fost 

crezută și acceptată de primii părinți. Eva pare să își ex-

prime clar nădejdea în această făgăduință și dependența de 

ea, prin ceea ce ea spune la nașterea lui Cain: „Am căpătat 

un om cu ajutorul Domnului!” (Geneza 4:1), adică așa cum 

Dumnezeu a promis, sămânța mea îi va zdrobi capul șarpe-

lui, și Dumnezeu mi-a dat acum această pecete și dovadă a 

promisiunii, așa că mi s-a născut o sămânță. Ea își arată clar 

convingerea că acest copil era de la Dumnezeu și spera că 

acest fiu avea să fie sămânța promisă. Totuși, ea a greșit, la 

fel cum a greșit Avraam în ceea ce-l privește pe Ismael; la 

fel cum Isaac a greșit în ceea ce-l privește pe Esau, și cum 

Samuel a greșit în ceea ce-l privește pe primul fiu al lui Isai. 

Mai apoi, ceea ce Eva spune la nașterea lui Set arată că își 

exprima speranța și dependența de făgăduința lui Dumne-

zeu: „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, 

pe care l-a ucis Cain” (v. 25). 

De aceea, este foarte probabil, dacă nu evident, că 

Hristos a luat asupra Sa lucrarea de Mijlocitor imediat ce 

omul a căzut în păcat. De aceea, El Și-a început imediat și 
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faptic lucrarea de răscumpărare, și S-a ridicat imediat îm-

potriva marelui Său vrăjmaș, diavolul, pe care s-a apucat 

să-l cucerească, salvându-i pe acești primi doi captivi din 

mâinile lui, imediat după triumful lui asupra lor, prin care 

îi făcuse robi ai lui. Chiar dacă Satana putea să pară sigur 

că Adam și Eva aveau să îi slujească împreună cu toți ur-

mașii lor, Hristos Răscumpărătorul i-a demonstrat ime-

diat că a greșit. El l-a făcut pe Satana să vadă eliberarea 

acelor primi robi și astfel, i-a oferit o prevedere a împlini-

rii acelei profeții: „Sămânța femeii îi va zdrobi capul șar-

pelui”; astfel, prin acest exemplu, Hristos i-a arătat Sata-

nei că îi va pune pe toți vrăjmașii Lui sub picioarele Sale. 

După aceasta avem o altă exemplificare a răscumpără-

rii în unul dintre copiii lui Adam și ai Evei, Abel, cel nepri-

hănit, așa cum Îl numește Scriptura, al cărui suflet a fost 

probabil primul care a mers la cer prin răscumpărarea lui 

Hristos. În el avem cel puțin prima circumstanță ce ne este 

dată în care vedem moartea unei persoane răscumpărate. 

Dacă Abel a fost primul, atunci așa cum răscumpărarea lui 

Hristos a început să se manifeste prin convertirea și îndrep-

tățirea sufletelor oamenilor, tot în Abel trebuie să fi început 

să se vadă ea și în glorificarea omului, iar în el trebuie ca 

îngerii să fi început să își facă partea de duhuri slujitoare 

ale lui Hristos, conducând la glorie sufletele celor răscum-

părați. În Abel, îngerii aleși din ceruri au avut prima opor-

tunitate de a vedea ce lucru minunat este sufletul unuia din 

rasa omenească decăzută, care a fost prăbușit prin căderea 

într-o prăpastie atât de mare a păcatului și ticăloșiei, dar 
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care a fost adus la ceruri și care se bucură de slava ce-

rească, slavă cu mult mai mare decât slava pe care ar fi 

putut să o vadă dacă s-ar fi întors într-un Paradis pămân-

tesc. Astfel, ei au văzut efectul glorios al răscumpărării lui 

Hristos în onoarea deosebită și fericirea ce a fost obținută 

pentru ființele păcătoase și pieritoare. 

V. Următorul lucru remarcabil pe care Dumnezeu l-a 

făcut ca să ducă mai departe această răscumpărare  a fost 

prima revărsare neobișnuită a Duhului, prin Hristos, în zi-

lele lui Enos. Citim astfel că „atunci au început oamenii să 

cheme Numele Domnului” (Geneza 4:26). Sensul acestor 

cuvinte a fost disputat foarte mult printre teologi. Nu pu-

tem să presupunem că sensul ar fi că în acea vreme oame-

nii s-ar fi dedicat pentru prima dată responsabilității ru-

găciunii. Rugăciunea este o îndatorire a religiei naturale și 

este o responsabilitate la care o atitudine de pietate îi în-

dreaptă pe oameni în mod natural. Rugăciunea este însăși 

respirația unui duh de evlavie, așa că nu putem să spunem 

că sfinții de dinainte de Enos, vreme de peste 200 de ani, 

ar fi trăit fără rugăciune. De aceea, unii teologi cred că, în 

această situație, sensul este că oamenii au început să 

cheme Numele Domnului pentru prima dată în adunări 

publice.  

Totuși, prin aceasta trebuie să se înțeleagă în mod ne-

cesar că exista ceva nou în Biserica vizibilă a lui Dumnezeu 

legat de faptul că ei chemau Numele Domnului; se adău-

gase ceva deosebit la împlinirea acestei responsabilități, și, 

într-un fel sau altul, acest lucru nou era ceva nemaiîntâlnit 
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până atunci, ceea ce trebuie să fi fost o consecință a unei 

revărsări remarcabile a Duhului lui Dumnezeu. 

Dacă aceasta a fost prima circumstanță în care oame-

nii au fost stârniți să se adune laolaltă pentru a se ajuta în 

a-L căuta pe Dumnezeu, așa cum nu mai făcuseră nicio-

dată până atunci, această situație sugerează că trebuie să 

fi existat o cauză extraordinară, lucru care nu poate să sur-

vină decât din influențele neobișnuite ale Duhului lui 

Dumnezeu. Putem spune din experiență că un astfel de 

efect nu poate rezulta decât dintr-o revărsare remarcabilă 

a Duhului lui Dumnezeu, producând o creștere deosebită 

a practicii rugăciunii. Când Duhul lui Dumnezeu începe o 

lucrare în inimile oamenilor, aceștia sunt îndreptați ime-

diat către a chema Numele Domnului. La fel s-a întâmplat 

în cazul lui Pavel după ce a fost cuprins de Duhul lui Dum-

nezeu: „iată, el se roagă” (Faptele Apostolilor 9:11). Așa 

sunt prezentate toate revărsările remarcabile ale Duhului 

lui Dumnezeu din Scriptură și, de aceea, așa este prezis că 

se va întâmpla și în zilele de apoi. Este prevestit că Duhul 

Sfânt avea să fie turnat ca un „Duh de har și de rugăciune” 

(Zaharia 12:10) și că „atunci le voi da popoarelor buze cu-

rate, ca toți să cheme Numele Domnului, ca să-L slujească 

într-un gând” (Țefania 3:9). 

Când textul spune că „atunci au început oamenii să 

cheme Numele Domnului”, nu credem că poate exista un 

alt sens decât că aceasta a fost prima perioadă remarcabilă 

de acest fel din istoria omenirii. A fost începutul unei astfel 
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de lucrări a lui Dumnezeu. Aceasta este maniera în care ex-

presia este folosită în mod obișnuit în Scriptură: „Saul a zi-

dit un altar Domnului: acesta a fost cel dintâi altar pe care 

l-a zidit Domnului” (1 Samuel 14:35). În limba ebraică, sen-

sul este că Saul a început să Îi zidească Domnului un altar. 

„Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mân-

tuire așa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Dom-

nul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o?” (Evrei 2:3). 

Aici putem observa că, de la căderea omului și până în zi-

lele noastre, în efectele ei, lucrarea de răscumpărare a fost 

realizată în principal prin comunicări remarcabile ale Du-

hului lui Dumnezeu.  

Chiar dacă există o influență constantă a Duhului lui 

Dumnezeu într-o anumită măsură, care vine împreună cu 

rânduielile Lui, totuși, calea prin care aceste lucruri mă-

rețe au dus la continuarea acestei lucrări s-a arătat întot-

deauna prin perioade remarcabile de manifestare specială 

a îndurării, așa cum voi arăta mai clar pe parcursul anali-

zei ulterioare a subiectului nostru.  

În vremea lui Enos, aceasta a fost prima revărsare re-

marcabilă a Duhului lui Dumnezeu din istoria lumii. Exis-

tase și înainte o lucrare mântuitoare a lui Dumnezeu în ini-

mile unora dintre oameni, dar acum Dumnezeu a găsit de 

cuviință să producă un seceriș bogat de suflete pentru Hris-

tos, așa că putem vedea în această imagine cum o clădire 

măreață, la care Dumnezeu este temelia, a început să fie 

construită imediat după căderea omului, și a continuat să 

se înalțe tot mai mult, cu un ritm mai mare decât anterior. 
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VI. Următorul lucru pe care îl putem observa este viața 

deosebit de sfântă a lui Enoh, despre care avem motive să 

credem că a fost un sfânt deosebit, mult deosebit față de cei 

de dinaintea lui. Astfel, în această privință, lucrarea de răs-

cumpărare a mers tot înainte. În ceea ce privește efectul ei 

în Biserica vizibilă, în general, am observat mai sus felul 

în care lucrarea de răscumpărare a căpătat o dimensiune 

specială în zilele lui Enos, mai mare decât anterior. Proba-

bil că Enoh a fost unul dintre sfinții convertiți în acea pe-

rioadă, căci el a trăit în vremea lui Enos. În ceea ce privește 

gradul în care această lucrare a fost împlinită în sufletul 

unei anumite persoane, în cazul lui Enoh putem spune că 

ea s-a produs și a fost dusă la un grad mai mare decât până 

la el. Zidit pe Hristos, sufletul său a fost crescut în sfințenie 

până la o înălțime mai mare decât în orice altă situație an-

terioară. El a fost o dovadă minunată a răscumpărării lui 

Hristos și a eficacității harului Său. 

VII. În vremea lui Enoh, Dumnezeu a revelat mai ex-

pres venirea lui Hristos decât o făcuse până atunci. „Și pen-

tru ei a prorocit Enoh, al șaptelea patriarh de la Adam, 

când a zis: Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți 

ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să-i încre-

dințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe 

care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de 

ocară, pe care le-au rostit împotriva Lui acești păcătoși ne-

legiuiți” (Iuda 14-15). Aici ni se spune că Enoh profețise 

despre venirea lui Hristos. Pasajul nu pare să fie limitat 

sau să vorbească despre o venire anume a lui Hristos, ci are 



CAPITOLUL 2  55 

 

în vedere, în general, venirea lui Hristos în Împărăția Lui și 

este împlinită într-o măsură deopotrivă în prima și a doua 

venire, și este adevărat că este dovedită în orice manifes-

tare remarcabilă a lucrării lui Hristos în lume, căci El a 

venit spre mântuirea poporului Său și spre distrugerea 

vrăjmașilor Lui. Acest pasaj este foarte asemănător în 

această privință cu multe alte profeții ale Vechiului Testa-

ment, în special cu acea măreață profeție despre venirea 

lui Hristos în Împărăția Lui, profeție de unde evreii au ex-

tras în principal ideea de Împărăție a cerurilor: „Un râu de 

foc curgea și ieșea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi 

slujeau, și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. 

S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile... M-am uitat în 

timpul vedeniilor mele de noapte, și iată că pe norii ceru-

rilor a venit unul ca un Fiu al omului; a înaintat spre Cel 

îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea Lui. I S-a dat stă-

pânire, slavă și putere împărătească, ca să-I slujească toate 

popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpâni-

rea Lui este o stăpânire veșnică, și nu va trece nicidecum, 

și Împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată” (Daniel 7:10, 

13-14). Deși pare improbabil ca Enoh să fi avut în vedere 

în profeția lui mai degrabă distrugerea apropiată a lumii 

vechi prin potop, ceea ce a constituit un simbol remarcabil 

al distrugerii de către Hristos a tuturor vrăjmașilor Lui, la 

a doua Sa venire, totuși, nu încape îndoială că această pro-

feție a privit înainte către antetipul ei. Întrucât această 

profeție a venirii lui Hristos este mai expresă decât oricare 

dintre cele anterioare, ea este o dovadă a creșterii luminii 

Evangheliei care a început să răsară peste omenire după 
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căderea în păcat. Ea dovedește că lucrarea pe care o anali-

zăm în aceste rânduri a progresat tot mai mult, iar con-

strucția răscumpărării s-a înălțat tot mai mult. 

Aș observa aici că progresul lucrării de răscumpărare 

și creșterea luminii Evangheliei, în ceea ce privește Bise-

rica în general, de la apariția ei până la sfârșitul lumii, sunt 

foarte asemănătoare progresului aceleiași lucrări și al ace-

leiași lumini într-un anumit suflet, de la momentul con-

vertirii lui și până ce este adus la desăvârșire și încununat 

în slavă. Uneori lumina strălucește mai tare, alteori mai 

obscur; uneori harul învinge, alteori pare să stea în expec-

tativă pentru mai multă vreme; uneori corupția preva-

lează, după care harul este revigorat din nou. Totuși, ca 

linie generală, harul crește de la prima infuzare a lui în 

suflet, până ce este adus la desăvârșire în glorie, iar Împă-

răția lui Hristos este zidită în suflet. Astfel, această lucrare 

este asemănătoare în aspectele ei generale și în cele parti-

culare, mergând înainte de la primul ei început, până ce 

este desăvârșită, la sfârșitul lumii. 

VIII. Următorul lucru remarcabil în ce privește continu-

area acestei lucrări a fost răpirea lui Enoh la cer. „Enoh a 

umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a 

luat Dumnezeu” (Geneza 5:24). Atunci când prezintă ge-

nealogia celor care veneau pe linia lui Noe, Moise nu spune 

nimic de Enoh, că ar fi trăit o anumită perioadă și ar fi mu-

rit, așa cum spune despre ceilalți, ci spune că el nu s-a mai 

găsit, căci Dumnezeu l-a luat, altfel spus, l-a răpit în trup și 

suflet la ceruri, fără a muri, așa cum este explicat în Evrei 



CAPITOLUL 2  57 

 

11:5: „Prin credință a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să 

nu vadă moartea”. Prin această acțiune uimitoare a lui 

Dumnezeu, lucrarea de răscumpărare a fost dusă înainte, 

crescând în anumite aspecte mai mult decât până atunci. 

Când am arătat ce anume a dorit să facă Dumnezeu 

prin lucrarea de răscumpărare sau care sunt lucrurile 

principale pe care El a dorit să le împlinească, am mențio-

nat printre altele de restaurarea perfectă a ruinelor căderii 

în ceea ce îi privește pe cei aleși, atât în trupurile cât și în 

sufletele lor. Această răpire a lui Enoh a fost primul exem-

plu de restaurare în ce privește trupul. Existaseră până 

atunci mai multe situații de restaurare a sufletului prin 

răscumpărarea lui Hristos, dar încă niciunul nu includea 

răscumpărarea trupului. Toate trupurile celor aleși vor fi 

mântuite laolaltă cu sufletele lor. La sfârșitul lumii, toate 

trupurile lor vor fi răscumpărate în fapt, pentru cei morți, 

printr-o înviere, iar pentru cei aflați în viață, prin trecerea 

lor printr-o schimbare glorioasă imediată. La învierea lui 

Hristos a existat un număr de trupuri ale sfinților care au 

fost înviate și glorificate, iar înaintea lor a mai existat și 

situația trupului glorificat al lui Ilie, dar primul exemplu 

dintre toate acestea a fost exemplul lui Enoh. 

Prin aceasta, lucrarea de răscumpărare a avansat, iar 

această lucrare minunată a lui Dumnezeu a crescut deose-

bit lumina Evangheliei față de Biserică, descoperindu-i 

prin răpirea lui Enoh o manifestare mai clară a stării ei 

viitoare și a răsplății glorioase a sfinților din ceruri. În 2 

Timotei 1:10 ni se spune despre „arătarea Mântuitorului 
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nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea și a adus la lu-

mină viața și neputrezirea, prin Evanghelie”. Ceea ce este 

spus despre starea viitoare în Vechiul Testament sunt încă 

lucruri foarte încețoșate prin comparație cu revelația mult 

mai mare, mai clară și mai bogată care ni se face despre ea 

în Noul Testament. Dar chiar și în acele vremuri foarte tim-

purii, Biserica lui Dumnezeu a primit favoarea, prin această 

circumstanță, de a avea înaintea ochilor ei un crâmpei din 

viața veșnică, prin faptul că unul dintre frații lor a fost luat 

trupește la cer, fără a muri, lucru pe care avem toate moti-

vele să credem că Biserica lui Dumnezeu îl cunoștea, la fel 

cum a fost cunoscută ulterior luarea la cer a lui Ilie. Aceasta 

a fost o manifestare mai clară a stării viitoare a Bisericii de-

cât cea de care se bucurase ea anterior, astfel că a fost o 

pecete a glorificării viitoare a tuturor sfinților pe care Dum-

nezeu a intenționat-o de la bun început, glorificare care se 

va face prin răscumpărarea împlinită de Isus Hristos. 

IX. Următorul lucru pe care îl voi observa este ilustra-

rea superioară a Bisericii lui Dumnezeu în acea familie din 

care avea să vină Hristos, în decursul acelei apostazii mari 

și generale care a precedat potopul. După toate probabili-

tățile, Biserica lui Dumnezeu era mică numeric, prin com-

parație cu restul lumii, de la momentul când omenirea a 

început să se înmulțească sau de la vremea când „Cain a 

ieșit din Fața Domnului și a locuit în țara Nod” (Geneza 

4:16), ținut despre care se crede că a fost țara în care el a 

fost alungat. Biserica pare să fi fost păstrată în limitele li-

niei genealogice a lui Set, căci el a fost sămânța lăsată de 
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Dumnezeu în locul lui Abel, după uciderea lui de către 

Cain. Totuși, nu putem trage rezonabil concluzia că urma-

șii lui Set ar fi alcătuit o cincime din lume: „La vârsta de o 

sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul și 

asemănarea lui, și i-a pus numele Set” (Geneza 5:3), dar 

Cain, care pare să fi fost liderul celor care nu făceau parte 

din Biserică, a fost cel mai mare copil al lui Adam și pro-

babil că s-a născut imediat după cădere, la rândul ei petre-

cută la scurt timp după creație.  

De aceea, a existat suficient timp pentru ca lui Cain să 

i se nască mulți copii până la nașterea lui Set, dincolo de 

ceilalți copii pe care este posibil ca Adam și Eva să îi fi avut 

până la această vreme, după binecuvântarea lui Dumne-

zeu: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul” (Geneza 

1:28). Astfel mulți dintre acești copii au avut copii la rân-

dul lor. Istoria lui Cain de până la nașterea lui Set pare să 

sugereze că pe pământ exista deja un număr foarte mare 

de oameni: „Iată că Tu mă izgonești azi de pe fața pămân-

tului; eu voi trebui să mă ascund de Fața Ta, și să fiu pri-

beag și fugar pe pământ; și oricine mă va găsi, mă va 

omorî. Domnul i-a zis: Nicidecum; ci dacă-l va omorî ci-

neva pe Cain, Cain să fie răzbunat de șapte ori. Și Domnul 

a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi, să nu-

l omoare” (Geneza 4:14-15).  

Toți cei care trăiau când s-a născut Set trebuie să fi 

avut abilitatea egală de a se înmulți, astfel că urmașii lui 

Set trebuie să fi alcătuit o mică parte din locuitorii lumii 

în vremea lui. 
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Cu toate acestea, după ce s-a încheiat perioada lui 

Enos și Enoh (căci Enoh a fost luat la cer înaintea morții 

lui Enos), Biserica lui Dumnezeu s-a diminuat considera-

bil, pentru că mare parte a celor din linia genealogică a lui 

Set, care se născuseră în Biserica lui Dumnezeu [în familii 

credincioase, n.tr.], au apostaziat și s-au alăturat lumii 

rele, în principal prin căsătorii cu cei lumești: „Când au 

început oamenii să se înmulțească pe fața pământului, și 

li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oa-

menilor erau frumoase; și din toate și-au luat de neveste 

pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis: Duhul 

Meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este 

decât carne păcătoasă: totuși zilele lui vor fi de o sută do-

uăzeci de ani. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea, 

și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fe-

tele oamenilor, și le-au născut ele copii: aceștia erau vitejii 

care au fost în vechime, oameni cu nume” (Geneza 6:1-4). 

Nu încape îndoială că expresia de aici „fiii lui Dumnezeu” 

trebuie înțeleasă cu referire la copiii Bisericii, un nume 

care le este adeseori atribuit în Scriptură. Aceștia s-au că-

sătorit cu oameni răi din lume, care le-au abătut inimile 

de la Dumnezeu, astfel că s-a produs o abandonare mare 

și continuă a Bisericii. Biserica lui Dumnezeu, care obiș-

nuia să fie un mijloc de înfrânare a lumii rele, s-a micșorat 

foarte mult, astfel că răutatea din lume a avansat fără pi-

edici. Satana, acel vechi șarpe rău, care i-a ispitit pe primii 

noștri părinți și s-a înălțat ca dumnezeu al acestei lumi, a 

răcnit peste măsură de tare, și orice închipuire din gându-

rile inimii omului a ajuns să fie rea încontinuu, astfel că 
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pământul s-a umplut de silnicie. Lumea părea că este îne-

cată în spurcăciune înainte de a ajunge înecată în apă. În 

această perioadă, Satana a făcut o încercare foarte viru-

lentă și puternică de a devora Biserica lui Dumnezeu, și 

aproape că a reușit. Totuși, Dumnezeu a restaurat-o în 

mijlocul acestui întreg potop de spurcăciune și violență. El 

a păzit acea linie de urmași din care Hristos avea să se 

nască. El nu putea tolera ca ea să fie distrusă, căci în ea se 

găsea sămânța binecuvântării. A existat o anume familie, 

o rădăcină din care avea să se ivească mlădița neprihănirii. 

De aceea, chiar dacă ramurile au fost rupte iar pomul pă-

rea să fie distrus, în mijlocul aceste situații, Dumnezeu a 

păstrat această rădăcină vie, prin puterea și harul Lui răs-

cumpărător, astfel încât nici măcar porțile Iadului să nu o 

poată învinge. 

Astfel, am arătat felul în care Dumnezeu a dus înainte 

marea lucrare a răscumpărării; cum clădirea a crescut de-

a lungul acestei prime perioade, de la căderea omului în 

păcat până când Dumnezeu a adus potopul pe pământ. Voi 

spune că, chiar dacă narațiunea lui Moise care acoperă 

această perioadă a istoriei este foarte scurtă, totuși ea este 

foarte cuprinzătoare și instructivă. Poate să ne fie de folos 

să observăm aici eficacitatea răscumpărării, care a avut 

efecte atât de mari, cu mult timp înainte ca Hristos să 

apară pe pământ. 

 

  



 

  

 

  



 

Capitolul 3.  

DE LA POTOP PÂNĂ LA 
CHEMAREA LUI AVRAAM 

 

Voi proceda acum la a arăta felul în care lucrarea de 

răscumpărare a înaintat de la începutul potopului până la 

chemarea lui Avraam. Chiar dacă acel potop puternic și 

universal a zdruncinat lumea, totuși el nu a zdruncinat 

această clădire a lui Dumnezeu, anume lucrarea de răs-

cumpărare. Ea a mers înainte și, în loc să fie împiedicată, 

a continuat să crească, pentru a asigura o pregătire mai 

mare a venirii mărețului Mântuitor în lume, pentru răs-

cumpărarea poporului Său. 

I. Potopul în sine a fost o lucrare a lui Dumnezeu care 

a aparținut acestui mare plan de răscumpărare, pe care l-a 

dus un pas mai înainte. De la căderea omului în păcat și 

până la sfârșitul lumii, toate lucrările minunate ale lui 

Dumnezeu se reduc la această lucrare și, dacă ele sunt pri-

vite dintr-o perspectivă corectă, se va vedea că sunt parte a 

acestui plan. De aceea, ele sunt etape multiple care îl împli-

nesc așa că, oricât de îndoielnic ar părea, și oricât de deose-

bită și universală ar fi o catastrofă, cum a fost potopul, ea nu 

poate să facă excepție de la această regulă. Prin potop, Dum-

nezeu a îndepărtat vrăjmașii și obstacolele care erau gata să 

împiedice avansarea planului răscumpărării. Satana pare 
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să se fi aflat pe o culme îngrozitoare a mâniei lui tocmai 

înaintea potopului, și această mânie a fost manifestată fără 

îndoială, așa cum este întotdeauna, în principal împotriva 

Bisericii lui Dumnezeu, cu scopul de a o zdrobi. El umpluse 

pământul de silnicie și răcnea împotriva Bisericii. El a 

ajuns astfel să atragă aproape întreaga lume de partea lui, 

așa că oamenii s-au înrolat sub steagul lui, împotriva lui 

Hristos și a Bisericii Lui. Citim, astfel, că pământul era plin 

de silnicie, și nu încape îndoială că acea violență se mani-

festa în principal împotriva Bisericii, împlinind astfel ceea 

ce fusese prevestit, anume că Dumnezeu va pune vrăjmă-

șie între sămânța șarpelui și Sămânța femeii. Vrăjmășia și 

violența dintre ei au fost atât de mari, iar vrăjmașii Bise-

ricii au fost atât de numeroși, încât părea că întreaga lume 

se ridică împotriva Bisericii, că totul a ajuns la limită.  

Mustrările făcute de Noe și predicarea lui despre ne-

prihănire au fost ignorate cu totul. Duhul lui Dumnezeu se 

luptase cu oamenii vreme de 120 de ani, însă totul era în 

zadar, iar Biserica a decăzut atât de mult, încât a ajuns să 

fie limitată la o singură familie. La orizont nu exista nicio 

altă așteptare decât înghițirea totală a Bisericii, și aceasta 

într-un răstimp foarte scurt. 

Astfel, prin distrugerea totală a acelei plăpânde rădă-

cini care avea în ea binecuvântarea de unde urma să vină 

Răscumpărătorul, exista riscul ca planul de răscumpărare 

să fie distrus. 

Astfel, distrugerea adusă de Dumnezeu peste vrăjma-

șii Bisericii prin potop ține de acest plan al răscumpărării, 
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căci a fost un lucru ce s-a făcut pentru împlinirea legămân-

tului harului, legământ care i-a fost descoperit lui Adam: 

„Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și 

sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi căl-

câiul” (Geneza 3:15). Aceasta a fost doar o distrugere a se-

minței șarpelui în mijlocul celei mai violente porniri a aces-

teia împotriva Seminței femeii, când Biserica lui Dumnezeu 

a fost în cel mai sensibil și periculos moment al existenței ei. 

Atunci când citim în Scriptură despre distrugerea po-

poarelor, aproape niciodată nu ni se dă vreun alt motiv 

pentru aceasta decât vrăjmășia și rănile produse Bisericii 

lui Dumnezeu, și nu încape îndoială că acesta a fost unul 

dintre principalele motive ale distrugerii tuturor popoare-

lor prin potop. Uriașii care existau în acele vremuri își că-

pătaseră numele cel mai probabil prin lucrurile deosebit 

de rele pe care le făceau împotriva cerului, împotriva lui 

Hristos și a Bisericii Lui, împotriva fiilor lui Dumnezeu 

care mai rămăseseră pe pământ și care nu erau corupți.  

Astfel, citim că, cu puțin timp înainte ca lumea să fie 

distrusă prin foc, diavolul „va ieși din temnița lui, ca să 

înșele Neamurile, care sunt în cele patru colțuri ale pă-

mântului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. 

Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața 

pământului, și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea 

preaiubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit” 

(Apocalipsa 20:8-9). La fel pare să fi fost distrusă lumea și 

prin potop. De aceea, distrugerea lumii vechi a fost o lu-

crare a lui Dumnezeu care a ținut la fel de mult de lucrarea 
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răscumpărării ca și distrugerea egiptenilor la răscumpă-

rarea copiilor lui Israel din robie, și la fel ca distrugerea 

puternicei armate a lui Sanherib, care înconjurase Ierusa-

limul ca să îl distrugă, lucrare care a aparținut acțiunii de 

răscumpărare a cetății de către Dumnezeu. 

Prin acest potop, toți vrăjmașii Bisericii lui Dumnezeu 

împotriva cărora acea mică familie nu avea nicio putere, 

au fost zdrobiți dintr-o dată. Dumnezeu a apărat Biserica, 

a ieșit în numele ei împotriva vrăjmașilor ei și i-a înecat 

pe cei de care Biserica se temea, folosind potopul de ape, 

la fel cum i-a înecat pe vrăjmașii lui Israel când aceștia i-

au vânat până pe valea secată a Mării Roșii. 

Nu încape îndoială că Dumnezeu ar fi putut să folo-

sească alte metode pentru a-Și elibera Biserica sau că El ar 

fi putut să convertească întreaga lume în loc să o înece, la 

fel cum ar fi putut să folosească o altă metodă decât să-i 

înece pe egipteni în Marea Roșie. Totuși, acesta nu este un 

argument prin care să se poată susține că metoda pe care 

a folosit-o nu a fost o metodă prin care să Își manifeste 

îndurarea răscumpărătoare față de oameni. 

Prin acel potop, vrăjmașii poporului lui Dumnezeu au 

fost șterși de pe pământ și întreaga lume nouă i-a fost dată 

lui Noe și familiei lui ca să o poate stăpâni în liniște, la fel 

cum Dumnezeu a făcut loc pentru Evrei în Canaan, alungând 

vrăjmașii dinaintea lor. Astfel, prin faptul că Dumnezeu S-a 

ridicat împotriva vrăjmașilor Bisericii și a luat pământul în 

stăpânire, dându-i-l Bisericii, se dovedește că toate lucrările 

Lui se potrivesc făgăduinței legământul harului: „Fiindcă cei 
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răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stă-

pâni țara. Încă puțină vreme, și cel rău nu va mai fi; te vei 

uita la locul unde era, și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc 

țara, și au belșug de pace” (Psalmul 37:9-11). 

II. Un alt lucru cuprins în aceeași lucrare a fost ocroti-

rea minunată de către Dumnezeu a acelei familii din care 

avea să vină Răscumpărătorul, în timp ce tot restul omeni-

rii a fost înecată. Înecarea lumii și salvarea lui Noe și a fa-

miliei sale au ținut deopotrivă de această măreață lucrare. 

Salvarea lui Noe și a familiei lui a fost parte din planul răs-

cumpărării în două aspecte, întrucât din acea familie avea 

să se nască Răscumpărătorul, și ceea ce a fost salvat a fost 

trupul tainic al lui Hristos. Felul în care ei au fost salvați, 

în timp ce tot restul lumii a fost zdrobită, a fost în sine una 

uimitoare. Ea a constituit un simbol minunat al răscum-

părării lui Hristos, al acelei răscumpărări pecetluite cu bo-

tezul apei și despre care se vorbește în felul acesta în Noul 

Testament, în pasaje precum 1 Petru 3:20-21: „care fuse-

seră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui 

Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea 

corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de 

suflete, și anume opt. Icoana aceasta închipuitoare vă 

mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o 

curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget 

curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hris-

tos”. Acea apă care a spălat spurcăciunea lumii, care a cu-

rățat lumea de oamenii răi, a fost un simbol al sângelui lui 

Hristos, care spală păcatul lumii. Apa care i-a eliberat pe 
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Noe și pe fiii lui de vrăjmașii lor este un simbol al sângelui 

care eliberează Biserica lui Dumnezeu de păcatele lor, și de 

cei mai răi vrăjmași ai acesteia. Acea apă a venit asupra pă-

mântului din abundență, a umplut lumea și a ajuns până la 

vârfurile celor mai înalți munți, fiind astfel un simbol al 

sângelui ce este suficient pentru întreaga lume, suficient 

pentru a îngropa cei mai înalți munți ai păcatului. Arca, va-

sul care a fost refugiu și locul de adăpost al Bisericii în 

această vreme de furtună și potop, a fost simbolul lui Hris-

tos, adevăratul adăpost al Bisericii în calea furtunilor și a 

potopului mâniei lui Dumnezeu. 

III. Următorul lucru pe care vreau să îl notez este noul 

pământ pe care Dumnezeu i l-a dat lui Noe și familiei lui 

imediat după potop, lucru întemeiat în legământul harului. 

Jertfirea lui Hristos a fost ilustrată în vremea lui Noe prin 

faptul că el a zidit un altar înaintea Domnului și a adus o 

jertfă din fiecare ființă curată. Scriptura ne arată că Dum-

nezeu a primit această jertfă și, în baza ei, l-a binecuvântat 

pe Noe și a stabilit un legământ cu el și cu sămânța lui, fă-

găduind că nu va mai distruge pământul în același fel, lucru 

care simbolizează jertfa lui Hristos, favoarea lui Dumnezeu 

care este obținută prin El, siguranța în care poporul Său 

se află în fața judecăților distrugătoare ale lui Dumnezeu 

și garanția că Biserica va obține binecuvântările Domnu-

lui. Cu ocazia acestei jertfe pe care Noe a adus-o, Dumne-

zeu le-a dat lui Noe și urmașilor lui un pământ nou, o pu-

tere nouă de stăpânirea asupra ființelor de pe el, lucru în-

temeiat pe legământul harului. De aceea, putem vedea în 
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stăpânirea nouă ce i-a fost dată lui Noe că aceasta este di-

ferită de cea care i-a fost dată lui Adam: „Dumnezeu i-a 

binecuvântat, și Dumnezeu le-a zis: ‚Creșteți, înmulțiți-vă, 

umpleți pământul și supuneți-l; și stăpâniți peste peștii 

mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care 

se mișcă pe pământ” (Geneza 1:28). Stăpânirea ce i-a fost 

dată lui Adam nu era întemeiată pe legământul harului, 

căci pământul îi fusese dat spre administrare câtă vreme 

era sub legământul faptelor și, de aceea, acel legământ a 

încetat. Astfel, pământul a fost luat din mâinile omului 

prin potop, căci prima încredințare fusese încălcată, iar 

Dumnezeu nu i-a mai dat o alta decât după potop. Dacă nu 

ar fi fost încălcat primul legământ, Dumnezeu nu ar fi îne-

cat niciodată lumea și astfel, nu ar fi luat stăpânirea lumii 

din mâinile omului. Totuși, pentru că primul legământ a 

fost încălcat, după o vreme, Dumnezeu a distrus pământul, 

atunci când răutatea omului devenise mare. 

După potop, când Noe a adus o jertfă care a ilustrat jer-

tfirea lui Hristos, Dumnezeu a mirosit o aromă plăcută, ac-

ceptând jertfa, lucru care a constituit o reprezentare a ade-

văratei jertfe a lui Hristos, care este cu adevărat de un miros 

plăcut înaintea lui Dumnezeu. Apoi Noe a primit însărcina-

rea conducerii noului pământ, însărcinare întemeiată pe 

legământul harului, prin jertfa lui Hristos, însoțită de o fă-

găduință, anume că, de acum, pământul nu va mai fi dis-

trus până la finalul istoriei (Geneza 8:20-22 și 9:1-3, 7). 

Motivul pentru care a fost atașată o astfel de promisiune – 

că Dumnezeu nu avea să mai distrugă pământul – a fost că 
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această promisiune este, de data aceasta, întemeiată pe le-

gământul harului, în care Hristos este Garantul, astfel că 

el nu poate fi încălcat. De aceea, rezultă că, oricât de mare 

ar fi acum răutatea omului și oricât ar fi umplut pământul 

de silnicie și răutate, veac după veac, o răutate din ce în ce 

mai îngrozitoare și mai agravată, și aceasta chiar împo-

triva unei lumini și a unei îndurări mai mari, în special în 

aceste zile ale Evangheliei, totuși Dumnezeu Își manifestă 

răbdarea; El nu distruge pământul, căci îndurarea și înde-

lunga Lui răbdare se manifestă după făgăduința Lui, iar 

lumea cea nouă care le-a fost dată lui Noe și fiilor lui ră-

mâne dată printr-o făgăduință fermă și bună, întrucât este 

întemeiată pe legământul harului. 

IV. Dumnezeu reînnoiește legământul harului cu Noe și 

fiii lui. „Iată, Eu fac un legământ cu voi, și cu sămânța voas-

tră, care va veni după voi; cu toate viețuitoarele, care sunt 

cu voi...” (Geneza 9:9-10 etc.); adică legământul harului, de 

care beneficiază până și creația brută, astfel că ea nu va mai 

fi niciodată distrusă din nou până la sfârșitul tuturor lucru-

rilor. Prin această expresie a Scripturii se înțelege în gene-

ral legământul harului. Maniera de exprimare – „Eu fac un 

legământ cu voi și cu sămânța voastră, care va veni după 

voi” – arată clar că exista deja un legământ în vigoare, și că 

Noe trebuia să înțeleagă prin cuvintele Domnului că acum 

se vorbea despre legământul harului. 

V. Dumnezeu împiedică construcția cetății și a turnu-

lui Babel, iar acest lucru aparține măreței lucrări de răs-

cumpărare. Construcția cetății și a turnului Babel se făcea 
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ca un semn de împotrivire față de această măreață clădire 

a lui Dumnezeu, despre care noi discutăm aici. Actul oa-

menilor de a se apuca să zidească o astfel de cetate și un 

astfel de turn era un efect al corupției în care omenirea era 

căzută. Această cetate și acest turn erau ridicate ca semn 

al opoziției față de cetatea lui Dumnezeu, pentru că dum-

nezeul pentru care ei zideau era mândria lor. Fiind prăbu-

șiți într-o înclinație de a uita de Dumnezeul cel adevărat, 

primul idol pe care ei l-au construit pe noul pământ a fost 

faima proprie. Întrucât cetatea și turnul aveau temeliile 

puse pe mândria și deșertăciunea omului, ca și pe nebunia 

minții lui, aceste temelii erau cu totul contrare naturii Îm-

părăției lui Hristos și a cetății Sale răscumpărate, ale căror 

temelii sunt puse pe smerenie. 

De aceea, Dumnezeu a văzut că acest act al oamenilor 

avea tendința de a împiedica planul acelei mari clădiri în-

temeiată pe smerirea lui Hristos, așa că gestul lor nu I-a 

plăcut Domnului, iar El le-a încurat limbile și planurile. De 

altfel, Dumnezeu va împiedica și va încurca toate celelalte 

planuri ce au fost făcute în opoziție cu măreața Lui lucrare 

de răscumpărare. 

Când L-a ilustrat pe Dumnezeu întemeind Împărăția 

lui Hristos în lume, Isaia (capitolul 2) prevestește cum, 

pentru a face aceasta, El va zdrobi răutatea și încăpățâna-

rea oamenilor, și cum ziua Domnului va fi arătată pe fie-

care turn înalt și pe fiecare zid întărit etc. Împărăția lui 

Hristos este întemeiată și, odată cu acest lucru, este zdro-

bită orice înălțime, pentru a-i face loc: „Căci armele cu 
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care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt 

puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. 

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se 

ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu” (2 Corinteni 

10:4-5). Ceea ce se face în fiecare suflet pentru a deschide 

calea pentru stabilirea Împărăției lui Hristos în el constă 

în distrugerea turnului Babel din acel suflet. 

Oamenii aceia doreau să zidească turnul Babel până la 

cer, dar acea construcție despre care noi vorbim în această 

carte va ajunge cu adevărat la ceruri, ba chiar la cerurile 

cerurilor și la sfârșitul lumii, când va fi încheiată. Din acest 

motiv, Dumnezeu nu va permite să prospere și să se înmul-

țească clădirile vrăjmașilor Lui, care sunt contrare planului 

Său. Dacă oamenii din vechime ar fi avut succes în planurile 

lor de a construi acea cetate și acel turn, ar fi ținut laolaltă 

o lume întreagă de oameni răi, dușmani ai Bisericii, așa cum 

le era planul. Ei ar fi rămas uniți într-o cetate vastă și pu-

ternică, și ar fi fost prea puternici pentru Biserică, cetatea 

lui Dumnezeu. Acest Babel este același cu cetatea Babilonu-

lui, căci numele Babilon provine din rădăcina Babel, și 

acesta îi este sensul în limbajul original. Dar despre Babilon 

se vorbește constant în Scriptură ca fiind opus cetății lui 

Dumnezeu, ca un inamic puternic și îngrozitor, în ciuda 

acestei piedici deosebite care a fost pusă clădirii lui de la 

bun început. Probabil că, dacă n-ar fi fost împiedicată con-

strucția lui la început, Babilonul ar fi ajuns cu mult mai pu-

ternic și în stare să tulbure peste măsură de mult, dacă nu 

chiar să distrugă Biserica lui Dumnezeu. 
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Astfel, Dumnezeu a oprit construcția cetății și a tur-

nului Babel într-un gest de bunătate față de Biserica Lui și 

de apărare a planului măreț al răscumpărării. 

VI. Dispersarea popoarelor și împărțirea pământului 

între locuitorii lui, imediat după ce Dumnezeu a împiedicat 

construcția turnului Babel. Acestea s-au făcut astfel încât 

să fie cel mai bine potrivite mărețului plan de răscumpă-

rare. În particular, prin acest act, Dumnezeu privea către 

răspândirea viitoare a Evangheliei printre popoare. Planul 

Lui prevedea ca Israelul să fie așezat în țara Canaanului, 

zona cea mai potrivită planului de răscumpărare. „Când 

Cel Prea Înalt le-a dat o moștenire Neamurilor, când i-a 

despărțit pe copiii oamenilor, le-a pus hotare popoarelor, 

după numărul copiilor lui Israel” (Deuteronom 32:8). „El a 

făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască 

pe toată fața pământului; le-a așezat anumite vremi și a pus 

anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu, și 

să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este de-

parte de fiecare din noi” (Faptele Apostolilor 17:26-27). 

Țara Canaanului era cel mai convenabil amplasată pentru a 

se ajunge de acolo în orice loc din lume cu scopul răspândi-

rii luminii revelate printre popoare. Imperiul Roman, 

principala parte a lumii civilizate, se întindea în perioada 

apostolică peste țările din jurul Ierusalimului. Văzând 

avantajul acestei situații pentru popoare, în vederea pro-

povăduirii lucrării mărețe de răscumpărare, ca și dezavan-

tajele lui în ce privește interesele împărăției lui, diavolul i-

a dus mai târziu pe mulți către cele mai izolate locuri din 
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lume, pentru a-i ține cât mai departe de Evanghelie. Astfel, 

el i-a condus pe unii în America iar pe alții în regiunile 

nordice reci, care sunt altfel aproape inaccesibile. 

VII. Un alt lucru pe care vreau să îl menționez despre 

această perioadă este păstrarea de către Dumnezeu a acelei 

religii adevărate în linia genealogică din care avea să vină 

Hristos, pe când lumea, în general, a căzut în idolatrie, iar 

Biserica a fost în pericolul iminent de a fi înghițită de co-

rupția morală generalizată. Deși Dumnezeu lucrase minu-

nat spre eliberarea Bisericii Sale și manifestase astfel o 

mare îndurare față de ea, distrugând de dragul ei tot restul 

lumii, și cu toate că El înnoise de curând și întărise legă-

mântul harului Lui cu Noe și fii lui, totuși, inimile corupte 

ale omului au rămas înclinate către a se îndepărta de Dum-

nezeu, prăbușindu-se în adâncimile răutății, întunericului 

și amăgirii, astfel că, nu după mult timp, lumea părea că 

avea să se prăbușească iarăși în idolatrie. De aceea, îna-

inte de chemarea lui Avraam, spurcăciunea devenise 

aproape universală. Pământul devenise foarte corupt 

până la momentul construcției turnului Babel, și până și 

copiii lui Dumnezeu deveniseră idolatri, tocmai aceia din 

a căror linie genealogică avea să vină Hristosul. „,Părinții 

voștri Terah, tatăl lui Avraam și tatăl lui Nahor, locuiau în 

vechime de cealaltă parte a Râului (Eufrat), și le slujeau 

altor dumnezei” (Iosua 24:2). Cealaltă parte a râului se re-

ferea la regiunea de peste fluviul Eufrat, unde locuiau stră-

moșii lui Avraam. Nu trebuie să înțelegem din această ex-

primare că aceștia erau cu totul dedați idolatriei, uitând cu 
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totul de adevăratul Dumnezeu, căci ni se spune despre 

Dumnezeu că era Dumnezeul lui Nahor: „Dumnezeul lui 

Avraam și al lui Nahor, Dumnezeul tatălui lor să judece în-

tre noi” (Geneza 31:53). Totuși, ei erau părtași într-o anu-

mită măsură corupției morale generale aproape universală 

din acele vremuri, la fel cum Solomon a fost infestat într-o 

măsură anume de corupția idolatriei, așa cum se spune des-

pre copiii lui Israel că le slujeau altor dumnezei în Egipt, 

deși exista printre ei adevărata Biserică a lui Dumnezeu, și 

așa cum existau chipuri cioplite păstrate o perioadă consi-

derabilă de timp în familia lui Iacov, idolatria fiind adusă 

din Padan-Aram, de unde acesta și-a luat soțiile. 

Aceasta a fost a doua oară când Biserica a ajuns 

aproape de colaps prin corupția morală și abandonul ge-

neral al religiei adevărate. Totuși, religia adevărată a fost 

menținută în familia din care Hristos avea să se nască. 

Acesta este un alt act remarcabil de ocrotire a Bisericii de 

către Dumnezeu, într-o vreme de potop general de nele-

giuire, când dumnezeul acestei lumi a făcut ravagii și 

aproape că a înghițit Biserica lui Dumnezeu. Cu toate aces-

tea, Dumnezeu a făcut ca nici măcar porțile Iadului să nu 

aibă succes înaintea Bisericii Lui.  
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Capitolul 4.  

DE LA CHEMAREA LUI 
AVRAAM PÂNĂ LA MOISE 

 

Voi arăta acum felul în care lucrarea de răscumpărare 

a avansat de la chemarea lui Avraam până la Moise. 

I. Dumnezeu a găsit de cuviință acum să îl separe de 

restul lumii pe acela din care avea să vină Hristos, pentru 

ca Biserica Lui să crească în familia și printre urmașii lui, 

până la vremea rânduită. El l-a chemat pe Avraam să iasă 

din țara lui și dintre rudele sale, și să meargă într-o țară 

îndepărtată, pe care Dumnezeu avea să i-o arate, sco-

țându-l mai înainte din Ur, din Caldeea, și ducându-l întâi 

până la Haran, după care în Canaan. Am observat anterior 

că idolatria și corupția morală a lumii devenise una gene-

ralizată. Omenirea aproape că ajunsese să fie cu totul cu-

prinsă de idolatrie. De aceea, Dumnezeu a văzut necesar 

ca, pentru susținerea religiei adevărate în lume, să existe 

o familie separată de toate celelalte. S-a dovedit că acest 

moment a fost unul potrivit pentru o astfel de întorsătură 

a situației, pentru ca nu cumva Biserica lui Hristos să cadă 

cu totul în apostazie. Țara și rudele lui Avraam erau în 

mare parte decăzute și, după toate probabilitățile, fără in-

terpunerea extraordinară a Providenței, adevărata religie 

avea să se piardă în această linie genealogică în decursul 



78         UN SINGUR PLAN  |  EDWARDS 

unei generații sau două. De aceea, Dumnezeu l-a chemat pe 

Avraam, în a cărui familie intenționa să mențină religia ade-

vărată, cerându-i să iasă din țara lui, pentru ca urmașii lui să 

rămână un popor separat de tot restul lumii, și astfel religia 

adevărată să poată continua în interiorul acelui popor, în 

timp ce tot restul omenirii să se cufunde în păgânism. 

Țara haldeilor, de unde Avraam a fost chemat, era o 

țară situată în apropiere de Babel. Babel sau Babilon era 

principala cetate din Caldeea. Istoricii susțin, din ceea ce au 

cercetat în cele mai vechi scrieri, că acesta a fost ținutul 

unde idolatria a început să fie practicată pentru prima dată, 

că Babel și Caldeea au fost principalele centre unde a înce-

put închinarea la idoli și de unde s-a răspândit la alte po-

poare. De aceea, despre ținutul haldeilor, țara Babilonului, 

se vorbește în Scriptură făcându-se referire la el ca la țara 

chipurilor cioplite: „Sabia împotriva Haldeilor! - zice Dom-

nul, - împotriva locuitorilor Babilonului, împotriva căpete-

niilor și înțelepților lui!... Seceta peste apele lui, ca să sece! 

Căci este o țară de idoli, și au înnebunit cu idolii lor” (Iere-

mia 50:35, 38). Astfel, Dumnezeu îl cheamă pe Avraam să 

iasă din această țară idolatră și să meargă la o distanță mare 

de ea. Când avea să ajungă în Canaan, Dumnezeu avea să 

nu îi dea nicio moștenire în el, nimic pe care să își pună 

piciorul, ci să rămână străin și călător, pentru ca el și fami-

lia lui să poată fi ținuți departe de întreaga lume. 

Acest lucru era unul nou. Dumnezeu nu folosise nicio-

dată până atunci o astfel de metodă. Biserica Lui nu fusese 

separată în această manieră de restul lumii, dar, dacă ar fi 
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locuit cu oamenii din lume, fără să existe vreo linie de se-

parație între Biserică și lume, s-ar fi ajuns din nou la situ-

ația tragică de dinainte. Înainte de potop, poporul lui 

Dumnezeu a trăit amestecat cu lumea cea rea, fără a exista 

un zid clar de despărțire, așa că fiii Bisericii s-au căsătorit 

cu fete din lume, și astfel aproape toți au ajuns în curând 

infectați, iar Biserica era în pragul pierzării. Metoda pe care 

Dumnezeu a folosit-o atunci pentru a despărți Biserica a 

fost să înece lumea cea rea și să salveze Biserica în arcă. 

Înainte ca Avraam să fie chemat, lumea devenise iarăși co-

ruptă. De data aceasta, Dumnezeu a folosit o altă metodă, 

pentru că El nu a mai distrus lumea cea rea pentru a-i salva 

pe Avraam, pe soția lui și pe Lot, ci El îi cheamă pe aceștia 

să meargă și să trăiască separați de restul lumii. 

Acesta a fost un lucru cu totul nou și măreț, o acțiune 

deosebită pe care Dumnezeu a făcut-o în sprijinul lucrării 

de răscumpărare. Ea s-a petrecut aproximativ la mijlocul 

perioadei dintre căderea omului în păcat și venirea lui 

Hristos, cu aproape 2000 de ani înainte ca marele Răs-

cumpărător să vină pe pământ. Prin această chemare a lui 

Avraam, strămoșul lui Hristos, s-a așezat temelia pentru 

zidirea Bisericii în lume până la venirea lui Hristos. Întru-

cât lumea devenise idolatră, era nevoie de aceasta, așa în-

cât sămânța femeii să fie despărțită de lume în felul acesta. 

Apoi a fost necesar să existe un popor specific separat 

de restul lumii pentru a primi simbolurile și profețiile ce 

trebuiau date despre Hristos, în vederea pregătirii căii 

pentru venirea Sa, pentru ca acestora să li se dea cuvintele 
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lui Dumnezeu și prin ei să fie ocrotită istoria lucrărilor mă-

rețe de creație și providență ale lui Dumnezeu. De aseme-

nea, această separare a fost necesară pentru ca Hristos să 

se nască din acest popor și ca, de aici, lumina Evangheliei 

să poată străluci și către restul lumii. Aceste obiective nu 

puteau fi obținute ușor dacă poporul lui Dumnezeu ar fi 

trăit amestecat cu lumea păgână de-a lungul acestor 2000 

de ani. Astfel, chemarea lui Avraam poate fi privită ca un 

fel de nou fundament așezat pentru Biserica vizibilă a lui 

Dumnezeu, într-o stare mai specifică și într-o modalitate 

de acțiune mai așezată. Având în vedere persoana pe care 

este așezată această temelie, Avraam este ilustrat în Scrip-

tură ca părintele întregii Biserici, tatăl tuturor celor cre-

dincioși, o rădăcină din care Biserica vizibilă a crescut ca 

un pom, deosebit de toate celelalte plante. În acest pom, 

Hristos a fost mlădița neprihănirii, și din el, după ce Hris-

tos a venit, ramurile firești au fost rupte, iar Neamurile au 

fost altoite în locul lor. De aceea, Avraam rămâne tatăl și 

rădăcina Bisericii. Este vorba despre același pom care, de 

la începutul firav din vremea lui Avraam, și-a răspândit 

ramurile peste o mare parte a pământului în aceste zile ale 

Evangheliei, și care îl va umple cu totul la vremea potri-

vită, iar la sfârșitul lumii va fi transplantat dintr-un teren 

pământesc în Paradisul lui Dumnezeu. 

II. Această separare a fost însoțită de o revelare mai spe-

cifică și mai mare, și de o confirmare mai mare a legămân-

tului harului decât până atunci. Înaintea acestui moment 

existaseră două alte situații specifice și serioase când acest 
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legământ fusese confirmat, anume prima dată părinților 

noștri, la scurtă vreme după căderea lor în păcat, și a doua 

oară lui Noe și familiei lui, imediat după potop. Aici avem 

de-a face cu a treia confirmare a legământului, după che-

marea lui Avraam. Lui Avraam i se descoperă nu doar că 

Hristos avea să vină, ci și că El avea să fie parte din să-

mânța lui și i se promite că toate familiile pământului vor 

fi binecuvântate în el. Dumnezeu a repetat această promisi-

une față de Avraam. Prima promisiune i-a fost dată atunci 

când Domnul l-a chemat mai întâi să iasă din țara lui: „Voi 

face din tine un neam mare, și te voi binecuvânta; îți voi 

face un nume mare, și vei fi o binecuvântare” (Geneza 12:2). 

Aceeași promisiune a fost înnoită după ce Avraam a intrat 

în țara Canaanului (13:14), apoi după ce Avraam s-a întors 

de la măcelărirea împăraților (15:5-6), și a patra oară, după 

ce l-a adus ca jertfă pe Isaac (22:16-18). 

Această înnoire a legământului harului cu Avraam a 

fost revelată mai clar decât anterior, în mai multe aspecte 

specifice, și anume nu doar că Hristos avea să fie din să-

mânța lui Avraam, ci avea să se descopere aici și chemarea 

Neamurilor, pentru ca toate popoarele să fi aduse în Bise-

rică și toate familiile pământului să fie binecuvântate. Apoi 

condiția deosebită a legământului harului, care este cre-

dința, a fost acum cunoscută pe deplin: „Și, după ce l-a dus 

afară, i-a zis: ‚Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți 

să le numeri’. Și i-a zis: ‚Așa va fi sămânța ta’. Avram L-a 

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

neprihănire” (Geneza 15:5-6). Acest lucru este subliniat 
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clar în Noul Testament, motiv pentru care Avraam a fost 

numit tatăl credincioșilor. 

Întrucât acum exista o revelare mai mare a legămân-

tului harului, a existat și o confirmare mai mare a lui prin 

peceți și făgăduințe, în mod specific prin tăierea împrejur, 

care era un semn sau o pecete a legământului harului, așa 

cum se dovedește prin instituirea lui, în Geneza 17. Aici se 

dovedește că tăierea împrejur era o pecete a acelui legă-

mânt prin care Dumnezeu i-a promis lui Avraam că îl va 

face tatăl multor popoare (v. 5, 9-10). Ni se spune expres 

că aceasta a fost o pecete a neprihănirii prin credință: 

„Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a ace-

lei 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 tăiați împrejur; ca, adică, 

să li se socotească și lor neprihănirea aceasta” (Romani 

4:11). Vorbind despre Avraam, apostolul spune că el a pri-

mit semnul tăierii împrejur, o pecete a neprihănirii prin 

credință. 

Familia și urmașii lui Avraam trebuiau să fie păziți și 

separați de restul lumii până la venirea lui Hristos, iar 

acest sacrament trebuia să fie principalul zid de despăr-

țire. Dincolo de aceasta, Dumnezeu i-a dat lui Avraam o 

arvună remarcabilă a împlinirii promisiunii pe care i-a fă-

cut-o, prin biruința pe care a avut-o asupra lui Chedorlao-

mer și a împăraților care i s-au alăturat acestuia. Chedor-

laomer pare să fi fost un împărat mare, care a domnit 

peste o mare parte a lumii în acea vreme, și chiar dacă își 
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avea scaunul de domnie la Elam, situat la aproape 1000 de 

mile de Canaan, totuși acesta și-a extins imperiul atât de 

mult, încât domnea peste multe părți ale Canaanului, așa 

cum indică Scriptura în Geneza 14:4-71. Istoricii sugerează 

că el era un rege al Imperiului Asirian, imperiu care și-a 

avut începuturile mai înainte prin Nimrod, la Babel.  

Regii obișnuiau în acele vremuri să își construiască 

cetăți mari unde își așezau tronul imperial (Geneza 10:10-

12)2, așa că se trage concluzia că acesta și-a zidit o cetate 

la Elam și tot acolo și-a așezat scaunul de domnie, și că 

ceilalți împărați care au fost alături de el erau vice-regenți 

în anumite cetăți și regiuni, unde domneau prin delegație. 

Totuși, chiar dacă acest imperiu era unul puternic și avea o 

armată deosebită, Avraam a reușit cu doar o mână de sluji-

tori care se născuseră în casa lui, să îl cucerească și să îl 

supună pe acest împărat puternic și pe regii care i s-au ală-

turat, laolaltă cu toate armatele lor. Avraam a primit 

această biruință din partea lui Dumnezeu ca o arvună a 

ceea ce i se promisese, anume biruința pe care Hristos, Să-

mânța lui, urma să o obțină peste popoarele pământului, 

prin care El avea să intre în posesia porților vrăjmașilor Lui. 

 
1 Geneza 14:4-7 – „Timp de doisprezece ani îi fuseseră supuși lui Chedorlaomer; și în 

anul al treisprezecelea s-au răsculat. Dar, în anul al patrusprezecelea Chedorlaomer și 

împărații care erau cu el au pornit și i-au bătut pe Refaimi la Așterot-Carnaim, pe Zu-
zimi la Ham, pe Emimi la Șave-Chiriataim, și pe Horiți în muntele lor Seir, până la 

stejarul Paran, care este lângă pustie. Apoi s-au întors, au venit la En-Mișpat, sau Ca-

des, și i-au bătut pe Amaleciți pe tot ținutul lor, ca și pe Amoriți, care locuiau la 

Hațațon-Tamar”. 
2 Geneza 10:10-12 – „El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad și Calne, în țara 

Șinear. Din țara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah și Resen 

între Ninive și Calah; aceasta este cetatea cea mare”. 
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Despre aceste lucruri ni se vorbește foarte clar în Isaia 41, 

unde se prevestește biruința glorioasă viitoare a Bisericii 

peste popoarele lumii (v. 1, 10, 15).3 Despre această biru-

ință a lui Avraam peste un împărat atât de mare și puternic 

și peste forțele lui deosebite se vorbește ca și cum ar fi ar-

vună și o pecete a biruinței Bisericii: „Cine l-a ridicat de la 

răsărit pe acela pe care, în neprihănirea Lui, îl cheamă să 

calce pe urmele Lui? Cine îi supune Neamuri și împărați? 

Cine le face sabia praf, și arcul o pleavă luată de vânt? El 

îi urmărește, merge în pace pe un drum pe care n-a mai 

călcat niciodată cu piciorul lui” (v. 2-3). 

O altă confirmare remarcabilă asupra legământului 

harului i-a fost dată lui Avraam când acesta s-a întors de 

la măcelărirea împăraților, atunci când Melhisedec, îm-

păratul Salemului și preotul Dumnezeului Celui Preaî-

nalt, acel simbol deosebit al lui Hristos, i-a ieșit în cale, l-

a binecuvântat și i-a adus pâine și vin. Pâinea și vinul au 

fost simbolurile acelorași binecuvântări ale legământului 

harului, semne pe care pâinea și vinul le au și în sacra-

mentul Cinei Domnului. La fel cum Avraam avea o pecete 

a legământului prin tăierea împrejur, care a fost echiva-

lentă botezului, tot așa, acum el avea o pecete a acestuia 

care își găsește echivalentul în Cina Domnului. Întâlnirea 

lui Avraam cu Melchisedec însoțită de o astfel de pecete a 

 
3 Isaia 41:1, 10, 15 - „Tăceți, ostroave și ascultați-Mă! Să-și învioreze popoarele puterea, 

să înainteze, și să vorbească! Să ne apropiem și să ne judecăm împreună... nu te teme, 

căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întă-
resc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare... Iată, te fac o sanie 

ascuțită, nouă de tot, cu mulți dinți; vei zdrobi, vei sfărâma munții, și vei face dealurile 

ca pleava”. 
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legământului harului cu ocazia acestei biruințe ne arată că 

ea a fost o pecete a împlinirii de către Dumnezeu a acelu-

iași legământ (Geneza 14:19-20)4. 

O altă confirmare a legământului harului a venit prin 

vedenia pe care Avraam a avut-o în somnul adânc ce a că-

zut asupra lui, când a văzut cuptorul fumegând și niște flă-

cări care au trecut printre animalele jertfite (Geneza 15). 

Jertfa pe care Avraam a văzut-o era simbolul jertfei lui 

Hristos, dar flăcările care au urmat, care străluceau cu o 

lumină clară, simbolizau slava care avea să vină după su-

ferințele lui Hristos, și care a fost obținută prin ele. 

O altă pecete remarcabilă pe care Dumnezeu i-a dat-o 

lui Avraam în ce privește împlinirea legământului harului 

a ținut de faptul că i-a dat copilul din care Hristos avea să 

vină, și i l-a dat la o vârstă înaintată (Evrei 11:11-12 și Ro-

mani 4:18 etc.)5; mai mult decât atât, Dumnezeu l-a scăpat 

pe Isaac după ce copilul a fost pus pe lemnele de jertfă 

pentru a fi înjunghiat.  

Aceasta a constituit o confirmare a credinței lui 

Avraam în promisiunea lui Dumnezeu despre Hristos, 

anume că Hristos ar avea să fie urmașul lui Isaac, iar 

 
4 Geneza 14:19 – „Melhisedec l-a binecuvântat pe Avram și a zis: ‚Binecuvântat să fie 

Avram de Dumnezeul Cel Prea Înalt, Ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat 

să fie Dumnezeul Cel Prea Înalt, care i-a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale!’ Și Avram 
i-a dat zeciuială din toate”. 
5 Evrei 11:11 – „Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să ză-

mislească, fiindcă a crezut în credincioșia Celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un sin-

gur om, și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele 
cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra”. Romani 4:18 – „Nă-

dăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, 

după cum i se spusese: ‚Așa va fi sămânța ta’”. 
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aceasta a fost o reprezentare a învierii lui Hristos.6 Deoa-

rece aceasta a fost o confirmare a legământului harului, 

Dumnezeu a reînnoit legământul cu Avraam cu această 

ocazie.7 Astfel, se poate vedea felul în care legământul ha-

rului a fost revelat și confirmat cu atât mai mult în vremea 

lui Avraam decât anterior, așa încât Avraam pare să fi că-

pătat o imagine clară a lui Hristos, mărețul Răscumpără-

tor, și a lucrurilor viitoare care urmau să fie împlinite prin 

El. De aceea, Hristos ne informează că „tatăl vostru 

Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a vă-

zut-o și s-a bucurat” (Ioan 8:56). Așadar, Dumnezeu a gă-

sit plăcere să înainteze mult în construcția acestei clădiri 

– planul de răscumpărare - pe care a continuat să o înalțe 

de la începutul lumii. 

III. Următorul lucru constă din ocrotirea de către 

Dumnezeu a patriarhilor pentru multă vreme în mijlocul 

locuitorilor răi din Canaan și de toți ceilalți vrăjmași ai lor. 

Patriarhii Avraam, Isaac și Iacov au fost cei din care Hris-

tos avea să vină, și ei erau acum separați de lume, așa încât 

Biserica să continue să existe prin ei. De aceea, prin ocro-

tirea patriarhilor, planul măreț de răscumpărare a înain-

tat. Dumnezeu i-a păzit pe aceștia și i-a împiedicat pe lo-

cuitorii țării unde ei au locuit și pe unde au călătorit, așa 

 
6 Evrei 11:17-19 – „Prin credință l-a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la 

încercare: el, care primise făgăduințele cu bucurie, l-a adus jertfă pe singurul lui fiu! 

El, căruia i se spusese: ‚În Isaac vei avea o sămânță care-ți va purta numele!’ Căci se 

gândea că Dumnezeu poate să-l învieze chiar și din morți: și, drept vorbind, ca înviat 
din morți l-a primit înapoi”. 
7 Geneza 24:15 – „Nu sfârșise el încă de vorbit, și-a ieșit, cu vadra pe umăr, Rebeca, 

fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam...” 
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încât să nu fie distruși, ceea ce a constituit o dispensație 

remarcabilă a Providenței. Locuitorii acelei țări erau foarte 

răi în acea vreme, și s-au înrăit și mai mult după aceea. 

Acest lucru ni se dovedește din Geneza 15:16: „În al patru-

lea neam, ea se va întoarce aici; căci nelegiuirea Amoriților 

[canaaniților] nu și-a atins încă vârful”, ca și cum ar fi vrut 

să spună că aceștia, deși erau foarte răi, nelegiuirea lor 

încă nu ajunsese la apogeu. Răutatea lor mare se dove-

dește și prin aversiunea lui Avraam și a lui Isaac față de 

căsătoriile copiilor lor cu oricare dintre fetele din țară. 

Când a îmbătrânit, Avraam n-a putut fi mulțumit până ce 

nu l-a pus pe slujitorul lui să jure că nu îi va lua soție fiului 

său dintre fetele din țară. La rândul lor, Isaac și Rebeca au 

preferat mai degrabă să îl trimită pe Iacov la mare depăr-

tare de casă, în Padan-Aram, de unde să își ia soție. Pe de 

altă parte, când Esau s-a căsătorit cu unele dintre fiicele 

țării, ni se spune că acestea au fost o sursă constantă de 

durere pentru Isaac și Rebeca. 

Un alt argument al răutății mari a oamenilor ne este 

dat prin descrierile pe care le avem despre Sodoma, Go-

mora, Adma și Țeboim, adică unele cetăți ale Canaanului, 

care erau, probabil, cele mai notorii în răutatea lor. În 

aceste cetăți este foarte probabil să se fi manifestat și cea 

mai aspră vrăjmășie a oamenilor împotriva sfinților. O as-

tfel de vrăjmășie fusese prevestită de la bun început: „Vrăj-

mășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și să-

mânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi căl-

câiul” (Geneza 3:15). Viețile sfinte ale copiilor lui Dumnezeu 
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constituiau un prilej de condamnare continuă a răutății lo-

cuitorilor acestor cetăți. Situația nici nu putea fi alta, pentru 

că sfinții le mustrau răutatea oamenilor, așa cum îl descope-

rim pe Lot în Sodoma, despre care ni se spune că își chinuia 

sufletul neprihănit la vederea faptelor nelegiuite ale sodomi-

ților, și că a fost printre ei un predicator al neprihănirii. 

Sfinții erau cu atât mai expuși răutății oamenilor din 

țară, pentru că erau străini și călători acolo și nu aveau 

încă nicio moștenire. Oamenii sunt mai înclinați să gă-

sească pricină de învinuire în străini și să fie iritați de orice 

lucru pe care aceștia îl fac, așa cum s-a întâmplat cu Lot în 

Sodoma. Foarte probabil ca Lot să fi mustrat cu blândețe 

răutatea lor, dar sodomiții au spus despre el: „Omul acesta 

a venit să locuiască aici ca un străin, și acum vrea să facă 

pe judecătorul” (Geneza 19:9); și au amenințat că urmau 

să scape de el. 

Cu toate acestea, Dumnezeu i-a ocrotit în chip minu-

nat pe Avraam, Lot, Isaac, Iacov și familiile lor în mijlocul 

acestor oameni nelegiuiți, chiar dacă erau puțini ca număr 

și puteau fi distruși foarte repede. Această ocrotire a sfin-

ților patriarhi este o ilustrație minunată a îndurării ocro-

titoare a lui Dumnezeu manifestată față de Biserica Lui în 

multe veacuri: „Pe atunci ei erau puțini la număr, foarte 

puțini la număr, și străini în țară; mergeau de la un neam 

la altul și de la o împărăție la un alt popor; dar n-a dat voie 

nimănui să-i asuprească, și i-a pedepsit împărați din pri-

cina lor. ‚Nu vă atingeți de unșii Mei’, a zis El, ‚și nu le 

faceți rău prorocilor Mei!’” (Psalmul 105:12-15). 
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Această protejare și păstrare a fost manifestată în 

anumite situații în modalități remarcabile, ca atunci când 

oamenii țării au fost peste măsură de iritați și stârniți, ca 

în situația felului în care Simeon și Levi s-au purtat cu si-

hemiții, care ne este relatată în Geneza 34:308 etc. Astfel, 

Dumnezeu a ocrotit într-un fel uimitor familia lui Iacov, 

înfrânând poporul stârnit printr-o groază neobișnuită care 

a căzut asupra minților acestora: „Groaza lui Dumnezeu s-

a răspândit peste cetățile, care-i înconjurau, așa că locui-

torii lor nu i-au urmărit pe fiii lui Iacov” (Geneza 35:5). 

Dumnezeu i-a ocrotit nu doar față de canaaniți, ci și 

față de toți ceilalți care au intenționat să le facă rău. El i-a 

păzit pe Iacov și pe tovarășii acestuia, când Iacov a fost 

urmărit de mâniosul Laban, pe când acesta era plin de do-

rința de a-l zdrobi pe ginerele lui. Dumnezeu l-a înfruntat 

și l-a mustrat pe Laban, spunându-i: „Ferește-te să-i spui 

o vorbă rea lui Iacov!” (Geneza 31:24). Tot astfel, Dumne-

zeu l-a ocrotit față de fratele său Esau, când acesta i-a ieșit 

înainte cu o armată și cu intenția clară de a-l ucide. Ca răs-

puns la rugăciunea lui, când Iacov s-a luptat cu Hristos la 

Peniel, Dumnezeu a întors în chip minunat inima lui Esau 

și l-a făcut ca, în loc să îl întâlnească pe fratele său ca pe 

un vrăjmaș, cu ucidere și pierzare, l-a întâlnit ca un prie-

ten și frate, ferindu-se să-i facă vreun rău. Iată felul în care 

această rădăcină firavă și aparent neînsemnată, care avea 

 
8 Geneza 34:30 – „Atunci Iacov i-a zis lui Simeon și lui Levi: ‚Voi m-ați nenorocit, fă-
cându-mă urât locuitorilor țării, canaaniților și fereziților. N-am sub porunca mea de-

cât un mic număr de oameni; ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate, și voi fi 

nimicit, eu și casa mea”. 
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în ea binecuvântarea Răscumpărătorului, a fost ocrotită în 

mijlocul vrăjmașilor și al pericolelor, lucru deloc diferit de 

ocrotirea celor din arcă în mijlocul potopului furtunos. 

IV. Următorul lucru pe care vreau să îl menționez este 

distrugerea groaznică a Sodomei, Gomorei și a cetăților din 

jurul lor. Această acțiune a lui Dumnezeu a condus la îna-

intarea lucrării de răscumpărare în două feluri: în primul 

rând, prin înstrăinarea și împiedicarea locuitorilor țării să 

le facă rău acestor străini sfinți pe care Dumnezeu i-a adus 

să locuiască printre ei. Lot fusese unul dintre acești străini, 

căci el venise în țară împreună cu Avraam, iar Sodoma a 

fost distrusă din cauza abuzurilor lor la adresa lui Lot, pre-

dicatorul neprihănirii. Distrugerea lor a venit ca urmare a 

comiterii unei insulte abominabile și foarte dureroase asu-

pra lui Lot și asupra străinilor care au venit în casa lui, 

chiar îngeri fiind, pe care probabil că oamenii din Sodoma 

i-au considerat rude ale lui Lot care veniseră să îl viziteze. 

Ei au atacat în chip sălbatic casa lui Lot, intenționând să 

săvârșească un abuz monstruos și un act de violență asu-

pra acelor străini, și amenințând că, pentru Lot, aveau pre-

gătită o soartă chiar mai rea.  

Totuși, în mijlocul acestei întâmplări, Dumnezeu i-a 

lovit cu orbire, iar în dimineața următoare, cetatea și țara 

din jurul ei au fost zdrobite prin cea mai îngrozitoare fur-

tună de foc și pucioasă, o distrugere îngrozitoare care s-a 

petrecut înaintea ochilor restului locuitorilor țării, lucru 

care i-a împiedicat mult pe aceștia să îi mai rănească pe 

sfinții străini ce se aflau printre ei. Nu încape îndoială că 
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pierzarea Sodomei și a Gomorei le-a lovit mințile acestor 

ticăloși cu groază și spaimă, și i-a făcut să se teamă să îi 

mai rănească pe copiii Domnului, așa încât, foarte proba-

bil, acesta a fost unul dintre mijloacele esențiale prin care 

nelegiuiții au fost înfrânați, iar patriarhii au fost ocrotiți. 

Când ne este dat motivul pentru care locuitorii țării nu l-

au urmărit pe Iacov, atunci când aceștia au fost stârniți de 

distrugerea sihemiților, aflăm că groaza Domnului era 

asupra lor, și este foarte posibil ca aceasta să fi fost groaza 

care a venit și asupra oamenilor ca urmare a tratamentu-

lui abuziv asupra lui Lot, așa încât oamenii din țară nu l-

au mai rănit pe Iacov și familia lui, chiar dacă fuseseră 

stârniți foarte mult la mânie. 

Un alt fel prin care această distrugere îngrozitoare a 

contribuit la înaintarea planului deosebit al răscumpărării 

a fost că, prin această distruge, Dumnezeu a ilustrat într-

un chip remarcabil grozăvia Legii Sale, făcându-i pe oa-

meni conștienți de nevoia îndurării răscumpărătoare. Lu-

crarea de răscumpărare nu a continuat niciodată fără 

aceasta. De la bun început, Legea a fost făcută ca să fie un 

dascăl cu rolul de a-i aduce pe oameni la Hristos. 

Totuși, în Vechiul Testament exista o nevoie cu atât 

mai mare pentru manifestare extraordinară, vizibilă și 

clară a mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului decât 

este nevoie în zilele Evangheliei, întrucât starea viitoare și 

Iadul pierzării veșnicie sunt acum revelate mai clar, și pen-

tru că dreptatea înfricoșătoare a lui Dumnezeu împotriva 

păcatelor oamenilor a fost între timp manifestată uimitor 
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în suferințele lui Hristos. De aceea, revelația pe care Dum-

nezeu a făcut-o cu privire la Sine în acele vremuri obișnuia 

să fie însoțită de mai multă groază decât este însoțită în 

aceste zile ale Evangheliei. Astfel, când Dumnezeu S-a ară-

tat pe muntele Sinai pentru a da Legea, această apariție a 

Lui s-a făcut cu tunete și fulgere, cu un nor gros și cu glas 

de trâmbiță. Unele manifestări exterioare și înfricoșătoare 

ale mâniei lui Dumnezeu față de păcat s-au făcut în situații 

speciale când era nevoie, înainte de darea Legii, și, de 

aceea, putem vedea existența potopului și groaza Legii 

care a căzut asupra oamenilor de la Adam încoace. Adam 

a trăit 930 de ani pentru a propovădui avertismentele în-

grozitoare ale lui Dumnezeu în legământul făcut cu El și 

pentru a spune cât de îngrozitoare erau consecințele căde-

rii în păcat. Oamenii care apucaseră să vorbească cu Adam 

au putut să trăiască chiar până la potop. De aceea, pierza-

rea lumii prin potop a fost o manifestare a descoperirii te-

oriilor Legii și a mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului, 

pentru a-i face pe oameni conștienți de necesitatea abso-

lută a îndurării răscumpărătoare. Iar unii care au fost 

martori ai potopului, erau încă în viață la vremea lui 

Avraam. 

Cu toate acestea, aceste lucruri ajunseseră până acum 

să fie uitate în mare măsură. De aceea, Dumnezeu a găsit 

de cuviință să Își arate din nou mânia împotriva păcatului, 

într-o modalitate uluitoare, prin distrugerea acestor ce-

tăți, manifestare care a fost imaginea cea mai vie a Iadului 

de până atunci, motiv pentru care apostolul Iuda spune: 



CAPITOLUL 4  93 

 

„suferind pedeapsa unui foc veșnic” (Iuda 7). Dumnezeu a 

venit asupra lor cu foc și pucioasă, și probabil cu tunete și 

fulgere puternice. Potopul de pucioasă a ars toate aceste 

cetăți, așa încât oamenii care locuiau în ele au pierit în flă-

cările mâniei divine. Prin aceasta se putea vedea mânia în-

grozitoare a lui Dumnezeu manifestată împotriva nelegiu-

irii și a nedreptății oamenilor, lucru care a contribuit la a 

demonstra necesitatea răscumpărării și, în felul acesta, a 

promovat lucrarea măreață de răscumpărare. 

V. Dumnezeu a reînnoit și a confirmat legământul ha-

rului cu Isaac și Iacov. Față de Isaac, Dumnezeu a reînnoit 

legământul harului Său în felul următor: „Locuiește ca 

străin în țara aceasta; Eu voi fi cu tine, și te voi binecuvânta; 

căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminței tale, 

și voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău Avraam. 

Îți voi înmulți sămânța, ca stelele cerului; îi voi da seminței 

tale toate ținuturile acestea; și toate neamurile pământului 

vor fi binecuvântate în sămânța ta, ca răsplată” (Geneza 

26:3-4). El l-a înnoit și după aceea față de Iacov, mai întâi 

prin faptul că Isaac l-a binecuvântat pe el și sămânța lui, 

acționând și vorbind prin intervenția extraordinară a lui 

Dumnezeu: „Să-ți fie supuse noroade, și neamuri să se în-

chine înaintea ta! Să fii stăpânul fraților tăi, și fiii mamei 

tale să se închine înaintea ta! Blestemat să fie oricine te va 

blestema, și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta” 

(Geneza 27:29). De aceea, nefiind inclus în această binecu-

vântare, Esau și-a pierdut binecuvântarea ca moștenitor al 

beneficiilor legământului harului. 
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Acest legământ a fost înnoit și confirmat din nou față 

de Iacov la Betel, în vedenia pe care acesta a avut-o, când 

a văzut scara care se urca până la cer. Scara aceasta a fost 

un simbol al căii mântuirii prin Hristos. Piatra pe care Ia-

cov și-a plecat capul a fost un simbol al lui Hristos. Ea a 

fost simbolul lui Hristos, Piatra de temelie a Israelului, pi-

atra pe care se odihnește Israelul spiritual, după cum este 

evident, pentru că ea a fost unsă și a fost folosită ca altar. 

Noi cunoaștem însă că Hristos este uns de Dumnezeu și 

este singurul altar adevărat. În timp ce Iacov stătea așezat 

pe această piatră și a văzut scara, Dumnezeu i s-a înfățișat 

ca Dumnezeul legământului, și El Și-a înnoit legământul 

harului cu Iacov, după cum ni se vorbește în Geneza 28:14: 

„Sămânța ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la 

apus și la răsărit, la miazănoapte și la miazăzi; și toate fa-

miliile pământului vor fi binecuvântate în tine și în să-

mânța ta”. 

Iacov a avut parte de o altă confirmare remarcabilă a 

acestui legământ la Peniel, când s-a luptat cu Dumnezeu și 

a învins. Acolo, Hristos S-a arătat sub forma acelei naturi 

pe care avea să o aibă ulterior, printr-o unire personală cu 

natura Sa divină. Dumnezeu a reînnoit legământul Său cu 

Iacov după ce acesta a părăsit Padan-Aram și s-a întors la 

Betel, având viziunea cu scara, după cum se poate vedea 

în Geneza 35:10 etc. 

Așadar, putem vedea cum legământul harului a fost 

acum înnoit mult mai des decât anterior. De acum îna-

inte, lumina Evangheliei avea să strălucească din ce în ce 



CAPITOLUL 4  95 

 

mai tare, pe măsură ce se apropia momentul venirii lui 

Hristos. 

VI. Următorul lucru pe care vreau să îl subliniez este 

ocrotirea remarcabilă de către Dumnezeu a familiei din 

care Hristos avea să vină, prin protejarea acesteia de foa-

mete, prin intermediul lui Iosif. Când s-a apropiat foame-

tea de șapte ani, Dumnezeu a găsit de cuviință ca, printr-

un act minunat al providenței Lui, să îl trimită pe Iosif în 

Egipt, pentru a-i hrăni de acolo pe Iacov și familia lui și 

pentru a păstra sămânța sfântă în viață, care altfel ar fi 

pierit. Iosif a fost trimis în Egipt cu acel scop, așa cum el 

însuși afirmă: „Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău: 

dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească 

ceea ce se vede azi, și anume, să scape viața unui popor în 

mare număr” (Geneza 50:20). Cât de des a fost în pericolul 

pierzării această rădăcină sfântă, din care avea să vină în 

viitor mlădița neprihănirii, Răscumpărătorul cel glorios! 

Dar Dumnezeu a ocrotit-o în chip minunat. 

Această salvare a casei lui Israel prin intermediul lui 

Iosif a fost, în anumite aspecte, un lucru foarte asemănător 

mântuirii pe care Hristos a adus-o asupra Bisericii. Copiii 

lui Israel au fost salvați de Iosif, ruda și fratele lor, așa în-

cât nu au pierit de foame, și tot așa Acela care salvează 

sufletele israeliților spirituali din foamete spirituală este 

Ruda lor cea mai apropiată și Unul căruia nu-I este rușine 

să îi numească frați. Iosif era un frate pe care ei îl urâseră, 

îl vânduseră și l-au tratat ca și cum ar fi fost ucis, căci chiar 

își plănuiseră să îl ucidă. Tot astfel, Hristos este Acela pe 
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care, în firea noastră, L-am urât și, prin viețile noastre 

stricate, L-am vândut pentru lucrurile deșarte ale lumii, 

iar prin păcatele noastre L-am junghiat. Iosif a trecut mai 

întâi printr-o stare de umilință; el a fost slujitor, la fel cum 

Hristos S-a înfățișat în chip de slujitor; Iosif a fost aruncat 

apoi într-o groapă, la fel cum Hristos S-a coborât în mor-

mânt. După ieșirea din închisoare, Iosif a fost ridicat la 

mare rang, pus la dreapta împăratului ca viceregele lui, 

dându-i-se stăpânirea peste toată împărăția lui, împărțind 

hrana și ocrotind viețile oamenilor; fiind pus în acest rang 

înălțat, el le dă hrană fraților lui și, astfel, le ocrotește vie-

țile. Tot așa, Hristos a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu 

pentru a fi un Prinț și Mântuitor pentru frații Lui, a primit 

daruri de la oameni, chiar de la cei răzvrătiți, de la cei care 

L-au vândut și L-au urât. 

VII. După aceasta a existat o profeție despre Hristos și 

anumite întâmplări mai specifice decât până atunci, prin 

binecuvântarea de către Iacov a fiului său Iuda. Această bi-

necuvântare este chiar mai explicită pentru că a arătat ce 

va fi cu urmașii lui. Când Dumnezeu l-a chemat pe 

Avraam, acestuia i s-a descoperit că Hristosul avea să fie 

dintre urmașii lui. Înainte de această circumstanță nu 

existase nicio descoperire legată de linia genealogică 

strictă din care avea să vină Hristosul, ea fiind limitată la 

urmașii lui Noe; acum, însă, ea este definită și mai clar, 

căci chiar dacă Avraam a avut mulți fii, totuși s-a descope-

rit că Hristosul avea să vină pe linia lui Isaac. Apoi ea a fost 

restrânsă și mai mult, căci când Isaac a avut doi fii, i s-a 
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descoperit că Hristos avea să fie urmașul lui Israel. Acum, 

însă, deși Israel avea doisprezece fii, totuși s-a revelat că 

Hristosul avea să vină pe linia lui Iuda. Hristos este Leul 

seminției lui Iuda. Această promisiune este avută în parti-

cular în vedere atunci când Scriptura ne spune: „Iudo, tu 

vei primi laudele fraților tăi; mâna ta îi va apuca de ceafă 

pe vrăjmașii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pă-

mânt înaintea ta. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors 

de la măcel, fiule! Iuda își pleacă genunchii, se culcă întoc-

mai ca un leu, ca o leoaică: cine-l va scula?” (Geneza 49:8-

9). Apoi această profeție devine mai specifică în ce privește 

momentul venirii lui Hristos, așa cum este arătat în verse-

tul 10: „Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici 

toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Șilo, 

și de El vor asculta popoarele”. Profeția de aici, despre che-

marea Neamurilor după venirea lui Hristos, pare să fie 

mai clară decât orice revelație anterioară, dacă ne uităm 

la expresia, „de El vor asculta popoarele” [sau „în El se vor 

aduna popoarele”, lit. KJV]. Astfel, putem vedea felul în 

care lumina Evangheliei care a răsărit imediat după căde-

rea omului în păcat, a crescut gradual prin etapele planu-

lui de răscumpărare. 

VIII. Lucrarea de răscumpărare a continuat în această 

perioadă prin ocrotirea minunată a copiilor lui Israel în 

Egipt, într-o vreme când puterea Egiptului era îndreptată cu 

totul spre pierzarea lor. Evreii păreau să se afle acum cu to-

tul în mâinile egiptenilor; ei erau robii acestora și supuși 

puterii faraonului, iar acesta părea hotărât să îi slăbească 
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printr-o robie aspră. Când a văzut că nu reușește astfel, fa-

raon s-a hotărât și s-a pus la lucru să extirpe rasa lor, po-

runcind ca fiecare prunc de parte bărbătească să fie înecat. 

Totuși, cu toate eforturile lui faraon, Dumnezeu Și-a pro-

tejat poporul cu mână tare și, în loc ca ei să scadă numeric, 

s-au înmulțit tot mai mult; de aceea, în loc să fie extermi-

nați, au ajuns un popor tot mai numeros. 

IX. Aici trebuie să observăm nu doar ocrotirea națiu-

nii, ci și păstrarea și susținerea de către Dumnezeu a Bise-

ricii Sale invizibile în acel popor, atunci când ea s-a aflat în 

pericolul de a fi copleșită de idolatria din Egipt. Copiii lui 

Israel se aflau deja de multă vreme printre egipteni, fi-

indu-le robi, astfel că nu aveau avantajele păzirii rânduie-

lilor și poruncilor lui Dumnezeu printre ei, nici nu puteau 

păzi închinarea publică sau să primească învățătură, prin 

care să fie ocrotită religia adevărată, neavând niciun Cu-

vânt scris. Din aceste cauze, cu timpul, ei au pierdut în 

mare măsură religia adevărată, împrumutând mult din 

idolatria Egiptului, astfel că marea majoritate a poporului 

a căzut în închinare la zeii egipteni, după cum putem ve-

dea această concluzie trasă în pasaje precum Ezechiel 

20:6-8 și 23:8.9 

 
9 Ezechiel 20:6-8: „În ziua aceea, Mi-am ridicat mâna spre ei, ca să-i duc din țara Egip-

tului într-o țară, pe care o căutasem pentru ei, țară în care curge lapte și miere, cea 

mai frumoasă dintre toate țările. Atunci le-am zis: ‚Lepădați fiecare urâciunile care vă 

atrag privirile, și nu vă spurcați cu idolii Egiptului! Eu sunt Domnul, Dumnezeul vos-
tru!’ Dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea și n-au vrut să Mă asculte. Niciunul n-a lepă-

dat urâciunile, care le atrăgeau privirile, și n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci am pus 

de gând să-Mi vărs mânia peste ei, să-Mi sleiesc mânia împotriva lor, în mijlocul țării 
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Aceasta era a treia situație în care Biserica lui Dum-

nezeu ajunsese să fie aproape înghițită și abătută de pe 

cale ca urmare a răutății lumii: prima dată înainte de po-

top, a doua oară înainte de chemarea lui Avraam și a treia 

oară acum, în Egipt. Totuși, Dumnezeu nu putea tolera ca 

un astfel de lucru să se petreacă Bisericii Lui, anume ca ea 

să fie zdrobită.  

De aceea, El a salvat-o la fel cum a salvat-o de potop 

prin arcă și l-a fel cum l-a salvat pe Moise în mijlocul ape-

lor, după ce el a fost așezat într-o arcă de nuiele, în care 

exista pericolul cel mai mare de a fi înghițit de ape. Ade-

vărata religie a rămas totuși în inimile unora, pentru că 

Dumnezeu a păstrat un popor printre evrei chiar și în 

această perioadă ticăloasă, coruptă și întunecată. Părinții 

lui Moise erau slujitori adevărați ai lui Dumnezeu, așa cum 

aflăm din Evrei 11:23: „Prin credință a fost ascuns Moise 

trei luni de părinții lui, când s-a născut: pentru că vedeau 

că era frumos copilul, și nu s-au lăsat înspăimântați de po-

runca împăratului”. 

Am demonstrat, iată, că lucrarea de răscumpărare a 

avansat de la chemarea lui Avraam până la Moise, peri-

oadă în care am văzut că au fost înfăptuite multe lucruri 

deosebite ce au contribuit la lucrare, pentru ca această clă-

dire să se ridice tot mai mult, mai sus decât fusese până 

atunci. 

 
Egiptului”. Ezechiel 23:8: „Nu s-a lăsat nici de curviile ei din Egipt, căci aceștia se cul-

caseră cu ea din tinerețea ei, îi atinseseră sânul fecioresc, și își vărsaseră curviile peste 

ea”. 
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Capitolul 5.  

DE LA MOISE LA DAVID 

 

Vom analiza acum perioada de timp de la Moise până 

la David. 

I. Primul lucru pe care îl descoperim este răscumpăra-

rea Bisericii lui Dumnezeu din Egipt, cea mai remarcabilă 

dintre toate eliberările din Vechiul Testament, cea mai 

mare pecete și arvună a răscumpărării viitoare prin Hris-

tos, eveniment asupra căruia se insistă în Scriptură mai 

mult decât asupra oricăror alte eliberări. Aceasta a fost cu 

adevărat cea mai deosebită lucrare a providenței lui Dum-

nezeu care avea să ilustreze răscumpărarea lui Hristos.  

Lucrarea aceasta a fost săvârșită de Isus Hristos, căci 

noi credem că El a fost acela care S-a arătat înaintea lui 

Moise la rugul aprins, El fiind Cel care l-a trimis pe Moise 

să elibereze acel popor. Acest lucru este dovedit prin de-

numirea de Îngerul Domnului1.  

Rugul a ilustrat natura omenească a lui Hristos, care 

este denumit Mlădița. Acest rug a crescut pe Muntele Sinai 

sau Horeb, un termen care are sensul de loc uscat, așa cum 

 
1 Exod 3:2-3 – „Îngerul Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mij-
locul unui rug. Moise s-a uitat; și iată că rugul era tot un foc, și rugul nu se mistuia 

deloc. Moise a zis: ‚Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată, și pentru 

ce nu se mistuie rugul’”. 
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natura omenească a lui Hristos a fost o rădăcină ce a răsă-

rit într-un teren uscat. Rugul aprins a ilustrat suferințele 

lui Hristos, care a trebuit să suporte focul mâniei lui Dum-

nezeu. El a ars, dar nu a fost mistuit și, tot așa, chiar dacă 

a suferit până la extrem, Hristos nu a pierit, ci a învins în 

final și S-a ridicat din suferințele Sale. Întrucât acest mister 

deosebit al întrupării și suferințelor lui Hristos a fost repre-

zentat aici, Moise spune: „Am să mă întorc să văd ce este 

această vedenie minunată”. Da, acest lucru era ceva neobiș-

nuit, căci așa a fost reprezentat Dumnezeu arătat în trup, 

suferind o moarte îngrozitoare și înălțându-Se din morți. 

Acesta era Răscumpărătorul glorios care a câștigat Bi-

serica salvând-o din Egipt, de sub mâna lui faraon. Tot as-

tfel Hristos, prin moartea și suferințele Sale, Și-a răscum-

părat poporul, eliberându-l din mâinile Satanei, faraonul 

spiritual. Moise i-a eliberat pe evrei din slujba aspră și din 

robia crudă a acestuia, la fel cum Hristos Și-a răscumpărat 

poporul din robia crudă a păcatului și a Satanei. El i-a răs-

cumpărat, cum s-ar spune, dintr-un cuptor de fier, la fel 

cum Hristos Își răscumpără Biserica dintr-un cuptor de foc 

și din flăcările veșnice. El i-a răscumpărat cu o mână tare 

și cu judecăți mari și groaznice aruncate asupra vrăjmași-

lor lor, la fel cum Hristos triumfă cu o putere infinită asu-

pra duhurilor și puterilor spirituale, și cum El pune în 

aplicare judecăți îngrozitoare asupra vrăjmașilor Biseri-

cii, zdrobind capul șarpelui. El i-a salvat când alții au fost 

distruși, prin stropirea sângelui mielului pascal, la fel 

cum Biserica lui Dumnezeu este mântuită din moarte 
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prin stropirea sângelui lui Hristos, în vreme ce restul lu-

mii este distrusă. Dumnezeu Și-a eliberat poporul împo-

triva voinței egiptenilor, care nu doreau să îi lase să plece, 

la fel cum Hristos Își eliberează poporul din mâinile celui 

rău, total împotriva voinței diavolului, când inima lui 

mândră nu dorește să se supună. 

În acea răscumpărare, Hristos nu doar că Și-a salvat 

poporul din Egipt, ci El i-a salvat și din mâinile diavolilor, 

zeii Egiptului, căci anterior ieșirii lor, erau slujitori zeilor 

Egiptului, asemenea celorlalți oameni. În mod asemănă-

tor, Hristos, Sămânța femeii, împlinește acum într-o ma-

nieră foarte remarcabilă blestemul rostit asupra șarpelui, 

zdrobindu-i capul: „În noaptea aceea, Eu voi trece prin 

tara Egiptului, și îi voi lovi pe toți întâii-născuți din țara 

Egiptului, de la oameni până la dobitoace; și voi face jude-

cată împotriva tuturor zeilor Egiptului; Eu, Domnul” 

(Exod 12:12). Iadul a fost mai implicat în împotrivirea lui 

față de răscumpărarea poporului lui Dumnezeu decât a 

fost Egiptul în trecut. Mândria și cruzimea Satanei, acel 

șarpe vechi, au fost mai aprige decât mândria și cruzimea 

lui faraon. El s-a ridicat cu toată puterea împotriva popo-

rului și s-a împotrivit răscumpărării lor cu toată energia. 

Totuși, Scriptura spune că, atunci când Dumnezeu Și-a 

răscumpărat poporul scoțându-l din Egipt, El a „sfărâmat 

capetele balaurilor din ape; a zdrobit capul Leviatanului, l-

a dat să-l mănânce fiarele din pustie” (Psalmul 74:12-14). 

Dumnezeu i-a forțat pe vrăjmașii Evreilor să îi lase să 

plece, ca să poată să Îl slujească, la fel cum Zaharia observă 
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în ce privește Biserica, în vremea Evangheliei: „după ce ne 

va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-I 

slujim fără frică, trăind înaintea Lui în sfințenie și nepri-

hănire, în toate zilele vieții noastre” (Luca 1:74-75). 

Poporul Israel a ieșit din Egipt cu o mână tare, iar 

Hristos a mers înaintea lor într-un stâlp de nor și de foc. 

Prin acea eliberare a avut loc o biruință glorioasă asupra 

pământului și a Iadului. Când Faraon și oștirile lui, și Sa-

tana prin ei, au urmărit poporul, Hristos i-a răsturnat și 

înecat în Marea Roșie, triumfând glorios, caii și călăreții 

fiind aruncați de El în mare, unde și-au dormit somnul 

morții și, ca urmare, nu i-au mai urmărit niciodată pe co-

piii lui Israel. Marea Roșie ilustrează sângele lui Hristos, 

pentru că apostolul compară cu botezul trecerea copiilor 

lui Israel prin Marea Roșie,2 iar noi toți cunoaștem că apa 

botezului ilustrează sângele lui Hristos. 

Astfel, Hristos, Îngerul prezenței lui Dumnezeu, Și-a 

răscumpărat poporul în dragostea și mila Lui, și i-a purtat 

pe aripi de vultur în zilele de atunci, așa încât să nu poată 

fi atinși de niciunul dintre vrăjmașii lor mândri și dispre-

țuitori, nici de egipteni și nici de demoni. Aceasta a fost o 

eliberare nouă pe care Dumnezeu a făcut-o în cadrul lu-

crării mărețe de răscumpărare. Până atunci nu fusese fă-

cută nicio astfel de lucrare în poporul Lui3. Ea a constituit 

 
2 1 Corinteni 10:1-2 – „Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub 

nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare, pentru Moise”. 
3 Deuteronom 4:32, 34 – „Întreabă vremurile străvechi, care au fost înaintea ta, din 

ziua când l-a făcut Dumnezeu pe om pe pământ, și cercetează de la o margine a cerului 

la cealaltă: a fost vreodată vreo întâmplare așa de mare, și s-a auzit vreodată așa ceva? 
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un important pas înainte al lucrării, care a început și a 

crescut constant de la căderea omului în păcat, fiind aici 

un pas important în providența lui Dumnezeu având în ve-

dere pregătirea venirii lui Hristos în lume și împlinirea 

acestei răscumpărări mărețe și veșnice, căci acesta era po-

porul din care Hristos avea să vină. Putem vedea acum fe-

lul în care a început să înflorească planta pe care Dumne-

zeu a sădit-o în Avraam. Chiar dacă familia din care Hris-

tos avea să vină fusese separată într-o anumită măsură de 

restul lumii și până atunci, prin chemarea lui Avraam, 

acea separare nu părea să fie suficientă. Iar dacă, prin ea, 

poporul Lui a fost păstrat ca străin și călător, nefiind unit 

cu alte popoare din punct de vedere politic și social, totuși 

el a rămas amestecat printre alte națiuni, ceea ce în-

seamnă că s-a aflat constant în pericolul de a-și pierde re-

ligia adevărată și de a fi copleșit de idolatria vecinilor lui.  

De aceea, prin această răscumpărare, Dumnezeu i-a se-

parat pe Evrei ca popor de toate celelalte națiuni, che-

mându-i să trăiască în propriul stat politic și bisericesc, fără 

să aibă vreo legătură strânsă cu popoarele păgâne, așa încât 

Biserica lui Hristos să poată fi susținută și să păzească po-

runcile lui Dumnezeu și, în felul acesta, să se mențină pro-

povăduite prorociile și simbolurile despre Hristos, ca și 

acele descrieri și învățături date anterior de Dumnezeu, 

care erau necesare pentru pregătirea venirii lui Hristos. 

 
... A fost vreodată vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui 

neam, prin încercări, semne, minuni și lupte, cu mână tare și braț întins, și cu minuni 

înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul, Dumnezeul vostru, în Egipt și sub ochii voștri?” 
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II. Întrucât acest popor a fost separat pentru a fi po-

porul special al lui Dumnezeu, toți ceilalți oameni de pe fața 

pământului au fost complet respinși și lăsați pradă păgâ-

nismului. Acesta a fost un lucru pe care Dumnezeu l-a rân-

duit în providența Lui pentru a pregăti calea venirii lui 

Hristos și a mântuirii deosebite pe care El avea să o aducă, 

căci era singura cale pentru pregătirea victoriei glorioase 

a puterii și harului lui Hristos peste lumea ticăloasă și rea, 

astfel ca mântuirea adusă de Hristos asupra oamenilor să 

devină un lucru mai bine conștientizat. Scriptura însăși 

vorbește astfel despre acest eveniment. Vorbind despre 

Neamurile care fuseseră păgâne în trecut, apostolul 

spune: „După cum voi odinioară n-ați ascultat de Dumne-

zeu, și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare 

acum... Fiindcă Dumnezeu i-a închis pe toți oamenii în 

neascultare, ca să aibă îndurare de toți” (Romani 11:30, 

32); altfel spus, a fost voia lui Dumnezeu ca întreaga lume, 

Evrei și Neamuri deopotrivă, să fie dovedită clar vinovată 

de necredință, așa încât îndurarea lui Dumnezeu și mân-

tuirea lui Hristos să fie vizibile față de toți. Apostolul nu 

vorbește doar despre acea necredință naturală deopotrivă 

a tuturor copiilor lui Dumnezeu și oamenilor necredinci-

oși, ci despre acea necredință dovedită, vizibilă, ca aceea 

în care Evreii căzuseră când L-au respins deschis pe Hris-

tos și au încetat să fie un popor al credinței. Apostolul ob-

servă felul în care mai întâi Neamurile, popoarele păgâne, 

au fost incluse într-o necredință deschisă și într-o împo-

trivire fățișă față de adevărata religie, înainte de venirea 
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lui Hristos, pentru a pregăti calea pentru chemarea Nea-

murilor, lucru care s-a întâmplat imediat după venirea lui 

Hristos, pentru ca îndurarea lui Dumnezeu să poată fi ma-

nifestată vizibil și față de aceștia.  

Tot astfel, Evreii au fost respinși și au apostaziat din 

Biserica vizibilă pentru a pregăti calea spre chemarea Iu-

deilor, lucru care va avea loc în zilele de apoi. De aceea, se 

poate vedea că, în privința tuturor popoarelor, Evrei și 

Neamuri deopotrivă, aleșii lui Hristos au fost răscumpă-

rați de El transformându-i în copiii Lui din niște oameni 

vizibil străini de poporul lui Dumnezeu, fără speranță și 

fără Dumnezeu în lume. Nu putem spune precis când 

anume s-a produs apostazia Neamurilor de la Dumnezeul 

adevărat, când au ajuns în mod clar într-o necredință uni-

versală și vizibilă. Îndepărtarea lor a fost un lucru gradual, 

așa cum am observat anterior. Ea devenise generalizată în 

vremea lui Avraam, dar nu era încă universală, căci în vre-

mea lui Avraam îl descoperim pe Melhisedec, unul dintre 

împărații Canaanului, că era preot al Dumnezeului Preaî-

nalt. După această perioadă, religia adevărată s-a păstrat 

pentru o vreme printre unii dintre urmașii lui Avraam, 

dincolo de familia lui Iacov, ca și în unii dintre urmașii lui 

Nahor, așa cum avem situația lui Iov și a celor trei prieteni 

ai lui, și a lui Elihu. Țara Uț, unde Iov trăia, a fost în stă-

pânirea urmașilor lui Uț sau Huț, fiul lui Nahor, fratele lui 

Avraam, despre care am citit4. Bildad era urmașul lui 

 
4 Geneza 22:21 – „anume pe Uț, întâiul său născut, pe Buz, fratele său, pe Chemuel, 

tatăl lui Aram”. 
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Șuah, fiul lui Avraam din Chetura5, iar Elihu, buzitul, era 

din Buz, fiul lui Nahor, fratele lui Avraam. Astfel, putem 

vedea că religia adevărată a continuat câtva timp după 

Avraam printre anumiți oameni, dincolo de israeliți. To-

tuși, aceasta nu a durat multă vreme, și probabil că res-

pingerea lor totală și lepădarea lor în idolatrie s-a petrecut 

aproape de perioada când Dumnezeu a separat poporul Is-

rael din Egipt, ca să-I slujească. În legătură cu acest eveni-

ment se spune adesea că Dumnezeu Și-a separat cu această 

ocazie poporul, făcându-l deosebit de toate popoarele de 

pe pământ și făcându-l singurul Său popor, singura Sa 

moștenire, pe când toți ceilalți au fost respinși. Aceasta 

pare să implice că Dumnezeu îi alege acum pe Evrei într-o 

așa manieră încât această alegere a lor este însoțită de o 

respingere vizibilă a tuturor celorlalte popoare din lume. 

Cu alte cuvinte, Dumnezeu a venit vizibil și Și-a făcut lo-

cuința în mijlocul Israelului, abandonând toate celelalte 

popoare. În ce privește prima chemare a Neamurilor, după 

venirea lui Hristos, aceasta a fost însoțită de o respingere 

a Evreilor. Tot așa, prima chemare a Evreilor ca să fie po-

porul lui Dumnezeu, când aceștia au părăsit Egiptul, a fost 

însoțită de o respingere a Neamurilor. 

Putem vedea că toate popoarele din lume, cu excepția 

Evreilor și a acelora care li s-au alăturat la ieșirea din 

Egipt, au fost abandonate în idolatrie și situația a conti-

nuat așa până la venirea lui Hristos, adică aproape 1500 

 
5 Geneza 25:1-2 – „Avraam a mai luat o nevastă, numită Chetura. Ea i-a născut pe 

Zimran, pe Iocșan, pe Medan, pe Madian, pe Ișbac și Șuah”. 
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de ani. Ele au rămas astfel într-o perioadă lungă de necre-

dință, așa încât situația să fie indubitabilă și să demon-

streze că omenirea era complet incapabilă să se elibereze 

prin puterea proprie din acel întuneric gros și din pierzare, 

ca și din supunerea și robia față de diavolul, pentru ca 

toată înțelepciunea filozofilor păgâni să se dovedească in-

suficientă pentru eliberarea din întunericul lor, spre gloria 

tot mai mare a lui Isus Hristos care, când a venit, le-a ilu-

minat și le-a eliberat prin Evanghelia Sa glorioasă. Prin 

aceasta se dovedește înțelepciunea minunată a lui Dumne-

zeu, care a pregătit în felul acesta calea pentru răscumpă-

rarea adusă de Hristos. Acest lucru ni-l spune și Scriptura: 

„Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe 

Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a 

găsit cu cale să îi mântuiască pe credincioși prin nebunia 

propovăduirii crucii” (1 Corinteni 1:21). 

III. Următorul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut în lu-

crarea de răscumpărare a fost darea Legii morale într-o ma-

nieră înfricoșătoare pe Muntele Sinai. Acesta a fost un alt 

pas nou înainte în această lucrare deosebită. „A fost vreo-

dată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vor-

bind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, și să fi rămas 

viu?” (Deuteronom 4:33). Acesta a fost un lucru minunat, 

măreț, indiferent dacă considerăm Legea ca o nouă mani-

festare a legământului faptelor, sau dacă credem că Legea 

le-a fost dată Evreilor ca regulă de viață. 

Aici, legământul faptelor a fost manifestat ca un das-

căl care să îi conducă la Hristos, nu doar spre folosința 
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acelui popor, sub Vechiul Testament, ci spre folosința Bi-

sericii lui Hristos de-a lungul întregii istorii a lumii. Este 

un instrument pe care mărețul Răscumpărător îl folosește 

pentru a-i convinge pe oameni de păcatul, pierzarea și sta-

rea lor neajutorată, și este folosit ca instrumentul care vor-

bește despre măreția înfricoșătoare și despre dreptatea 

imensă a lui Dumnezeu ca Legiuitor, pentru a-i face pe oa-

meni să-și conștientizeze nevoia după Hristos ca Mântui-

tor. În efectul ei mântuitor asupra sufletelor oamenilor, 

lucrarea de răscumpărare nu poate merge înainte fără uti-

lizarea Legii dată la muntele Sinai. 

Legea a fost dată într-o manieră uluitoare, însoțită de 

un glas înfricoșător, peste măsură de îngrozitor, așa încât 

toți oamenii din tabără au tremurat, și chiar Moise însuși, 

chiar dacă era un prieten apropiat al lui Dumnezeu, a spus: 

„Sunt îngrozit și tremur”. Glasul lui Dumnezeu a fost în-

soțit de tunete și fulgere, iar muntele a fost cuprins de foc 

până la cer, și pământul însuși s-a cutremurat. Toate 

aceste lucrări au fost făcute pentru a-i conștientiza pe toți 

oamenii de puterea, autoritatea și dreptatea ce au fost im-

plicate în darea Legii, chemându-i pe oameni să își asume 

responsabilitatea împlinirii acestei Legi, văzând măreția 

Aceluia care avea să-i cheme să dea socoteală pentru vie-

țile lor. Putem înțelege de aici cât de strict cere Dumnezeu 

împlinirea Legii și cât de înfricoșătoare trebuie să fie mâ-

nia Lui împotriva fiecăruia care o încalcă. Văzând clar 

aceste lucruri, oamenii ajung profund conștienți în inimile 

lor de imposibilitatea totală de a obține mântuirea prin 
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faptele Legii, fiind astfel asigurați că au o nevoie absolută 

de un Mijlocitor. 

Dacă privim Legea dată la muntele Sinai ca o regulă de 

viață, nu ca un legământ al faptelor, putem vedea că ea este 

folosită de Răscumpărătorul de la acel moment până la sfâr-

șitul lumii ca un ghid pentru poporul Său, pentru a-i arăta 

felul în care trebuie să umble ca să meargă la cer, căci o cale 

a ascultării sincere și universale față de această Lege se do-

vedește o cale foarte îngustă care să ducă la viață.6 

IV. Următorul lucru observabil în această perioadă a 

fost darea de către Dumnezeu a Legii conținând simbolu-

rile, acele porunci care nu aparțin Legii morale. Aici nu vor-

bim doar despre acele legi și porunci ce sunt în mod obiș-

nuit denumite ceremoniale, care prescriu sărbătorile, ce-

remoniile și circumstanțele închinării Evreilor, alături de 

rânduielile eclesiale, ci vorbim și despre acele porunci ci-

vile, care reglementau statul evreiesc, denumite în mod 

obișnuit și juridice, căci multe dintre ele au avut un carac-

ter puternic simbolic, vorbind despre Hristos și despre 

lucrarea Lui. Darea acestei Legi a fost un alt lucru deose-

bit pe care Dumnezeu l-a făcut în această perioadă, și ea 

a avut rolul de a continua construcția structurii glorioase 

a clădirii răscumpărării. Au existat multe evenimente 

simbolice și înainte, prin lucrarea providenței, eveni-

mente care L-au reprezentat pe Hristos și răscumpărarea 

 
6 Autorul nu susține mântuirea prin fapte, cu atât mai puțin prin faptele Legii, ci dis-

cută despre rolul Legii de călăuză morală, care descoperă și definește păcatul, conform 

înțelegerii Teologiei Legământului (eng. Covenant Theology). – n.ed. 
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Lui, ca și anumite rânduieli simbolice, în special cele două, 

jertfele și tăierea împrejur, dar acum, în loc ca mărețul 

Răscumpărător să fie reprezentat și ilustrat în câteva as-

tfel de rânduieli, Dumnezeu adoptă o întreagă Lege plină 

de reprezentări simbolice ale lucrurilor bune ce aveau să 

vină. Prin acestea, poporul Israel era călăuzit în fiecare an, 

în fiecare lună și în fiecare zi, în acțiunile lor religioase și 

în comportamentul lor, în tot ceea ce ținea de statul civil 

și de lucrurile religioase, către ceva legat de Hristos. Fie-

care lucru avea alipit de el o învățătură, un beneficiu sau 

un alt lucru de acest fel. De aceea, prin această Lege, în-

treaga națiune s-a constituit ca un stat model, un simbol [al 

Bisericii viitoare]. Astfel, Evanghelia a fost ilustrată abun-

dent înaintea acestui popor. Există o bogăție de învățătură 

manifestată în mod particular prin ascultarea de această 

Lege, chiar dacă ea a fost manifestată în umbre sau sub un 

văl, așa cum Moise își punea un văl pe față când fața i-a stră-

lucit. De această Lege a simbolurilor aparțin toate poruncile 

care se referă la construirea cortului întâlnirii, cu privire la 

ridicarea lui în pustie și la toate formele religioase, circum-

stanțele, ceremoniile și ustensilele care trebuiau folosite. 

V. În această perioadă credem că Biserica a primit 

forma scrisă timpurie a Cuvântului lui Dumnezeu. Acesta 

a fost un alt lucru măreț făcut în cadrul lucrării de răs-

cumpărare, un important și glorios pas înainte în con-

strucția clădirii ei, căci Dumnezeu a dat Cuvântul Lui spre 

reglementarea credinței, a închinării și a practicii de cre-

dință până la sfârșitul lumii. Acest Cuvânt a crescut de la 
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acel moment vreme de multe veacuri, până ce a fost în-

cheiat canonul Scripturii prin apostolul Ioan. Nu contează 

atât de mult dacă primul cuvânt scris au fost Cele 10 Po-

runci, scrise pe tablele de piatră cu degetul lui Dumnezeu 

sau dacă a fost cartea lui Iov, ori dacă cartea Iov a fost 

scrisă de Moise, cum presupun unii, sau de Elihu, cum zic 

alții. Dacă a fost scrisă de Elihu, trebuie să fi fost scrisă 

înainte de această perioadă, însă nu cu mult mai devreme, 

așa cum pare dacă luăm în considerare despre urmașii cui 

se vorbește în ea, ca și vârsta înaintată a lui Iov înainte ca 

această carte să fie scrisă. 

Cuvântul scris al lui Dumnezeu este principalul in-

strument folosit de Hristos pentru a duce înainte lucrarea 

Sa de răscumpărare în toate veacurile. Era nevoie acum de 

Cuvântul scris al lui Dumnezeu, care să constituie o regulă 

statornică pentru Biserica Lui. Înainte de acest moment, 

Biserica avusese Cuvântul prin tradiție, adică fie prin tra-

diția nemijlocită venită prin bărbați deosebiți inspirați, 

care erau încă în viață, fie prin tradiția primită de la gene-

rațiile anterioare, care se păstrase cu o certitudine tolera-

bilă în secolele anterioare, ca urmare a vieților lungi ale 

oamenilor. Noe trebuie să se fi putut întâlni cu Adam și să 

primească învățăturile de la el, și apoi el a trăit până în 

vremea lui Avraam. Fiii lui Iacov au trăit mulți ani putând 

astfel să transmită descoperirile făcute lui Avraam, Isaac 

și Iacov către urmașii lor din Egipt. Dar pentru că perioada 

de timp care a trecut de la începutul lumii și până acum 

devenise destul de mare, iar viețile oamenilor fuseseră 
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scurtate până la durata vieților noastre, în vremea lui Mo-

ise, Dumnezeu a ales un popor special care să fie al Lui și 

acestui popor i-a încredințat cuvintele Lui; El a văzut că este 

un moment potrivit să le încredințeze Cuvântul Lui în scris, 

pentru a rămâne din acel moment înainte regula Lui stator-

nică de-a lungul tuturor veacurilor. De aceea, dincolo de 

cartea Iov, Hristos a scris Cele 10 Porunci pe tablele de pia-

tră cu propriul deget. După aceasta, întreaga Lege, conți-

nând esența celor cinci cărți ale lui Moise, a fost lăsată în 

scris prin porunca specială a lui Dumnezeu, fiind denumită 

în ansamblu „cartea Legii”, și fiind așezată în cortul întâlni-

rii, pentru a fi păstrată acolo și folosită de Biserică7. 

VI. Dumnezeu a găsit de cuviință să ilustreze în chip 

minunat traseul Bisericii Sale răscumpărate prin această 

lume către moștenirea ei veșnică, folosind exemplul călăto-

riei copiilor lui Israel prin pustie, din Egipt până în Canaan. 

Aici avem reprezentate toate etapele variate ale răscum-

părării Bisericii prin Hristos, de la existența Israelului în 

Egipt, în robie, și până la eliberarea lui. Obținerea răscum-

părării și a eliberării copiilor Lui a fost ilustrată prin mie-

lul pascal, care a fost jertfit în acea noapte când Dumnezeu 

a ucis toți pruncii întâi născuți ai egiptenilor. Începutul 

aplicării răscumpărării Bisericii lui Hristos în convertirea 

copiilor Lui a fost reprezentat de ieșirea Israelului din 

Egipt și de trecerea lor prin Marea Roșie, lucruri care s-au 

 
7 Deuteronom 31:24-26 – „După ce a isprăvit Moise în totul de scris într-o carte cuvin-
tele legii acesteia, le-a dat următoarea poruncă Leviților, care duceau chivotul legă-

mântului Domnului: ‚Luați cartea aceasta a legii, și puneți-o lângă chivotul legămân-

tului Domnului, Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martoră împotriva ta”. 
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petrecut într-o modalitate extraordinară și miraculoasă. 

Călătoria Bisericii prin această lume rea, ca și diferitele 

schimbări prin care ea trece, au fost ilustrate de călătoria 

Evreilor prin pustie. Felul în care ei au fost călăuziți printr-

un stâlp de nor pe timpul zilei, și printr-un stâlp de foc pe 

timpul nopții este ilustrarea felului în care Hristos Își că-

lăuzește neîncetat Biserica. Susținerea Bisericii în înainta-

rea ei, prin hrană spirituală și părtășie zilnică cu Dumne-

zeu, a fost ilustrată în vechime prin felul în care copiii lui 

Israel au primit mană din cer și apă din stâncă. Pericolele 

cu care sfinții se confruntă în umblarea lor prin lume au 

fost ilustrate în călătoria Israelului către Canaan prin bă-

tăliile lor cu Amaleciții și cu ceilalți dușmani ai lor. Ar pu-

tea fi menționate nenumărate ale aspecte particulare, care 

au constituit imagini vii ale lucrurilor cu care Biserica și 

sfinții se întâlnesc de-a lungul tuturor veacurilor. Faptul 

că toate acestea au avut simbolismul lor este dovedit din 

pasaje precum 1 Corinteni 10:11: „Aceste lucruri li s-au în-

tâmplat ca să ne slujească drept pilde, și au fost scrise pen-

tru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile vea-

curilor”. Apostolul vorbește aici tocmai despre acele lu-

cruri pe care noi le-am precizat mai sus, iar el spune ex-

pres că ele s-au petrecut ca niște ilustrații sau simboluri, 

după cum arată textul original. 

VII. Un alt lucru care nu trebuie omis aici, și care a fost 

un act măreț și remarcabil al providenței lui Dumnezeu, cu 

aplicabilitate la toată omenirea, este scurtarea vieții omu-

lui. De la 900-1000 de ani, viața omului a ajuns acum să 
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fie redusă la aproape 70 sau 80 de ani. Viața omului a în-

ceput să fie scurtată, de fapt, încă imediat după potop. 

Prima generație de după potop a trăit până la 600 de ani, 

iar următoarea între 400 și 500 de ani. Astfel, viața omului 

s-a scurtat tot mai mult, ajungând chiar până acolo încât 

această scurtare masivă s-a petrecut în adunarea Israelu-

lui, după ce au cârtit la întoarcerea iscoadelor din Canaan, 

când toții oamenii de război au ajuns să fie îngropați în 

pustie. Cu acest prilej, viața omului a fost redusă ca durată 

la cea pe care o avem și astăzi, așa cum observă Moise în 

psalmul pe care l-a scris cu acea ocazie: „Anii vieții noastre 

se ridică la șaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la 

optzeci de ani; și lucrul cu care se mândrește omul în tim-

pul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute, și noi 

zburăm” (Psalmul 90:10). 

Odată ce viața omului a fost scurtată atât de mult, 

acest lucru a pregătit calea pentru oamenii care au trăit 

vieți foarte scurte, lucru care a făcut ca ei să se bucure cu 

atât mai mult de primirea veștii bune a vieții veșnice, veste 

adusă la lumină prin Evanghelie, și ca ei să fie cu atât mai 

dispuși să Îl primească pe Mântuitorul, care obține și oferă 

o astfel de binecuvântare. Dacă viețile oamenilor ar fi ră-

mas la fel de lungi, de circa 900 de ani, ei ar fi fost cu atât 

mai puțin dispuși să își îndrepte privirea către o viață vii-

toare, iar ispita de a se odihni în lucrurile acestei lumi și 

de a le neglija pe cele ale lumii viitoare s-ar fi dovedit cu 

atât mai mare! Probabil că acest lucru a contribuit din plin 

la stricăciunea lumii pre-diluviene. Acum, însă, oamenii au 
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motive cu atât mai întemeiate și mai mari să caute răs-

cumpărarea și o viață mai bună decât aceasta, prin marele 

Răscumpărător, întrucât viața omului nu este nici măcar a 

douăsprezecea parte din ceea ce era cândva, iar oamenii 

de azi mor la o vârstă la care strămoșii lor de la începuturi 

abia își începeau bine viața în această lume. 

VIII. Aceeași lucrare a avansat prin ocrotirea acelui po-

por din care avea să vină Hristos, păzindu-l de pierzare to-

tală în pustie prin minunea hrănirii lui cu mană vreme de 

patruzeci de ani. Am notat anterior felul uimitor în care 

Dumnezeu i-a ocrotit pe cei din care Răscumpărătorul 

avea să vină, cum au fost Noe și familia lui în timpul poto-

pului; Avraam, Isaac, Iacov și familiile lor, în fața locuito-

rilor răi din Canaan; Iacov și familia lui, în fața pericolului 

pieirii de foame, de către Iosif, în Egipt. Totuși, această 

ocrotire a Israelului în pustie a fost în anumite aspecte mai 

remarcabilă decât oricare dintre celelalte, căci s-a făcut 

printr-o minune continuă și de lungă durată. Așa cum se 

poate socoti pe bună dreptate, în acel popor existau la înce-

put două milioane de suflete. Dacă nu ar fi fost hrăniți mi-

raculos, ei toți ar fi pierit în răstimp de mai puțin de o lună, 

așa că niciunul nu ar fi supraviețuit. Totuși, această mul-

țime vastă a supraviețuit împreună vreme de 40 de ani într-

o pustietate stearpă, fără să are, fără să semene și fără să 

culeagă ceva. Hrana lor a venit ca ploaia de sus, din ceruri, 

dându-li-se în același timp apă din stâncă. Tot astfel, hai-

nele cu care au ieșit din Egipt au rezistat toată această pe-

rioadă. Niciodată n-a mai avut loc așa ceva, ca un popor să 
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reziste împreună atât de mult timp și în acest fel. Astfel, 

Dumnezeu Și-a susținut Biserica printr-o minune conti-

nuă, ținând în viață acel popor în care exista binecuvânta-

rea, anume mărețul Răscumpărător al lumii. 

IX. Dumnezeu a găsit de cuviință ca, în această peri-

oadă, să aducă o revelație mai clară despre Hristos, Răs-

cumpărătorul, prin profețiile legate de El. Aici merită ob-

servate în special trei profeții. Prima este cea făcută de Ba-

laam: „Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. 

O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din 

Israel. El străpunge laturile Moabului și îi prăpădește pe 

toți copiii lui Set. Se face stăpân peste Edom, se face stăpân 

peste Seir, vrăjmașii lui. Israel face fapte mari. Cel ce se 

naște din Iacov domnește ca Stăpânitor și îi pierde pe cei 

ce scapă din cetăți” (Numeri 24:17-19). Aceasta este o pro-

feție mai clară despre Hristos decât oricare dintre cele an-

terioare, în special în legătură cu slujba Sa împărătească. 

Avem apoi o alta, pe care Dumnezeu a dat-o prin Moise, 

una chiar mai clară, însă îndreptată în special către sluji-

rea profetică a lui Hristos, profeție care ne este relatată în 

Deuteronom 18:18ff: „Le voi ridica din mijlocul fraților lor 

un proroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, și el 

le va spune tot ce-i voi porunci Eu” etc. Aceasta este o pro-

rocie despre Hristos mai clară decât toate cele dinaintea 

lor. Toate profețiile precedente au fost prezentate într-o 

modalitate figurativă, tainică. Prima profeție a fost 

aceasta: „Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi căl-

câiul” (Geneza 3:15). Făgăduințele făcute lui Avraam, Isaac 
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și Iacov, cum că toate familiile pământului aveau să fie bi-

necuvântate în sămânța lor, au fost și ele tainice, pentru 

că expresia folosită - sămânța ta - este un generală, nefiind 

clar limitată la o persoană anume. Profeția lui Iacov la bi-

necuvântarea lui Iuda8 este și ea lăsată într-un limbaj tai-

nic, după cum este și cea a lui Balaam, care vorbește des-

pre Hristos folosind expresia metaforică a unei stele. Prin 

contrast, aceasta este o profeție clară, care nu mai este în-

văluită în vreun limbaj tainic. 

Există diverse lucruri incluse în această profeție des-

pre Hristos. Aici se vorbește despre slujirea Lui mijloci-

toare în general (v. 16). Tot aici este descoperit felul în 

care El avea să fie o Persoană ce va sta între păcătos și 

Dumnezeu, care este o Ființă de o măreție, sfințenie și 

dreptate atât de mari, încât omul nu poate să se înfățișeze 

înaintea Lui și să aibă părtășie cu El fără un Mijlocitor, căci 

altfel ar muri imediat, pentru că Dumnezeu este un foc 

mistuitor și răzbunător pe păcat. Aici avem o descoperire 

particulară a lui Hristos în slujirea Sa profetică: „Le voi 

ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine” etc. Mai 

apoi este revelat și ce fel de Profet avea să fie El, un profet 

ca Moise, care era capul și liderul poporului, și care, sub 

autoritatea lui Dumnezeu, a fost un fel de răscumpărător 

pentru ei, scoțându-i din casa robiei. Moise a fost păstorul 

lor, căci prin el, Dumnezeu i-a condus prin Marea Roșie și 

prin pustie; el a fost un mijlocitor pentru ei înaintea lui 

 
8 Geneza 49:8 – „Iudo, tu vei primi laudele fraților tăi; mâna ta îi va apuca de ceafă pe 

vrăjmașii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta”. 



120         UN SINGUR PLAN  |  EDWARDS 

Dumnezeu; el a fost deopotrivă un profet și un împărat în 

adunarea Israelului, căci Moise avea puterea unui împărat 

printre ei. Despre el se spune în Deuteronom 33:5 că era 

împărat în Ieșurun,9 că era profetul prin care Dumnezeu 

Și-a zidit Biserica și le-a dat învățăturile despre închinare. 

Astfel, Hristos avea să fie un Profet ca Moise, și vedem în 

felul acesta că aici avem deopotrivă cea mai clară și mai 

completă profeție despre Hristos care a fost dată de la în-

ceputul lumii și până la acest moment din istorie. 

Următoarea profeție se referă la chemarea Neamurilor, 

care urma să aibă loc după venirea lui Hristos10. Aici avem o 

profeție foarte clară despre lepădarea Evreilor și chemarea 

Neamurilor. Când ei L-au stârnit pe Dumnezeu la gelozie 

prin ceea ce nu era Dumnezeu și prin a se lepăda de El și a se 

alipi de cei ce nu erau dumnezei, El afirmă că îi va stârni la 

gelozie în același fel, lepădându-i și luându-i în schimb pe al-

ții, care nu fuseseră poporul Lui. Apostolul Pavel observă 

această profeție și subliniază că ea prevestea chemarea Nea-

murilor: „Dar întreb iarăși: ,N-a știut Israel lucrul acesta?’ Ba 

da; căci Moise, cel dintâi, zice: ,Vă voi întărâta la pizmă prin 

ceea ce nu este neam, vă voi ațâța mânia printr-un neam fără 

pricepere’. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice: 

,Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut 

celor ce nu întrebau de Mine’” (Romani 10:19-20). 

 
9 Deuteronom 33:5 – „El era împărat în Israel, când se adunau căpeteniile poporului și 

semințiile lui Israel”. 
10 Deuteronom 32:21 – „Mi-au întărâtat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu, M-au 

mâniat prin idolii lor deșerți; și Eu îi voi întărâta la gelozie printr-un popor care nu 

este un popor. Îi voi mânia printr-un neam fără pricepere”. 
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Astfel, se poate vedea cum lumina Evangheliei, care 

a răsărit firav și a licărit imediat după căderea omului 

în păcat, a crescut gradual pe măsură ce istoria omenirii 

s-a apropiat tot mai mult de momentul venirii lui Hris-

tos. 

X. Un alt lucru prin care Dumnezeu a înaintat în lucra-

rea de răscumpărare în această perioadă a fost revărsarea 

remarcabilă a Duhului Lui peste tânăra generație din pus-

tie. Generația care a crescut după ieșirea din Egipt, de la 

douăzeci de ani în sus, a fost o generație foarte încăpățâ-

nată și perversă. Ei erau contaminați de idolatria și răuta-

tea din Egipt, de care nu s-au despărțit.11 De aceea, ei și-au 

făcut vițelul de aur imitând idolii egipteni, închinându-se 

la o vită, motiv pentru care vacile erau denumite spurcă-

ciunea egiptenilor, adică idolul lor. Dumnezeu a fost foarte 

mânios pe această generație și a jurat în mânia Lui că ei 

nu vor intra în odihna Lui. Dar generația mai tânără, adică 

acei membri mai tineri de douăzeci de ani când au ieșit din 

Egipt, nu era așa: „Pe copilașii voștri însă, despre care ați 

zis că vor fi de jaf, îi voi face să intre în ea, ca să cunoască 

țara pe care ați nesocotit-o voi” (Numeri 14:31). Aceasta 

era generația cu care legământul fusese înnoit, așa cum ni 

 
11 Ezechiel 20:6-8 – „În ziua aceea, Mi-am ridicat mâna spre ei, ca să-i duc din țara 
Egiptului într-o țară, pe care o căutasem pentru ei, țară în care curge lapte și miere, 

cea mai frumoasă dintre toate țările. Atunci le-am zis: ‚Lepădați fiecare urâciunile care 

vă atrag privirile, și nu vă spurcați cu idolii Egiptului! Eu sunt Domnul, Dumnezeul 

vostru!’ Dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea și n-au vrut să Mă asculte. Niciunul n-a 
lepădat urâciunile, care îi atrăgeau privirile, și n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci am 

pus de gând să-Mi vărs mânia peste ei, să-Mi sleiesc mânia împotriva lor, în mijlocul 

țării Egiptului”. 
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se relatează în Deuteronom, și care a intrat în țara Canaa-

nului. Dumnezeu a găsit de cuviință să facă din această ge-

nerație un popor spre lauda Sa, iar ei au fost renumiți pen-

tru evlavia lor, așa cum rezultă din multele lucruri care ni 

se spun despre ei, în special în versete ca acesta: „,Mi-aduc 

aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, 

de iubirea ta, când erai logodită, când Mă urmai în pustie, 

într-un pământ nesemănat. Atunci Israel era închinat 

[sfințenie, lit. KJV] Domnului, era cele dintâi roade ale Lui” 

(Ieremia 2:2-3). Aici se vorbește foarte laudativ despre ge-

nerația care L-a urmat pe Dumnezeu în pustie, descriind-

o ca zeloasă pentru sfințenie. Dragostea lor pentru Dum-

nezeu este asemănată cu dragostea unei mirese în vremea 

logodnei ei, când L-au urmat pe Domnul în pustia înfrico-

șătoare, după ce s-au întors de la Cadeș-Barnea: „care te-

a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfo-

cați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut 

să-ți țâșnească apă din stânca cea mai tare” (Deuteronom 

8:15). Chiar dacă această generație a avut parte de o încer-

care mult mai mare decât părinții lor înainte de a ajunge 

la Cadeș-Barnea, totuși ei au cârtit împotriva lui Dumne-

zeu, așa cum au făcut părinții lor, însă încercările au avut 

un efect contrar asupra lor, anume i-au trezit, i-au convins 

de păcat și i-au smerit, pregătindu-i pentru a primi îndu-

rări mari. Ei au fost treziți de acele judecăți îngrozitoare 

pe care Dumnezeu le-a adus asupra părinților lor, prin 

care trupurile lor au căzut în pustie. Dumnezeu a turnat 

Duhul Său în acele acte de trezire ale providenței Lui, în 

călătoria lor prin pustie, iar Cuvântul le-a fost predicat 
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prin Moise, astfel că ei au fost convertiți: „Adu-ți aminte 

de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul 

tău, în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te 

smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile ini-

mii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. As-

tfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit 

cu mană, pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinții tăi n-

o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai 

cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului tră-

iește omul... care te-a dus în acea pustie mare și grozavă, 

unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și 

fără apă, care a făcut să-ți țâșnească apă din stânca cea 

mai tare” (Deuteronom 8:2-3, 15).  

De aceea, în Osea 13:5 ni se spune: „Eu te-am cunoscut 

în pustie, într-un pământ fără apă”. Dumnezeu i-a atras și 

i-a adus în acea pustie, vorbindu-le cuvinte de pace și mân-

gâiere, așa cum a fost prevestit că avea să facă ulterior.12 

Acele judecăți înfricoșătoare care au venit asupra 

adunării după întoarcerea lor de la Cadeș-Barnea, ca în ca-

zul lui Core și al lui Peor, au venit în principal asupra ge-

nerației vechi, pe care Dumnezeu a mistuit-o în pustie.  

Acele răzvrătiri s-au petrecut în principal printre bă-

trânii adunării, care aveau inimile alipite de poftele lor, 

care au umblat după sfatul minților lor, astfel că Dumne-

zeu a fost întristat 40 de ani de purtarea lor în pustie. 

 
12 Osea 2:14 - „De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie, și-i voi vorbi pe 

placul inimii ei”. 
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Zelul pentru sfințenie al acestei generații mai tinere 

este demonstrat prin toată istoria lor. Generația anteri-

oară fusese rea și a atras blesteme asupra ei, dar aceasta 

era sfântă, astfel că a fost urmată de binecuvântări minu-

nate. Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru ei; El a luptat 

pentru ei și le-a dat în posesie țara Canaanului. Este ma-

niera de lucru a lui Dumnezeu ca, atunci când are îndurări 

foarte mari de revărsat asupra unui popor vizibil, mai întâi 

El îi pregătește pentru acestea, și abia apoi le dă. Așa a fost 

și în acest caz. Ei au trăit pentru Dumnezeu și, prin cre-

dință, au biruit Sihonul și Ogul, ca și pe uriașii din Canaan; 

ei au fost lăudați pentru că s-au alipit de Domnul. Iosua le 

spune: „alipiți-vă de Domnul Dumnezeul vostru, cum ați 

făcut până în ziua aceasta” (Joshua 23:8). Dar după ce Io-

sua și generația aceea au murit, s-a ridicat o altă generație, 

care nu L-a cunoscut pe Domnul.  

Generația evlavioasă a demonstrat un zel lăudabil și 

fierbinte pentru Dumnezeu în multe circumstanțe, ca în 

situația păcatului lui Acan, dar în special când au suspectat 

că două seminții și jumătate și-ar fi ridicat un altar în opo-

ziție cu altarul arderii de tot. Nu a existat niciodată o altă 

generație în Israel despre care să se spună atât de multe 

lucruri bune și despre care să se menționeze atât de puține 

lucruri rele. Putem observa mai departe că, în perioada 

acestei generații, a avut loc a doua circumcizie generală, 

prin care a fost ridicată complet ocara de la Israel, iar ei 

au devenit curați; după aceea, când au fost contaminați de 

Acan, s-au curățat iarăși. 
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Odată ce membrii generației anterioare au murit și 

Dumnezeu a sfințit-o pe aceasta pentru Sine, El Și-a înnoit 

cu toată solemnitatea legământul cu ei, așa cum ni se arată 

în mod specific în Deuteronom 29. Descoperim astfel că 

înnoirile atât de solemne ale legământului au fost în mod 

obișnuit însoțite de revărsări ale Duhului, determinând o 

reformare generală; astfel de reforme au avut loc și în vre-

mea lui Ezechia și a lui Iosia.  

Este îndoielnic că a existat vreodată o altă perioadă 

atât de înfloritoare pentru religie în Biserica Evreilor ca în 

această generație. La fel ne putem gândi și la Biserica în 

noua dispensație, cea creștină, când religia a fost în situa-

ția ei cea mai înfloritoare în zilele logodnei ei, în vremea 

apostolilor, asemenea Bisericii evreiești în zilele acestei 

generații din vremea lui Moise și a lui Iosua. 

În felul acesta, în această perioadă, Dumnezeu a avan-

sat glorios lucrarea de răscumpărare, atât prin Cuvântul 

cât și prin Duhul Lui. Astfel, lucrarea de răscumpărare a 

înaintat, nu doar constituind o dovadă glorioasă a răscum-

părării în aplicarea ei, ci și ca o etapă pe care Dumnezeu a 

folosit-o pentru întemeierea rânduită a Bisericii Evreilor, 

când ea a fost întemeiată în respectarea regulată a porun-

cilor și a rânduielilor în Canaan, la fel cum s-a produs re-

vărsarea Duhului la începutul Bisericii creștine, ca un mij-

loc deosebit pentru întemeierea Bisericii creștine și întări-

rea ei pentru toate veacurile care aveau să vină. 

XI. Următorul lucru pe care vreau să îl observăm este 

conducerea poporului Israel prin Iosua și stabilirea lor în 
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țara în care Hristos avea să se nască, țară care urma să fie 

un simbol deosebit al Canaanului ceresc, pe care Hristos l-

a obținut pentru poporul Lui. Iosua a fost urmașul lui Iosif 

și un model deosebit al lui Hristos, motiv pentru care este 

denumit păstorul, stânca lui Israel.13 Fiind un model al lui 

Hristos, el a purtat numele Lui. Iosua și Isus sunt unul și 

același nume, unul în ebraică, celălalt în greacă. De aceea, 

în Noul Testament, scris inițial în greacă, Iosua este numit 

Isus: „părinții noștri l-au adus, la rândul lor, sub povățui-

rea lui Iosua [Isus, cf. gr.]” (Faptele Apostolilor 7:45), 

adică Iosua; „Căci, dacă le-ar fi dat Iosua [Isus, cf. gr.] 

odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi” 

(Evrei 4:8), adică dacă Iosua le-ar fi dat odihnă. 

Dumnezeu i-a dat poporului Său țara promisă, cuce-

rindu-i pe locuitorii anteriori și pe uriașii puternici, la fel 

cum Hristos l-a cucerit pe diavol. El i-a cucerit mai întâi 

pe regii puternici de la răsărit de Iordan, pe Sihon, regele 

amoriților și pe Og, regele Basanului, apoi au împărțit râul 

Iordan, la fel cum se făcuse mai întâi la Marea Roșie, fă-

când ulterior ca zidurile Ierihonului să cadă la sunetul 

trâmbițelor preoților. Acel sunet a simbolizat sunetul 

Evangheliei prin predicarea slujitorilor ei, zidurile cetății 

blestemate Ierihon simbolizând zidurile împărăției Sata-

nei. El a distrus apoi oștirea puternică a amoriților aflată 

sub comanda celor cinci împărați, făcând ca soarele și luna 

să rămână pe loc pentru a ajuta poporul în lupta împotriva 

 
13 Geneza 49:24 – „Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile 

Puternicului lui Iacov: Și a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel”. 
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vrăjmașilor lui, la rugăciunea acestui model al lui Isus, de-

monstrând clar că Dumnezeu avea să pună la lucru în-

treaga natură în lucrarea de răscumpărare. Orice lucru 

care avea să se petreacă în lumea aceasta avea să facă loc 

binelui poporului Său răscumpărat. Astfel, Hristos Și-a de-

monstrat dragostea cea mare față de aleșii Lui, așa încât a 

făcut ca întreg cursul naturii să lucreze spre fericirea și 

creșterea lor, și a arătat că soarele și luna, laolaltă cu lucru-

rile vizibile și invizibile, erau ale Lui prin răscumpărare. În 

același timp, Hristos a luptat fiind Căpetenia oștirii lor și a 

aruncat cu pietre mari asupra vrăjmașilor lor, prin care au 

fost uciși mai mulți inamici decât prin sabia lui Israel. După 

aceasta, Hristos i-a dat poporului o biruință deosebită asu-

pra unei armate și mai mari în partea de nord a ținutului, o 

armată uriașă adunată la apele Merom, una la fel de mare 

ca nisipul mării.14 De aceea, Dumnezeu i-a dat poporului 

din care Hristos avea să vină țara în care El urma să Se 

nască, locul unde avea să trăiască, să predice și să facă mi-

nuni, locul unde avea să moară și să învieze, și de unde 

avea să Se înalțe la cer, aceasta fiind o țară ce a servit drept 

simbol deosebit al cerului. 

XII. Dumnezeu a înaintat în lucrarea de răscumpărare 

prin stabilirea închinării ce trebuia să Îi fie adusă de către 

poporul Lui, așa cum a fost instituită anterior, în pustie. 

Această închinare a fost rânduită la Muntele Sinai, și tre-

buia să deschidă calea pentru venirea lui Hristos, la fel 

 
14 Iosua 11:4 – „Au ieșit, ei și toate oștirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără 

număr, ca nisipul care este pe marginea mării, și având cai și care în foarte mare nu-

măr”. 
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cum nenumăratele ceremonii erau simboluri ale Lui și ale 

răscumpărării pe care El avea să o înfăptuiască. În închi-

narea instituită cu acea ocazie existau multe părți care nu 

s-ar fi putut respecta în pustie, din cauză că se aflau în 

marș continuu. Existau multe porunci cu referire la țara 

Canaanului, care trebuiau aplicate în locul în care poporul 

Israel avea să locuiască. De aceea, ele nu puteau fi puse în 

practică decât după ce Israelul avea să ajungă în Canaan. 

Dar acum, când a fost dată Legea, Dumnezeu a cerut ridica-

rea cortului Său în mijlocul poporului, așa cum le promisese 

mai dinainte: „Îmi voi așeza locașul Meu în mijlocul vostru” 

(Levitic 26:11). Cortul fusese așezat la Silo,15 iar preoții și 

leviții aveau îndatoriri în slujbele lor, fiindu-le date și cetăți 

de refugiu, astfel că acum, poporul poate să respecte sărbă-

torile primelor roade, ca și celelalte ceremonii, aducând îna-

intea Domnului toate zeciuielile și jertfele rânduite. Mare 

parte din închinarea la Dumnezeu era deja instituită, chiar 

dacă au fost unele lucruri care n-au fost împlinite decât la 

câtva timp după aceea. 

XIII. Următorul lucru a fost ocrotirea minunată a Is-

raelului de către Dumnezeu din acest moment înainte, când 

toți bărbații aveau să se urce de trei ori pe an în locul unde 

era pus chivotul lui Dumnezeu. Poporul Israel a fost în ge-

neral înconjurat de vrăjmași, care au căutat să fructifice 

orice oportunitate de a-l distruge și de a-l alunga din țară. 

Până la vremea lui David, în țara ocupată de acum de Israel 

 
15 Iosua 18:1 - Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo, și au așezat acolo 

cortul întâlnirii. Țara era supusă înaintea lor”. 
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rămăseseră mulți locuitori canaaniți, oameni care s-au do-

vedit niște vrăjmași ai poporului și care aveau de trei ori 

pe an o oportunitate mare de a cuceri țara, de a lua în po-

sesie cetățile, în momente când doar femeile și cei ce nu 

puteau să meargă erau lăsați în urmă. Toți aceștia au fost 

ocrotiți remarcabil în aceste circumstanțe de-a lungul tu-

turor generațiilor, potrivit făgăduinței ce le fusese dată: 

„nimeni nu-ți va pofti țara în timpul când te vei sui de trei 

ori pe an, ca să te înfățișezi înaintea Domnului, Dumneze-

ului tău” (Exod 34:24).  

Dumnezeu a rânduit lucrurile în chip minunat, așa în-

cât a influențat inimile vrăjmașilor lor. Aceștia erau plini 

de vrăjmășie împotriva Evreilor, plini de dorință să îi 

alunge din țară și au avut adesea oportunitatea excelentă 

să facă asta, când întreaga țară era lăsată neapărată și lip-

sită de toți cei care puteau să se ridice la luptă. Vrăjmașii 

poporului Israel nu trebuiau decât să se ridice și să ocupe 

țara, și totuși nu citim niciodată în toată istoria de vreunul 

dintre vrăjmașii Evreilor că ar fi putut folosi aceste opor-

tunități, ceea ce nu poate fi decât o minune continuă pe 

care Dumnezeu a făcut-o spre ocrotirea Bisericii Sale 

vreme de multe generații. Cu siguranță că aceasta a fost o 

acțiune uimitoare a providenței lui Dumnezeu în ocrotirea 

și înaintarea planului Său măreț de răscumpărare. 

XIV. Ocrotirea de către Dumnezeu a Bisericii Lui și a 

religiei adevărate, așa încât să nu piară cu totul în mijlocul 

episoadelor repetate și frecvente de apostazie din vremea 

judecătorilor este un alt act al providenței Lui în planul de 
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răscumpărare. Cât de înclinat a fost acel popor să uite de 

Dumnezeul cel adevărat, care făcuse atât de multe lucruri 

minunate pentru el! Cum erau ei gata să cadă în idolatrie! 

Cât de des părea că acest popor este gata să fie copleșit de 

idolatrie! Și totuși Dumnezeu nu a tolerat niciodată ca în-

chinarea adevărată să fie complet dezrădăcinată, căci cor-

tul întâlnirii Lui a stat în picioare, chivotul a fost ocrotit, 

iar cartea Legii a fost păzită așa încât să nu fie distrusă. 

Preoția a continuat și Domnul a avut o Biserică în acel po-

por. În mod repetat, când religia părea să fie pe cale de 

dispariție, Dumnezeu a adus o trezire, a trimis un înger 

sau a ridicat o persoană sfântă ce a fost folosită ca instru-

ment al reformării lor. 

XV. Tot astfel, Dumnezeu a păzit acel popor pentru a 

nu fi distrus, deși el a fost adesea supus și adus sub stăpâ-

nirea vrăjmașilor lor. A fost o minune nu doar că adevărata 

religie nu a fost complet dezrădăcinată și, astfel, că Bise-

rica nu a fost complet distrusă, ci și că întreg poporul în 

care Biserica se găsea nu a pierit cu totul, dacă ne gândim 

că el a fost adesea supus și adus sub stăpânirea vrăjmașilor 

lor. Ei au fost cândva supuși de Cușan-Rișeataim, regele 

Mesopotamiei, în altă circumstanță s-au aflat sub asupri-

rea moabiților, apoi au fost vânduți în mâinile lui Iabin, 

regele Canaanului, apoi sub stăpânirea madianiților, 

după care au fost apăsați aspru de copiii lui Amon, iar 

apoi de filisteni. Cu toate acestea, Dumnezeu i-a ocrotit 

și i-a păzit de pierzarea totală în mijlocul acestor pericole. 

Din când în când, în momentele când ajungeau la limita 
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suportabilității, Dumnezeu a văzut că ei se aflau pe buza 

prăpastiei pierzării, și le-a ridicat un eliberator, potrivit cu 

făgăduința din Deuteronom 32:36: „Domnul va judeca pe 

poporul Său, dar va avea milă de robii Săi, văzând că pu-

terea le este sleită, și că nu mai este nici rob, nici slobod”. 

Aceste acțiuni remarcabile ale providenței lui Dumnezeu 

sunt prezentate cu o eleganță deosebită de către psalmist. 

Toate eliberările repetate au simbolizat acțiunile lui Hris-

tos, marele Răscumpărător și Eliberator al Bisericii Sale, iar 

unele au fost foarte remarcabile în felul în care s-au petre-

cut în multe aspecte specifice, ca în cazul lui  Barac, Iefta, 

Ghedeon și Samson, și mai presus de orice în acțiunile lui 

Samson, așa cum se poate demonstra, numai că toate aces-

tea ar ocupa prea mult spațiu și prea mult timp ca să fie 

tratate în detaliu în lucrarea de față. 

XVI. Se poate observa că, atunci când Hristos a inter-

venit pentru a rezolva problemele Bisericii Lui în această 

perioadă, El a apărut adesea în forma acelei naturi pe care 

a luat-o asupra Sa prin întrupare. Astfel, Hristos pare că a 

apărut în mod repetat înaintea lui Moise, în mod particu-

lar în acel moment când Dumnezeu i-a vorbit față către 

față, așa cum un om îi vorbește prietenului lui, iar el avut 

vedenii ale Domnului,16 după ce I-a cerut să îi arate slava 

Sa, ceea ce a constituit cea mai remarcabilă vedenie a lui 

Hristos pe care Moise a avut-o. Acolo el a avut loc o desco-

perire a lui Hristos în două aspecte: unul a fost spiritual, 

 
16 Numeri 12:8 – „Eu îi vorbesc gură către gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri grele 

de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut deci să vorbiți împotriva 

robului Meu, împotriva lui Moise?” 
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făcut înaintea minții lui, prin cuvintele care au fost procla-

mate: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de în-

durare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și cre-

dincioșie, care Își ține dragostea până în mii de neamuri 

de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar 

nu-l socotește pe cel vinovat drept nevinovat, și pedep-

sește fărădelegea părinților în copii și în copiii copiilor lor 

până la al treilea și al patrulea neam” (Exod 34:6-7 etc.). 

Celălalt a fost exterior, anume ceea ce Moise a văzut când 

Hristos a trecut pe lângă el și l-a așezat la adăpostul unei 

stânci. Ceea ce el a văzut a fost, fără îndoială, o formă ome-

nească glorioasă, în care Hristos a apărut înaintea lui și, 

după toate probabilitățile, în forma naturii Sale omenești 

glorificate, în care avea să se înfățișeze ulterior. Moise nu 

I-a văzut fața, căci se spune că niciun om nu ar putea să 

trăiască privind la gloria naturii omenești a lui Hristos, așa 

cum este ea. 

Tot așa, trebuie să fi fost o formă omenească în care 

Hristos să fi apărut înaintea celor 70 de bătrâni despre 

care ni se descrie în Exod 24:9, 11: „Moise s-a suit împre-

ună cu Aaron, Nadab și Abihu, și cu șaptezeci de bătrâni ai 

lui Israel... El nu Și-a întins mâna împotriva aleșilor copi-

ilor lui Israel. Ei L-au văzut pe Dumnezeu, și totuși au 

mâncat și au băut”. În același fel, Hristos a apărut ulterior 

înaintea lui Iosua în forma unei naturi omenești: „Pe când 

Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată 

un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din 

teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis: ‚Ești dintre 
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ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri?’ El a răspuns: ‚Nu, ci 

Eu sunt Căpetenia oștirii Domnului, și acum am venit’” 

(Iosua 5:13-14). La fel a apărut El și față de Ghedeon (Ju-

decători 6:11 etc.),17 la fel față de Manoah, într-o ilustrare 

deopotrivă a întrupării și a morții Sale, vorbind despre în-

truparea Lui prin faptul că a apărut în formă omenească, și 

vorbind despre moartea și suferințele Sale, ilustrate prin 

jertfirea unui ied, ca și despre înălțarea Lui prin flacăra ace-

lei jertfe, sugerând că El avea să fie acea jertfă deosebită 

care trebuie adusă înaintea lui Dumnezeu cu un miros plă-

cut, în focul mâniei Sale, așa cum acel ied a fost ars și fumul 

lui s-a înălțat spre cer. Astfel, Hristos a apărut repetat în 

forma acelei naturi pe care avea să Și-o însușească ulte-

rior, pentru că El S-a înfățișat cu același scop și ca să con-

tinue aceeași lucrare. 

XVII. Un alt lucru pe care aș vrea să îl menționez și 

care a fost făcut în această perioadă în lucrarea de răscum-

părare constă din începutul unei succesiuni de proroci și al 

unei școli de predicatori, în vremea lui Samuel. A existat 

ceva din acest duh al prorociei în Israel după Moise și îna-

intea lui Samuel. Iosua și mulți dintre judecători au avut o 

parte din el. Debora a fost o prorociță, iar unii dintre marii 

preoți au fost inspirați cu acest duh, în special Eli. Acea 

perioadă din istoria Israelului nu a fost complet lipsită de 

circumstanțe în care cei care au fost puși deoparte în spe-

cial pentru această slujire au fost denumiți proroci, așa 

 
17 Judecători 6:11 – „Apoi a venit Îngerul Domnului și S-a așezat sub stejarul din Ofra, 

care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul său, bătea grâu în teasc, ca 

să-l ascundă de Madian”. 
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cum citim despre o situație de acest fel în Judecători 6:8: 

„Domnul le-a trimis copiilor lui Israel un proroc. El le-a 

zis...” etc. Despre un astfel de proroc citim și în 1 Samuel 

2:27: „Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli...” etc. 

Totuși, înainte de Samuel, nu a existat o categorie dis-

tinctă de astfel de oameni care să se ridice în Israel în mod 

constant, căci absența lor este observată și subliniată în 1 

Samuel 3:1: „Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea, 

și vedeniile nu erau dese”. Odată cu Samuel a început o 

succesiune de proroci, lucru păstrat constant din acel mo-

ment, cu foarte mici întreruperi, până ce duhul profeției a 

încetat, aproximativ în perioada lui Maleahi. De aceea, 

despre Samuel se spune în Noul Testament că este începu-

tul acestei succesiuni de proroci: „De asemenea toți proro-

cii, de la Samuel și ceilalți, care au urmat după el, și au 

vorbit, au vestit zilele acestea” (Faptele Apostolilor 3:24). 

După Samuel au urmat Natan, Gad, Ido, Heman, Asaf și al-

ții. Ulterior, către finalul domniei lui Solomon, citim despre 

Ahia; citim de asemenea despre proroci în vremea lui Ro-

boam și Ieroboam, astfel că prorocii s-au succedat unul 

după altul până în vremea robiei din Babilon. În scrierile 

acelor proroci, care sunt cuprinse în canonul Scripturii, pu-

tem citi despre proroci că erau un grup constant de oameni 

care s-a ridicat în țară. Prorocii au rămas chiar și în vremea 

robiei, cum sunt Ezechiel și Daniel, și au existat și după ro-

bie, cum au fost Zaharia, Hagai și Maleahi. 

Deoarece Dumnezeu a dorit să existe o succesiune ne-

întreruptă de proroci de la Samuel, în vremea lui a început 
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o școală de proroci, adică o școală de tineri bărbați care 

aveau să fie educați de un mare proroc, care avea să le fie 

dascăl în studiul învățăturii divine și model în practicarea 

sfințeniei, pentru a-i pregăti pentru această slujire, dacă 

Dumnezeu avea să îi cheme la ea. Acești tineri bărbați au 

fost denumiți fii ai prorocilor și adeseori sunt denumiți 

chiar proroci.  

La început, ei s-au aflat sub învățătura lui Samuel, 

căci citim că Samuel a fost pus învățător peste ei: „Saul a 

trimis niște oameni să-l ia pe David. Ei au văzut o adunare 

de proroci care proroceau, cu Samuel în frunte. Duhul lui 

Dumnezeu a venit peste trimișii lui Saul, și au început și ei 

să prorocească” (1 Samuel 19:20). Mulțimea prorocilor 

despre care citim în 1 Samuel 10:5 era formată din astfel 

de bărbați.18 După aceea, citim despre ei că s-au aflat sub 

învățătura lui Ilie. Elisei a fost unul dintre acești fii, iar el 

a dorit o porție dublă din duhul lui Ilie, ca succesor al lui, 

la fel cum fiul cel mai mare avea dreptul să primească o 

porție dublă din averea tatălui său. De aceea, când au vă-

zut că duhul lui Ilie a venit asupra lui Elisei, fiii prorocilor 

i s-au supus acestuia și l-au socotit învățătorul lor, la fel 

cum făcuseră cu Ilie: „Fiii proorociilor care erau în fața Ie-

rihonului, când l-au văzut, au zis: ‚Duhul lui Ilie a venit 

peste Elisei’. Și i-au ieșit înainte, și s-au închinat până la 

pământ înaintea lui” (2 Împărați 2:15). Fiind învățătorul 

lor, Elisei i-a îngrijit, după cum se poate vedea din pasaje 

 
18 1 Samuel 10:5 – „După aceea, vei ajunge la Ghibea Elohim, unde se află garnizoana 

Filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci pogorându-se... de 

pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere și cobze înainte, și... prorocind”. 
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precum acesta: „Elisei s-a întors la Ghilgal, și în țară bân-

tuia o foamete. Pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, 

i-a zis slujitorului său: ‚Pune oala cea mare, și fierbe o 

ciorbă pentru fiii prorocilor!’” (2 Împărați 4:38).  

În vremea lui Ilie și Elisei existau mai multe locuri 

unde se adunau aceste grupuri ale fiilor prorocilor, pre-

cum Betel, Ierihon și Ghilgal (doar dacă nu cumva cei de 

la Ierihon și Ghilgal erau aceiași), și este posibil să mai fi 

existat o școală la Ierusalim, unde ni se spune că ar fi fost 

prorocița Hulda.19 Acolo este scris despre prorocița Hulda 

că a locuit la Ierusalim, cel mai probabil la școala de pro-

roci. Aceștia locuiau împreună în case construite cu acest 

scop. Numărul celor care locuiau la Ierihon a crescut atât 

de mult, încât casa unde ei locuiau era prea mică, iar unii 

au vrut să plece de la învățătorul lor, Elisei, ca să poată con-

strui o casă mai mare, după cum putem observa în 2 Împă-

rați 6:1-2.20  

În anumite perioade existau astfel de fii ai prorocilor în 

Israel, în mijlocul poporului, căci când Izabela i-a omorât pe 

prorocii Domnului, se spune că Obadia a luat o sută de pro-

roci, i-a ascuns câte cincizeci într-o peșteră și i-a hrănit.21 

 
19 2 Împărați 22:14 – „Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor, Șafan și Asaia, s-au dus la pro-

rocița Hulda, nevasta lui Șalum, fiul lui Ticva, fiul lui Harhas, păzitorul veșmintelor. 
Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății...” 
20 2 Împărați 6:1-2 – „Fiii prorocilor i-au zis lui Elisei: ‚Iată că locul unde locuim noi cu 

tine este prea strâmt pentru noi. Haidem până la Iordan; ca să luăm de acolo fiecare 

câte o bârnă, și să ne facem acolo un loc de locuit’. Elisei a răspuns: ‚Duceți-vă’”. 
21 1 Împărați 18:4 – „De aceea, când i-a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a 

luat o sută de proroci, i-a ascuns câte cincizeci într-o peșteră, și i-a hrănit cu pâine și 

cu apă”. 
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Aceste școli de proroci au fost înființate de Samuel 

prin poruncă divină, fiind ulterior dezvoltate de alții, pre-

cum Ilie și Elisei, pentru că descoperim în Scriptură că 

acești fii ai prorocilor au primit harul inspirației divine 

într-o anumită măsură, câtă vreme au continuat să învețe. 

În mod obișnuit, chiar dacă nu în absolut toate situațiile 

când a chemat vreun proroc la practica slujirii profetice 

sau la vreo lucrare specială, Dumnezeu a ales dintre cei 

care fuseseră educați la aceste școli. Astfel, vorbind despre 

chemarea lui la slujirea profetică, Amos spune că el nu a 

fost educat în școlile prorocilor și că nu a fost unul dintre 

aceștia22. Tocmai faptul că Amos subliniază acest lucru de-

monstrează că el era o excepție de la regulă, implicația fi-

ind că Dumnezeu acționa în mod obișnuit chemând pro-

roci dintre cei care fuseseră educați la aceste școli, căci El 

binecuvântase instituirea lor, pentru că erau, în fond, șco-

lile Lui. 

Această acțiune admirabilă a providenței lui Dumne-

zeu, prin care El a început o succesiune constantă de pro-

roci în vremea lui Samuel, care avea să dureze multe se-

cole în Israel, a constituit un pas înainte pe care Dumnezeu 

l-a făcut în lucrarea măreață de răscumpărare. El trebuia 

să pregătească astfel calea pentru venirea Lui în vederea 

împlinirii acestei răscumpărări glorioase, iar profeția a 

fost o componentă importantă a planului, după cum s-a 

menționat în pasaje precum Faptele Apostolilor 3:24, 

 
22 Amos 7:14-15 – „Amos i-a răspuns lui Amația: ‚Eu nu sunt nici proroc, nici fiu de 

proroc; ci sunt păstor, și strângător de smochine de Egipt. Dar Domnul m-a luat de la 

oi, și Domnul mi-a zis: Du-te și prorocește poporului Meu Israel!’” 
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10:43: „Toți prorocii mărturisesc despre El”, și 3:18: „Dar 

Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura 

tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi”. 

Biserica Vechiului Testament nu a fost lăsată fără lu-

mină, dar ea nu a avut parte de lumina directă a soarelui, 

ci doar de o reflectare a ei. Acești profeți au fost astfel de 

luminători care au reflectat lumina soarelui; în consecință, 

ei și-au lăsat profețiile în scris. Ei au fost cu totul implicați 

în această slujire, căutând să înțeleagă și să propovădu-

iască lucrarea de răscumpărare atât în studiile făcute la 

școlile de proroci, cât și în alte circumstanțe, potrivit cu 

ceea ce spune apostolul Petru despre ei: „Prorocii, care au 

prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din 

mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stărui-

toare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea 

în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai 

dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie 

urmate” (1 Petru 1:10-11). Suntem învățați că Biserica Răs-

cumpărătorului este așezată pe temelia prorocilor și a 

apostolilor, Răscumpărătorul însuși fiind piatra din capul 

unghiului.23 

Acesta a fost primul lucru de această natură care s-a 

făcut de la începutul lumii, fiind un lucru deosebit, prin 

care Dumnezeu a avansat mai mult în construcția clădirii 

minunate a răscumpărării. Existaseră până în această pe-

rioadă profeții ocazionale despre Hristos, după cum am 

 
23 Efeseni 2:20 – „fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul un-

ghiului fiind Isus Hristos”. 
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arătat deja, dar acum, că vremea venirii Răscumpărătoru-

lui se apropia, Dumnezeu a considerat potrivit să rându-

iască o categorie de oameni, într-o succesiune constantă, 

a căror preocupare principală era să le vorbească celor-

lalți, îndreptându-le privirile către Hristos și răscumpăra-

rea Lui, acționând ca înaintemergători ai Lui în pregătirea 

căii pentru venirea Sa. Dumnezeu a înființat astfel aceste 

școli de proroci, în care mulți bărbați au fost educați cu 

acest obiectiv: „Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu 

frații tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu 

închină-te! Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei” 

(Apocalipsa 19:10). 
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Capitolul 6.  

DE LA DAVID PÂNĂ LA 
ROBIA BABILONIANĂ 

 

Am ajuns acum la a cincea perioadă din Vechiul Tes-

tament, care începe cu David și durează până la robia ba-

biloniană, și voi arăta în cele ce urmează felul în care lu-

crarea de răscumpărare a continuat și în decursul acestei 

perioade. 

I. Primul lucru ce trebuie observat este ungerea de că-

tre Dumnezeu a acelei persoane care avea să fie strămoșul 

lui Hristos, o ungere spre a fi rege peste poporul Lui. Acți-

unile providenței lui Dumnezeu de-a lungul perioadei an-

terioare s-au concentrat pe poporul de unde Hristos avea 

să vină, dar acum Scriptura ne îndreaptă către a lua în 

considerare acțiunile providenței față de acea persoană 

specifică din genealogia lui Hristos, anume David. Dumne-

zeu a găsit de cuviință ca, în această perioadă, să îl aleagă 

pe el dintre miile de evrei, și să pună un semn onorabil al 

deosebirii asupra lui, ungându-l ca rege peste poporul Său. 

Numai Dumnezeu putea face acest lucru. Despre casa ta-

tălui lui David se spune că era mică în Israel, iar el era cel 

mai tânăr dintre fiii tatălui său, așa că David a părut cel 

mai improbabil să fie ales de Dumnezeu. În epocile anteri-

oare din istoria lumii, Dumnezeu pusese deoparte într-un 
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fel remarcabil și alte persoane din care Hristos avea să 

vină, precum Set, Noe, Avraam, Isaac și Iacov. Ultima si-

tuație în care ni se vorbește în Cuvânt că Dumnezeu ar fi 

însemnat pe cineva într-o manieră nobilă și din care avea 

să vină Hristosul, s-a petrecut în cadrul binecuvântării 

rostită de Iacov asupra fiului său Iuda, dacă nu socotim 

avansarea lui Nahșon în pustie drept căpetenia seminției 

lui Iuda. Această deosebire a persoanei din care Hristos 

avea să vină, în David, a fost una foarte onorabilă, căci 

Dumnezeu însuși l-a uns ca rege peste poporul Său. A mai 

existat un lucru în ungerea lui David care nu s-a petrecut 

în cazul lui Saul. Dumnezeu l-a uns personal pe Saul ca 

rege, dar El a intenționat mai mult decât atât, atunci când 

l-a trimis pe Samuel să îl ungă pe David, anume să stabi-

lească în el și familia lui o succesiune de lideri la tronul 

Israelului, atâta vreme cât Israelul avea să rămână o îm-

părăție, și nu doar atât, ci într-un sens infinit, să înființeze 

o cunună a Bisericii Sale universale, Israelul Său spiritual, 

în sămânța lui, până la sfârșitul lumii și în veșnicie. 

Aceasta a fost o lucrare deosebită a lui Dumnezeu și 

un important pas înainte în lucrarea de răscumpărare, în-

trucât vremea venirii lui Hristos se apropia. Fiind strămo-

șul lui Hristos, David a fost și cel mai important simbol 

personal al lui Hristos din tot Vechiul Testament. Simbo-

lurile legate de Hristos erau de trei feluri: instituționale, 

providențiale și personale. Rânduiala jertfei a fost cel mai 

mare simbol instituțional, răscumpărarea din Egipt a fost 

cel mai mare simbol providențial, iar David a fost cel mai 



CAPITOLUL 6  143 

 

mare simbol personal. Hristos este denumit adesea David 

în profețiile Scripturii, cum ar fi în Ezechiel 34:23-24 și în 

multe alte locuri: „Voi pune peste ele un singur păstor, 

care le va paște, și anume pe Robul Meu David; El le va 

paște, El va fi păstorul lor”. Despre Hristos se vorbește 

foarte des ca fiind sămânța și fiul lui David. 

Întrucât David este strămoșul și modelul deosebit al lui 

Hristos, și el a fost uns de Dumnezeu cu solemnitate ca rege 

peste poporul Său, așa încât Împărăția Bisericii Lui să poată 

continua pe veci în familia lui David, în anumite privințe 

putem să considerăm acest act al ungerii drept ungerea lui 

Hristos însuși. Este ca și cum aici ar fi fost uns Hristos și, 

de aceea, există chiar un verset al Scripturii în care se vor-

bește deopotrivă despre ungerea lui Hristos și despre unge-

rea lui David: „L-am găsit pe robul Meu David, și l-am uns 

cu untdelemnul Meu cel sfânt” (Psalmul 89:20). Despre tro-

nul lui David și despre tonul lui Hristos se vorbește ca și 

cum ar fi unul și același: „Domnul Dumnezeu îi va da scau-

nul de domnie al tatălui Său David” (Luca 1:32); „Fiindcă 

David era proroc, și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jură-

mânt că va ridica pe unul dintre urmașii săi [Hristos] pe 

scaunul lui de domnie” (Faptele Apostolilor 2:30). 

Astfel, actul lui Dumnezeu de a începe Împărăția Bise-

ricii Sale în casa lui David a fost ca o înființare proaspătă a 

Împărăției lui Hristos, ca începutul ei într-o stare vizibilă și 

care avea să continue de atunci înainte. A fost ca plantarea 

rădăcinii din care să crească ulterior Mlădița neprihănirii, 

Împăratul veșnic al Bisericii Sale. De aceea, acest Împărat 
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veșnic este denumit Odrasla din tulpina lui Isai: „Apoi o 

Odraslă va ieși din tulpina lui Isai, și un Vlăstar va da din 

rădăcinile lui” (Isaia 11:1); „Iată vin zile, zice Domnul, când 

îi voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăți, 

va lucra cu înțelepciune, și va face dreptate și judecată în 

țară” (Ieremia 23:5); „În zilele acelea și în vremile acelea 

voi face să răsară lui David o Odraslă neprihănită, care va 

înfăptui dreptatea și judecata în țară” (Ieremia 33:15). Tot 

astfel, Hristos este denumit în Noul Testament Rădăcina 

și Sămânța lui David.1 

Putem observa că Dumnezeu l-a uns pe David după 

ungerea lui Saul, pentru a domni în locul acestuia. El a luat 

coroana de la Saul și din familia lui, care era mai înalt în 

statură decât oricare dintre semenii lui, și care era, în ochii 

poporului, cel mai potrivit să stăpânească, dându-i această 

coroana lui David, care era mic de statură și, prin compa-

rație, nu era atât de impresionant la înfățișare. Astfel, 

Dumnezeu a considerat de cuviință să arate felul în care 

Hristos, care nu a avut o înfățișare atrăgătoare pentru oa-

meni, ba chiar a fost disprețuit și respins de ei, avea să ia 

împărăția din mâinile oamenilor mari ai pământului. De 

asemenea, putem observa că David era cel mai tânăr dintre 

fiii lui Isai, la fel cum Iacov, fratele mai tânăr, l-a înlocuit pe 

Esau și i-a luat dreptul de întâi născut și binecuvântarea, la 

fel cum Pereț, fratele strămoșului lui Hristos, s-a născut 

înaintea lui Zarah; și la fel cum Isaac, un strămoș al lui 

 
1 Apocalipsa 22:16 – „Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste 

lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina și Sămânța lui David, Luceafărul strălucitor 

de dimineață”. 
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Hristos, l-a alungat pe fratele său mai mare, Ismael. Toate 

aceste acțiuni ale providenței lui Dumnezeu împlinesc pre-

zicerea frecventă despre Hristos: „cei din urmă vor fi cei 

dintâi, și cei dintâi vor fi cei din urmă” (Matei 20:16). 

II. Următorul lucru pe care vreau să îl observăm este 

ocrotirea vieții lui David de către Dumnezeu printr-o serie 

de circumstanțe providențiale minunate, până la moartea 

lui Saul. Am observat anterior ocrotirea minunată a anu-

mitor persoane ce au fost strămoși ai lui Hristos, precum 

Noe, Avraam, Isaac și Iacov, și am observat cum, în ocro-

tirea lor, lucrarea de răscumpărare poate fi considerată ca 

protejată așa încât să nu înceteze să meargă înainte, și la 

fel cum întreaga Biserică, fiind răscumpărată prin această 

lucrare, a fost ferită de pierzare. Ocrotirea lui David a fost 

la fel de remarcabilă ca a oricărora dintre cei observați an-

terior. Foarte adesea, între el și moarte nu a fost decât un 

mic pas. Prima circumstanță de acest fel s-a petrecut 

atunci când, fiind un băiat, s-a luptat cu un leu și cu un 

urs, animale care prinseseră miei din turma lui. Fără aju-

torul miraculos al lui Dumnezeu, astfel de confruntări ar 

fi trebuit să ducă fără îndoială la ruperea în bucăți a băia-

tului, la fel cum ar fi trebuit să se petreacă și cu mielul pe 

care David l-a eliberat din ghearele fiarelor sălbatice. As-

tfel, rădăcina și vlăstarul lui David a fost păzită de leul care 

răcnește și care caută pe cine să devoreze, cel rău fiind cu-

cerit, iar sufletele oamenilor fiind salvate, acele suflete fi-

ind ca niște miei în gura leului. O altă circumstanță remar-

cabilă a fost ocrotirea lui David în lupta cu puternicul uriaș 
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Goliat, un om suficient de puternic ca să îl zdrobească în 

bucăți și să îi dea carnea fiarelor câmpului și păsărilor ce-

rului, așa cum amenințase. Dar Dumnezeu l-a ocrotit și i-

a dat biruință asupra lui Goliat, așa că David a ajuns să îi 

taie capul cu propria sabie și să devină eliberatorul Israe-

lului. Tot astfel, Hristos îi ucide pe toți dușmanii spirituali 

ai poporului Lui. Cât de minunat l-a păzit Dumnezeu pe 

David de mâinile mânioase ale lui Saul, când acesta a cău-

tat să îi ia viața! Saul a încercat să-i dea fiica de nevastă, 

pentru ca aceasta să fie o capcană pentru el, pentru ca mâ-

inile filistenilor să fie îndreptate spre el, cerându-i o sută 

de prepuțuri de la filisteni, doar ca să îi pună viața în pe-

ricol. Aceeași grijă divină a fost evidentă și după aceea, în 

ocrotirea lui, când Saul i-a cerut lui Ionatan și tuturor slu-

jitorilor lui să îl ucidă pe David, ca și în a-l înclina pe Iona-

tan ca, în loc să îl omoare, așa cum îi poruncise tatăl său, 

să îl iubească ca pe propriul suflet și să fie un instrument 

deosebit în ocrotirea lui, ba chiar riscându-și propria viață 

ca să îl păzească pe David, deși se putea spune că nimeni 

n-ar fi fost mai interesat ca David să fie ucis decât Ionatan, 

văzând că David era un competitor al lui în ce privește co-

roana. Când Saul a aruncat cu sulița către David, ca să îl 

lipească de perete, când a trimis mesageri la casa lui, să 

vegheze și să îl ucidă, când Mical, fiica lui Saul, l-a eliberat 

pe fereastră, de fiecare dată a fost la mijloc grija lui Dum-

nezeu. Saul a trimis în mod repetat mesageri la Naiot, în 

Rama, ca să îl ucidă, însă aceștia au fost împiedicați în chip 

miraculos prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Ulterior, 

fiind hotărât să rezolve el însuși această problemă, Saul l-
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a urmărit îndelung ca să îl ucidă, însă viața lui David a fost 

ocrotită în chip minunat în multe situații, ca atunci când s-

a aflat la Gat, printre Filisteni, când a mers la Achiș, regele 

din Gat, și a fost în mâinile filistenilor, putând fi ucis de în-

dată, pentru că aceștia știau câte probleme le cauzase David 

în trecut. El a fost din nou ocrotit într-un chip remarcabil la 

Cheila, când a pătruns într-o cetate fortificată, într-un loc 

în care Saul credea că îl va captura cu certitudine. Cât de 

minunat a fost el păzit de Saul, când acesta l-a urmărit și l-

a vânat prin munți! Cât de remarcabil l-a eliberat Dumne-

zeu în pustia Maon, când Saul și armata lui îl înconjuraseră. 

Cum a fost el eliberat în peștera Enghedi, când, în loc ca 

Saul să îl ucidă pe David, Dumnezeu l-a dat pe urmăritor în 

mâinile lui David, în peșteră! David i-a tăiat marginea hai-

nei și putea foarte ușor să îi taie și capul. El a fost eliberat 

în același fel în pustia Țif și, după aceea, a fost ocrotit în 

ținutul filistenilor și i-a învins la Cheila. Unii ar putea să 

creadă că acest lucru ar fi fost un motiv suficient ca filistenii 

să nu mai aibă încredere în el sau să îl lase să scape a doua 

oară, dacă ar fi putut pune mâna pe el, însă acum, când au 

avut a doua oportunitate, Dumnezeu le-a îndreptat inimile 

în chip minunat așa încât să îi fie prietenoși și să îl prote-

jeze, în loc să îl distrugă. Aceasta era sămânța prețioasă 

din care avea să vină Răscumpărătorul și care conținea în 

ea beneficiile răscumpărării Lui, care a fost ocrotită su-

pranatural, atunci când pământul și Iadul și-au unit for-

țele ca să o distrugă. Și cât de adesea îl vedem pe David 

subliniind și observând aceste lucruri cu laudă și admira-

ție în cartea Psalmilor! 
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III. În această perioadă, Cuvântul scris al lui Dumne-

zeu, sau canonul Scripturii, a crescut prin Samuel. Am ob-

servat anterior cum canonul Scripturii a început să fie 

scris și să devină prima regulă scrisă a credinței și a vieții 

ce i-a fost dată Bisericii în vremea lui Moise. Foarte pro-

babil că Iosua a adăugat la el și a scris ultimul capitol din 

Deuteronom și mare parte din cartea Iosua. Alți gânditori 

cred că Iosua, Judecători, Rut și parte din prima carte a lui 

Samuel au fost scrise de Samuel. Indiferent care ar fi situ-

ația, avem dovezi suficiente să spunem că Samuel a adău-

gat canonului Scripturii, căci el este menționat clar în Noul 

Testament ca unul dintre profeții ale căror scrieri au fost 

incluse în canon: „De asemenea toți prorocii, de la Samuel 

și ceilalți, care au urmat după el, și au vorbit, au vestit zi-

lele acestea” (Faptele Apostolilor 3:24). Prin acea expresie, 

„ceilalți care au urmat după el... au vorbit”, se face referire 

la cei care au lăsat mesajul lui Dumnezeu în scris. 

Felul în care Samuel a vorbit despre aceste vremuri cu 

referire la Hristos și Evanghelie a fost prin a relata istoria 

acelor lucruri care le-au simbolizat și care au îndreptat pri-

virile către ele, în particular lucrurile pe care le-a scris des-

pre David. Duhul lui Dumnezeu l-a îndemnat să lase aceste 

lucruri în scris, în principal pentru că ele îndreptau privirile 

către Hristos și către vremea Evangheliei. Așa cum am spus 

mai devreme, aceasta a fost principala țintă în toată această 

succesiune de profeți care a început cu Samuel. Faptul că 

Samuel a completat canonul Scripturii pare evident din ver-

sete precum 1 Cronici 29:29: „Faptele împăratului David, 
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cele dintâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea lui Sa-

muel văzătorul”. 

Indiferent dacă Samuel a scris sau nu cartea Iosua, 

opinia generală a teologilor este că Judecători și Rut, ca și 

parte din prima carte a lui Samuel, au fost scrise de el. 

Cartea Rut a fost scrisă cu intenția de a vorbi despre per-

soanele din familia din care deopotrivă David și Hristos au 

venit, și, chiar dacă tratează chestiuni de viață privată, ea 

ne îndreaptă privirile către ceea ce apostolul Petru a ob-

servat despre Samuel și despre ceilalți profeți, în al treilea 

capitol din Faptele Apostolilor. Aceste adăugări la canonul 

Scripturii, instrumentul măreț și principal al aplicării răs-

cumpărării, trebuie considerate o continuare a acelei lu-

crări și un pas înainte în acea măreață construcție a răs-

cumpărării. 

IV. Un alt lucru pe care Dumnezeu l-a făcut în această 

lucrare a fost inspirarea lui David pentru a-L ilustra pe 

Hristos și răscumpărarea Lui în cântări divine care să fie 

folosite de Biserică de-a lungul veacurilor. David a fost el 

însuși înzestrat cu acest duh al profeției. El este denumit 

proroc: „Fiindcă David era proroc, și știa că Dumnezeu îi 

făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul dintre urmașii 

săi pe scaunul lui de domnie” (Faptele Apostolilor 2:29-

30). Astfel, inclusiv în aceasta, el a fost un simbol al lui 

Hristos, prin faptul că a fost deopotrivă proroc și rege. 

Untdelemnul care a fost folosit la ungerea lui David a 

fost un simbol al Duhului lui Dumnezeu, iar simbolul și 

împlinirea acestuia sunt puse împreună, așa cum ni se 
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spune: „Samuel a luat cornul cu untdelemn și l-a uns în 

mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, 

începând din ziua aceea și în cele următoare” (1 Samuel 

16:13), și este posibil ca, în această circumstanță, Duhul să 

fi venit asupra lui cu influențele Lui profetice. O modali-

tate în care Duhul l-a influențat a fost să îl inspire să Îl 

ilustreze pe Hristos și lucrurile glorioase ale răscumpără-

rii prin cântări divine, care exprimă dulceața pornirilor 

unui suflet evlavios, plin de admirația lucrurilor glorioase 

ale Răscumpărătorului, înflăcărat de dragostea divină și 

înălțând laude, motiv pentru care el este denumit psalmis-

tul plăcut al Israelului.2  

Temele principale ale acestor cântări au fost lucrurile 

glorioase ale Evangheliei, așa cum se dovedește prin inter-

pretarea care le este dată adesea și felul în care psalmii sunt 

înțeleși în Noul Testament, căci nicio altă carte a Vechiului 

Testament nu este atât de frecvent citată în Noul precum 

cartea Psalmilor. Acest om sfânt a cântat cu bucurie lucru-

rile mărețe ale răscumpărării lui Hristos, trăind în nădejdea 

și cu așteptarea pe care Biserica lui Dumnezeu și poporul 

Lui le-au avut de la început. Și David nu a fost singurul, ci 

alții i s-au alăturat cu bucurie în acest fel de slujire, precum 

Asaf, Heman, Etan și alții, căci cartea Psalmilor nu a fost 

scrisă în totalitate de David. Astfel, canonul Scripturii a 

crescut mai mult printr-o parte excelentă a scrierilor divine. 

 
2 2 Samuel 23:1 – „Iată cele din urmă cuvinte ale lui David. Cuvîntul lui David, fiul lui 

Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului lui 

Iacov, cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel”. 
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Acesta a constituit un pas mare înainte pe care Dum-

nezeu l-a făcut în zidirea acestei clădiri a răscumpărării, 

iar lumina Evangheliei, care a crescut gradual, avea să de-

vină tot mai mare prin această carte, întrucât, chiar dacă 

anterior existau ici și colo unele profeții despre Hristos 

răsfirate de-a lungul multor veacuri, aici se vorbește din 

abundență despre Hristos prin strămoșul Lui, David, 

printr-o mulțime de cântări, cântări care vorbesc despre 

întruparea, viața, moartea, învierea și înălțarea Lui la cer; 

despre satisfacerea dreptății lui Dumnezeu de către El; 

despre lucrarea Lui mijlocitoare; despre slujirea Lui pro-

fetică, împărătească și preoțească; despre beneficiile glo-

rioase care vin în această viață și în viața viitoare de la El; 

despre unirea Lui cu Biserica și fericirea Bisericii în El; 

despre chemarea Neamurilor și gloria viitoare a Bisericii, 

către sfârșitul lumii; și despre venirea lui Hristos spre ju-

decata finală. Despre toate aceste lucruri și despre multe 

altele legate de Hristos și lucrarea Lui de răscumpărare se 

vorbește din abundență în cartea Psalmilor. 

Aceasta a fost în același timp o avansare glorioasă a 

lucrării de răscumpărare, întrucât Dumnezeu i-a dat aici 

Bisericii Sale o carte de cântări divine pe care să o folo-

sească pentru acea parte a închinării publice, acolo unde 

credincioșii Lui sunt chemați să Îi cânte laude în toate vea-

curile, până la sfârșitul lumii. Este un lucru clar că psalmii 

au fost dați de Dumnezeu cu acest scop. Cartea Psalmilor 

a fost folosită în Biserica lui Israel prin rânduiala lui Dum-

nezeu, lucru dovedit chiar prin titlul multora dintre 
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psalmi, care constituie chemări la adresa mai marelui cân-

tăreților, adică a aceluia care era desemnat lider al cântă-

rilor divine în templu, în închinarea publică a Israelului. 

Astfel, David este denumit cântărețul dulce al Israelului, 

pentru că el a scris psalmii ce au fost folosiți în Biserica 

evreiască, și, în consecință, avem dovada că ei au fost fo-

losiți în acest scop, chiar și după multe veacuri după ce 

David decedase: „Apoi împăratul Ezechia și căpeteniile le-

au zis Leviților să Îl laude pe Domnul cu cuvintele lui David 

și ale prorocului Asaf. L-au lăudat cu bucurie, și s-au plecat 

și s-au închinat” (2 Cronici 29:30). Descoperim apoi în 

Noul Testament cum psalmii erau folosiți pentru închina-

rea din bisericile creștine: „Vorbiți între voi cu psalmi, cu 

cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și 

aduceți-I din toată inima laudă Domnului” (Efeseni 5:19); 

„Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări 

de laudă și cu cântări duhovnicești” (Coloseni 3:16).  As-

tfel, ei au fost, sunt și vor fi folosiți în Biserică pentru a 

celebra laudele lui Dumnezeu până la sfârșitul lumii. Po-

porul lui Dumnezeu a fost câteodată înclinat să se închine 

lui Dumnezeu prin a-I cânta laude așa cum au făcut-o la 

Marea Roșie, prin cântarea profetică a lui Moise, din Deu-

teronom 32, și așa cum au făcut Debora, Barac și Ana când 

I-au cântat laude lui Dumnezeu. Acum, însă, Dumnezeu i-

a încredințat pentru prima dată Bisericii Lui o carte de 

cântări divine pe care să o folosească constant. 

V. Următorul lucru pe care vreau să îl observăm este 

înălțarea lui David de către Dumnezeu pe scaunul de domnie 
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în Israel, în ciuda întregii împotriviri din partea unora. 

Dumnezeu a fost hotărât să facă acest lucru și El a rânduit 

toate lucrurile așa încât să înlăture orice piedică ce s-ar fi 

putut ridica în calea împlinirii voii Sale. El i-a îndepărtat pe 

Saul și pe fiii lui, apoi l-a înscăunat pe David mai întâi peste 

seminția Iuda, după care, îndepărtându-l pe Iș-Boșet, l-a 

pus rege peste întreg Israelul. Astfel, Dumnezeu Și-a împli-

nit cuvântul față de David. El l-a luat de la oi și l-a făcut rege 

peste poporul Său Israel.3 Începând de acum, tronul a fost 

instaurat în acea familie în care avea să continue pe veci. 

VI. Dumnezeu a ales o anume cetate din toate semințiile 

lui Israel unde să-Și așeze Numele. În Legea lui Moise se fac 

mai multe menționări ale copiilor lui Israel că își vor aduce 

jertfele într-un loc pe care Dumnezeu avea să îl aleagă, ca 

în versete precum Deuteronom 12:5-7,4 dar Dumnezeu nu 

împlinise acest lucru până în această perioadă. Cortul întâl-

nirii și chivotul legământului nu au fost niciodată așezate 

într-un loc anume, ci se găseau când într-un loc, când în 

altul, însă, de data aceasta, Dumnezeu a făcut un pas înainte 

și a ales Ierusalimul. Până în vremea lui David, cetatea Ie-

rusalimului nu fusese niciodată cucerită pe deplin și luată 

 
3 Psalmul 78:70-71 – „L-a ales pe robul Său David și l-a luat de la staulele de oi. L-a luat 

dindărătul oilor, care alăptau, ca să îl pască pe poporul Său Iacov, și pe moștenirea Sa 

Israel”. 
4 Deuteronom 12:5-7 – „Ci să-L căutați la locașul Lui, și să mergeți la locul pe care-l va 

alege Domnul Dumnezeul vostru, din toate semințiile voastre, ca să-Și așeze acolo Nu-

mele Lui. Acolo să vă aduceți arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, 

cele dintâi roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruințe, darurile de bună voie, și 
întâii-născuți din cirezile și turmele voastre. Acolo să mâncați înaintea Domnului, 

Dumnezeului vostru, și să vă bucurați, împreună cu familiile voastre, de toate bunurile 

cu care vă va fi binecuvântat Domnul, Dumnezeul vostru”. 
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din mâinile Iebusiților. În Iosua 15:63 ni se spune că: „Fiii 

lui Iuda nu i-au putut izgoni pe Iebusiții care locuiau la 

Ierusalim; și Iebusiții au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim 

până în ziua de azi”. Acum, însă, David a supus complet 

acea cetate, așa cum este relatat în 2 Samuel 5. Dumnezeu 

alege astfel această cetate ca să-Și așeze Numele în ea, 

după cum se dovedește prin faptul că David aduce chivotul 

în Ierusalim la scurtă vreme după cucerirea orașului și, de 

aceea, acest moment este menționat ca prima dată când 

Dumnezeu a ales o cetate cu un astfel de scop.5 După aceea, 

Dumnezeu i-a arătat lui David locul precis în care voia ca 

Templul să fie construit, anume în ogorul lui Aravna, iebu-

situl. Din acest motiv, această cetate a Ierusalimului este de-

numită cetatea sfântă, și ea a constituit cel mai important 

simbol al Bisericii lui Hristos în tot Vechiul Testament. Ea a 

fost cucerită de David, căpetenia oștirilor lui Israel, din 

mâinile Iebusiților, pentru a fi cetatea lui Dumnezeu, locul 

sfânt al odihnei Sale veșnice, locașul Lui. Tot astfel Hris-

tos, Căpetenia mântuirii poporului Său, Își răscumpără Bi-

serica din mâinile diavolilor, pentru a fi cetatea Sa sfântă 

și preaiubită. De aceea, când vorbește despre răscumpăra-

rea Bisericii prin Hristos, Scriptura o denumește Sion sau 

 
5 2 Cronici 6:5-6 – „Din ziua când l-am scos pe poporul Meu din țara Egiptului, n-am 

ales nicio cetate dintre toate semințiile lui Israel, ca să se zidească acolo o casă în care 
să locuiască Numele Meu, și n-am ales pe niciun om, care să fie căpetenia poporului 

Meu Israel. Ci Ierusalimul l-am ales, pentru ca în el să locuiască Numele Meu, și pe 

David l-am ales, ca să domnească peste poporul Meu Israel!”; 2 Cronici 12:13 – „Împă-

ratul Roboam s-a întărit în Ierusalim și a domnit. Avea patruzeci și unu de ani când a 
ajuns împărat, și a domnit șaptesprezece ani la Ierusalim, cetatea pe care o alesese 

Domnul din toate semințiile lui Israel, ca să-Și pună Numele în ea. Mamă-sa se numea 

Naama, Amonita”. 
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Ierusalim! Aceasta a fost cetatea pe care Dumnezeu a rân-

duit-o pentru ca în ea să apară prima adunare a Bisericii 

creștine după învierea lui Hristos, locul acelei revărsări re-

marcabile a Duhului lui Dumnezeu asupra apostolilor și a 

primilor creștini, și locul de unde Evanghelia s-a răspândit 

și a răsunat în întreaga lume; ea a fost locul primei biserici 

creștine ce avea să fie mama tuturor celorlalte biserici din 

întreaga lume, potrivit acelei prorocii: „Căci din Sion va ieși 

Legea, și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi Judecă-

torul Neamurilor, El va hotărî între un mare număr de po-

poare” (Isaia 2:3-4). Astfel, Dumnezeu a ales Muntele Sio-

nului, de unde să răsune Evanghelia, așa cum Legea a fost 

dată și a răsunat de pe Muntele Sinai. 

VII. Următorul lucru ce trebuie observat aici este în-

noirea solemnă a legământului harului față de David și pro-

misiunea că Mesia va fi sămânța lui. Avem o relatare a 

acestui lucru în capitolul 7 al celei de-a doua cărți a lui Sa-

muel. El a fost făcut atunci când David s-a gândit să Îi con-

struiască o casă de închinare lui Dumnezeu. Cu această 

ocazie, Dumnezeu îl trimite pe profetul Natan la David, 

dându-i promisiunile glorioase ale legământului harului, 

promisiuni conținute în special în aceste cuvinte: „Ci casa 

ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea Mea, și scaunul 

tău de domnie va fi întărit pe vecie” (v. 16). Această făgădu-

ință Îl avea în vedere pe Hristos, Sămânța lui David, căci ea 

s-a împlinit doar în El, întrucât împărăția lui David încetase 

deja să existe de multă vreme. Faptul că acest legământ, 

acum întărit cu David prin prorocul Natan, era legământul 
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harului, este dovedit prin mărturia clară a Scripturii (Isaia 

55:1-3). Acolo Îl vedem pe Hristos invitându-i pe păcătoși să 

vină la ape, iar în versetul 3 spune: „Luați aminte și veniți 

la Mine, ascultați, și sufletul vostru va trăi: căci Eu voi în-

cheia cu voi un legământ veșnic, ca să întăresc îndurările 

Mele față de David”.  

Iată-L pe Hristos oferindu-Se bieților păcătoși, dacă ei 

vor să vină la El, ca să le dea o arvună a aceluiași legământ 

veșnic pe care l-a făcut cu David, alături de aceleași îndurări 

sigure. Ce poate fi acel legământ, la care păcătoșii devin 

părtași când vin la Hristos, dacă nu legământul harului? 

Aceasta a fost a cincea reiterare a legământului harului cu 

Biserica, de la căderea omului în păcat.  

Legământul harului fusese revelat și stabilit în toată 

această perioadă, dar au existat anumite momente când 

Dumnezeu l-a înnoit într-o manieră foarte solemnă față de 

Biserica Lui, prezentându-l într-o formă nouă și confir-

mându-l.  

Prima formă a fost cea a legământului cu Adam, a 

doua, a celui cu Noe, a treia, a celui cu patriarhii Avraam, 

Isaac și Iacov, a patra în pustie, cu Moise, iar acum a cin-

cea, cu David.  

Această înnoire a legământului harului a fost mereu 

prețuită de David, având zâmbetul lui Dumnezeu asupra 

lui ca o cinste aleasă; el a prețuit-o și s-a bucurat de ea 

mai presus de orice alte binecuvântări ale domniei sale. 

Puteți vedea cât de bucuros și recunoscător a primit-o 



CAPITOLUL 6  157 

 

când Natan a venit la el cu mesajul glorios.6 Astfel, în ulti-

mele lui cuvinte, David afirmă că acesta este totul pentru 

mântuirea lui și toată dorința lui: „El a făcut cu mine un 

legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu 

va face El oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea 

și bucuria mea?” (2 Samuel 23:5). 

VIII. Prin David, Dumnezeu i-a dat poporului Israel 

stăpânire peste întreaga țară promisă. Am arătat deja cum 

faptul că Dumnezeu le-a dat Evreilor țara promisă în stă-

pânire a fost parte din legământul harului. Acest lucru s-a 

făcut în mare măsură prin Iosua, dar nu fusese încheiat. 

Iosua nu a supus cu totul acea parte a țării promise care 

era denumită strict Canaanul, și care a fost împărțită între 

mai multe seminții, căci existau încă mulți locuitori vechi 

care nu le erau supuși, așa cum citim în cărțile Iosua și 

Judecătorii. Mulți dintre aceștia fuseseră lăsați ca să îi în-

cerce pe evrei și să le fie ca un ghimpe în coaste. Existau 

Iebusiți în Ierusalim și mulți Canaaniți, ca și întreaga țară 

a filistenilor, care locuiau în acea parte a țării care a fost 

împărțită prin sorți, teritorii care aparțineau în principal 

semințiilor lui Iuda și Efraim. 

Astfel, aceste rămășițe ale locuitorilor vechi din Ca-

naan au continuat să trăiască necucerite până în vremea 

lui David, dar el le-a supus pe toate, lucru în acord cu ceea 

ce Ștefan a subliniat: „Și părinții noștri l-au adus, la rândul 

 
6 2 Samuel 7:18 – „împăratul David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului, și a zis: 

Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea, de m-ai făcut să ajung unde 

sunt?” 
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lor, sub povățuirea lui Iosua, când au intrat în țara stăpâ-

nită de Neamurile, pe care Dumnezeu le-a izgonit dinain-

tea părinților noștri; și a rămas acolo până în zilele lui Da-

vid” (Faptele Apostolilor 7:45). Acești Canaaniți au fost 

alungați de David, iar acolo unde nu au fost alungați, au 

fost supuși cu totul. El i-a supus pe Iebusiți, întreaga nați-

une a filistenilor și tot restul rămășițelor celor șapte po-

poare din Canaan: „După aceea, David i-a bătut pe Filisteni 

și i-a smerit, și a luat din mâna Filistenilor Gatul și satele 

lui” (1 Cronici 18:1). După aceasta, toate rămășițele foștilor 

locuitori ai Canaanului au fost făcuți robi ai Israeliților. 

Urmașii Gabaoniților le deveniseră deja robi, cioplitori în 

lemn și cărăuși de apă pentru casa lui Dumnezeu. Solo-

mon, fiul și succesorul lui David, a pus sub robie toate ră-

mășițele celor șapte națiuni ale Canaanului, fiind obligate 

cel puțin să plătească un tribut de robi.7 De aceea, citim 

despre copiii slujitorilor lui Solomon, după întoarcerea din 

robia babiloniană,8 că aceștia erau copiii sau urmașii celor 

șapte popoare din Canaan, pe care Solomon le înrobise. 

Astfel, David a supus întreaga țară a Canaanului, strict 

vorbind, dar aceea nu a fost o jumătate, nici un sfert din 

țara pe care Dumnezeu le-o promisese părinților lor. Țara 

 
7 1 Împărați 9:20-22 – „Iar pe tot poporul care mai rămăsese din Amoriți, Hetiți, Fere-

ziți, Heviți și Iebusiți, nefăcând parte din copiii lui Israel, pe urmașii lor, care mai ră-

măseseră după ei în țară și pe care copiii lui Israel nu-i putuseră nimici cu desăvârșire, 
Solomon i-a luat ca robi de corvoadă, și așa au fost până în ziua de astăzi. Dar Solomon 

n-a întrebuințat ca robi de corvoadă pe copiii lui Israel; căci ei erau oameni de război, 

slujitorii lui, căpeteniile lui, căpitanii lui, cârmuitorii carelor și călărimii lui”. 
8 Ezra 2:55 – „Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda”. 
Neemia 11:3 – „Iată căpeteniile ținutului care s-au așezat la Ierusalim. În cetățile lui 

Iuda, fiecare s-a așezat în moșia lui, în cetatea lui Israel, preoții și Leviții, slujitorii 

Templului, și fiii robilor lui Solomon”. 
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ce le fusese adesea făgăduită părinților lor includea toate 

țările de la râul Egiptului până la Eufrat. Acestea erau li-

mitele țării promisă lui Avraam: „În ziua aceea, Domnul a 

făcut un legământ cu Avram, și i-a zis: Seminței tale îi dau 

țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul 

Eufrat” (Geneza 15:18). Promisiunea făcută iarăși la Mun-

tele Sinai a fost aceasta: „Îți voi întinde hotarele de la Ma-

rea Roșie până la Marea Filistenilor, și de la pustie până la 

Râu (Eufrat). Căci îi voi da în mâinile voastre pe locuitorii 

țării, și-i vei izgoni dinaintea ta” (Exod 23:31). Și iarăși: 

„orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, va fi al 

vostru: hotarul vostru se va întinde din pustie până la Li-

ban, și de la râul Eufrat până la marea de apus” (Deutero-

nom 11:24). Apoi aceeași promisiune i-a fost făcută lui Io-

sua: „Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, 

vi-l dau, cum i-am spus lui Moise. Ținutul vostru se va în-

tinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eu-

frat, toată țara Hetiților, și până la marea cea mare, spre 

apusul soarelui” (Iosua 1:3-4). Dar țara pe care Iosua i-a 

dat-o poporului în posesie era doar o parte din ceea ce le 

fusese promis. Poporul nu a intrat niciodată în posesia de-

plină a țării promise decât acum, când Dumnezeu i-a dat-

o prin David. Această țară mare nu includea doar acel Ca-

naan care fusese împărțit prin sorți între cei care au intrat 

în el odată cu Iosua, ci și țara Moabiților și a Amoniților, 

țara Amaleciților și restul Edomiților, ca și țara Țoba. 

Toate aceste popoare au fost supuse de copiii lui Israel prin 

David. El a pus garnizoane în diferite țări, iar acestea au 

devenit ajutoare pentru David, așa cum avem relatarea 
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specifică din 2 Samuel 8, iar David a extins granițele până 

la Eufrat, așa cum a fost promis, ca în versetul 3: „David l-

a bătut pe Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul din Țoba, 

când s-a dus să-și așeze iarăși stăpânirea peste râul Eu-

frat”. Tot astfel, citim că Solomon, fiul lui, a domnit peste 

toată regiunea de dincoace de râu: „Stăpânea peste toată 

țara de dincoace de Râu, de la Tifsah până la Gaza, peste 

toți împărații de dincoace de Râu. Și avea pace pretutin-

deni de jur împrejur” (1 Împărați 4:24). Artaxerxe, regele 

Persiei, observă după câtva timp domnia lui David: „Au 

fost la Ierusalim împărați puternici, stăpâni peste toată 

țara de dincolo de Râu, și cărora li se plătea bir, dare și 

drept de trecere pe drum” (Ezra 4:20). 

Iosua, modelul deosebit al lui Hristos, nu a făcut decât 

să înceapă lucrarea de a-i da Israelului posesia țării pro-

mise, astfel că a lăsat-o să fie finalizată de un model mai 

mare și înaintaș al lui Hristos, adică de David, care a supus 

țara mai mult decât până la el. Domnia lui Solomon a fost 

și în această privință o asemănare a dimensiunii mărețe a 

Împărăției lui Hristos, care este prezentată în felul urmă-

tor: „El va stăpâni de la o mare la alta, și de la Râu până la 

marginile pământului” (Psalmul 72:8; v. și 1 Împărați 

8:56)9. 

IX. Prin intermediul lui David, Dumnezeu a desăvârșit 

închinarea evreilor și a adăugat mai multe noi porunci și 

 
9 1 Împărați 8:56 - „Binecuvântat să fie Domnul, care i-a dat odihnă poporului Său 

Israel, după toate făgăduințele Lui! Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin 

robul Său Moise, niciunul n-a rămas neîmplinit”. 
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rânduieli. Legea a fost dată prin Moise, dar nu toate rân-

duielile închinării Evreilor au fost date prin Moise, ci au 

fost adăugate ulterior prin călăuzire divină. Astfel, acest 

cel mai mare simbol al lui Hristos nu doar că a desăvârșit 

lucrarea lui Iosua, prin faptul că i-a dat Israelului în pose-

sie țara promisă, ci a și încheiat lucrarea lui Moise prin 

desăvârșirea închinării instituite în Israel. Astfel, a trebuit 

să existe un număr de profeți, preoți și regi ca simboluri 

ale lui Hristos, pentru a completa o figură sau umbră a lui 

Hristos, Antetipul, El fiind substanța tuturor simbolurilor 

și umbrelor. Slava lui Hristos a fost socotită infinit mai 

mare decât a lui Moise, Iosua, David, Solomon, ca și a tu-

turor marilor profeți, preoți, regi, judecători și salvatori 

din Vechiul Testament, puși laolaltă. 

Rânduielile lui David sunt menționate ca având ace-

eași validitate ca rânduielile lui Moise: „Iehoiada a încre-

dințat slujbele Casei Domnului în mâinile preoților, Levi-

ților, pe care-i împărțise David în Casa Domnului, ca să 

aducă arderi de tot Domnului, cum este scris în Legea lui 

Moise, în mijlocul bucuriilor și cântărilor, după rânduiala 

lui David” (2 Cronici 23:18). Închinarea Israelului a fost 

desăvârșită de David prin adăugirile pe care le-a făcut la 

legea ceremonială (1 Cronici 23 etc.), adăugiri constând 

în diferitele grupuri în care leviții au fost împărțiți, și în 

lucrarea care le-a fost dată, situație diferită de ceea ce 

Moise le rânduise; ca și în împărțirea în 24 de grupuri a 

preoților, fiii lui Aaron, fiecărui grup dându-i-se o lucrare 

specifică și o perioadă anume de slujire în casa Domnului. 
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De asemenea, el i-a rânduit pe unii leviți la o nouă slujire, 

aceea de cântăreți, în special în organizarea și reglemen-

tarea slujirii lor (1 Cronici 25). Alți leviți au fost rânduiți 

prin lege la anumite slujiri de ușieri, trezorieri, slujitori și 

judecători, iar aceste rânduieli ale lui David au fost păstrate 

permanent de atunci în Biserica Israelului, câtă vreme a 

existat ea. Astfel, descoperim mai multe grupuri de preoți, 

leviți, ușieri și cântăreți, chiar și după robie. Descoperim de 

asemenea grupurile de preoți rânduite de David continuând 

să funcționeze în perioada timpurie a Noului Testament, 

căci Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul a fost un preot în 

slujba lui Abia, aceeași grupă de slujitori din care a făcut 

parte Abia10 pe vremea lui David. 

Astfel, deopotrivă David și Moise au fost făcuți în 

acest aspect asemenea lui Hristos, Fiul lui David, așa încât, 

prin ei, Dumnezeu a adus într-un fel o nouă rânduială bi-

sericească și noi porunci legate de închinare. David nu 

doar că a adăugat unele lucruri la rânduielile date prin Mo-

ise, ci prin acele adăugiri a abolit o parte din rânduielile 

vechi care fuseseră în vigoare până la momentul lui, în 

special acele legi care reglementau lucrarea Leviților, enu-

merate în capitolele 3 și 4 din Numeri, în mare parte con-

stituite din slujba diferitelor persoane și a uneltelor de la 

cortul întâlnirii. Leviții nu trebuiau să mai poarte cu ei din 

loc în loc aceste lucruri, după cum obișnuiseră anterior. De 

aceea, David le-a dat o altă lucrare de făcut: „și Leviții nu 

vor mai avea să poarte cortul și toate uneltele pentru slujba 

 
10 1 Cronici 24:10 – „...al șaptelea, pentru Hacoț; al optulea, pentru Abia”. 
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lui” (1 Cronici 23:26), o dovadă sigură a faptului că legea 

ceremonială dată prin Moise nu era perpetuă, așa cum pre-

supuneau Evreii, ci ea a fost dată așa încât să poată fi cu 

totul abolită de Hristos. Dacă David, un simbol al lui Mesia, 

a putut să abolească Legea lui Moise în parte, cu atât mai 

mult Mesia însuși poate să abolească întreaga Lege. 

Prin porunca lui Dumnezeu, David a abolit întreaga 

folosire a cortului întâlnirii lăsată prin Moise, pe care îl 

construise după modelul dat de Dumnezeu, întrucât Dum-

nezeu i-a revelat acum lui David că era voia Lui ca un tem-

plu să fie zidit în locul cortului. Această schimbare a con-

stituit o ilustrație deosebită a ceea ce Hristos, Fiul lui Da-

vid, avea să facă atunci când a venit, anume să abolească 

întreaga rânduială bisericească din vremea evreilor, care 

era un cort trecător, pentru a înființa un templu spiritual, 

centrat în Evanghelie, unul cu mult mai glorios, cu mult 

mai mare și care avea să dureze veșnic. David a primit mo-

delul tuturor lucrurilor legate de templu, în aceeași mani-

eră în care Moise a primit modelul pentru cortul întâlnirii, 

iar Solomon a zidit templul potrivit acelui model pe care 

David, tatăl său, l-a primit de la Dumnezeu: „David i-a dat 

fiului său Solomon, chipul prispei și clădirilor, odăilor vis-

tieriei, odăilor de sus, odăilor dinlăuntru, și al odăii pentru 

scaunul îndurării. I-a dat planul a tot ce avea în minte cu 

privire la curțile Casei Domnului, și toate odăile de jur îm-

prejur pentru vistieriile Casei lui Dumnezeu și vistieriile 

sfântului locaș” (1 Cronici 28:11-12). Mai apoi, în versetul 

19, ni se spune: „Toate acestea, a zis David, toate lucrările 
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izvodului acestuia, mi le-a făcut cunoscut Domnul, însem-

nându-le în scris cu mâna Lui”. 

X. Canonul Scripturii pare că a crescut în timpul sau 

către finalul domniei lui David, prin prorocii Natan și Gad. 

În lumina Scripturii, pare rezonabil să spunem că acești 

doi proroci au continuat să lase în scris narațiunea celor 

două cărți ale lui Samuel din locul în care el le lăsase, și să 

le finalizeze. Acestea sunt denumite cartea lui Samuel, vă-

zătorul, cartea lui Natan, prorocul și cartea lui Gad, văză-

torul.11 

XI. Următorul lucru ce trebuie observat este lucrarea 

de ocrotire continuă a împărăției în poporul Său vizibil prin 

linia genealogică a strămoșilor lui Hristos, atâta vreme cât 

a existat un regat independent. Aceasta a continuat fără 

vreo întrerupere notabilă. Împărăția tuturor semințiilor 

lui Israel nu a fost menținută în acea linie, dar stăpânirea 

acelei părți a poporului în care adevărata închinare la 

Dumnezeu a continuat să fie practicată, adică în poporul 

vizibil al lui Dumnezeu, a fost păstrată și păzită întot-

deauna în familia lui David, atâta vreme cât a existat un 

rege independent al Israelului, potrivit promisiunii fă-

cute lui David, și nu doar în familia lui David, ci în general 

în acea parte a genealogiei lui David de unde Hristos s-a 

născut în trup. Astfel, strămoșul legal al lui David s-a aflat 

neîncetat pe scaunul de domnie, cu excepția lui Ioahaz, care 

 
11 1 Cronici 29:29 - „Faptele împăratului David, cele dintâi și cele de pe urmă, sunt 

scrise în cartea lui Samuel văzătorul, și în cartea prorocului Natan și în cartea proro-

cului Gad”. 
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a domnit trei luni, și a lui Zedechia, după cum se poate ob-

serva în genealogia lui Hristos din Evanghelia după Matei. 

Hristos a fost descendent legitim din linia regilor lui 

Iuda, chiar dacă nu și în mod natural. El a provenit legal și 

natural din David. El a fost născut trupește din linia ge-

nealogică a lui Natan, fiul lui David, căci Maria, mama Lui, 

provenea din linia genealogică a lui David, prin Natan, așa 

cum se poate observa în genealogia lui Luca. Iosif, însă, 

tatăl cunoscut și legal al lui Hristos, a provenit trupește 

din Solomon și urmașii lui, așa cum ni se vorbește în ge-

nealogia din Evanghelia după Matei. Chiar dacă nu a fost 

fiul trupesc al lui Iosif, Isus Hristos a fost moștenitorul lui, 

prin porunca Legii și constituția Evreilor, pentru că El era 

Fiul legitim al soției legitime a lui Iosif, conceput în vreme 

ce Maria era logodită oficial cu el. Duhul Sfânt i-a ridicat o 

sămânță lui Iosif. Potrivit Legii lui Moise, o persoană poate 

fi fiul legal și moștenitorul cuiva, chiar dacă nu i-a fost fiu 

trupesc, așa cum se întâmpla uneori când un bărbat ridica 

sămânța fratelui său, așa că Duhul Sfânt a zidit casa lui Iosif. 

Întrucât Iosif se afla pe linia genealogică directă a regilor 

din Iuda, din casa lui David, el era, în acest aspect, moște-

nitorul legal al coroanei lui David, și pentru că Hristos era, 

legal vorbind, Fiul său întâi născut, era și moștenitorul lui, 

și astfel, potrivit Legii, Hristos a fost moștenitorul legitim 

al coroanei lui David, motiv pentru care a stat pe tronul 

tatălui său David. 

Coroana poporului lui Dumnezeu a fost ocrotită în 

chip minunat în linia genealogică a strămoșilor trupești ai 
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lui Hristos. Când David a îmbătrânit și n-a mai fost în pu-

teri ca să poată gestiona treburile împărăției, Adonia, unul 

dintre fiii lui, a căutat să se proclame împărat, și părea că 

și-a atins planul. Toate lucrurile au părut să fie de partea 

lui pentru o vreme, așa că se simțea puternic. Totuși, nu 

Adonia era strămoșul lui Iosif, tatăl legal al lui Hristos, așa 

că providența lui Dumnezeu a lucrat într-un fel uimitor și 

în acest caz! Ce întorsătură s-a produs! Toată împărăția și 

toată slava lui Adonia au dispărut la foarte puțin timp, iar 

Solomon, strămoșul legal al lui Hristos, a fost urcat pe 

tron. 

După moartea lui Solomon, când Ieroboam a trădat 

familia și Roboam s-a purtat așa încât a fost o minune că 

Israelul nu l-a abandonat, așa cum au făcut zece seminții, 

și l-au ridicat pe Ieroboam împotriva lui, chiar dacă el era 

un om rău și merita să fie respins totul din poziția sa re-

gală, totuși, pentru că era strămoșul legal al lui Hristos, 

Dumnezeu a păzit împărăția celor două seminții în posesia 

lui, pentru că în acele seminții se găsea sămânța adevă-

ratei religii. Deși fiul său, Abia, a fost un prinț rău, totuși 

Dumnezeu a păstrat coroana în acea familie și i-a dat-o 

lui Asa, fiul lui Abia. După aceea, deși mulți dintre împă-

rații din Iuda au fost foarte răi și L-au stârnit la mânie pe 

Dumnezeu, în special Ioram, Ahazia, Ahaz, Manase și 

Amon, totuși Dumnezeu nu a îndepărtat coroana din fa-

milia lor, ci le-a dat-o fiilor lor, pentru că ei erau strămo-

șii lui Hristos. Dumnezeu a ținut minte legământul Său 

cu David, și acesta este motivul pentru care Dumnezeu a 
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păstrat linia lor genealogică, în ciuda vieților lor rele, căci, 

vorbind despre răutatea lui Abia, Scriptura spune: „Dar 

din pricina lui David, Domnul Dumnezeul lui i-a dat o lu-

mină la Ierusalim, punându-l pe fiul lui după el și lăsând 

Ierusalimul în picioare” (1 Împărați 15:4); tot așa, 2 Cro-

nici 21:7 spune, în contextul stricăciunii foarte mari a lui 

Ioram: „Dar Domnul n-a voit să piardă casa lui David, din 

pricina legământului pe care-l făcuse cu David, și din pri-

cina făgăduinței pe care o făcuse că îi va da totdeauna o 

lumină, lui și fiilor lui”. 

Coroana celor zece seminții (care au format celălalt re-

gat, Israelul) a trecut repetat de la o familie la alta. Mai întâi 

a luat-o Ieroboam, însă ea a fost transmisă doar fiului său 

Nadab. Apoi Baeșa, care provenea dintr-o altă familie, a luat 

coroana, și ea a rămas printre urmașii lui numai o generație 

după moartea sa. Cununa a mers apoi la Zimri, care era 

unul dintre servitorii lui, nefiind transmisă urmașilor lui 

Baeșa, după care a trecut la Omri, care era dintr-o altă fa-

milie. Ea a rămas în familia lui Omri vreme de trei sau patru 

generații, apoi a fost luată de Șalum, și el provenind dintr-

o altă familie. Tot așa, coroana nu a trecut la cei care s-au 

născut din el, ci Menahem, care era dintr-o altă familie, a 

luat-o, și ea nu a rămas în familia lui decât o singură gene-

rație după el. Coroana a trecut apoi la Pecahia, adică într-o 

altă familie, după care a trecut la Osea, într-o altă familie. 

Iată ce diferență uriașă a fost între traiectoria coroanei în 

Israel și cea în Iuda. Una a continuat constant în interiorul 

aceleiași familii, rămânând în aceeași linie genealogică cu 
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o singură întrerupere, și aceea foarte scurtă, pe când cea-

laltă a trecut constant de la o familie la alta, ca și cum ar fi 

fost bătută de vânturi foarte schimbătoare. Motivul nu a 

fost că regii lui Iuda, cel puțin mare parte dintre aceștia, 

ar fi fost mai buni decât regii Israelului, ci că unii aveau 

binecuvântarea în ei, că erau strămoșii lui Hristos, care 

avea dreptul să Se așeze pe scaunul de domnie al poporului 

Său. În cazul regilor Israelului, lucrurile nu au stat așa, 

motiv pentru care providența lui Dumnezeu a manifestat 

o grijă continuă în ocrotirea coroanei lui Iuda într-o sin-

gură linie genealogică directă, de-a lungul tuturor schim-

bărilor care s-au petrecut și a multor generații, pe o peri-

oadă lungă de timp, spre împlinirea legământului veșnic 

pe care îl făcuse cu David, pentru că îndurările legămân-

tului sunt îndurări sigure, pe când în celălalt caz, unde nu 

exista niciun legământ, nici grija lui Dumnezeu nu s-a in-

terpus în păstrarea coroanei. 

Aici nu trebuie să uităm că a existat cândva o conspi-

rație foarte bine pusă la punct de regii din Siria și Israel, 

în vremea acelui rege rău din Iuda, Ahaz, pentru a-l înlă-

tura pe el și familia lui de la tronul Iudeei, și pentru a pune 

în loc o altă familie, pe fiul lui Tabeel: „Să ne suim împotriva 

lui Iuda, să batem cetatea, s-o spargem, și să-l punem îm-

părat în ea pe fiul lui Tabeel” (Isaia 7:6). Aceștia păreau pe 

punctul de a-și împlini planurile. Totul părea să se deruleze 

atât de bine conform planului, încât inimile oamenilor se 

prăbușeau în interiorul lor, așa că au fost gata să renunțe 

să se mai apere. Scriptura spune că, „a tremurat inima lui 
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Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii din pă-

dure când bate vântul”. Cu acea ocazie, Dumnezeu l-a tri-

mis pe prorocul Isaia să încurajeze poporul și să le spună că 

acest plan nu avea să se împlinească. Întrucât totul părea o 

cauză pierdută pentru Ahaz și pentru popor, Dumnezeu îi 

spune profetului să le dea acest semn, anume că Hristos 

avea să Se nască din sămânța legală a lui Ahaz: „De aceea 

Domnul însuși vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne 

însărcinată, va naște un fiu, și-i va pune numele Emanuel 

(Dumnezeu este cu noi)” (Isaia 7:14). Acesta a fost un semn 

bun și o confirmare deosebită a veridicității promisiunii lui 

Dumnezeu prin Isaia, anume că împărații Siriei și Israelului 

nu vor ajunge niciodată să înlăture familia lui Ahaz de pe 

tronul Iudeei, căci Hristos, Emanuel, avea să fie cu ei. 

XII. Construcția Templului a fost un simbol deosebit a 

trei lucruri, anume al lui Hristos, în special în ce privește 

natura Sa umană, al Bisericii și al cerului. Cortul părea mai 

degrabă să ilustreze Biserica în stare ei schimbătoare și 

mișcătoare în această lume. Prin contrast, Templul, acea 

structură frumoasă, glorioasă și scumpă, care a înlocuit 

cortul întâlnirii, pare să reprezinte Biserica în special în 

starea ei glorificată, în ceruri. Acest Templu a fost zidit po-

trivit călăuzirii și modelului care i-au fost arătate lui David 

de Duhul Sfânt, pentru a fi construit în ogorul lui Ornan 

iebusitul, pe muntele Moria,12 adică același munte și pro-

babil același loc unde Avraam l-a adus ca jertfă pe fiul său 

 
12 2 Cronici 3:1 – „Solomon a început zidirea Casei Domnului la Ierusalim, pe muntele 

Moria, care îi fusese arătat tatălui său David, în locul pregătit de David în aria lui Or-

nan, Iebusitul”. 
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Isaac13 și care a fost denumit muntele Domnului: „Avraam 

i-a pus locului aceluia numele: ‚Domnul va purta de grijă’. 

De aceea se zice și azi: ‚La muntele unde Domnul va purta 

de grijă’” (Geneza 22:14). Aceasta a fost casa unde Hristos 

a locuit până a venit în trup omenesc pe acest pământ. 

Faptul că trupul Lui a fost antetipul acestui Templu este 

dovedit din ceea ce El spune: „Stricați Templul acesta, și 

în trei zile îl voi ridica”, vorbind, evident, despre templul 

trupului Său (Ioan 2:19-20). Aceasta a continuat să fie casa 

lui Dumnezeu, locul de închinare al Bisericii Lui, până la 

venirea lui Hristos. A fost locul pe care Dumnezeu l-a ales 

unde să fie aduse toate jertfele poporului, până la venirea 

jertfei mărețe. Domnul venea în acest Templu ca Mesager 

al legământului. Acesta a fost locul în care El aducea adesea 

învățătura cerească și unde făcea minuni, unde Biserica Lui 

s-a adunat prin revărsarea Duhului, după înălțarea Lui: „tot 

timpul stăteau în Templu, și Îl lăudau și binecuvântau pe 

Dumnezeu” (Luca 24:53). În Faptele Apostolilor 2:46 ni se 

spune despre mulțimile care au fost convertite prin această 

revărsare deosebită a Duhului în ziua Cincizecimii că „toți 

împreună erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi”. Apoi, 

vorbind despre apostoli, istoricul sfânt spune: „Și, în fie-

care zi, în Templu și acasă, nu încetau să îi învețe pe oa-

meni și să vestească Evanghelia lui Isus Hristos” (Faptele 

Apostolilor 5:42). De aici, glasul Evangheliei a mers îna-

inte, și Biserica s-a răspândit în toată lumea. 

 
13 Geneza 22:2 – „Dumnezeu i-a zis: ‚Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iu-

bești, pe Isaac; du-te în țara Moria, și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care 

ți-l voi spune’”. 
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XIII. Aici este vrednic să observăm că, în timpul dom-

niei lui Solomon, după ce Templul a fost finalizat, Biserica 

evreiască a crescut ajungând la cea mai înaltă glorie exte-

rioară. În ce privește rânduielile și organizarea ei, Biserica 

evreiască este comparată cu luna: „În cer s-a arătat un 

semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub pici-

oare, și cu o cunună de douăsprezece stele pe cap” (Apo-

calipsa 12:1). Această Biserică a fost asemenea lunii în 

multe alte aspecte, dar în special prin aceea că a fost aco-

perită precum luna. De la momentul întemeierii ei, care s-

a petrecut în legământul făcut cu Avraam, când această 

lună a răsărit, ea a crescut gradual în strălucire.  

La momentul când Templul a fost încheiat și dedicat, 

Biserica se afla în culmea strălucirii, în momentul de mij-

loc dintre chemarea lui Avraam și venirea lui Hristos. 

După aceea, slava Bisericii evreiești a descrescut gradual, 

până la venirea lui Hristos, și voi demonstra acest lucru 

prin mai multe detalii specifice. 

Acum, însă, Biserica Israelului se afla în punctul celei 

mai intense străluciri exterioare. Israeliții se înmulțiseră 

foarte mult, așa că erau ca nisipul de pe malul mării.14 Îm-

părăția fusese ferm întemeiată în familia corectă, adică în 

familia din care Hristos avea să vină. Dumnezeu alesese ce-

tatea în care să Își pună Numele, și îi dăduse poporului Său 

stăpânirea asupra țării promise. Ei aveau acum stăpânire 

asupra tuturor, trăind în pace și liniște, de la râul Egiptului 

 
14 1 Împărați 4:20 – „Iuda și Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul de pe țărmul 

mării. Ei mâncau, beau și se veseleau”. 
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până la marele Eufrat, niciuna dintre acele națiuni care fu-

seseră anterior vrăjmașii lor nemairidicându-se împotriva 

lor, ci fiindu-le supuși, și niciuna nu mai pretindea că vrea 

să se răzvrătească împotriva lor. Închinarea Evreilor a fost 

desăvârșită acum în toate rânduielile ei, astfel că, în locul 

unui cort deplasabil, ei aveau un Templu glorios, cu o 

structură foarte frumoasă, magnifică și scumpă, una ine-

galabilă în istorie. Poporul se bucura acum de pace și de 

prosperitate, așa că fiecare om stătea la umbra viței lui și a 

smochinului său, mâncând, bând și veselindu-se (1 Împărați 

4:20). Evreii treceau prin cea mai mare perioadă de pros-

peritate pământească, argintul fiind la fel de ieftin precum 

pietrele, și țara fiind plină de aur și de pietre prețioase, ca 

și de alte mărfuri din străinătate, pe care corăbiile lui Solo-

mon le aduceau din Ofir și din alte părți ale lumii. Ei aveau 

acum un rege care era cel mai înțelept dintre oameni, și 

probabil cel mai deosebit prinț pământesc ce a existat vre-

odată. Faima lor s-a dus până la marginile pământului, așa 

că oamenii veneau din toate colțurile lumii pentru a vedea 

gloria și fericirea lor. 

Astfel, Dumnezeu a găsit de cuviință ca, într-unul din-

tre strămoșii lui Mesia, să ilustreze într-un fel preumbrit 

Împărăția lui Hristos și pe El domnind în gloria Sa. David, 

un om de război, unul care a vărsat mult sânge și a cărui 

viață a fost plină de necazuri și conflicte, a fost o reprezen-

tare mai potrivită a lui Hristos în starea Lui de smerire, în 

care S-a aflat în conflict cu vrăjmașii Lui. Prin contrast, 

Solomon, un om al păcii, a fost o ilustrare a lui Hristos mai 
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degrabă în starea Lui înălțată, triumfătoare și domnind în 

Împărăția păcii Sale. Starea fericită și glorioasă a Bisericii 

evreiești din această vreme a ilustrat în mod remarcabil 

următoarele două lucruri: 

1. O stare glorioasă a Bisericii pe pământ în veacurile 

ultime ale istoriei lumii, acele zile de pace când popoarele 

nu vor mai ridica sabia unul împotriva altuia, și nu vor mai 

învăța războiul.15 

2. Starea glorificată viitoare a Bisericii în ceruri. Ca-

naanul pământesc n-a fost niciodată așa, ci a fost doar un 

simbol viu al Canaanului ceresc, când poporul fericit al Is-

raelului s-a bucurat de el ca de o țară unde curge lapte și 

miere. 

XIV. După aceasta, slava Bisericii evreiești a scăzut 

gradual până la venirea lui Hristos, dar, cu toate acestea, 

lucrarea de răscumpărare a continuat. Indiferent ce altceva 

ar fi eșuat sau scăzut din perspectivă omenească, Dumne-

zeu a continuat să ducă la îndeplinire această lucrare din 

veac în veac; această clădire a continuat să se înalțe tot 

mai mult. Ea a progresat chiar și în perioada declinului 

Bisericii evreiești, pregătind lucrurile pentru venirea lui 

Hristos cel puțin la fel de mult ca în perioada creșterii ei. 

Lucrurile și circumstanțele au fost rânduite atât de minu-

nat de Stăpânul infinit de înțelept al lumii, încât orice s-a 

 
15 Deși nu este un lucru cert, se pare că Jonathan Edwards a avut o perspectivă escato-

logică milenistă, cel mai probabil înclinând mai degrabă către post-milenism, existând 
și scrieri ale sale care ar indica un accent premilenist. Vederile lui escatologice nu in-

fluențează substanțial afirmațiile sale din această carte, cel puțin nu pe cele legate de 

perioada Vechiului Testament. – n.ed.  
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petrecut a fost rânduit spre binele acestui plan general și 

a ajuns să fie un mijloc spre înaintarea lui. Când Evreii au 

prosperat, El a făcut ca această prosperitate a lor să con-

tribuie la avansarea planului Lui; când ei au trecut prin 

perioade de decădere, Dumnezeu a folosit acele perioade 

cu același scop. În timp ce Biserica evreiască s-a aflat în 

perioada ei de creștere, lucrarea de răscumpărare a mers 

înainte prin creșterea lor, iar când au intrat în declin, de 

la vremea lui Solomon până la Hristos, Dumnezeu a conti-

nuat lucrarea de răscumpărare chiar în mijlocul declinului 

lor și prin el. Declinul însuși a fost unul dintre lucrurile pe 

care Dumnezeu le-a folosit pentru a avansa pregătirea ve-

nirii lui Hristos. 

Asemenea lunii care, de la momentul plinului ei, se 

apropie tot mai mult de interpunerea Soarelui, lumina ei 

descrește până ce, în final, când se produce interpunerea, 

lumina ei este cu totul estompată și înghițită de lumina Soa-

relui. Așa a fost starea Bisericii evreiești la momentul stră-

lucirii ei celei mai mari, în vremea lui Solomon. Către fina-

lul domniei lui Solomon, situația a început să se întunece 

prin coruperea lui prin idolatrie, care a stins mult strălu-

cirea acestui rege înțelept și puternic, așa că necazurile au 

reapărut în împărăția lui. După moartea lui, împărăția s-

a divizat, zece seminții s-au răsculat și nu s-au mai supus 

casei lui David, apostaziind de asemenea și de la adevă-

rata închinare la Dumnezeu în Templul de la Ierusalim, 

ridicându-și viței de aur în Betel și Dan. După aceasta, nu-

mărul Evreilor din aceste zece seminții a scăzut mult în 
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bătălia dintre Ieroboam și Abia, unde au căzut de sabie 

500.000 de bărbați aleși din Israel, o pierdere pe care pro-

babil că Israelul nu a recuperat-o niciodată. Cele zece se-

minții s-au lepădat apoi de Dumnezeul adevărat sub dom-

nia lui Ieroboam. Regatul Iudeei a fost corupt în mare mă-

sură și, din acel moment înainte, corupția morală a avan-

sat în general mai mult decât anterior. În vremea lui Ahab, 

regatul Israelului nu doar că se închina la vițeii din Betel 

și Dan, ci a introdus și închinarea la Baal. Anterior, ei pre-

tinseseră că se închinau la Dumnezeul cel adevărat prin 

aceste chipuri, adică prin vițeii lui Ieroboam, dar acum 

Ahab a introdus idolatria în toată puterea ei și închinarea 

directă la zei falși în locul Dumnezeului cel adevărat. La 

scurt timp după aceea, a fost introdusă și în Iuda închina-

rea la Baal, în timpul domniei lui Ioram, ca urmare a căsă-

toriei lui cu Atalia, fiica lui Ahab. După aceasta, Dumnezeu 

a început să intervină cu disciplină în Israel, prin a dis-

truge și trimite în robie acea parte de dincolo de Iordan.16 

Apoi Tiglat-Pileser a supus și înrobit toate părțile nordice17 

și, în final, toate cele zece seminții au căzut în robie față de 

Salmanasar, fiind duse în exil. După aceasta, și regatul Iu-

deei a fost dus captiv în Babilon, astfel că o mare parte a 

poporului nu s-a mai întors niciodată. Cei care s-au întors 

au fost puțini față de câți au fost duși în exil, și marea ma-

joritate au fost dependenți de puterea altor țări. Pentru o 

 
16 2 Împărați 10:32 – „Pe vremea aceea, Domnul a început să taie câte o bucată din 

ținutul lui Israel; și Hazael i-a bătut la toate hotarele lui Israel”. 
17 2 Împărați 15:29 – „Pe vremea lui Pecah, împăratul lui Israel, a venit Tiglat-Pileser, 

împăratul Asiriei, și a luat Iionul, Abel-Bet-Maaca, Ianoah, Chedeș, Hațor, Galaad și 

Galileea, toată țara lui Neftali, și pe locuitori i-a dus în prinsoare în Asiria”. 
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vreme, ei au fost supuși împăraților din Persia, apoi mo-

narhiei grecilor, și ulterior romanilor. Înainte de venirea 

lui Hristos, Biserica evreiască ajunsese foarte coruptă, plină 

de superstiții și neprihănire de sine. Cât de mică și neîn-

semnată trebuie să fi ajuns Biserica lui Hristos în zilele în-

trupării Lui! Prin acest declin gradual al statului și Bisericii 

evreiești din vremea lui Solomon, Dumnezeu a pregătit ca-

lea pentru venirea lui Hristos în mai multe feluri. 

1. Declinul strălucirii acestei dispensații legale a des-

chis calea pentru venirea Evangheliei. Dispensația evan-

ghelică a fost cu mult mai glorioasă decât cea a Legii, care, 

comparativ, a fost lipsită de strălucire. Chiar și în vremea 

lui Solomon, dispensația veche avea o strălucire inferioară 

prin comparație cu gloria spirituală a dispensației intro-

dusă de Hristos. În Vechiul Testament, Biserica a fost ca 

un copil sub tutori și dascăli, iar Dumnezeu a tratat-o în 

consecință. Acele lucruri exterioare pompoase sunt denu-

mite de apostol elemente slabe și sărace, așa că a fost un 

lucru potrivit ca ele să se diminueze în strălucire pe mă-

sura apropierii timpului lui Hristos, la fel cum spunea Ioan 

Botezătorul, înaintemergătorul lui Hristos, despre sine și 

despre Domnul: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă 

micșorez” (Ioan 3:30). Este potrivit ca stelele ce licăresc 

în noapte să își retragă gradual strălucirea atunci când 

soarele se apropie de linia orizontului, la răsărit. Străluci-

rea dispensației evreiești trebuia să scadă treptat ca să des-

chidă calea pentru primirea mai bucuroasă a strălucirii du-

hovnicești a Evangheliei. Dacă Biserica evreiască ar fi avut 
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aceeași strălucire exterioară la venirea lui Hristos ca în vre-

mea lui Solomon, oamenii ar fi avut ochii orbiți de ea așa 

încât n-ar fi fost gata să schimbe cu bucurie strălucirea lor 

exterioară pe cea duhovnicească a unui Isus disprețuit. 

2. Acest declin treptat al strălucirii statului evreiesc a 

făcut ca gloria puterii lui Dumnezeu să fie mai clară în 

efectele mărețe ale răscumpărării lui Hristos. Diminuarea 

treptată a strălucirii și stării poporului lui Dumnezeu și 

slăbirea lui continuă până la venirea lui Hristos a fost în 

bună măsură asemenea descreșterii armatei lui Ghedeon. 

Dumnezeu îi spusese lui Ghedeon că poporul care era cu 

el ar fi fost prea numeros pentru cucerirea Madianiților, 

pentru ca nu cumva Israelul să se mândrească spunând: 

„Mâna mea m-a izbăvit” (Judecători 7:2). De aceea, toți cei 

temători au primit porunca de a se întoarce acasă, și s-au 

întors 22.000 de soldați, alături de Ghedeon rămânând 

doar zece mii. Totuși, și aceștia erau prea mulți, așa că, che-

mându-i la apă, numărul lor a fost redus la 300 de oameni. 

Tot așa, în vremea lui Solomon, poporul era prea numeros, 

puternic și strălucitor pentru venirea lui Hristos, așa că 

Dumnezeu le-a scăzut numărul, faima și puterea, mai întâi 

prin a trimite cele zece seminții în robie, apoi prin a le scă-

dea numărul în exilul din Babilon, și ulterior prin corupția 

morală generalizată de dinaintea venirii lui Hristos. Astfel, 

când a venit printre ei în trup, Hristos a găsit doar câteva 

suflete evlavioase. Cu o mână de ucenici, Hristos a cucerit 

lumea. Astfel, lucrurile care s-au înălțat au fost smerite, 

pentru ca Hristos să fie înălțat. 
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3. Acest lucru a pregătit calea venirii lui Hristos, pen-

tru a face ca mântuirea Evreilor aleși prin Hristos să fie 

mai vizibilă și mai ușor de observat. Deși majoritatea na-

țiunii evreiești L-a respins pe Hristos, iar Neamurile au 

fost chemate în locul lor, totuși multe mii de Evrei au fost 

mântuiți de Hristos după învierea Lui.18  

Întrucât au fost luați dintr-o stare atât de umilă, de sub 

poverile temporare ale robiei lor față de Romani și dintr-o 

stare atât de profundă de superstiție și nelegiuire, aceasta a 

făcut ca răscumpărarea lor să fie mai vizibilă și mai strălu-

citoare, deci mai ușor de observat de către ceilalți. 

XV. Aici aș vrea să observăm completările făcute cano-

nului Scripturii în timpul sau imediat după domnia lui So-

lomon. Solomon a făcut completări considerabile la canon, 

pentru că el a scris cartea Proverbelor și Eclesiastul, pro-

babil către finalul domniei lui. Cântarea Cântărilor se con-

centrează în totalitate pe subiectul analizat de noi aici, 

anume Hristos și răscumpărarea Lui, ilustrând relația spe-

cială și glorioasă, unirea și dragostea dintre Hristos și Bi-

serica Lui răscumpărată. Istoria sacră pare să fi fost com-

pletată în perioada domniei lui Solomon și imediat după 

ea, prin profeții Natan, Ahia, Șemaia și Ido. Este posibil ca 

prima parte a narațiunii din 1 Împărați să fi fost scrisă de 

aceștia19. 

 
18 Faptele Apostolilor 21:20 – „Când l-au auzit, L-au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au 

zis: ,Vezi, frate, câte mii de Iudei au crezut, și toți sunt plini de râvnă pentru Lege’”. 
19 2 Cronici 9:29 – „Celelalte fapte ale lui Solomon, cele dintâi și cele de pe urmă, nu 

sunt scrise oare în Cartea prorocului Natan, în prorocia lui Ahia din Silo, și în desco-

peririle prorocului Ieedo despre Ieroboam, fiul lui Nebat?”. 2 Cronici 12:15 – „Faptele 
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XVI. Dumnezeu a susținut minunat Biserica și adevă-

rata religie de-a lungul acestei perioade. Această susținere 

este cu totul miraculoasă, dacă luăm în considerare mul-

tele episoade de apostazie profundă ale poporului, care a 

alunecat în idolatrie. Când cele zece seminții au abandonat 

total și general adevărata închinare, Dumnezeu a păstrat 

religia adevărată în Iuda. Când și aceștia s-au corupt, după 

cum s-a întâmplat adesea, și când idolatria era pe punctul 

de a-i înghiți cu totul, Dumnezeu a menținut vie lumina. 

Când situația părea că devine extremă și când religia părea 

că își dă suflarea, El a găsit adesea de cuviință să trimită 

treziri binecuvântate prin revărsări remarcabile ale Duhu-

lui Lui, în special în vremea lui Ezechia și a lui Iosia. 

XVII. Dumnezeu a păzit remarcabil cartea Legii așa în-

cât să nu fie pierdută în vremurile de neglijare generală și 

îndelungă a ei. Cea mai remarcabilă situație de acest fel a 

fost ocrotirea ei în vremea marii apostazii, în decursul ce-

lei mai mari părți a domniei îndelungate a lui Manase, care 

a durat 55 de ani, și în timpul domniei lui Amon, fiul său. 

În această vreme, Legea a fost atât de mult ignorată și tre-

burile de la Templu au fost făcute într-o manieră atât de 

păgână și nepăsătoare, încât cartea Legii, care era așezată 

de regulă alături de chivot în locul preasfânt, a fost uitată 

și pierdută vreme îndelungată, și nimeni nu știa unde se 

afla. Totuși, Dumnezeu a păstrat-o așa încât să nu se pi-

ardă cu totul. În vremea lui Iosia, când a venit momentul 

 
lui Roboam, cele dintâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului 

Șemaia, și a prorocului Ido, în cărțile spițelor de neam?”. 2 Cronici 13:22 – „Celelalte 

fapte ale lui Abia, ce a făcut și ce a spus el, sunt scrise în cartea prorocului Ido”. 
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să repare Templul, ea a fost găsită acoperită de moloz. 

Fusese atât de abandonată și atât de mult timp, încât Io-

sia însuși pare să fi fost străin față de ea.20 

XVIII. Dumnezeu a ocrotit remarcabil seminția din 

care avea să vină Hristos, astfel ca ea să nu piară de-a 

lungul a multe și mari pericole din această perioadă. Bi-

serica vizibilă a lui Hristos din vremea domniei lui Solo-

mon a rămas cantonată în principal în seminția lui Iuda. 

Seminția lui Beniamin, care era atașată de Iuda, a rămas 

una foarte mică prin comparație cu Iuda, și, la fel cum 

Iuda l-a luat pe Beniamin sub protecția sa, când au mers 

în Egipt să aducă grâne, tot așa seminția Beniamin părea 

să stea mereu sub protecția seminției lui Iuda.  

Deși, cu ocazia înălțării vițeilor de aur la Betel și Dan 

de către Ieroboam, Leviții s-au retras în Iuda din toate se-

mințiile lui Israel,21 totuși ei erau puțini și nerecunoscuți 

de celelalte seminții. Este adevărat că, cu aceeași ocazie, 

multe persoane din celelalte seminții și-au părăsit moște-

nirea și s-au stabilit în Iuda, din dorința de a se închina lui 

Dumnezeu la Templu, și au fost înglobate în seminția lui 

Iuda, așa cum ni se relatează în capitolul citat anterior, la 

versetul 16, însă iudeii erau atât de numeroși, încât toți au 

fost denumiți cu un singur nume – Iuda. Dumnezeu îi spu-

sese lui Solomon: „Nu voi rupe însă toată împărăția; îi voi 

lăsa o seminție fiului tău, din pricina robului Meu David, 

 
20 2 Împărați 22:8 – „Atunci marele preot Hilchia i-a zis lui Șafan, logofătul: ‚Am găsit 
cartea Legii în Casa Domnului’. Și Hilchia i-a dat cartea lui Șafan, și Șafan a citit-o”. 
21 2 Cronici 11:13 – „Preoții și Leviții, care se aflau în tot Israelul, și-au părăsit locuințele 

și s-au dus la el”. 
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și din pricina Ierusalimului, pe care l-am ales” (1 Împărați 

11:13).  

Astfel, când cele zece seminții au fost duse în exil, se 

spune că nu a mai rămas decât seminția lui Iuda: „De 

aceea, Domnul S-a mâniat foarte tare împotriva lui Israel, 

și i-a îndepărtat de la Fața Lui. N-a rămas decât seminția lui 

Iuda” (2 Împărați 17:18). De aici, Evreii sunt numiți și Iudei, 

un nume derivat din Iuda. Aceasta era seminția din care 

Hristosul avea să vină, și aici a fost cantonată în principal 

Biserica vizibilă a lui Dumnezeu, de la vremea lui Solomon 

până la venirea lui Hristos. Acest popor, peste care regii 

erau strămoșii legali ai lui Hristos și din casa lui David, a 

fost ocrotit în chip minunat în decursul acestei perioade, 

perioadă în care ei s-au aflat adesea pe buza prăpastiei 

pierzării și pe punctul de a fi zdrobiți de alte popoare.  

Astfel, în vremea lui Roboam, când Șișac, împăratul 

Egiptului, a venit împotriva lui Iuda cu o armată vastă, 

Dumnezeu i-a scăpat, așa cum citim la începutul capitolului 

12 din 2 Cronici. La fel s-a petrecut și în vremea lui Abia, 

când Ieroboam s-a așezat în linie de bătaie împotriva lui cu 

800 de mii de oameni, o armată strașnică.22 Apoi Dumne-

zeu a adus eliberarea pentru Iuda având în vedere legămân-

tul harului încheiat cu David, așa cum este dovedit prin ver-

setele 4-5, și biruința obținută s-a datorat prezenței Dom-

nului de partea lor, după cum se poate vedea în versetul 12. 

 
22 2 Cronici 13:3 – „Abia a început lupta cu o oaste de războinici viteji, patru sute de 

mii de oameni aleși; și Ieroboam s-a înșiruit de bătaie împotriva lui cu opt sute de mii 

de oameni aleși, războinici viteji”. 
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Această biruință a avut loc împotriva unei armate mai mari, 

de un milion de soldați și trei sute de care de război (2 Cro-

nici 14:9). În acea circumstanță, Asa a strigat la Domnul și 

și-a pus credința în El, știind că în sine nu exista nimic care 

să îl ajute, căci nu avea niciun fel de putere: „Asa L-a chemat 

pe Domnul, Dumnezeul lui, și a zis: ‚Doamne, numai Tu poți 

veni în ajutorul celui slab ca și celui tare: vino în ajutorul 

nostru, Doamne Dumnezeul nostru! Căci pe Tine ne spriji-

nim, și în Numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi” 

(2 Cronici 14:11). În consecință, Dumnezeu le-a dat o victo-

rie glorioasă peste această oștire foarte puternică. 

La fel a fost situația în vremea lui Iosafat, când copiii 

lui Moab, ai lui Amon și locuitorii de pe muntele Seir și-au 

unit forțele împotriva lui Iuda alcătuind o armată puternică, 

o forță vastă, cu mult superioară oricărei oștiri pe care Io-

safat ar fi putut să o strângă. Iosafat și oamenii lui au fost 

cuprinși de frică, dar L-au căutat pe Dumnezeu în această 

circumstanță și și-au pus încrederea în El, iar Dumnezeu le-

a spus printr-unul dintre profeții Lui să nu se teamă, că nici 

nu vor trebui să lupte, ci să stea liniștiți și vor vedea mân-

tuirea Domnului. Potrivit acestei călăuziri din partea Lui, ei 

au stat liniștiți și I-au cântat laude lui Dumnezeu, iar El a 

făcut ca vrăjmașii lor să se întoarcă unii împotriva altora, 

ucigându-se reciproc, așa că Iuda nu a avut nimic de făcut 

decât să adune prăzile de război, care au fost mai mari decât 

puteau ei să ducă (2 Cronici 20). La fel a fost eliberarea din 

vremea lui Ahaz, când Rezin, regele Siriei, și Pecah, fiul lui 

Remalia, regele Israelului, au conspirat împotriva lui Iuda 
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și păreau siguri de planul lor, lucru despre care vorbisem 

deja. La fel a fost și în vremea lui Ezechia, când Sanherib, 

marele împărat al Asiriei și capul celei mai mari monarhii 

de la acea vreme din întreaga lume, a venit împotriva tu-

turor cetăților întărite din Iuda, după ce cucerise majori-

tatea țărilor înconjurătoare. El l-a trimis pe Rabșache, că-

petenia oștirii sale, să se ridice împotriva Ierusalimului, 

insultându-i în cea mai mândră și mai batjocoritoare mo-

dalitate pe Ezechia și pe poporul său, ca și cum ar fi fost 

sigur de victorie, astfel că poporul tremura ca un miel îna-

intea unui leu. Apoi Dumnezeu l-a trimis pe Isaia, proro-

cul, ca să îi mângâie și să îi asigure că vrăjmașii lor nu vor 

învinge, și, ca dovadă, le-a dat acest semn, anume că pă-

mântul, vreme de doi ani la rând, avea să rodească din 

rădăcinile vechi, fără ca ei să trebuiască să are sau să se-

mene, iar în al treilea an trebuiau să semene și să cultive, 

să planteze vii și să mănânce din roadele lor, întorcându-

se astfel la viața de odinioară.23 Acest lucru este menționat 

în versetele 30-31 ca un simbol a ceea ce este promis: „Ră-

mășița din casa lui Iuda, ce va mai rămâne, va prinde ia-

răși rădăcini dedesubt, și deasupra va da rod. Căci din Ie-

rusalim va ieși o rămășiță, și din muntele Sionului cei scă-

pați. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor”. Grâul care 

avea să răsară din nou după ce a fost tăiat cu secera și care 

avea să aducă o altă recoltă din rădăcinile lui ilustrează 

Biserica revigorată și înfloritoare, ca o plantă după ce părea 

 
23 2 Împărați 19:29 – „Acesta să-ți fie semnul: Anul acesta veți mânca ce crește de la 

sine, și al doilea an ce va răsări din rădăcinile rămase; dar în al treilea an veți semăna, 

veți secera, veți sădi vii, și veți mânca din rodul lor”. 
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să fi fost tăiată fără putință de a se recupera. Când vrăjmașii 

Bisericii și-au dat toată silința, fiind pe punctul de a o dis-

truge, deși păreau că au răpus-o, așa încât cu greu mai pu-

tea fi deosebită, Biserica a rămas ca o rădăcină vie ascunsă 

sub pământ, existând în ea o viață tainică ce avea să facă 

planta să înflorească din nou și să se înrădăcineze tot mai 

strașnic, crescând și aducând iar roade. Acest lucru s-a îm-

plinit literalmente în acel veac. Împăratul Asiriei deja cuce-

rise toate cetățile întărite din Iuda și stăpânea peste țara din 

jurul Ierusalimului, astfel că doar această cetate mai rămă-

sese în picioare. Rabșache își imaginase, probabil, că cetatea 

era deja cucerită, la fel cum gândeau Evreii văzându-i for-

țele. Dar Dumnezeu a adus o eliberare minunată, trimițând 

un înger care, într-o singură noapte, a zdrobit 185.000 de 

soldați din tabăra vrăjmașului. 

XIX. În timpul domniei lui Ozia și a următorilor regi, 

Dumnezeu a găsit de cuviință să ridice o serie de proroci 

deosebiți, care să își lase prorociile în scris, astfel încât ele 

au ajuns utile Bisericii Lui din toate veacurile. Am observat 

anterior felul în care Dumnezeu a ridicat o succesiune de 

proroci care au scris Cuvântul lui Dumnezeu prin inspira-

ție divină, completând astfel canonul Scripturii. Totuși, se 

știe că niciunul dintre aceștia nu scrisese cărți de profeții 

până în această perioadă. Mai mulți dintre ei au scris nara-

țiuni istorice, vorbind despre acțiunile minunate ale provi-

denței lui Dumnezeu față de Biserica Lui. Am observat acest 

lucru despre Samuel, despre care se crede că a scris cărțile 

Judecători și Rut, ca și prima parte a cărții 1 Samuel, dacă 
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nu cumva și cartea Iosua. Apoi Natan și Gad par să fi scris 

restul celor două cărți ale lui Samuel, iar Natan, împreună 

cu Ahia și Ido, au scris istoria lui Solomon, ceea ce se regă-

sește, probabil, în prima carte a Împăraților. Istoria popo-

rului Israel pare să fi fost scrisă mai departe de Ido și Șe-

maia: „Faptele lui Roboam, cele dintâi și cele de pe urmă, 

nu sunt scrise oare în cartea prorocului Șemaia, și a proro-

cului Ido, în cărțile spițelor de neam?” (2 Cronici 12:15). 

După aceea, istoria poporului pare să fi fost relatată de pro-

rocul Iehu, fiul lui Hanani: „Celelalte fapte ale lui Iosafat, cele 

dintâi și cele de pe urmă, sunt scrise în istoria lui Iehu, fiul 

lui Hanani, care este cuprinsă în cartea împăraților lui Israel” 

(2 Cronici 20:34; v. 1 Împărați 16:1, 7). Ea a continuat ulterior 

prin prorocul Isaia: „Celelalte fapte ale lui Ozia, cele dintâi și 

cele de pe urmă, au fost scrise de Isaia, fiul lui Amoț, proro-

cul” (2 Cronici 26:22). Este posibil ca el să fi scris și a doua 

carte a Împăraților, ca și cartea profetică proprie. Apoi istoria 

poporului a continuat să fie relatată de alți profeți.  

Așadar, chiar din vremea lui Samuel, prorocii au com-

pletat canonul Scripturii prin scrierile lor istorice. În 

această perioadă, în zilele lui Ozia, Dumnezeu a ridicat un 

grup de proroci deosebiți, nu doar pentru a scrie aceste lu-

cruri, ci și pentru a scrie și cărțile profețiilor. Prima dintre 

acestea se crede că este cartea lui Osea, fiul lui Beeri, 

aceasta prezentând profeția lui sau Cuvântul Domnului 

transmis prin el: „Întâia dată când a vorbit Domnul către 

Osea” (Osea 1:2), anume începutul sau prima parte a cuvân-

tului scris de acel fel, în cărți de profeții. El a prorocit în 
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timpul domniei lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia, regi din 

Iuda, și în vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, regele Israelu-

lui. Au existat mulți alți martori ai lui Dumnezeu care s-au 

ridicat în aceeași perioadă lăsând prorociile lor în scris, cum 

ar fi Isaia, Amos, Iona, Mica, Naum și alții, astfel că, din acel 

moment înainte, Dumnezeu părea să continue să inspire o 

succesiune de profeți, care au lăsat Cuvântul Lui în scris. 

Acesta a fost un act deosebit al providenței lui Dum-

nezeu și un pas important înainte în lucrarea de răscum-

părare, lucru care se va dovedi dacă luăm în considerare 

că principala activitate și principalul țel al profeților a fost 

acela de a îndrepta privirile către Hristos și către răscum-

părarea Lui. Ei toți au fost înaintemergători ai Marelui 

Profet. Obiectivul principal pentru care a fost dat duhul 

profeției a fost ca acești proroci să mărturisească despre 

Isus Hristos, marele Răscumpărător, care avea să vină. De 

aceea, mărturia lui Isus și Duhul profeției sunt considerate 

unul și același lucru: „Și m-am aruncat la picioarele lui ca 

să mă închin lui. Dar el mi-a zis: ‚Ferește-te să faci una ca 

aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, 

care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! 

(Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei)” (Apocalipsa 

19:10). Acesta este motivul pentru care descoperim că prin-

cipalele lucruri pe care s-au concentrat majoritatea proro-

cilor în scrierile lor au fost Hristos și răscumpărarea Lui, ca 

și vremurile glorioase ale Evangheliei. Chiar dacă în profe-

țiile lor se vorbește despre multe alte lucruri, acestea par să 

fie doar aspecte introductive pentru esența profețiilor lor, 
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care priveau către lucrurile mărețe ale răscumpărării. Orice 

ar fi prezis ei, punctul final al profețiilor lor era în mod obiș-

nuit Hristos și răscumpărarea Lui. Fiind inspirați de Duhul 

lui Hristos, acești proroci au scris în principal pentru a pre-

găti calea venirii Sale și pentru a vorbi despre slava care avea 

să urmeze. Și cu ce zel înalt au vorbit ei despre toate aceste 

lucruri! Când s-au referit la celelalte lucruri, ei au folosit lim-

bajul obișnuit al oamenilor, dar când au pătruns în acest su-

biect, ce bucurie de un sublim ceresc se poate vedea în lim-

bajul lor! Unele dintre acestea sunt foarte specifice și pline 

de predicții legate de lucrurile viitoare.  

Mai presus de toți, îl putem descoperi pe prorocul Isaia, 

care își merită pe deplin numele de proroc evanghelic. El 

pare să propovăduiască doctrinele glorioase ale Evangheliei 

aproape la fel de clar cum au făcut-o apostolii. De aceea, 

apostolul Pavel observă că profetul Isaia a fost foarte cura-

jos,24 adică foarte clar, vorbind deschis și complet după sen-

sul cuvintelor din Noul Testament, fiind foarte îndrăzneț în 

sensul în care acest termen este folosit în 2 Corinteni 3:12,25 

unde se vorbește despre îndrăzneala vorbirii sau curajul 

mărturisirii. 

Cât de clar descrie prorocul Isaia maniera și circum-

stanțele, natura și obiectivul, suferințele și jertfa lui Hris-

tos în capitolul 53 al prorociei sale! Cu greu se poate găsi 

un capitol în Noul Testament care să fie mai plin de aceste 

 
24 Romani 10:20 – „Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice: ,Am fost găsit de 
cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine’”. 
25 2 Corinteni 3:12 – „Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă în-

drăzneală”. 



188         UN SINGUR PLAN  |  EDWARDS 

adevăruri. Cât de mult și în ce fel glorios vorbește același 

profet despre beneficiile glorioase care vin din Hristos, 

acele binecuvântări indescriptibile care se revarsă asupra 

Bisericii Lui prin răscumpărarea Sa!  

Isus Hristos, despre care acest profet a vorbit atât de 

mult, a apărut înaintea profetului sub forma naturii ome-

nești, natura pe care El avea să o îmbrace la câtva timp 

după aceea. Avem o relatare a acestei întâlniri în capitolul 

6 al profeției lui, la început: „L-am văzut pe Domnul șe-

zând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei 

Lui umpleau Templul” etc. Aici era Hristosul, așa cum ni 

se spune expres în Noul Testament.26 

Și dacă luăm în considerare scrierile abundente ale 

tuturor profeților, ce creștere minunată vedem în ce pri-

vește lumina Evangheliei! Cât de bogate sunt descoperirile 

și profețiile despre Hristos, comparativ cu felul în care 

erau ele în prima perioadă a Vechiului Testament, de la 

Adam la Noe, în cea de-a doua perioadă, de la Noe la 

Avraam, sau înainte de Moise, în timpul lui Moise, Iosua și 

a judecătorilor! Această perioadă a constituit de asemenea 

o înaintare glorioasă a lucrării de răscumpărare prin adă-

ugirile deosebite care au fost făcute canonului Scripturii. 

O parte importantă a Vechiului Testament a fost scrisă 

acum, de la domnia lui Ozia până la robia babiloniană. Ce 

minunate sunt aceste părți ale lui! Ce comoară prețioasă i-

 
26 Ioan 12:39-41 – „De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis: ‚Le-a orbit ochii, 
și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă 

la Dumnezeu, și să-i vindec’. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava Lui, și a 

vorbit despre El”. 
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au încredințat acei profeți Bisericii lui Dumnezeu, o co-

moară care a țintit mult la confirmarea Evangheliei lui 

Hristos, mijlocul unor mari mângâieri și beneficii pentru 

Biserica lui Dumnezeu din toate veacurile, după cum va fi, 

fără îndoială, până la sfârșitul lumii. 
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Capitolul 7.  

DE LA ROBIA                           
BABILONIANĂ PÂNĂ               

LA VENIREA LUI                  
HRISTOS 

 

Am ajuns la ultima perioadă a Vechiului Testament, 

aceea care începe cu exilul și robia babiloniană, și se în-

cheie cu venirea lui Hristos, o perioadă de aproape 600 de 

ani. Voi încerca să arăt felul în care lucrarea de răscumpă-

rare a continuat de-a lungul acestei perioade. Totuși, îna-

inte de a trece la lucrurile specifice, voi observa trei as-

pecte care fac ca această perioadă să fie deosebită de cele 

anterioare. 

1. Deși mare parte din această perioadă nu ne este re-

latată în partea narativă a Scripturii, totuși evenimentele 

ce s-au petrecut de-a lungul ei sunt mai degrabă subiectul 

profeției Scripturii, și aceasta într-o măsură mai mare de-

cât în perioadele anterioare. Există două modalități în care 

Scriptura relatează evenimentele prin care lucrarea de 

răscumpărare a înaintat, anume prin istorie și prin profe-

ție. În felul acesta, pe oricare dintre cele două căi, avem în 

Scriptură o descriere a progresului lucrării de răscumpă-

rare și a împlinirii ei de la început până la sfârșit. Deși 
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Scriptura nu conține o istorie adecvată a întregii perioade, 

totuși ea conține întreg lanțul de evenimente importante, 

prin care vedem că această lucrare a progresat, de la înce-

puturi și până la sfârșitul ei, și acest fir roșu se găsește fie 

în istorie, fie în profeție. Se poate observa că, acolo unde 

Scriptura nu ne oferă narațiunea pe una dintre aceste căi, 

ne-o oferă pe cealaltă cale. Acolo unde narațiunea Scripturii 

se întrerupe, acolo îi ia locul profeția, așa că istoria biblică 

continuă și lanțul rămâne neîntrerupt, până ce ajungem la 

ultima verigă a acestuia, la finalul tuturor lucrurilor. 

În consecință, putem observa despre această perioadă 

că, deși nu este prezentă în istoria Scripturii, cel puțin nu 

la fel de mult ca perioadele anterioare (fiind vorba despre 

aproape 400 de ani neincluși în narațiunea biblică), totuși 

evenimentele care s-au petrecut sunt mai degrabă subiec-

tul profeției, dacă este să le comparăm cu perioadele ante-

rioare. Majoritatea profețiilor remarcabile din cartea Da-

niel ca și a celor din Isaia, Ieremia și Ezechiel împotriva 

Babilonului, a Tirului, a Egiptului și a multor altor po-

poare, s-au împlinit în această perioadă. 

De aceea, motivul pentru care Scriptura nu ne oferă o 

narațiune a acestei perioade nu ține de faptul că eveni-

mentele n-ar fi la fel de importante ca în perioadele ante-

rioare, căci acestea au fost remarcabile. Un motiv este că 

a fost voia lui Dumnezeu ca duhul profeției să înceteze în 

această perioadă – din motive care vor fi date ulterior – 

astfel că nu au existat profeți care să scrie istoria în această 

perioadă și, de aceea, pentru că Dumnezeu a plănuit 
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aceasta, El a avut grijă ca evenimentele importante ale 

acestei perioade să fie menționate altfel în Cuvântul Lui. 

Putem observa că profeții care au scris în Israel s-au ridi-

cat către finalul perioadei anterioare și începutul acestei 

perioade, căci acum se apropia vremea când duhul profe-

ției avea să înceteze, când nu mai trebuia să existe istorie 

inspirată și, de aceea, nu mai avem nicio altă relatare în 

Scriptură decât cea care a fost dată prin prorocii. 

Un alt motiv poate fi că, în providența Lui, Dumnezeu 

s-a îngrijit să existe relatări autentice și complete ale eveni-

mentelor din această perioadă păstrate în istoria laică. Este 

vrednic de observat că, în ce privește evenimentele celor 

cinci perioade anterioare, despre care Scriptura ne oferă su-

ficiente detalii, istoria laică nu conține foarte multe refe-

rințe. Există multe relatări nesigure ale lucrurilor ce s-au 

petrecut anterior, pentru că începutul istoriei laice auten-

tice se crede că a avut loc cu aproape 400 de ani înainte de 

Nebucadnețar. Învățații greci și romani obișnuiau să denu-

mească secolele anterioare folosind expresia „epoca poveș-

tilor”, pe când pe cele ulterioare le-au denumit „epoca isto-

rică”. Din acea vreme și până la venirea lui Hristos, avem în 

istoria seculară relatări indubitabile ale principalelor eveni-

mente, relatări care sunt în perfect acord cu multele profeții 

biblice care se referă la aceleași perioade. 

În felul acesta, Dumnezeul cel măreț, care dispune de 

toate lucrurile, S-a îngrijit să ne lase o relatare istorică a 

lucrurilor de la începutul lumii, de-a lungul tuturor ace-

lor veacuri anterioare despre care istoria seculară nu ne-
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a lăsat mărturii, iar istoria sacră nu a încetat decât atunci 

când s-a ajuns la acele perioade în care istoria laică a re-

latat lucrurile înrudite cu firul narativ al Bibliei cu o cer-

titudine satisfăcătoare. În ce privește aceste vremuri, 

Dumnezeu ne oferă suficiente dovezi prin prorocii abun-

dente, așa încât, comparând istoria seculară cu aceste 

profeții, putem să constatăm acordul între cele două. 

2. Această ultimă perioadă a Vechiului Testament 

pare să se fi deosebit remarcabil de toate celelalte prin re-

voluțiile mari care s-au petrecut printre popoarele pămân-

tului, pentru a deschide calea spre venirea Împărăției lui 

Hristos. Timpul se apropia acum de acel moment când 

Hristos, marele Împărat și Mântuitor al lumii, avea să 

vină, așa că schimbările care au avut loc pe pământ au fost 

unele deosebite. Calea pentru venirea lui Hristos a început 

să fie pregătită încă de la căderea omului în păcat, de-a 

lungul tuturor perioadelor anterioare, însă vremea se 

apropiase acum și lucrurile începuseră să se coacă pentru 

venirea Lui, astfel că providența lui Dumnezeu a lucrat în 

chip minunat. În această perioadă s-au petrecut cele mai 

mari revoluții din istoria de după potop. Aproape toate po-

poarele mari pe care Evreii le cunoșteau, au fost zdrobite 

unul după altul. Toate țările au trecut prin etape succesive 

de supunere, captivitate, răscoală, cucerire și cotropire, și 

majoritatea dintre ele în mod repetat de-a lungul perioa-

dei. Toate aceste lucruri sunt în acord cu profeția Cuvân-

tului: „Iată, Domnul deșartă țara și o pustiește, îi răstoarnă 

fața și îi risipește locuitorii” (Isaia 24:1). 
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Aceasta a început cu Biserica vizibilă a lui Dumnezeu, 

prin robia în care au fost duși de regele Babilonului. Apoi 

paharul a mers de la ei la toate celelalte națiuni, potrivit 

cu ceea ce Dumnezeu îi descoperise profetului Ieremia 

(25:15-27). Aici pare să se fi avut în vedere în special 

schimbările deosebite care s-au petrecut în vremea Impe-

riului Babilonian. După aceasta, însă, au existat trei schim-

bări generale înainte de venirea lui Hristos, prin succesiu-

nea celorlalte trei mari monarhii ale lumii, după Imperiul 

Babilonian. Împăratul Babilonului este ilustrat în Scrip-

tură ca acela care răstoarnă lumea, dar după el, însuși Im-

periul Babilonian este răsturnat și cucerit de Cir, care a 

fondat în locul lui Imperiul Persan, un imperiu cu o întin-

dere mult mai mare decât fusese Imperiul Babilonian în 

apogeul lui. Astfel, lumea fusese răsturnată și cucerită a 

doua oară. Totuși, la câtva timp după aceasta, Imperiul 

Persan este la rândul lui cucerit și răsturnat de Alexandru 

cel Mare, Grecii devenind astfel stăpâni peste un teritoriu 

mult mai mare decât fuseseră Persanii. Vedem astfel că s-

a produs a treia răsturnare generală a lumii. După aceea, 

Imperiul Grec a fost cucerit de Romani, fiind înființat apoi 

Imperiul Roman, iar mărimea lui a depășit cu mult impe-

riile anterioare, și acest lucru s-a dovedit atât prin expan-

siunea teritorială, cât și prin puterea Romanilor. În felul 

acesta, vedem că lumea a fost răsturnată a patra oară. 

Aceste monarhii și schimbările deosebite care au avut loc în 

lume în timpul lor sunt lucruri de care se vorbește din abun-

dență în profețiile lui Daniel. Ele sunt reprezentate în ima-

ginea pe care Nebucadnețar a avut-o cu privire la statuia 
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din aur, argint, aramă și fier, și în interpretarea pe care 

Daniel i-a dat-o (Daniel 2), prin viziunea celor patru fiare 

și interpretarea lor de către înger (Daniel 7). Succesiunea 

monarhiilor persană și greacă este ilustrată specific în ca-

pitolul 8, în vedenia lui Daniel despre un berbec și un țap, 

și din nou în capitolul 11. 

Dincolo de aceste patru întorsături generale, lumea a 

rămas într-un tumult constant de-a lungul acestei peri-

oade, o convulsie continuă caracterizând pământul în de-

cursul acestor câteva sute de ani. Anterior, fața pământu-

lui fusese în general una liniștită, dar, deși existaseră 

multe războaie importante între popoare, nu citim despre 

astfel de convulsii puternice și universale și despre cuce-

riri atât de vaste cum s-au petrecut în această perioadă. 

Majoritatea popoarelor lumii rămăseseră în limitele lor te-

ritoriale, fără a fi turnate dintr-un vas în altul, așa cum se 

spune despre Moab.1  

Aceste schimbări importante ce s-au petrecut au fost 

semnalul apropierii lui Mesia. Ele trebuiau să pregătească 

și mai mult calea pentru venirea lui Hristos, lucru evident 

din Scriptură, în special așa cum spune Ezechiel 21:27: 

„Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos. Dar lucrul 

acesta nu va avea loc decât la venirea Aceluia care are 

drept la ea, și în mâna căruia o voi încredința”. Prin repe-

tarea de trei ori a expresiei „voi da jos”, profetul are în 

 
1 Ieremia 48:11 – „Moabul, era netulburat din tinerețea lui, și se odihnea fără teamă pe 

drojdiile lui, nu era turnat dintr-un vas în altul, și nu era dus în robie. De aceea i s-a 

păstrat gustul, și nu i s-a schimbat mirosul”. 
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vedere trei întorsături sau schimbări, la fel ca în Apoca-

lipsa 8:13: „M-am uitat și am auzit un vultur, care zbura 

prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: Vai, vai, vai de 

locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâm-

biță ale celor trei îngeri, care au să mai sune”. Repetarea 

cuvântului „vai” de trei ori are sensul a trei nenorociri dis-

tincte, așa cum se dovedește prin ceea ce urmează: „Cea 

dintâi nenorocire a trecut” (9:12); „A doua nenorocire a tre-

cut. Iată că a treia nenorocire vine curând” (11:14). 

Trebuie observat că profetul Ezechiel a prevestit vre-

mea exilului și a robiei babiloniene și, de aceea, au avut loc 

trei mari răsturnări generale de situație în lume după 

această profeție, până la venirea lui Hristos: prima, prin 

Persani, a doua, prin Greci, și a treia prin Romani; abia 

după aceea avea să vină Hristos, care avea dreptul să ia 

coroana și domnia. Aici se spune clar că răsturnările mari 

de situație și transformările deosebite care au avut loc în 

lume au fost evenimente și schimbări pregătitoare pentru 

venirea lui Hristos și a Împărăției Lui. Pentru a înțelege 

bine cuvintele acestea, trebuie să observăm expresia spe-

cifică, „Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos”, adică 

diadema și coroana Israelului, sau dominația supremă 

temporală peste poporul vizibil al lui Dumnezeu. Dumne-

zeu a spus că aceasta nu avea să fie altceva decât că avea 

să fie luată coroana, așa cum se spune în versetul anterior. 

Puterea supremă peste poporul Israel nu va mai sta în linia 

regală a lui David, unde îi era locul, ci avea să fie îndepăr-

tată și dată altora, trecând apoi de la o împărăție la alta, 
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mai întâi ajungând în mâinile Persanilor, apoi în ale Gre-

cilor, și apoi în mâinile Romanilor, nemaifiind astfel în li-

nia genealogică a lui David până ce Fiul lui avea să vină, 

Cel care avea dreptul la acea coroană, și căruia Dumnezeu 

avea să I-o dea. 

Faptul că aceste revoluții și răsturnări de împărății 

printre națiunile lumii erau menite să pregătească venirea 

lui Hristos și întemeierea Împărăției Sale în această lume 

este dovedit mai mult în versete precum Hagai 2:6-7: „Căci 

așa vorbește Domnul oștirilor: Încă puțină vreme, și voi 

clătina încă odată cerurile și pământul, marea și uscatul; 

voi clătina toate Neamurile; comorile tuturor Neamurilor 

vor veni, și voi umple de slavă Casa aceasta, zice Domnul 

oștirilor” (v. și 2:21-23)2. Prin aceasta este clar că toate 

aceste revoluții și succesiuni de națiuni cuceritoare, prin 

care tronurile împărățiilor lor și armatele lor au fost zgu-

duite, fiecare căzând de sabia fratelui lui, toate aceste eve-

nimente au avut menirea pregătirii căii pentru venirea 

Aceluia care este dorința tuturor popoarelor. 

Schimbările deosebite și tulburările care s-au petrecut 

uneori în Biserica vizibilă a lui Hristos3 sunt comparate cu 

travaliul Bisericii la nașterea Lui, așa că aceste tulburări și 

 
2 Hagai 2:21 - „Vorbește-i lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, și spune-i: ,Voi clătina 
cerurile și pământul; voi răsturna scaunul de domnie al împărățiilor, voi nimici pute-

rea împărățiilor Neamurilor, voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în ele; 

caii și călăreții lor vor fi trântiți la pământ, și unul va pieri ucis de sabia altuia. În ziua 

aceea, zice Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabele, fiul lui Șealtiel, robul Meu, zice Dom-
nul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete; căci Eu te-am ales, zice Domnul oștirilor’”. 
3 Apocalipsa 12:2 – „Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii, și avea un mare chin 

ca să nască”. 
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schimbări deosebite din lume au constituit necazurile și 

tulburarea lumii înainte de nașterea Fiului lui Dumnezeu. 

În capitolul 8 al Epistolei către Romani, apostolul ilus-

trează întreaga creație ca gemând și suspinând de durere 

până acum, pentru a produce eliberarea și arătarea copii-

lor lui Dumnezeu. Este ca și cum lumea s-ar fi aflat într-

un travaliu de durere și în convulsii continue vreme de câ-

teva sute de ani pentru a-L naște pe Fiul cel întâi născut al 

lui Dumnezeu. Aceste revoluții deosebite au fost ca niște 

dureri mari și străpungătoare înainte de nașterea Lui. 

Faptul că lumea s-a aflat într-o astfel de stare vreme înde-

lungată, plină de războaie și vărsare de sânge, a pregătit 

calea pentru venirea Prințului păcii și a arătat cât de mare 

nevoie avea lumea de un astfel de Prinț, ca să poată fi eli-

berată din starea ei ticăloasă. 

Dumnezeu a găsit de cuviință să rânduiască această 

perioadă în providența Sa, așa încât puterile și stăpânirile 

pământești să își atingă apogeul și să se manifeste în cea 

mai mare strălucire a lor, prin acele patru monarhii deo-

sebite care s-au succedat, așa încât fiecare să fie mai mă-

reață și mai glorioasă decât cea anterioară, înainte ca 

Domnul să întemeieze Împărăția Fiului Său. În felul 

acesta, s-a dovedit că Împărăția Lui spirituală este cu mult 

mai glorioasă decât cea mai strălucitoare împărăție pă-

mântească trecătoare. Puterea și gloria împărăției Satanei 

prin aceste patru împărății puternice s-a manifestat în cul-

mea ei, întrucât, fiind monarhii ale lumii păgâne, puterea 

lor a fost puterea împărăției Satanei. Dumnezeu a permis 
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ca împărăția Satanei să se ridice la o cotă atât de mare a 

puterii și măreției ei înainte de venirea Fiului Său spre 

zdrobirea vrăjmașilor Lui, pentru ca, în felul acesta, să 

pregătească și să deschidă calea pentru triumful cu atât 

mai glorios al Fiului Său. Goliat trebuie să își arate toată 

armura strălucitoare înainte ca David să se ridice împo-

triva lui cu o praștie și o piatră, spre slava mai mare a bi-

ruinței lui David. Dumnezeu a permis ca fiecare dintre 

aceste mari împărății să o supună pe cea anterioară, să se 

ridice pe ruinele celorlalte, să manifeste o putere și mai 

mare, fiind mai strașnică și mai puternică decât cele ante-

rioare, pentru ca, biruind-o pe cea din urmă, Hristos să 

arate că are puterea de a le birui pe toate. Piatra a zdrobit 

întregul chip, deopotrivă aurul, argintul, arama, fierul și 

lutul, așa că totul a devenit pleavă înaintea Lui. 

Acestor împărății puternice li s-a permis să răscolească 

lumea și să se distrugă una pe cealaltă. Chiar dacă puterea 

lor a fost mare, ele nu s-au putut menține în felul acesta, ci 

au căzut una după alta și au ajuns ca praful istoriei. Nici 

măcar ultima dintre ele, care a fost cea mai puternică și care 

aproape a înghițit pământul, nu a rezistat. În felul acesta, 

Dumnezeu a găsit de cuviință să demonstreze în ele insta-

bilitatea și zădărnicia oricărei puteri și măreții pămân-

tești, lucru care a servit drept peisaj potrivit pentru înfiin-

țarea și manifestarea gloriei Împărăției Fiului Său, care nu 

va fi distrusă niciodată: „Dar în vremea acestor împărați, 

Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție, care nu va fi 

nimicită niciodată, și care nu va trece sub stăpânirea unui 
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alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății, 

și ea însăși va dăinui veșnic” (Daniel 2:44). Atât de mult 

diferă această Împărăție de toate celelalte împărății amin-

tite, încât putem vedea că toate se risipesc și încap pe 

mâna altora, cu excepția acestei Împărății, care va rămâne 

în veac. Dumnezeu i-a permis diavolului să își desfășoare 

toată puterea și să își promoveze interesele ridicând cele 

mai mari, mai puternice și mai strălucitoare imperii din 

această lume, înainte ca Isus cel disprețuit să îl cucerească 

pe el și imperiul lui. Hristos a venit în lume pentru a zdrobi 

teritoriile și înălțimile împărăției Satanei, pentru ca mâna 

Domnului să se ridice împotriva oricui este mândru și aro-

gant, împotriva oricărui turn și a oricărui munte semeț, 

așa cum spune Isaia în 2:12 etc.4 De aceea, acestor lucruri 

li s-a permis să se ridice foarte sus, pentru ca Hristos să 

fie cu atât mai glorios atunci când avea să Se înalțe deasu-

pra lor. Astfel, Dumnezeul cel mare și înțelept a pregătit 

în chip minunat calea pentru stabilirea și înălțarea Împă-

răției glorioase a Fiului Său preaiubit, Isus Hristos. 

3. Un alt lucru remarcabil care a caracterizat această 

perioadă de timp de dinainte de venirea lui Hristos a fost 

ocrotirea minunată a Bisericii de-a lungul tuturor acestor 

succesiuni de împărății și tulburări din lume. Păstrarea Bi-

sericii a fost, în anumite aspecte, mai remarcabilă de-a 

lungul acestei perioade decât în orice epocă anterioară. A 

fost un lucru cu totul deosebit ca Biserica, acum într-o 

 
4 Isaia 2:12 – „Căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și 

trufaș, împotriva oricui se înalță, ca să fie plecat”. 
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stare atât de slabă și de smerită, supusă stăpânirii monar-

hiilor păgâne, să fie ocrotită și păzită vreme de 500 sau 

600 de ani, în timp ce lumea a fost atât de des răscolită iar 

pământul părea rupt în bucăți, ajungând adesea pustiu și 

gol, lipsit de locuitori pe arii vaste. A fost un lucru minunat 

ca Biserica, aflată într-o stare atât de slabă și firavă, alcă-

tuită dintr-o mână de oameni, să fie ocrotită de-a lungul 

tuturor acestor convulsii mari, în special având în vedere 

ținutul Iudeei, locul principal unde a fost cantonată Bise-

rica, să stea în mijlocul taberelor care se luptau, în mijlocul 

teatrului de război, fiind adeseori un teritoriu cotropit și 

supus de alții. Ea s-a aflat uneori în mâinile unui popor, 

alteori s-a supus altuia, fiind de cele mai multe ori obiectul 

invidiei și a urii popoarelor păgâne. Adeseori ea a fost 

aproape distrusă de acestea, și mulți dintre locuitorii Iu-

deei au fost uciși, iar țara depopulată în mare măsură, cei 

care se aflau la putere manifestându-și adesea intenția de 

a distruge cu totul întreaga națiune. Totuși, acești Iudei au 

fost ocrotiți, atât în robia lor din Babilon, prin toate peri-

colele prin care au trecut sub stăpânirea împăraților per-

sani, de-a lungul multelor greutăți care au venit asupra lor 

sub Imperiul Grec, și, după aceea, când lumea a fost căl-

cată în picioare de Romani. 

Ocrotirea lor în această perioadă a fost remarcabilă, 

astfel că nu citim despre Biserică faptul că ar fi trecut prin 

persecuție într-o perioadă anterioară așa cum a trecut 

acum, mai ales în timpul lui Antioh Epifanul, lucruri la 

care voi reveni în scurt timp. Această păstrare minunată a 
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Bisericii de-a lungul tuturor schimbărilor din lume con-

feră lumină și confirmare la ceea ce citim la începutul Psal-

mului 46: „Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, 

un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu 

ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina 

munții în inima mărilor” (v. 1-2).  

Așadar, am observat anumite lucruri generale prin 

care s-a deosebit această ultimă perioadă a Vechiului Tes-

tament. Mă voi îndrepta acum către analiza felului în care 

lucrarea de răscumpărare a continuat prin aceste lucruri 

specifice. 

I. Primul lucru despre care se vorbește aici este exilul 

și robia Evreilor în Babilon. Aceasta a fost o acțiune deose-

bită a providenței lui Dumnezeu, una cum nu s-a mai pe-

trecut până atunci. Copiii Israelului fuseseră adesea supuși 

vrăjmașilor lor în vremea judecătorilor, și multe persoane 

ajunseseră în exil în anumite momente. Totuși, niciodată 

până atunci nu ajunsese să fie distrusă întreaga țară, nici 

Templul și nici cetatea Ierusalim, astfel că poporul nu fu-

sese niciodată strămutat în întregime din țara lui și dus 

într-o țară străină, la sute de mile depărtare, abandonând 

țara Canaanului și lăsând-o goală, lipsită de poporul vizibil 

al lui Dumnezeu. Chivotul legământului fusese cândva ui-

tat și a ajuns captiv în mâinile Filistenilor, dar niciodată 

nu se întâmplase ca Templul să fie ars, ca întreg chivotul 

să fie distrus și ca toate vasele și uneltele sacre să fie luate 

și duse departe, distrugând toată închinarea din țară și lă-

sând în urmă un ținut atât de pustiu vreme de mulți ani. 
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Cât de vii sunt acele lucruri prezentate în Plângerile lui Ie-

remia! Lucrarea de răscumpărare a înaintat prin acest act 

remarcabil al providenței lui Dumnezeu în câteva modali-

tăți, pe care le voi discuta în cele ce urmează. 

1. Această pustiire a țării a curățat poporul de idola-

tria lui. Vorbind despre întemeierea Împărăției lui Hristos, 

profetul Isaia se referă la abolirea idolatriei ca la un lucru 

ce trebuie făcut pentru pregătirea Împărăției Fiului: „Toți 

idolii vor pieri” (2:18). Când vremea s-a apropiat ca Dum-

nezeu să abolească idolatria păgână în cea mai mare parte 

a lumii cunoscută pe atunci, așa cum a făcut-o ulterior prin 

propovăduirea Evangheliei, El a considerat de cuviință ca, 

mai întâi, să abolească păgânismul din mijlocul propriului 

popor, și a făcut acest lucru prin exilul lor în Babilon. Du-

cerea lor în robia babiloniană a presat poporul să își aban-

doneze idolii, lucru pe care Dumnezeu avea să îl împli-

nească ulterior prin Hristos în mare parte a lumii păgâne. 

Acest popor care fusese dependent de idolatrie vreme de 

atâtea veacuri, în ciuda tuturor mustrărilor, avertismen-

telor, corecțiilor și judecăților pe care Dumnezeu le-a adus 

asupra lor, a ajuns în final să fie curățat. Astfel, oricât de 

mult ar fi căzut ulterior în acest păcat unii dintre Evrei, 

așa cum s-a întâmplat aproape de perioada persecuției lui 

Antioh, totuși, la nivelul poporului, ei nu au mai avut ace-

eași înclinație către acest păcat. Aceasta a fost o schimbare 

minunată și remarcabilă în acel popor, lucru care a facili-

tat direct lucrarea de răscumpărare, întrucât a constituit 

un pas înainte în interesul religiei. 
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2. Un alt lucru care a pregătit calea pentru venirea lui 

Hristos și pentru deschiderea dispensației glorioase a 

Evangheliei a fost îndepărtarea multor lucruri care hră-

neau strălucirea dispensației evreiești. Pentru a introduce 

dispensația glorioasă a Evangheliei, strălucirea exterioară 

a Bisericii evreiești trebuia să se diminueze. Acest lucru a 

fost împlinit în multe feluri de robia babiloniană. 

În primul rând, exilul babilonian a îndepărtat domi-

nația trecătoare a casei lui David, adică guvernarea su-

premă și independentă a Israelului prin propria adminis-

trație. În felul acesta, coroana acelui popor a fost îndepăr-

tată. Acum se apropia vremea când Hristos, Împăratul mă-

reț și veșnic al Bisericii Sale, avea să domnească, și era 

momentul ca împărații și regii care L-au simbolizat să se 

retragă, așa cum a spus Dumnezeu prin Ezechiel: „La o 

parte cu mitra, jos cununa împărătească! Nu mai este cum 

a fost” (21:26). De aici înainte, Evreii au rămas întot-

deauna dependenți de puterea guvernatoare a altor po-

poare până la venirea lui Hristos, vreme de aproape 600 

de ani, cu excepția a circa 90 de ani, perioadă când au avut 

o oarecare independență prin războaiele continue sub con-

ducerea Macabeilor și a urmașilor lor. 

În al doilea rând, prin robia babiloniană au fost îndepăr-

tate strălucirea și măreția Templului, iar Templul care a fost 

construit după aceea nu s-a mai comparat cu cel anterior. As-

tfel, a fost un lucru potrivit ca, atunci când s-a apropiat mo-

mentul ca Antetipul glorios al Templului să apară pe pământ, 

Templul care L-a simbolizat să scadă în strălucire. 
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Mai mult, în robie, iudeii au pierdut cele două table ale 

mărturiei ce i-au fost date lui Moise pe Muntele Sinai, pe 

care Dumnezeu scrisese cu propriul deget Cele 10 Porunci. 

Acestea par să se fi păstrat în chivot până la momentul exi-

lului, fiind acolo unde Solomon le pusese împreună cu chi-

votul, în Templu: „În chivot nu erau decât cele două table 

de piatră, pe care le-a pus Moise în el la Horeb” (1 Împărați 

8:9). Nu avem niciun motiv să presupunem că s-ar fi petre-

cut altceva, căci noi credem că ele au rămas acolo atâta 

vreme cât Templul a rămas prin picioare. Evreii vorbesc 

despre aceste table ale Legii ca și cum au fost pierdute to-

talmente în acea perioadă, chiar dacă poruncile au rămas în 

cartea Legii. Aceste table trebuiau să fie îndepărtate odată 

cu apropierea venirii antetipului lor. 

Un alt lucru care s-a pierdut în această perioadă au fost 

Urim și Tumim, lucru evident din Ezra 2:63: „dregătorul le-

a spus să nu mănânce lucruri preasfinte, până când un 

preot va întreba pe Urim și Tumim”. Nu există nicio rela-

tare biblică prin care să se arate că acestea s-ar fi restaurat 

vreodată, chiar dacă scrierile antice ale Evreilor încearcă să 

sugereze așa ceva. Nu vom intra în detalii acum pentru a 

arăta ce erau în realitate Urim și Tumim, ci doar vom ob-

serva că marele preot le folosea pentru a căpăta răspunsuri 

rapide de la Dumnezeu, sau că erau mijloace prin care Dum-

nezeu trimitea un cuvânt imediat în circumstanțe speciale. 

Aceste lucruri au fost acum pierdute, pentru că se apropia 

vremea când avea să vină Hristos, antetipul lui Urim și Tu-

mim, Cuvântul măreț al lui Dumnezeu. 
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Un alt lucru despre care Evreii din antichitate spu-

neau că a lipsit în cel de-al doilea templu a fost Șechina, 

sau norul de slavă care stătea deasupra capacului ispășirii. 

El a fost făgăduit că avea să rămână în cortul întâlnirii: 

„deasupra capacului ispășirii Mă voi arăta în nor” (Levitic 

16:2), și citim și în alte versete despre norul de slavă care 

se cobora în acesta5, și citim aceleași lucruri și despre pre-

zența norului în Templul lui Solomon. Totuși, în cel de-al 

doilea Templu nu avem nicio relatare biblică a existenței 

acestui nor de slavă. Relatările istorice vechi ale Evreilor 

spun că așa ceva nu a mai existat după exil. El nu mai era 

necesar în cel de-al doilea Templu, având în vedere că 

Dumnezeu promisese că va umple acest templu cu slava 

Lui într-un alt fel, adică prin venirea lui Hristos în el, lucru 

care s-a împlinit ulterior: „voi clătina toate Neamurile; co-

morile tuturor Neamurilor vor veni, și voi umplea de slavă 

Casa aceasta, zice Domnul oștirilor” (Hagai 2:7). 

Când Moise a construit cortul întâlnirii și altarul din 

pustie, și când au fost aduse primele jertfe pe el, focul s-a 

coborât din cer și a mistuit arderea de tot, așa cum ni se 

spune în Levitic 9:24,6 lucru care s-a petrecut și când So-

lomon a zidit Templul și a adus primele jertfe.7 Acest foc 

nu avea să se stingă niciodată, ci trebuia păstrat cu cea mai 

 
5 Exod 40:35 – „Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea 

deasupra lui, și slava Domnului umplea cortul”. 
6 Levitic 9:24 – „Un foc a ieșit dinaintea Domnului, și a mistuit pe altar arderea de tot 

și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta; au scos strigăte de bucurie, și s-au arun-
cat cu fața la pământ”. 
7 2 Cronici 7:1 – „Când și-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a pogorât foc din cer și a 

mistuit arderea de tot și jertfele, și slava Domnului a umplut casa”. 
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mare grijă, așa cum poruncise Dumnezeu: „Focul să ardă 

necurmat pe altar și să nu se stingă deloc” (Levitic 6:13). 

Nu există niciun motiv să presupunem că focul aprins la 

vremea lui Solomon s-ar fi stins până ce Templul a fost 

distrus de babilonieni. Totuși, după ce el a fost stins, n-a 

mai fost aprins niciodată. Nu avem nicio relatare biblică 

că focul ar fi venit în cel de-al doilea Templu, așa cum s-a 

întâmplat la construcția cortului și a primului Templu. 

După întoarcerea lor din exil, evreii au fost forțați să folo-

sească foc obișnuit în locul focului de sus, potrivit tradiției 

vechi a Evreilor. Astfel, luminile Vechiului Testament 

aveau să se stingă în preajma răsăritului Soarelui glorios 

al neprihănirii. 

3. Robia în Babilon a fost, de asemenea, mijlocul prin 

care Evreii s-au răspândit în cea mai mare parte a lumii 

cunoscute înainte de venirea lui Hristos. Întregul popor 

fusese dus departe de țară și, continuând în această stare 

de robie vreme îndelungată, Evreii au acumulat averi, și-

au construit case și s-au stabilit în țara captivității lor, po-

trivit sfatului lui Ieremia (v. cap. 29). De aceea, când regele 

Cir le-a dat libertatea să se întoarcă în țara în care locui-

seră anterior, mulți dintre ei nu s-au mai întors niciodată, 

pentru că nu mai erau dornici să își abandoneze așezările 

și posesiunile, și să meargă într-o țară pustiită, la multe 

sute de mile distanță, unde nu mai cunoșteau pe nimeni în 

afara unor bătrâni săraci. De aceea, în Israel nu s-au mai 

întors decât foarte puțini Evrei, așa cum vedem în cărțile 

Ezra și Neemia. Foarte mulți au rămas în urmă, chiar dacă 
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au putut să își păstreze aceeași religie ca a acelora care s-

au întors, atât cât putea fi practicată într-o țară străină. 

Acei mesageri despre care citim în capitolul 7 din cartea 

Zaharia, care au venit să întrebe de preoții și profeții din 

Ierusalim, Șarețer și Reghem-Melec, se crede că erau me-

sageri trimiși de Evreii care rămăseseră în Babilon. 

Evreii care rămăseseră în Babilon au ajuns să se îm-

prăștie în toate țările din împrejurimi ca urmare a schim-

bărilor importante care s-au petrecut în lume. De aceea, 

descoperim că, în vremea Esterei, adică după întoarcerea 

din exil, Evreii erau dispersați în toate părțile vastului Im-

periu Persan, care se întindea din India până în Etiopia: 

„Atunci Haman i-a zis împăratului Ahașveroș: ‚În toate ți-

nuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între 

popoare’” (Estera 3:8 etc.). Astfel, ei au continuat să tră-

iască dispersați până la venirea lui Hristos, și până ce 

apostolii au mers în toată lumea ca să propovăduiască 

Evanghelia. Totuși, acești Evrei dispersați și-au păstrat re-

ligia. Așa cum am observat mai devreme, robia lor i-a cu-

rățat profund de idolatrie și, din acest motiv, aveau obiceiul 

să meargă la Ierusalim cât de mulți puteau, pentru a parti-

cipa la marile lor sărbători. De aceea, în capitolul 2 din car-

tea Faptelor Apostolilor, citim că, la marea sărbătoare a 

Cincizecimii, existau Evrei în Ierusalim veniți din orice 

parte a lumii și din orice popor de sub cer. Acești oameni 

veniseră la acea mare sărbătoare din toate țările unde tră-

iau împrăștiați. Acesta este și motivul pentru care descope-

rim în istoria apostolilor că, oriunde aceștia se duceau să 
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propovăduiască în lume, descopereau că există evrei. Ei 

mergeau din cetate în cetate și din sinagogă în sinagogă. 

Într-o anumită circumstanță, cu circa 200 de ani înainte 

de Hristos, Antioh cel Mare a strămutat 2000 de familii de 

Evrei din regiunea Babilonului în Asia Mică și astfel, mulți 

dintre aceștia și dintre urmașii lor s-au stabilit în Pont, Ga-

latia, Frigia, Pamfilia și Efes, apoi, de aici, s-au răspândit 

în Atena, în Corint și chiar în Roma. Acesta este și motivul 

pentru care existau sinagogile în locurile în care Pavel a 

predicat. Această dispersare a Evreilor în toată lumea îna-

inte de venirea lui Hristos a pregătit în multe feluri calea 

pentru venirea Lui și pentru întemeierea Împărăției Lui în 

această lume. 

Acesta a fost mijlocul creșterii unei așteptări generale 

în toată lumea legată de venirea lui Mesia, chiar în peri-

oada în care El a și venit. Pentru Evrei, oriunde s-ar fi aflat, 

împrăștiați în toată lumea, Sfintele Scripturi erau impor-

tante căci le purtau cu ei, iar ele conțineau profețiile des-

pre Mesia. Popoarele în mijlocul cărora s-au stabilit Evreii 

au ajuns să cunoască, prin intermediul lor, aceste profeții 

și așteptarea pe care acest popor o avea după gloriosul lor 

Mesia. De aceea, nașterea unei Persoane glorioase în Iu-

deea, în acea perioadă, a început să fie așteptarea generală 

a tuturor popoarelor, așa cum se dovedește prin scrierile 

păgânilor învățați, chiar dacă ele nu sunt foarte precise. 

Faimosul poet Virgiliu, care a trăit în Italia cu puțin timp 

înainte de nașterea lui Hristos, a scris un poem ce vorbește 

despre așteptarea ca un mare prinț să se nască, și despre 
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vremea fericită a neprihănirii și păcii pe care El avea să o 

aducă. Mare parte a poemului lui Virgiliu pare să reflecte 

foarte mult limbajul profetului Isaia. 

Un alt fel în care această stare dispersată a Evreilor a 

pregătit calea pentru Hristos a fost acela că ea a arătat ne-

cesitatea abolirii dispensației evreiești și introducerea 

unei noi dispensații, dispensația legământului harului. Ea 

a demonstrat necesitatea abolirii Legii ceremoniale și a în-

chinării vechi evreiești căci, prin acest mijloc, respectarea 

acelei Legi ceremoniale a devenit impracticabilă chiar și de 

către Evrei. Legea ceremonială era adaptată stării unui po-

por ce locuia împreună în aceeași țară, în jurul cetății pe 

care Dumnezeu o alesese, unde exista Templul, singurul 

loc unde puteau să aducă jertfe, și singurul loc unde preoții 

și Leviții puteau oficia legitim slujbele, unde puteau să își 

aducă darurile celor dintâi roade, unde existau cetățile de 

refugiu și toate celelalte rânduieli. Prin această dispersare, 

la momentul când Hristos a venit, mulți Evrei trăiau la 

peste o mie de mile distanță de Ierusalim. Acest lucru făcea 

ca respectarea legilor jertfelor și a celorlalte rânduieli să 

fie imposibilă. Chiar dacă strămoșii lor puteau fi blamați 

pentru că nu s-au întors în Iudeea când li s-a permis de 

către Cir, situația de acum era de o așa manieră încât, pen-

tru majoritatea dintre ei, acest lucru devenise impractica-

bil. Aceasta a demonstrat necesitatea introducerii unei noi 

dispensații, una care să fie potrivită noilor circumstanțe, 

nefiind limitată la o țară anume, ci potrivită situației ge-

nerale și deschisă pentru toate popoarele lumii. 
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În plus, această dispersare universală a Evreilor a 

contribuit la cunoașterea în toată lumea a lucrurilor legate 

de Isus Hristos. Așa cum am observat anterior, Evreii care 

locuiau în alte țări obișnuiau să meargă anual la Ierusalim, 

la cele trei mari sărbători ale lor, așa că nu au putut să nu 

audă de lucrurile minunate pe care Hristos le făcea în acea 

țară. Astfel, descoperim că minunea deosebită pe care Isus 

a făcut-o atunci când l-a înviat pe Lazăr a atras curiozita-

tea Evreilor străini care veniseră la sărbătoarea Paștelui ca 

să Îl vadă pe Isus.8 Acești Greci erau Iudei străini sau pro-

zeliți, lucru evident prin faptul că veniseră la închinare la 

sărbătoarea Paștelui. Evreii care trăiau răspândiți printre 

Greci și vorbeau limba acestora erau denumiți Greci sau 

Eleniști.9 Ei nu erau creștini dintre Neamuri, căci aceste 

evenimente s-au petrecut înainte de chemarea Neamuri-

lor. 

Prin aceleași mijloace, Evreii care veneau din alte țări 

au ajuns să cunoască lucrurile despre răstignirea lui Hris-

tos. Astfel, ucenicii care mergeau către Emaus I-au spus 

lui Hristos, pe care nu L-au recunoscut: „Tu ești singurul 

străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el 

zilele acestea?” (Luca 24:18), sugerând clar că lucrurile le-

gate de Isus le erau cunoscute tuturor oamenilor, așa încât 

 
8 Ioan 12:19-21 – „Fariseii au zis deci între ei: ‚Vedeți că nu câștigați nimic: iată că lumea 

se duce după El!’ Niște Greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apro-

piat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat, și au zis: ‚Domnule, am vrea să 

vedem pe Isus’”. 
9 Faptele Apostolilor 6:1 – „În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, Evreii 

care vorbeau grecește, cârteau împotriva Evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute 

cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele”. 
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era ceva ciudat să existe vreun om care să nu fi auzit de 

ele. Astfel, Evreii străini au auzit de vestea învierii Lui și, 

când s-au întors în țările lor, au dus-o cu ei și au făcut pu-

blice aceste lucruri în toată lumea, așa cum anterior vor-

biseră despre profețiile despre Hristos și despre lucrurile 

care acum se împliniseră. 

După aceasta, Evreii străini care veniseră în Ierusalim 

au fost martori ai revărsării Duhului Sfânt la Cincizecime și 

ai efectelor minunate ale acesteia, iar mulți dintre ei au fost 

convertiți. Existau acolo Parți, Mezi, Elamiți și locuitori din 

Mesopotamia și Egipt, ca și din părți ale Libiei și Cirenei, ca 

și străini din Roma, Iudei și prozeliți, Cretani și Arabi. As-

tfel, nu doar că aceștia au dus înapoi veștile despre aceste 

lucruri, ci au dus cu ei creștinismul însuși în țările lor, ceea 

ce a contribuit mult la răspândirea lui în toată lumea. 

Apoi împrăștierea Evreilor a deschis ușa pentru apos-

toli în toate locurile în care ei au ajuns să propovăduiască 

Evanghelia. În aproape toate locurile unde s-au dus să pre-

dice Evanghelia, ei au găsit sinagogi evreiești, unde Sfin-

tele Scripturi erau citite și unde se aducea închinare Dum-

nezeului cel adevărat, lucru care a constituit un avantaj 

deosebit pentru apostoli în răspândirea Evangheliei în 

toată lumea. Apostolii mergeau adesea în cetățile dintre 

Neamuri și mai întâi vizitau sinagoga evreiască, pentru că 

aparțineau aceluiași popor, și le propovăduiau Evanghelia. 

În felul acesta, noua lor învățătură era observată de vecinii 

lor dintre Neamuri, a căror curiozitate le era atrasă să îi 
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audă vorbind, ceea ce a devenit o ocazie deosebită ca apos-

tolii să le vestească Evanghelia. Avem dovezi din belșug ale 

acestui lucru în Faptele Apostolilor. Într-o anumită mă-

sură, acești oameni dintre Neamuri fuseseră anterior pre-

gătiți prin cunoștința pe care o aveau despre religia Evre-

ilor, despre închinarea la Dumnezeul lor unic, despre pro-

fețiile lor și despre faptul că așteptau un Mesia. Această 

cunoștință venea de la Evrei, care le fuseseră vecini de 

multă vreme, lucru care a deschis ușa pentru Evanghelie 

în vremea harului. În felul acesta, lucrarea apostolilor 

printre aceste Neamuri a fost neîndoielnic mult mai 

ușoară decât dacă aceste popoare n-ar fi auzit niciodată 

nimic despre religia Evreilor, până ca apostolii să le pre-

dice, sau dacă n-ar fi auzit niciodată despre închinarea la 

singurul Dumnezeu adevărat. Astfel, robia babiloniană a 

pregătit în multe feluri calea pentru venirea lui Hristos. 

II. Următorul aspect particular pe care vreau să îl obser-

văm este completarea canonului Scripturii în perioada exilu-

lui, prin acele două cărți remarcabile ale Scripturii, anume 

cărțile prorociilor lui Ezechiel și Daniel. Hristos a apărut îna-

intea fiecăruia dintre acești profeți în forma acelei naturi pe 

care avea să o ia ulterior. Profetul Ezechiel ne oferă o relatare 

de acest fel, ca în Ezechiel 1:26: „Deasupra cerului care era 

peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui 

scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea 

ca un chip de om, care ședea pe el” (v. și 8:1-2).10 Tot așa, 

 
10 Ezechiel 8:1-2 – „În al șaselea an, în ziua a cincea a lunii a șasea, pe când ședeam în 

casă, și bătrânii lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeu a căzut peste 
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Hristos a apărut față de profetul Daniel: „Pe când eu, Daniel, 

aveam vedenia aceasta, și căutam s-o pricep, iată că înaintea 

mea stătea cineva, care avea înfățișarea unui om. Și am au-

zit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care a strigat și a 

zis: ‚Gavrile, tâlcuiește-i vedenia aceasta’” (Daniel 8:15-

16). Există multe lucruri care dovedesc că aici era Hristos, 

însă nu voi insista asupra acelor aspecte particulare. Față 

de acest proroc, Hristos a apărut din nou în formă ome-

nească: „Am ridicat ochii, m-am uitat, și iată că acolo stă-

tea un om îmbrăcat în haine de in, și încins la mijloc cu un 

brâu de aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatră de crisolit, 

fața îi strălucea ca fulgerul și ochii îi erau niște flăcări ca 

de foc; dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă 

lustruită, și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi” 

(Daniel 10:5-6). Atunci când comparăm această viziune cu 

cea a apostolului Ioan din primul capitol al cărții Apoca-

lipsa, vedem dovada că această persoană era Hristos. În 

partea istorică a cărții lui, profetul Daniel ne oferă o des-

criere uimitoare a apariției lui Hristos în cuptorul lui Ne-

bucadnețar, alături de Șadrac, Meșac și Abed-Nego: „Ei 

bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul fo-

cului, și nevătămați; și chipul celui de-al patrulea seamănă 

cu al unui fiu de dumnezei!” (Daniel 3:25). 

În multe aspecte, acești doi profeți au fost mai speci-

fici în legătură cu venirea lui Hristos și a Împărăției 

Evangheliei Sale glorioase decât oricare dintre profeții de 

 
mine. M-am uitat, și iată că era un chip care avea o înfățișare de om; de la coapse în 

jos, era foc, și de la coapse în sus era ceva strălucitor, ca niște aramă lustruită”. 
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dinaintea lor. Ei menționează acele trei imperii care au 

răsturnat lumea și care trebuiau să vină înaintea lui Hris-

tos. Ezechiel vorbește specific în mai multe pasaje despre 

venirea lui Hristos. Profetul Daniel tratează în mod par-

ticular prevestirea venirii lui Hristos mai mult decât ori-

care profet de dinaintea lui (cap. 9). El a vestit mai dina-

inte că vor trebui să treacă 70 de săptămâni, adică 70 de 

săptămâni de ani sau 490 de ani, de la decretul de zidire 

a Templului și de întoarcere a Evreilor până la răstignirea 

lui Mesia. Această perioadă trebuie calculată de la trimi-

terea dată lui Ezra de Artaxerxe, prin care a fost specifi-

cat chiar momentul precis al răstignirii lui Hristos, lucru 

care nu se mai făcuse niciodată până atunci (Ezra 7). 

Profetul Ezechiel este foarte specific în descrierea tai-

nică a Bisericii în vedenia pe care o are despre Templu și 

cetate, către partea finală a profeției sale. Profetul Daniel 

subliniază ordinea evenimentelor specifice care aveau să 

aibă loc în ce privește Biserica creștină după venirea lui 

Hristos, precum ridicarea lui Antihrist, domnia și căderea 

lui, ca și gloria de după aceasta. În felul acesta, lumina 

Evangheliei a crescut tot mai mult pe măsură ce istoria lu-

mii s-a apropiat de momentul nașterii lui Hristos. 

III. Următorul aspect specific vrednic de observat este 

distrugerea Babilonului și cucerirea Imperiului Babilonian 

de către Cir. Distrugerea Babilonului a avut loc în acea 

noapte în care Belșațar, împăratul, și cetatea în general, 

erau înecați într-un festival de beție, pe care îl țineau în 

cinstea zeilor lor, când Daniel a fost chemat să citească 
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mesajul scris de o mână pe perete,11 mesaj care a fost adus 

într-o manieră în care să demonstreze că era mâna lui Dum-

nezeu, așa că mesajul s-a împlinit întocmai. Nu avem timp 

aici să îl discutăm în detaliu, dar acea cetate impresionantă, 

care fusese vreme îndelungată un inamic al cetății lui Dum-

nezeu, a fost distrusă după ce rămăsese în picioare de la în-

ceputul construirii turnului Babel, cu aproape 1700 de ani în 

urmă. Dacă acțiunea lui Dumnezeu de înfrânare a construirii 

cetății Babel, la începuturi, prin care oamenilor li s-a interzis 

să ducă acea construcție la dimensiunile și măreția propuse, 

dacă acea acțiune a constituit un pas înainte în lucrarea de 

răscumpărare, cu atât mai mult distrugerea Babilonului a 

contribuit la avansarea acesteia. Aceasta a fost o circum-

stanță remarcabilă a manifestării răzbunării lui Dumnezeu 

asupra vrăjmașilor Bisericii Sale răscumpărate, căci Dumne-

zeu a adus distrugerea asupra Babilonului pentru rănile pe 

care această cetate le-a făcut copiilor Lui, așa cum s-a pre-

zentat adesea de către profeți. Distrugerea Babilonului a con-

tribuit la avansarea lucrării de răscumpărare, întrucât prin 

ea, poporul lui Dumnezeu, care era ținut rob de babilonieni, 

a fost eliberat ca să se întoarcă în țara natală pentru a rezidi 

Ierusalimul, motiv pentru care Cir este denumit unsul lui 

Dumnezeu12. Aceasta a fost una dintre modalitățile în care 

ridicarea și coborârea celor patru împărății ale lumii au con-

tribuit la avansarea lucrării de răscumpărare. 

 
11 Daniel 5:30 - „chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul Haldeilor, a fost omorât”. 
12 Isaia 45:1 – „Așa vorbește Domnul către unsul Său, către Cir, pe care-l ține de mână, 

ca să doboare Neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă por-

țile, ca să nu se mai închidă”. 
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IV. Ceea ce a urmat a fost întoarcerea Evreilor în țara 

lor și reconstruirea Ierusalimului și a Templului. Imediat 

după distrugerea Babilonului și ridicarea Imperiului Per-

san pe ruinele acestuia, Cir a dat un decret în favoarea 

Evreilor așa încât aceștia să se poată întoarce în țara lor și 

să rezidească cetatea și Templul. Alături de răscumpărarea 

lor din Egipt, această întoarcere a Evreilor din robia babi-

loniană este cea mai remarcabilă dintre toate răscumpă-

rările Vechiului Testament și asupra căreia se insistă cel 

mai mult în Scriptură, ilustrând în chip simbolic răscum-

părarea măreață făcută de Isus Hristos. Ea s-a petrecut 

prin intermediul unuia dintre strămoșii legali ai lui Hris-

tos, anume Zerubabel, fiul lui Șealtiel, al cărei nume babi-

lonian era Șeșbațar. El fusese guvernator al Evreilor și li-

derul lor în prima lor întoarcere din robie, având, alături 

de Iosua, fiul marelui preot Ioțadac, și un rol coordonator 

în reconstruirea Templului. Răscumpărarea a fost făcută 

prin mâna lui Zerubabel și a preotului Iosua, la fel cum 

răscumpărarea din Egipt a fost făcută prin mâna lui Moise 

și a lui Aaron. 

La rândul ei, întoarcerea din robie a constituit un act 

deosebit al providenței lui Dumnezeu. A fost un lucru re-

marcabil ca inima unui rege păgân, Cir, să fie înclinată atât 

de mult în favoarea unui astfel de plan. El nu doar că le-a 

dat Evreilor libertatea de a se întoarce și de a-și rezidi ce-

tatea și Templul, ci a dat chiar ordin ca aceștia să fie ajutați 

cu argint, aur, bunuri și animale, așa cum citim în Ezra 

1:4. Ulterior, Dumnezeu a înclinat atât de mult inima lui 
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Darius încât acesta a ordonat zidirea casei lui Dumnezeu 

cu banii strânși pentru tributul său și le-a dat poruncă 

vrăjmașilor Evreilor, Samaritenii, care se străduiseră să îi 

împiedice, să le dea o mână de ajutor fără împotrivire, fur-

nizându-le tot ceea ce aveau nevoie pentru finalizarea con-

strucției și aducându-le provizii zilnice. El a dat un decret 

ca oricine nu asculta de ordinul lui, lemnele casei sale să fie 

smulse și folosite drept spânzurătoare, iar casa să îi fie de-

molată (Ezra 6). După aceasta, Dumnezeu i-a atins inima 

lui Artaxerxe, un alt rege al Persiei, să susțină lucrarea de 

ocrotire a statului evreiesc prin însărcinarea amplă pe care 

i-a dat-o lui Ezra (Ezra 7). El i-a ajutat din abundență cu 

aur și argint din propria avere și, în funcție de nevoi, era 

gata să ofere mai mult din trezoreria împărătească, porun-

cindu-le trezorierilor lui de dincolo de Eufrat să dăruiască 

mai mult, după nevoi, chiar o sută de talanți de argint, o 

sută de măsuri de grâu, o sută de hinuri de vin, untdelemn 

și sare. El le-a dat permisiunea Evreilor să numească dre-

gători proprii în țară și să îi scutească pe preoți de taxe, 

tribut și vamă, ceea ce a făcut ca acest decret al lui Arta-

xerxe să le aducă Evreilor mai mult decât fusese dăruit 

pentru restaurarea Ierusalimului și, de aceea, în profeția 

lui Daniel, acest act este denumit decretul restaurării și zi-

dirii Ierusalimului, de aici fiind socotite cele 70 de săptă-

mâni profetice. După aceasta, o altă trimitere favorabilă 

este emisă de împăratul Persiei față de Neemia (cap. 2). 

Este un lucru uimitor cum inimile acestor regi păgâni au 

fost înclinate către astfel de acțiuni. Avem aici efectul pu-

terii lui Dumnezeu care are în mâinile Sale inimile regilor 
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și ale împăraților, și le îndreaptă încotro dorește, manifes-

tând astfel o dovadă remarcabilă a harului Său față de po-

porul Lui. 

O altă circumstanță remarcabilă a acestei reașezări a 

statului și a întoarcerii Evreilor în propria țară ține de fap-

tul că ea a fost realizată împotriva împotrivirii aprige a 

vrăjmașilor lor nestăviliți, Samaritenii, oameni care, 

vreme îndelungată, s-au împotrivit Evreilor în toată 

această lucrare și au căutat pierzarea lor cu toată răutatea 

și toată viclenia de care puteau da dovadă. Într-o circum-

stanță, ei li s-au împotrivit prin Bișlam, Mitredat, Tabeel, 

Rehum și Șimșai, așa cum ne este relatat în Ezra 4, apoi 

prin Tatnai, Șetar-Boznai și tovarășii lor, cum ni se spune 

în capitolul 5, după care prin Sanhalat și Tobia, așa cum 

citim în cartea Neemia. 

Am arătat anterior felul în care așezarea poporului în 

această țară în vremea lui Iosua a contribuit la lucrarea de 

răscumpărare. Revenirea lor în țară a contribuit și ea la 

același lucru. Restaurarea Evreilor în țara Canaanului 

aparține acestei lucrări, întrucât a fost un mijloc necesar 

pentru ocrotirea Bisericii evreiești și a dispensației ca 

atare, până la venirea lui Hristos. Dacă această restaurare 

a poporului, ca și reconstrucția Templului, reinstaurarea 

închinării și a Bisericii evreiești nu s-ar fi petrecut, popo-

rul ar fi rămas fără Templu, fără țara proprie care să con-

stituie punctul central, locul de închinare, țara de ședere 

și de odihnă a lor. Întreaga construcție a lui Dumnezeu s-

ar fi aflat în pericol de eșec cu mult înainte de încheierea 
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celor 600 de ani. Astfel, toată acea pregătire pe care Dum-

nezeu a făcut-o pentru venirea lui Hristos, de la vremea lui 

Avraam, ar fi fost în zadar. Acum, Templul fusese recon-

struit pentru ca Dumnezeu să îl umple cu gloria lui Hris-

tos, care avea să vină și să intre în Templu, exact așa cum 

profeții Hagai și Zaharia le-au spus Evreilor, în încercarea 

de a-i încuraja în lucrarea de reconstrucție a Templului. 

V. Următorul aspect specific este completarea canonu-

lui Scripturii imediat după robie prin profeții Hagai și Za-

haria, care au fost trimiși să încurajeze poporul în lucrarea 

de rezidire a cetății și a Templului, iar principalul argu-

ment pe care l-au folosit în acest sens a fost apropierea 

venirii lui Hristos. Hagai a prevestit că Hristos avea să fie 

urmașul legal al lui Zerubabel. Aceasta pare să fie ultima 

și cea mai specifică revelație legată de venirea lui Hristos, 

până ce îngerul Gabriel avea să i-o descopere Mariei. 

VI. Urmează revărsarea Duhului lui Dumnezeu care a 

însoțit lucrarea preotului Ezra după întoarcerea din robie. 

Faptul că a existat o revărsare a Duhului lui Dumnezeu 

care a însoțit lucrarea lui Ezra este dovedit printr-o mul-

țime de lucruri care se găsesc scrise în cărțile Ezra și Nee-

mia. După ce Ezra a venit din Babilon, având asupra lui 

trimiterea convingătoare din partea lui Artaxerxe, mo-

ment de la care a început numărătoarea celor 70 de săptă-

mâni ale lui Daniel, el a început o reformă spre îndepărta-

rea viciilor și a corupției morale dintre Evrei, iar succesul 

ei deosebit ne este descris parțial în capitolul 10 din cartea 

Ezra. Astfel, vedem că adunarea Israelului și-a deplâns cu 
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amar păcatele, acțiune însoțită de încheierea unui legă-

mânt solemn în care poporul a intrat în relație cu Dumne-

zeu, lucru urmat de o reformă generală despre care ni se 

dau anumite detalii. În aceeași perioadă, poporul a auzit 

Cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul lui Ezra, luând 

aminte la împlinirea lui cu mult zel, cu multă dorință și 

reverență, așa încât au fost profund afectați de auzirea Cu-

vântului prin Ezra și ceilalți preoți. Evreii au plâns când au 

auzit cuvintele Legii și s-au angajat să le respecte, să pă-

zească sărbătorile, așa cum le poruncea Scriptura și cum 

nu le mai păziseră din vremea lui Iosua, fiul lui Nun (Nee-

mia 8). După aceasta, separându-se de toți străinii, ei au 

ținut un post mare, prin auzirea Cuvântului, mărturisirea 

păcatelor și înnoirea legământului lor cu Dumnezeu. Ei și-

au dovedit sinceritatea în acel act, renunțând la multe abu-

zuri în aspecte religioase și morale, așa cum aflăm din ca-

pitolul 9 al cărții Neemia, și din capitolele ulterioare. 

Putem observa că, în fiecare circumstanță remarca-

bilă a restabilirii stării Bisericii Sale vizibile, maniera de 

lucru a lui Dumnezeu a implicat o revărsare remarcabilă a 

Duhului Său. Așa s-a întâmplat la întemeierea Bisericii 

evreiești la intrarea lor în Canaan, sub conducerea lui Io-

sua, și așa s-a petrecut acum, prin această stabilire a Bise-

ricii în vremea lui Ezra, la fel cum a fost la întemeierea 

Bisericii creștine, după învierea lui Hristos. Dumnezeu 

pune cu înțelepciune și har temelia acestor acțiuni în lu-

crarea Duhului Sfânt, spre beneficiul de durată al Bisericii 

Sale, care a continuat să existe de acum înainte. Această 
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revărsare a Duhului a constituit și un mijloc de vindecare 

finală a poporului de acele păcate specifice în care se com-

plăcuseră anterior, anume căsătoriile cu cei dintre Nea-

muri, căci oricare ar fi fost acela care fusese înclinat se că-

sătorească în felul acesta, după reforma lui Ezra, a demon-

strat o aversiune față de o astfel de căsătorie. 

VII. Ezra a adăugat scrierile sale la canonul Scripturii, 

prin cartea proprie și, se crede, prin cele două cărți ale Cro-

nicilor, sau cel puțin prin datele strânse de el. Lucrurile con-

ținute în aceste cărți dovedesc că ele au fost scrise sau fina-

lizate după robie, căci genealogiile conținute în ele sunt 

aduse până după vremea robiei, la fel cum s-a produs după 

ieșirea din Egipt (v. 1 Cronici 3). De aceea, avem aici o rela-

tare a urmașilor lui Ioiachim vreme de câteva generații suc-

cesive. Aceste cărți fac adesea mențiuni legate de acest exil 

în Babilon, așa cum puteți vedea prin comparația dintre 

cărțile Ezra și Neemia. Faptul că Ezra este posibil să fie per-

soana care a scris aceste cărți rezultă din cuvintele cu care 

se încheie aceste cărți, despre care știm că sunt ale lui. Ul-

timele două versete conțin cuvintele lui Ezra în narațiunea 

pe care el o începe în primele două versete ale cărții lui. 

VIII. Se crede că Ezra a strâns laolaltă toate cărțile 

Sfintei Scripturi din acea vreme și le-a aranjat în ordinea 

potrivită. Despre Ezra se spune adesea că a fost un cărtu-

rar deosebit și un om dedicat Legii lui Dumnezeu, căruia 

i-a fost dat în grijă canonul Scripturii în vremea lui. Din 

documentele istorice timpurii pe care le avem, Evreii au 

susținut întotdeauna că Scriptura, în canonul ei strâns 
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până atunci, a fost colectată și pusă în ordine de Ezra, așa 

că, începând de la el, ei au folosit-o în acea ordine și au 

transmis-o din generație în generație până la vremea lui 

Hristos, când Biserica a primit-o de la ei și a transmis-o 

până în timpurile noastre. Veridicitatea acestui argument 

este dovedită și prin faptul că a constituit opinia neîndo-

ielnică a teologilor din toate vremurile. 

IX. Lucrarea de răscumpărare a înaintat în această pe-

rioadă prin înmulțirea copiilor Legii și prin rânduirea citi-

rii ei publice în toate cetățile Israelului, în sinagogile popo-

rului. Este un lucru dovedit că, înaintea exilului, existau 

doar câteva exemplare ale Legii. Cel original fusese pus 

lângă chivotul legământului, iar regilor li se poruncise să 

scrie o copie a Legii spre a o folosi în viața de zi cu zi, iar 

Legea trebuia citită înaintea întregii adunări a Israelului o 

dată la fiecare șapte ani. Înaintea robiei nu cunoaștem ni-

cio relatare a vreunei citiri publice a Legii în afara acesteia. 

Există multe lucruri ce pot fi menționate în susținerea afir-

mației că, înaintea exilului babilonian, existau foarte pu-

ține exemplare ale Legii. Totuși, după exil, citirea con-

stantă a Legii a devenit un obicei ce s-a păstrat în fiecare 

sinagogă din țară. Se începea cu citirea Legii, apoi se trecea 

la citirea constantă a celorlalte cărți ale Vechiului Testa-

ment. Existau lecții care se țineau prin citirea Vechiului 

Testament atât din părți ale Legii cât și din restul Scriptu-

rii adunată până atunci, în toate sinagogile care se ridicau 

în fiecare cetate și oriunde existau Evrei în număr sufici-

ent. Astfel, descoperim că același obicei s-a păstrat până în 
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vremea lui Hristos și a apostolilor: „Căci încă din vechime, 

Moise are în fiecare cetate oameni, care-l propovăduiesc, fi-

indcă este citit în sinagogi în toate zilele de Sabat” (Faptele 

Apostolilor 15:21). Se presupune deopotrivă de către Evrei și 

de către creștini că acest obicei a început odată cu Ezra. Nu 

există dubii asupra faptului că adunările publice ale Evreilor 

existau și înaintea robiei, că ei obișnuiau să se adune la Tem-

plu la marile lor sărbători și erau îndemnați să meargă la 

preoți pentru a căpăta învățătură acolo unde nu știau cum să 

procedeze, iar alții mergeau în casele profeților și citeau din 

Lege. Mai mult, citim despre sinagogi existente în țară îna-

inte chiar de a exil,13 însă nu există dovezi suficiente că ar fi 

fost produse mai multe exemplare ale Legii și folosite pentru 

citirea și explicarea constantă a acesteia, în public, înaintea 

exilului. Astfel, citirea publică a Legii în toate cetățile Israe-

lului și în sinagogi a constituit un mijloc deosebit prin care 

poporul a fost păzit de idolatrie în exil. 

X. Lucrarea de răscumpărare a continuat prin ocroti-

rea deosebită de către Dumnezeu a Bisericii și a națiunii 

evreiești în perioadele și circumstanțele când aceștia s-au 

aflat în pericol iminent de a fi distruși de Haman, așa cum 

se relatează în cartea Estera. O serie de acțiuni ale provi-

denței lui Dumnezeu au prevenit distrugerea poporului 

Lui în această vreme. Nu încape îndoială că Estera s-a năs-

cut ca să fie instrumentul ocrotirii remarcabile a poporului 

lui Dumnezeu. 

 
13 Psalmul 74:8 – „Ei ziceau în inima lor: ‚Să-i prăpădim pe toți!’ Au ars toate locurile 

sfinte din țară”. 
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XI. După aceasta, canonul Scripturii a fost extins prin 

adăugarea cărților Neemia și Estera. Nu este un lucru atât 

de important dacă a doua dintre aceste cărți a fost scrisă 

de Neemia, Mardoheu sau Maleahi, atâta vreme cât știm 

că a fost întotdeauna considerată și primită ca parte a ca-

nonului de către Evrei, fiind printre acele cărți pe care 

Evreii le considerau Scriptura la vremea lui Hristos, și o 

carte acceptată de Domnul însuși. În cuvântările Sale față 

de Evrei, Hristos confirmă și acceptă aceste cărți fără ezi-

tare, considerându-le parte a canonului Scripturii, așa 

cum poate fi demonstrat foarte ușor. 

XII. Canonul Vechiului Testament a fost extins ulterior și 

finalizat de Maleahi. Modalitatea în care Maleahi și-a încheiat 

profeția pare să ne inducă ideea că nu mai exista așteptarea 

altor profeții și a altor revelații scrise de la Dumnezeu până 

la venirea lui Hristos, căci, în ultimul capitol, el profețește 

despre venirea lui Hristos: „Dar pentru voi, care vă temeți de 

Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, și tămăduirea va 

fi sub aripile Lui; veți ieși, și veți sări ca vițeii din grajd. Și-i 

veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub 

talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc Eu, zice 

Domnul oștirilor” (v. 2-3). Apoi citim următoarele în versetul 

4: „Aduceți-vă aminte de Legea lui Moise, robul Meu, căruia 

i-am dat în Horeb, rânduieli și porunci, pentru tot Israelul”, 

adică aduceți-vă aminte și folosiți ceea ce aveți, păziți regula 

pe care ați primit-o în scris și să nu vă așteptați la adăugiri 

până ce noaptea Vechiului Testament se va încheia și veți ve-

dea răsărind Soarele neprihănirii. 
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XIII. La scurt timp după aceasta, duhul prorociei a în-

cetat în popor până în vremea Noului Testament. În felul 

acesta, lumina Vechiului Testament, acea stea a nopții 

lungi, a început să pălească, căci se apropia de acum vre-

mea Soarelui neprihănirii. Am observat anterior felul în 

care împărații și capetele casei lui David încetaseră înainte 

de a veni adevăratul Împărat și Cap al Bisericii, și cum no-

rul de slavă s-a retras înainte să-și facă apariția Hristos, 

strălucirea slavei Tatălui. Acum a încetat și duhul proro-

ciei. Acum se apropiase vremea venirii marelui Profet al 

lui Dumnezeu, așa că era timpul ca prorocii care au mers 

înaintea Lui să înceteze să mai vorbească. 

Am parcurs, iată, acea vreme despre care nu avem re-

latări istorice în scrierile Vechiului Testament, iar ultimul 

lucru menționat, prin care lucrarea de răscumpărare a 

avansat, a fost încetarea duhului prorociei. Mă voi în-

drepta acum către a demonstra felul în care lucrarea de 

răscumpărare a continuat de-a lungul perioadei care a ră-

mas până la venirea lui Hristos. În acest efort nu putem 

apela la narațiunea biblică așa încât să fim călăuziți ca 

până acum, dar avem la îndemână aceste lucruri, anume 

profețiile Vechiului Testament, istoria seculară credibilă și 

anumite dovezi ocazionale ale lucrurilor care s-au petrecut 

în aceste vremuri, prin mărturia Noului Testament. 

XIV. Primul aspect particular pe care vreau să îl men-

ționez din această perioadă este distrugerea Imperiului 

Persan și ridicarea Imperiului Elenist, prin Alexandru cel 

Mare. Acest lucru s-a petrecut la circa 60 sau 70 de ani după 
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perioada în care se crede că a profețit Maleahi, și cu aproape 

330 de ani înainte de Hristos. Aceasta a fost a treia mare 

schimbare care s-a petrecut în această perioadă, o schim-

bare mai mare și mai remarcabilă decât cele anterioare, 

survenită prin cucerirea pe care Alexandru cel Mare a fă-

cut-o și prin dimensiunea imperiului pe care el l-a înfiin-

țat, care le-a depășit pe toate cele de dinaintea lui. 

Despre acest eveniment se vorbește mult în profețiile 

lui Daniel. În interpretarea pe care Daniel a făcut-o visului 

lui Nebucadnețar, acest imperiu este ilustrat prin a treia 

împărăție, cea de aramă (Daniel 2). În viziunea celor patru 

fiare, aceasta este reprezentată de a treia fiară, care era ca 

un leopard, și care avea pe spatele ei patru aripi de pasăre, 

ceea ce ilustra rapiditatea cuceririi lui (cap. 7), apoi și mai 

specific prin țapul din capitolul 8, care a venit de la apus 

acoperind fața întregului pământ și care nu atingea pă-

mântul, arătând cât de rapid a ajuns Alexandru cel Mare 

să cucerească lumea. Îngerul însuși interpretează în mod 

expres pe cine reprezint acest țap, adică pe Alexandru: 

„Țapul însă este împărăția Greciei, și cornul cel mare din-

tre ochii lui, este cel dintâi împărat” (v. 21). 

Alexandru cel Mare a murit la puțină vreme după ce 

a cucerit lumea, iar domnia lui nu a trecut la urmașii săi, 

ci patru dintre generalii lui au împărțit imperiul între ei. 

Ca urmare a acestui fapt, patru împărății s-au ridicat din 

acel imperiu, dar nu au mai avut puterea pe care o aveau 

în timpul lui Alexandru, așa cum este prevestit în capitolul 

11 din Daniel. După ce prevestise Imperiul Persan, îngerul 



CAPITOLUL 7  229 

 

a vorbit profetic despre Alexandru: „dar se va ridica un 

împărat viteaz, care va stăpâni cu o mare putere, și va face 

ce va voi” (v. 3). Apoi, în versetul 4, el a prevestit împărți-

rea imperiului acestuia între cei patru lideri: „Și cum se va 

întări, așa se va și sfărâma împărăția lui, și va fi împărțită 

în cele patru vânturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui, 

și nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub el, căci 

va fi făcută bucățele, și va trece la alții afară de aceștia”. 

Dintre acești patru generali, unul a primit Egiptul și țările 

învecinate de la sud de Iudeea, iar un altul a primit Siria și 

țările de la nord de Iudeea, acestea fiind denumite împă-

rățiile de la Nord și de la Sud (Daniel 11). 

Această ridicare a Imperiului Grec a pregătit mult ca-

lea pentru venirea lui Hristos și pentru ridicarea Împără-

ției Sale. Dincolo de căile comune tuturor perioadelor, 

aceasta comportă un aspect specific, care a dus la înainta-

rea extraordinară a lucrării de răscumpărare, anume că a 

făcut ca limba greacă să devină o limbă universală în lume. 

Odată ce oamenii aveau o limbă ce putea fi înțeleasă de toți 

și folosită în cea mai mare parte a lumii, acest lucru s-a 

dovedit a fi un instrument important în pregătirea căii 

pentru întemeierea Împărăției lui Hristos. Acest lucru a 

adus un avantaj important în răspândirea Evangheliei în 

toate popoarele, și aceasta cu o ușurință mult mai mare 

decât dacă fiecare popor ar fi avut o limbă deosebită și nu 

ar fi folosit-o decât pe aceea, așa încât oamenii să nu se 

înțeleagă cu ușurință unii cu alții. Chiar dacă unii dintre 

primii predicatori ai Evangheliei au primit darul vorbirii 



230         UN SINGUR PLAN  |  EDWARDS 

în alte limbi, astfel încât să poată predica în orice limbă, 

nu toți au avut acest dar specific, iar cei care l-au avut nu 

l-au putut folosi decât în anumite circumstanțe, așa cum a 

găsit de cuviință Duhul lui Dumnezeu să îi insufle. În lipsa 

unei limbi comune, bisericile din diferite părți ale lumii, 

precum cele din Ierusalim, Antiohia, Galatia, Corint etc., 

nu ar fi putut să aibă acea comunicare despre care citim în 

cartea Faptelor Apostolilor. După ridicarea Imperiului 

Grec, mulți oameni din țările lui și-au însușit bine limba 

greacă, ceea ce a deschis o ușă minunată pentru comuni-

care între aceste biserici, chiar dacă au fost separate de 

distanțe foarte mari. 

Din nou, faptul că limba greacă a ajuns atât de obiș-

nuită într-o mare parte a lumii a deschis larg calea pentru 

Împărăția lui Hristos, deoarece a fost limba în care a fost 

scris la început Noul Testament. Apostolii au răspândit 

Evanghelia în multe popoare și, dacă acele popoare nu ar 

fi înțeles Biblia altfel decât după un proces laborios de tra-

ducere în atât de multe limbi, răspândirea Evangheliei ar 

fi fost mult îngreunată. Însă, odată ce greaca era limba în-

țeleasă de toți, toți au înțeles Noul Testament al lui Isus 

Hristos în limba în care l-au scris la început apostolii și 

evangheliștii. Imediat ce el a fost scris de autorii originali, 

el a stat deschis înaintea lumii într-o limbă cunoscută de 

majoritatea oamenilor. 

XV. Lucrarea a continuat prin traducerea Vechiului 

Testament în limba greacă, limbă vorbită în mod obișnuit 

printre Neamuri. Aceasta este denumită în mod obișnuit 
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Septuaginta, sau Traducerea Celor Șaptezeci, și se presu-

pune că a fost făcută la 50 sau 60 de ani după cuceririle lui 

Alexandru cel Mare. Aceasta este prima traducere a Scrip-

turii ce s-a făcut vreodată până atunci, și pentru care avem 

dovezi credibile. Canonul Vechiului Testament a fost fina-

lizat de profetul Maleahi, iar traducerea a survenit după 

aproape 120 de ani de la finalizarea originalului. De aceea, 

în tot acest timp, accesul la Scriptură rămăsese limitat la 

Evrei, în limba ebraică, ceea ce însemna că niciun alt po-

por nu o înțelegea. Acum, însă, ea a ajuns tradusă într-o 

limbă accesibilă majorității popoarelor lumii. 

Această traducere a Vechiului Testament există până 

astăzi și este de mare folos. Evreii au născocit multe po-

vești despre circumstanța și modalitatea în care s-a făcut 

această traducere, dar adevărul este că ea s-a făcut inițial 

spre folosul multor Evrei care trăiau în alte părți ale lumii 

decât Iudeea, și care, odată născuți și crescuți printre 

greci, au ajuns să cunoască greaca mai bine decât limba 

maternă. Întrucât nu înțelegeau ebraica originală, aceștia 

s-au îngrijit ca Scriptura să fie tradusă din ebraică în 

greacă, astfel că, de atunci înainte, cu excepția celor din 

Iudeea, Evreii obișnuiau să folosească Septuaginta în sina-

gogile lor. Această traducere a Scripturilor într-o limbă de 

largă circulație în lume a pregătit mult calea pentru insta-

urarea Împărăției lui Hristos. Apostolii care au fost trimiși 

să predice în întreaga lume s-au folosit din plin de Scrip-

turile Vechiului Testament, și în special de profețiile des-

pre Hristos din acestea. Prin intermediul acestei traduceri 
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și prin Evreii care erau împrăștiați pretutindeni, ei aveau 

Scripturile la îndemână într-o limbă înțeleasă de Neamuri. 

Astfel, apostolii au folosit din plin această traducere în pre-

dicarea și în scrierile lor în toate locurile unde au mers. În 

numeroasele citate preluate în scrierile lor din Vechiul Tes-

tament, apostolii au folosit aproape unanim cuvintele din 

Septuaginta. Sensul lor este același ca în versiunea ebraică 

originală, dar cuvintele sunt diferite. Acest lucru dovedește 

că, în predicarea și scrierile lor, apostolii au folosit în mod 

obișnuit această traducere. Ea a fost folosită de asemenea 

în bisericile creștine din majoritatea popoarelor lumii 

vreme de câteva sute de ani după Hristos. 

XVI. Următorul lucru a fost ocrotirea și păzirea minu-

nată a Bisericii, când a fost amenințată și persecutată greu 

de Greci. Mai întâi, Biserica a fost amenințată de Alexan-

dru cel Mare. Când a înconjurat și a atacat cetatea Tir, el 

i-a chemat pe Evrei să îl ajute și să asigure provizii pentru 

armata lui. Ca urmare a unui jurământ dat împăratului 

Persiei, Evreii au refuzat și, pentru că Alexandru era un 

om furios din fire, potrivit cu ilustrația biblică a unui țap 

dur, el s-a năpustit asupra lor, cu gândul de a-i distruge. 

Când a fost întâmpinat de preoții îmbrăcați în veșminte 

preoțești, Dumnezeu i-a întors inima în chip minunat și i-

a iertat, arătându-le bunătate, la fel cum s-a petrecut cu 

inima lui Esau când l-a întâmpinat pe Iacov. 

După aceasta, unul dintre regii Egiptului, un succesor 

al unuia dintre cei patru generali ai lui Alexandru, a înce-

put să plănuiască distrugerea totală a poporului evreu, dar 
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el a fost împiedicat remarcabil printr-o intervenție puter-

nică a Cerului, care a venit în apărarea Bisericii Sale. 

Dar cea mai minunată ocrotire a Evreilor din această 

perioadă s-a produs în timpul persecuției crude a lui An-

tioh Epifanul, regele Siriei și succesorul altuia dintre cei 

patru generali ai lui Alexandru cel Mare. În acea vreme, 

Evreii erau supuși puterii lui Antioh și, pentru că era mâ-

nios pe ei, s-a străduit din răsputeri să îi distrugă și să îi 

dezrădăcineze, cel puțin pe toți cei care nu își abandonau 

religia și nu se închinau idolilor lui. În mare măsură, An-

tioh a pustiit țara și a depopulat Ierusalimul, a pângărit 

Templul și a pus idolii lui în anumite părți ale acestuia, 

persecutând în același timp poporul cu o cruzime nestăvi-

lită, așa cum nu a mai avut loc până atunci. Multe dintre 

circumstanțele și evenimentele specifice din timpul acestei 

persecuții ar fi prea dure ca să le reiterăm aici, chiar și 

dacă am avea suficient timp și spațiu să ne ocupăm de ele 

în detaliu. Această persecuție crudă a început cu circa 170 

de ani înainte de Hristos. Despre ea se vorbește în profeția 

lui Daniel (v. 8:9, 8:25 și 11:31-38), apoi în Noul Testa-

ment, în cartea Evrei.14 

Antioh a vrut nu doar să extirpe religia ebraică, ci, 

atât cât i-a stat în putere, chiar poporul evreu, astfel că s-

a străduit îndeosebi să distrugă toate exemplarele Legii. 

 
14 Evrei 11:36-38 – „Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare; au fost uciși 

cu pietre, tăiați în două cu ferestrăul, chinuiți; au murit uciși de sabie, au pribegit îm-
brăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei, de care 

lumea nu era vrednică-au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpă-

turile pământului”. 
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Dacă ne gândim cât de slabi erau Evreii prin comparație 

cu un rege cu o stăpânire atât de vastă, vom vedea că pro-

vidența lui Dumnezeu manifestată în distrugerea planuri-

lor lui Antioh trebuie să fi fost cu totul uimitoare. Evreii 

păreau adeseori pe punctul de a pieri, de a fi zdrobiți cu 

totul, iar vrăjmașii lor erau de multe ori siguri de atinge-

rea scopurilor lor, când, pe neașteptate, o altă armată pu-

ternică s-a ridicat împotriva lor, cu scopul de a-i ucide pe 

toți, cu excepția femeilor și a copiilor, sau de a-i vinde ca 

sclavi. Atât de sigure erau aceste armate de victorie încât 

alături de soldați veneau mii de comercianți de sclavi, cu 

banii gata pregătiți să cumpere sclavi. Totuși, Dumnezeu 

a stârnit întotdeauna o Iudă împotriva unei alte Iude, pe 

succesori împotriva stăpânilor lor, alteori pe Macabei, 

care, cu o mică armată, i-au zdrobit repetat pe vrăjmașii 

Evreilor și au eliberat poporul. Și acest lucru a fost preves-

tit de Daniel. Vorbind despre persecuția adusă de Antioh, 

Daniel spune: „Îi va ademeni prin lingușiri pe cei ce rup 

legământul. Dar aceia din popor, care Îl vor cunoaște pe 

Dumnezeul lor, vor rămâne tari, și vor face mari isprăvi” 

(Daniel 11:31-32). 

După aceea, Dumnezeu l-a adus pe acest Antioh la un 

sfârșit groaznic și mizerabil, trimițând asupra lui o boală 

înfricoșătoare, murind astfel în chinuri groaznic ale trupu-

lui și în spaime ale minții, așa cum fusese prevestit: „Apoi 

își va ajunge sfârșitul, și nimeni nu-i va fi într-ajutor” (Da-

niel 11:45). După moartea lui au fost și alte încercări de dis-

trugere a Bisericii, dar Dumnezeu le-a dejucat pe toate. 
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XVII. A urmat distrugerea Grecilor și ridicarea Impe-

riului Roman. Aceasta a fost a patra răsturnare de situație 

din această perioadă. Deși ea s-a petrecut mai gradual de-

cât în cazul ridicării Imperiului Elenist, totuși amploarea 

ei a fost mult mai mare, dând naștere astfel celei mai mari 

și mai extinse împărății temporare din lume, așa încât Im-

periul Roman ajunsese cunoscut prin expresia „lumea în-

treagă” la fel cum se folosește în pasaje precum Luca 2:1: 

„În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să 

se înscrie toată lumea”, adică tot Imperiul Roman. 

Despre acest imperiu se vorbește ca fiind cel mai pu-

ternic și mai mare dintre toate cele patru: „Va fi o a patra 

împărăție, tare ca fierul; după cum fierul sfărâmă și rupe 

totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face 

totul bucăți” (Daniel 2:40; v. și 7:7, 19, 23). Romanii au 

cucerit și supus pentru prima dată zona Iudeei în perioada 

70-60 î.d.Hr. La scurt timp după aceasta, Imperiul Roman 

și-a atins apogeul extinderii teritoriale, iar lumea a conti-

nuat să îi fie supusă până ce Hristos a venit și încă vreo 

câteva secole după aceea. 

Popoarele au fost unite astfel sub o singură monarhie 

când Hristos a venit și când apostolii au mers să predice 

Evanghelia, lucru care a pregătit mult calea pentru răspân-

direa Evangheliei și pentru întemeierea Împărăției lui Hris-

tos în lume. Odată ce lumea era astfel supusă unei singure 

guvernări, ea a devenit deschisă față de comunicare și, în 

felul acesta, au fost create oportunități extraordinare pen-

tru răspândirea mai rapidă a Evangheliei. Tot așa, vedem 
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că, în coloniile britanice, comunicarea este rapidă dintr-o 

parte în alta. Există greutăți numeroase când ai de călăto-

rit prin țări diferite, care se află sub guvernări indepen-

dente diferite, lucruri care dispar când trebuie să călăto-

rești în diferite regiuni ale aceleiași țări. De aceea, faptul 

că lumea s-a aflat sub o singură guvernare, aceea a Roma-

nilor, a facilitat călătoriile apostolilor. 

XVIII. În aceeași perioadă, educația și filozofia s-au 

răspândit mult în lumea păgână. Aproape toți filozofii fai-

moși ai lumii păgâne au apărut după perioada exilului 

Evreilor în Babilon. Aproape toți înțelepții Greciei și Romei 

au înflorit în această perioadă. Ceea ce au căutat acești fi-

lozofi a fost, în mare măsură, să afle în ce anume stă feri-

cirea omului și cum poate fi ea obținută. Ei au părut foarte 

zeloși în cercetările lor, scriind multe cărți despre subiec-

tul lor, multe dintre ele rezistând până astăzi. Mulți dintre 

ei au avut păreri foarte diferite, existând sute de opinii 

despre tema fericirii. Astfel, ei s-au trudit în zadar, rătă-

cind în întuneric, pentru că nu aveau Evanghelia glorioasă 

care să îi călăuzească. Dumnezeu a tolerat existența și 

truda acestor oameni în a face tot ce au putut cu înțelep-

ciunea omenească, și i-a lăsat să încerce totul în priceperea 

lor pentru a găsi calea către fericire, înainte ca adevărata 

Lumină să vină pentru a lumina lumea. Dumnezeu le-a 

permis acestor mari filozofi să încerce vreme de 600 de 

ani să își explice totul, apoi, după un timp atât de îndelun-

gat, le-a arătat că tot efortul lor a fost în zadar, căci lumea 

nu a devenit nici mai înțeleaptă, nici mai bună și nici mai 
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fericită prin sfaturile lor, ci a ajuns tot mai rea, tot mai 

mizerabilă și mai nebună. El a tolerat toate acestea, așa 

încât să se poată vedea unde poate ajunge omul pe calea 

rațiunii și a filozofiei, în culmea lor, așa încât nevoia unui 

învățător divin să fie convingător de clară. Dumnezeu a 

găsit de cuviință să facă nebună înțelepciunea lumii, pen-

tru a le arăta oamenilor nebunia celei mai bune înțelep-

ciuni a lor, și a făcut aceasta prin doctrinele Evangheliei 

Sale glorioase, doctrine mult prea înalte ca să fie atinse de 

toată filozofia omenească (v. 1 Corinteni 1:19-21)15. 

După ce Dumnezeu a demonstrat deșertăciunea înțe-

lepciunii omenești, când a adus Evanghelia, El a găsit de cu-

viință să supună înțelepciunea omului planurilor și scopu-

rilor Împărăției lui Hristos, ca un fel de slujitoare a revela-

ției divine. Prin demonstrarea deșertăciunii înțelepciunii 

omenești și a necesității Evangheliei, s-a ajuns ca înțelep-

ciunea omenească să slujească Evangheliei. Avem o dovadă 

în cazul apostolului Pavel, care era renumit pentru învăță-

tura lui vastă (v. Faptele Apostolilor 24), fiind un fin cunos-

cător atât între Evrei cât și între filozofi. Iar el a făcut ca 

această înțelepciune să slujească Evangheliei, așa cum a 

procedat la Atena, în discuțiile lui cu filozofii greci, relatate 

în Faptele Apostolilor 17. Prin această educație, el a știut 

cum să se acomodeze în discursurile cu oamenii educați, 

 
15 1 Corinteni 1:19-21 – „Căci este scris: ‚Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți, și voi 

nimici priceperea celor pricepuți’. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde 

este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? 
Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea 

lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să îi mântuiască pe credincioși prin nebunia 

propovăduirii crucii”. 
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pentru că le citise scrierile, și așa a citat din poeții lor. Dio-

nisie, un filozof, a fost convertit prin el, devenind apoi un 

instrument deosebit în înaintarea Evangheliei. Au existat 

mulți alții de acest fel în acel secol și în cele ce au urmat, 

oameni care au fost foarte utili promovării intereselor Îm-

părăției lui Hristos prin educația lor. 

XIX. Înainte de nașterea lui Hristos, Imperiul Roman 

ajunsese la apogeul puterii și influenței lui. Cu circa 25 de 

ani înaintea lui Hristos, Cezar August, primul împărat ro-

man, a început să stăpânească drept împărat al lumii. Până 

atunci, Imperiul Roman fusese vreme îndelungată un con-

glomerat de regiuni sub guvernarea Senatului, însă de 

acum el a devenit o monarhie absolută. Fiind primul, acest 

personaj a fost și cel mai mare dintre toți împărații ro-

mani, domnind cu cea mai mare pompă. Astfel, puterea 

lumii păgâne, care era împărăția vizibilă a Satanei, și-a 

atins apogeul, după ce se tot întărise din vremea lui Solo-

mon, de-a lungul unei perioade de circa o mie de ani. Lu-

mea păgână era acum în apogeul gloriei ei, în cea mai 

mare manifestare a puterii, bogăției și educației. 

Dumnezeu a făcut două lucruri pentru a pregăti calea 

pentru venirea lui Hristos, lucruri în care El a folosit o me-

todă contrară celei pe care ar fi folosit-o înțelepciunea 

omenească. El Și-a smerit mult poporul, făcându-l foarte 

slab, pe când le-a permis păgânilor, vrăjmașii Lui, să se 

înalțe cel mai mult, și aceasta spre triumful mai glorios al 

crucii lui Hristos. Folosind un popor mic și foarte slab, El 
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a Și-a cucerit vrăjmașii aflați în apogeul strălucirii lor. As-

tfel, Hristos a triumfat peste stăpânirile și puterile lumii 

prin crucea Lui. 

Până în anul când Hristos s-a născut, Cezar August 

părea că își întărise împărăția de mulți ani și și-a supus 

inamicii, stăpânirea lui asupra lumii părând să fie înteme-

iată hotărât. Totul se derula în liniște și pace și, ca dovadă 

a acestei păci, Romanii au construit templul lui Ianus, un 

simbol al păcii universale din întreg imperiul. Această pace 

universală, care începuse chiar în anul în care Hristos s-a 

născut, a durat 12 ani, până în anul în care Hristos le-a 

vorbit celor din Templu. Astfel, după mai multe secole de 

convulsii și tulburări continue, cu ridicarea și căderea ce-

lor patru mari împărății, asemenea celor patru vânturi 

care se întâlnesc deasupra oceanului tumultos, lumea s-a 

liniștit acum în timpul apogeului celei de-a patra și ultima 

mare împărăție. Toate lucrurile sunt acum pregătite pen-

tru nașterea lui Hristos. Această pace universală remarca-

bilă, survenită după atât de multe epoci de tumult și răz-

boi, era un preludiu potrivit pentru intrarea în lume a 

Prințului glorios al păcii.  

Așadar, am parcurs prima etapă a istoriei lumii, adică 

perioada cuprinsă între căderea omului în păcat și întru-

parea lui Hristos, și am demonstrat veridicitatea afirma-

ției de la început, anume că, de la căderea omului și până 

la întruparea lui Hristos, Dumnezeu a făcut toate lucrurile 

pregătitoare pentru venirea lui Hristos, acele lucruri care 

au constituit înaintemergătorii venirii Lui. 
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Capitolul 8.  

RECAPITULAREA                  
PRIMEI PERIOADE 

 

Înainte de a trece la următoarea perioadă vreau să fac 

câteva remarci pentru a îmbunătăți tot ceea ce am spus 

până aici. 

I. Din ceea ce am afirmat, putem susține cu tărie că 

Isus din Nazaret este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu și 

Mântuitorul lumii, și, astfel, că religia creștină este adevă-

rată, pentru că Hristos este Persoana către care ne în-

dreaptă privirile toate dispensațiile și acțiunile deosebite 

ale providenței lui Dumnezeu de la căderea omului în pă-

cat. Nu încape îndoială că El a fost prevestit în multe situ-

ații din veac în veac, și prezentat într-un fel umbrit printr-

o varietate vastă de simboluri, modele și imagini. Dacă 

analizăm cu seriozitate cursul evenimentelor de la începu-

tul istoriei omenirii, și observăm mișcările roților deose-

bite ale providenței, vom vedea că ele duc toate în această 

direcție. Toate sunt asemenea unor linii îndreptate către 

acest centru, dacă le observăm și le urmărim cu atenție. 

Acest lucru este atât de evident în multe circumstanțe, în-

cât a-l respinge ar fi o dovadă de stupiditate. Această Per-

soană, trimisă de Dumnezeu, a venit în lume cu trimiterea 

și autoritatea Lui, pentru a face lucrarea Sa și pentru a 
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propovădui gândul Lui. Guvernatorul lumii, în toate lucră-

rile Sale mărețe față de Evrei și față de Neamuri de până 

la nașterea lui Hristos, a declarat tocmai acest lucru. Este 

un adevăr clar ca Acela care s-a născut la Betleem, care a 

locuit în Nazaret și Capernaum, și care a fost răstignit în 

afara porților Ierusalimului, trebuie să fie marele Mesia. 

Ferice de toți cei care cred în El și Îl mărturisesc, și vai de 

cei care Îl resping. Acest adevăr arată cât de iraționali sunt 

necredincioșii, cei care resping religia revelată, și cât de 

lipsiți de rațiune sunt Evreii, care neagă că acest Isus este 

Mesia, Cel prevestit și promis părinților lor. 

Aici s-ar putea găsi unii care ar obiecta în felul acesta: 

Poate că niște oameni vicleni au conceput toată această is-

torie și aceste profeții, cu scopul de a dovedi că El este Me-

sia. Față de această obiecție se poate răspunde în felul ur-

mător: Cum ar fi posibil ca oamenii vicleni să îndrepte pri-

virile omenirii către Isus Hristos cu mult timp înainte ca 

El să se fi născut? Cum puteau ști ei că o astfel de Persoană 

avea să se nască vreodată? Cum ar fi putut să îi ajute subti-

litatea lor să prevadă și să vorbească despre un eveniment 

care avea să se întâmple la multe veacuri după ei? Nimic 

nu poate fi mai evident decât că Evreii aveau acele scrieri 

cu mult timp înainte de nașterea lui Hristos, așa cum le au 

și astăzi și le venerează foarte mult, oriunde s-ar găsi ei 

dispersați pe fața pământului. Acești oameni n-ar fi accep-

tat niciodată un astfel de șiretlic din partea creștinilor, 

pentru a dovedi că Isus este Mesia, pe care L-au respins 

dintotdeauna. Cu atât mai puțin ei n-ar fi convinși să 
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creadă că nu au avut întotdeauna acele cărți în mâinile lor, 

ci că ele le-ar fi fost impuse de alții. 

II. Ceea ce am demonstrat constituie un argument so-

lid în favoarea autorității divine a cărților Vechiului Testa-

ment, văzând armonia admirabilă ce există în ele, toate în-

dreptându-ne privirile către același lucru. Putem observa 

din ceea ce s-a argumentat până aici felul în care toate păr-

țile Vechiului Testament, chiar dacă au fost scrise de oa-

meni foarte diferiți și în epoci atât de îndepărtate una față 

de cealaltă, rămân toate în armonie reciprocă. Toate se 

concentrează pe același subiect, lucru care era imposibil să 

fi fost făcut cunoscut altfel decât prin revelație divină. 

Dacă Vechiul Testament nu ar fi fost inspirat de Dum-

nezeu, ce explicație poate fi dată acestei armonii a cărților 

lui? Dacă aceste cărți ar fi fost scrise fără o călăuzire di-

vină, atunci niciunul dintre autori nu ar fi știut că avea să 

vină în lume o astfel de Persoană ca Isus Hristos, căci ve-

nirea Lui nu ar fi fost decât un produs al imaginației lor și, 

astfel, ea nu s-ar fi petrecut niciodată. Cum a fost posibil 

ca o invenție a lor, pe care ar fi prevestit-o fără vreun te-

mei, să se împlinească cu exactitate? Cum se face că toți 

au fost în armonie în acest aspect, toți îndreptând privirile 

exact către același lucru, chiar dacă mulți dintre ei au trăit 

la multe sute de ani unul de celălalt?  

Acest acord și această armonie admirabilă în privința 

unui eveniment viitor nu poate fi decât o dovadă clară și 

indubitabilă a autorității divine a acestor scrieri. 
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III. Putem vedea de aici cât de slabă și ignorantă este 

obiecția că Vechiul Testament nu ar fi Cuvântul lui Dumne-

zeu, doar pentru că ar prezenta numeroase războaie și re-

latări de lucruri obișnuite din viețile oamenilor. Unii spun 

că aici am avea narațiuni despre regi și guvernatori, des-

pre războaiele lor cu țările vecine și despre schimbările 

care s-au petrecut în țara și guvernul lor, dar și că alte po-

poare au obișnuit să păstreze relatări istorice ale treburi-

lor lor publice, asemenea Evreilor. De ce să credem că is-

toria pe care au lăsat-o Evreii ar fi Cuvântul lui Dumnezeu, 

dar nu istoria altor popoare? Nebunia și zădărnicia unei 

astfel de obiecții se dovedește prin faptul că lucrurile lă-

sate în Scriptură sunt foarte diferite de relatările istorice 

ale altor popoare. Numai această istorie ne oferă descrie-

rea originii universului, și doar din ea se deduc lucrurile 

într-o serie minunată de evenimente petrecute de la bun 

început, oferindu-ne perspectiva planului grandios al pro-

videnței lui Dumnezeu care a avut acest obiectiv final. 

Apoi, împreună cu învățăturile și profețiile conținute în 

Scriptură, această carte ne aduce înainte peisajul splendid 

al întregii serii de evenimente rânduite după providența 

lui Dumnezeu, de la originea lumii și până la sfârșitul tu-

turor lucrurilor, oferindu-ne dovada glorioasă și fără egal 

a planurilor înțelepte și sfinte ale Stăpânului suprem în 

toate lucrurile. Nicio istorie obișnuită nu a avut un astfel 

de autor. Această istorie a fost scrisă de oameni care au 

venit cu semne și mărturii evidente ale faptului că au fost 

profeți ai Dumnezeului Preaînalt, fiind inspirați nemijlocit 

de El. Chiar dacă evenimentele conținute în Scriptură 
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arată evenimentele mărețe ale providenței prin care se de-

monstrează felul în care Dumnezeu a dus înainte lucrarea 

glorioasă de răscumpărare, din veac în veac, ele nu sunt 

cu nimic mai neînsemnate în ce privește învățătura divină, 

iar ele ni-L arată pe Hristos și Evanghelia Lui glorioasă 

mai mult decât orice alte părți ale Sfintelor Scripturi. 

A obiecta față de natura divină a acestei cărți doar 

pentru că ea este profund istorică este o pură nebunie, ca 

și cum nicio narațiune care vorbește despre trecut n-ar pu-

tea să fie Cuvântul lui Dumnezeu, sau că nu ar fi rațional 

să tragem concluzia că Dumnezeu, printr-o descoperire pe 

care ar dori să o facă față de oameni, ne oferă o legătură 

între acțiunile providenței Sale. Dacă așa ar sta lucrurile, 

atunci lucrările Sale nu ar mai fi vrednice să fie observate 

în relația dintre ele, planul stăpânirii Sale și seria acțiuni-

lor Lui față de Biserică și față de lume nu ar mai avea ni-

ciun sens, așa că nu ar merita să fie relatate într-un fel 

narativ. 

În realitate, obiecția că este un lucru obișnuit ca po-

poarele și împărățiile să lase în urmă cronici și istorii, prin 

care să vorbească despre războaiele lor, despre revoluțiile 

și transformările care s-au petrecut în teritoriile lor și că 

acesta ar fi un motiv temeinic împotriva istoricității 

Scripturii, prin care s-ar demonstra că ea nu ar fi Cuvân-

tul lui Dumnezeu, această obiecție ajunge să fie în fapt un 

argument puternic în favoarea Cuvântului lui Dumnezeu. 

Dacă lumina naturii le învață pe toate popoarele civilizate 

să păstreze relatări ale evenimentelor din istoria lor și ale 
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lucrurilor legate de succesiunea guvernării lor, și să pu-

blice astfel de istorii spre informarea altora, cu atât mai 

mult ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să îi dea lumii 

întregi o relatare a felului în care El a guvernat în lume, 

relatare cu mult mai vrednică de a fi socotită o istorie utilă 

pentru informarea noastră decât oricare alta. Dacă regii 

înțelepți s-au preocupat să lase în urma lor descrieri isto-

rice despre popoarele peste care au stăpânit, de ce să cre-

dem că Isus Hristos n-ar fi trebuit să se preocupe ca Bise-

rica Lui, care este poporul Său special, să aibă în mâinile 

ei o istorie infailibilă și sigură a acestui popor și a felului 

în care Domnul a stăpânit peste el? 

Dacă nu ar fi existat istoria Vechiului Testament, am 

fi fost abandonați în întuneric în legătură cu multe lucruri 

pe care Biserica lui Dumnezeu trebuie să le cunoască! Cât 

de neștiutori am fi fost în ce privește acțiunile lui Dumne-

zeu față de om și față de Biserica Lui, de la început și până 

acum! Am fi fost lăsați cu totul în întuneric în ce privește 

creația lumii, căderea omului în păcat, făgăduința eliberă-

rii și progresul continuu al dispensațiilor harului față de 

omenirea decăzută. Nu am fi cunoscut nimic despre felul 

în care Dumnezeu Și-a zidit de la bun început Biserica în 

lume și despre felul în care ea a fost ocrotită. N-am fi cu-

noscut nimic despre maniera în care El a stăpânit peste 

Biserică de la bun început, și nici despre răsăritul luminii 

Evangheliei în lume, despre felul cum ea a crescut și des-

pre lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru veni-

rea lui Hristos. 
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Dacă suntem creștini, aparținem acelei clădiri a lui 

Dumnezeu care a fost subiectul analizei noastre, dar dacă 

nu am fi avut istoria Vechiului Testament, n-am fi cunos-

cut niciodată care a fost prima ocazie în care Dumnezeu a 

pus temelia acestei clădiri, felul în care El a așezat-o și cum 

a avansat lucrarea de la început până la venirea lui Hristos. 

Perioada Vechiului Testament este unică în felul ei și deo-

sebită de orice altă narațiune istorică, așa că, dacă Dumne-

zeu nu se îngrijea să păstreze o descriere a ei pentru noi, n-

am fi cunoscut nimic din toate aceste acțiuni ale Lui. 

Cei care obiectează față de autoritatea istoriei Vechi-

ului Testament pot foarte bine să obiecteze și împotriva 

felului în care Moise vorbește despre creație, căci în partea 

istorică a Vechiului Testament avem o descriere a unei lu-

crări la fel de importantă, adică lucrarea de răscumpărare. 

Ba încă aceasta este o lucrare cu mult mai măreață și mai 

glorioasă. Dacă ne-am întreba care dintre cele două lucrări 

– cea a creației sau cea a providenței – este mai mare, răs-

punsul nostru ar trebui să fie că lucrarea providenței tre-

buie să fie mai mare, însă cea mai mare componentă a lu-

crării providenței este cea de răscumpărare. Cei care for-

mulează această obiecție vor trebui să se decidă de care 

părți din istoria Vechiului Testament s-ar putea dispensa 

fără a produce o breșă importantă în seria de evenimente 

prin care această măreață lucrare a avansat. 

IV. Putem observa de aici înțelepciunea lui Dumnezeu 

în alcătuirea Scripturilor Vechiului Testament. Haideți să 

analizăm pe scurt diferitele părți ale lui și să vedem de ce 
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a fost nevoie de ele. De exemplu, Vechiul Testament a fost 

necesar pentru ca noi să avem o descriere a creației lumii, 

a primilor noștri părinți și a stării lor de la început, să 

aflăm de căderea lor în păcat, de lumea cea veche și de 

degenerarea ei morală, de potopul universal și de originea 

popoarelor după această distrugere a omenirii. Mai mult, 

el a fost necesar ca să putem cunoaște continuitatea Bise-

ricii lui Dumnezeu de la început. Dumnezeu a permis ca 

întreaga lume să degenereze moral, dar Și-a luat un popor 

pentru Sine, pentru a păstra închinarea adevărată și reli-

gia autentică până ce avea să vină Mântuitorul lumii. Prin 

acest popor, lumea a fost pregătită gradual pentru acea lu-

mină măreață și pentru acele lucruri minunate ale Dom-

nului. Astfel, poporul ales de Dumnezeu a fost un popor-

simbol, pentru ca, prin el, Dumnezeu să vestească slava 

viitoare a Evangheliei într-un fel preumbrit, ca și cum ar 

fi fost sub un văl. De aceea, a fost necesar să cunoaștem 

aceste lucruri, să știm cum acest popor a fost chemat la 

început prin Avraam, prin experiența lor ca sclavi în Egipt 

și felul în care au fost aduși în Canaan. A fost necesar să 

vedem descoperirea pe care Dumnezeu a făcut-o despre 

Sine acelui popor prin faptul că le-a dat Legea, a rânduit 

închinarea prin care Evanghelia a fost simbolizată și a for-

mat statul lor civil și eclezial. 

Este foarte necesar să știm felul în care ei au fost 

aduși în Canaan, țara ce le-a fost promisă și în care aveau 

să locuiască de atunci, să avem o narațiune a evenimen-

telor succesive din Biserica Israelului și a acelor acțiuni 
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ale providenței lui Dumnezeu față de ei, acțiuni care ilus-

trau cel mai bine taina Evangheliei. Tot așa, era nevoie să 

cunoaștem felul în care a fost promisă și a fost realizată 

acea strălucire exterioară a poporului sub conducerea lui 

David și a lui Solomon, ca și istoria specifică a regelui Da-

vid, acea istorie plină de Evanghelie și care a marcat înce-

putul succesiunii regilor acelui popor. Tot astfel, era nece-

sar să ni se ofere o relatare a zidirii Templului care era plin 

de taina Evangheliei. 

În același fel, era foarte important să cunoaștem se-

pararea Israelului de Iuda, să știm de exilul și respingerea 

totală a celor zece seminții și să avem o istorie scurtă a 

acestora până la acel moment, să cunoaștem succesiunea 

împăraților din Iuda și conducerea Bisericii până la robia 

lor în Babilon. De asemenea, trebuia să știm de întoarcerea 

lor din robie și de reașezarea în țara proprie, cunoscând 

astfel originea stării din urmă a Bisericii, înainte de veni-

rea lui Hristos. 

O scurtă analiză va convinge pe oricine că toate aceste 

lucruri erau necesare, că nu ne putem dispensa de niciunul 

dintre ele și că, în general, a fost nevoie să avem o istorie 

a Bisericii lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor existenței 

omenirii. Este de o importanță vastă să avem o istorie in-

spirată a acelor vremuri ale Bisericii evreiești când a exis-

tat o apropiere extraordinară între Dumnezeu și ei, când 

Domnul obișnuia să locuiască printre ei într-un fel vizibil, 

descoperindu-Se prin Șechina, prin Urim și Tumim și prin 

profeți, conducând îndeaproape acest popor. A fost nevoie 
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să primim o descriere a acțiunilor deosebite ale lui Dum-

nezeu prin profeți, după încheierea părții narative inspi-

rate a Scripturii, căci fusese necesar să existe o serie de 

profeți care să se ridice și să prevestească venirea Fiului 

lui Dumnezeu și să vorbească despre natura și slava Împă-

răției Sale ca niște cavaleri care deschideau calea pentru 

El într-un fel în care profețiile lor să rămână în Biserică. 

De asemenea, a fost foarte important ca Biserica să 

primească o carte de cântări divine date prin inspirația lui 

Dumnezeu, în care să existe o ilustrare vie a adevăratului 

spirit al devoțiunii, credinței, nădejdii, dragostei divine, al 

bucuriei, resemnării, smereniei, ascultării, pocăinței, etc., 

cum este cartea Psalmilor. De asemenea, era nevoie să 

avem din partea lui Dumnezeu și cărți de învățături mo-

rale, așa cum sunt cartea Proverbelor și Eclesiastul, învă-

țături care să ne fie de folos în treburile și relațiile cu oa-

menii, în chestiuni privitoare la viață, care să conțină re-

guli de înțelepciune și prudență adevărată pentru purtarea 

noastră în toate circumstanțele. A fost nevoie să avem o 

cântare specială care să ilustreze dragostea deosebită din-

tre Hristos și Mireasa Lui, Biserica, o cântare adaptată în-

clinațiilor și dorințelor sfinte ale sufletului creștin adevă-

rat față de Hristos și care să ilustreze harul Lui și dragos-

tea minunată față de poporul Său, așa cum este Cântarea 

lui Solomon. Este important să avem o carte care să ne 

învețe cum să ne purtăm în timpul suferinței, văzând că 

Biserica lui Dumnezeu, poporul Lui, trece prin multe sufe-

rințe pe calea către Cer. Biserica trece veac după veac prin 
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necazuri, se confruntă cu încercări de foc și cu suferințe 

extreme, și toate acestea vin val după val asupra ei înainte 

de a ajunge la vremea păcii și a odihnei din veacurile de pe 

urmă. De aceea, Dumnezeu ne-a dat o carte foarte adecvată 

pentru astfel de circumstanțe, anume cartea lui Iov. Chiar 

dacă ea a fost scrisă în circumstanțele suferințelor unui 

anume sfânt, și probabil că i-a fost dată prima dată Bisericii 

din Egipt în timpul suferințelor acesteia sub mâna grea a 

faraonului, ea a ajuns să fie un instrument al inspirației 

apostolului spre mângâierea creștinilor aflați în persecuții: 

„Iată, noi îi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vor-

bindu-se despre răbdarea lui Iov, și ați văzut ce sfârșit i-a 

dat Domnul, și cum Domnul este plin de milă și de îndu-

rare” (Iacov 5:11). Dumnezeu a găsit de asemenea de cuvi-

ință ca, în această carte a lui Iov, să ne prezinte o imagine a 

vieții sfinților din vechime, de dinainte de darea Legii. 

Astfel, din această scurtă analiză, cred că devine clar 

că orice parte a Scripturilor Vechiului Testament este 

foarte utilă și necesară, și că nu ne putem dispensa de ni-

ciunul dintre lucrurile conținute în Vechiul Testament fără 

să lipsim Biserica de descoperiri importante și folositoare 

pentru viața ei. De aceea, putem vedea înțelepciunea lui 

Dumnezeu în rânduirea lucrurilor așa încât Vechiul Testa-

ment să fie compus exact din acele cărți care le conține 

până azi. 

Înainte de a trece la următorul subiect, aș vrea să 

adaug că putem observa cu ușurință că istoria Vechiului 

Testament conține detalii specifice suficiente în aspectele 
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cerute de lucrarea măreață de răscumpărare, tocmai acolo 

unde ceea ce ea relatează este făcut având în vedere 

această lucrare, în principal ilustrându-L pe Hristos și pre-

gătind calea pentru El. Astfel, ea ne oferă detalii foarte pre-

cise în narațiunea vieții lui Avraam și a celorlalți patriarhi, 

însă este foarte sumară în ce privește perioada petrecută 

de copiii lui Israel în Egipt. Ea este detaliată în relatarea 

răscumpărării lor din Egipt și în așezarea primelor lucruri 

legate de Biserica și națiunea evreiască în vremea lui Mo-

ise și a lui Iosua, dar ne oferă mult mai puține detalii din 

perioada judecătorilor. Tot așa, ea ne aduce înainte detalii 

importante și specifice din vremea lui David și a lui Solo-

mon, după care prezintă foarte succint istoria liderilor 

care au urmat. Astfel, descrierile și lucrurile care ne sunt 

date în Scriptură sunt diferite, unele detaliate, altele suc-

cinte, în măsura în care evenimentele care s-au petrecut 

în acele vremuri au contribuit mai mult sau mai puțin la 

lucrarea de răscumpărare. 

V. Putem observa că Hristos și răscumpărarea Lui con-

stituie tema centrală a întregii Biblii. În ceea ce privește 

Noul Testament, lucrurile sunt clare și, ca urmare a ceea 

ce am afirmat deja, trebuie să înțelegem că așa sunt și în 

Vechiul Testament. Așa cum am demonstrat, subiectul cen-

tral al profețiilor Vechiului Testament este Hristos și răs-

cumpărarea Lui. Am demonstrat de asemenea că El este su-

biectul deosebit al cântărilor Vechiului Testament, ca și al 

tuturor regulilor morale și al poruncilor care au fost date, 

toate fiindu-I subordonate. Hristos și răscumpărarea Lui 
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constituie în același timp subiectul părții istorice a Vechi-

ului Testament, de la început și până la sfârșit, chiar și al 

descrierii creației, ca introducere la istoria răscumpărării, 

care începe imediat după creație. Întreaga carte sfântă, 

atât Noul cât și Vechiul Testament, este plină de Evanghe-

lie, și există doar această diferență, anume că Vechiul Tes-

tament conține Evanghelia sub un văl, pe când Noul Tes-

tament o descoperă așa încât să putem vedea gloria lui 

Dumnezeu cu ochii deschiși. 

VI. Se pot observa apoi utilitatea și valoarea deosebită 

a Vechiului Testament. Unii sunt predispuși să privească la 

Vechiul Testament ca fiind învechit și ca și cum, în aceste 

zile ale Evangheliei, nu ne mai este de mare ajutor. Aceasta 

este însă o greșeală foarte mare, care izvorăște din faptul 

că nu este observată natura și scopul lui. Dacă am vedea 

clar care este natura și care este scopul Vechiului Testa-

ment, el ni s-ar părea plin de Evanghelia lui Hristos și ar 

ilustra într-o manieră extraordinară doctrinele glorioase 

și promisiunile Noului Testament, confirmându-le. Acele 

părți ale Vechiului Testament considerate în mod obișnuit 

ca și cum ar conține cea mai puțină învățătură divină, sunt 

de fapt mine și vistierii de cunoștință evanghelică, iar mo-

tivul pentru care sunt privite în felul acesta este că oame-

nii le citesc superficial. Comorile ascunse nu sunt obser-

vate cu ochiul liber. Oamenii care se uită doar la supra-

fața pământului trag repede concluzia că nimic nu se gă-

sește dincolo de ceea ce este la vedere. Din nefericire, ei 

nu sapă niciodată în acel pământ căci, dacă ar săpa, l-ar 
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găsi înțesat de comori mai valoroase decât argintul și au-

rul, și care le-ar răsplăti truda din abundență. 

Toate aceste lucruri ne-ar putea arăta ce comoară 

prețioasă ne-a încredințat Dumnezeu prin faptul că ne-a 

dat Biblia. Cât de puține persoane consideră un privilegiu 

că se pot bucura că au și pot citi acea carte sfântă, Biblia, 

că o pot studia în libertate! Ce carte extraordinară este ea 

și cât de mult depășește toate scrierile omenești! Ea ni-L 

descoperă pe Dumnezeu și ne oferă o perspectivă minu-

nată asupra planului măreț și glorios al providenței de la 

începutul lumii, fie prin lucruri istorice, fie prin profeții. 

Ea ni-L revelează pe Răscumpărătorul măreț, ne arată răs-

cumpărarea glorioasă pe care El ne-a adus-o și etapele di-

verse prin care Dumnezeu o împlinește de la prima piatră 

așezată la temelie și până la ultima! Oare am putea să pre-

țuim mai mult o carte de istorie care ne povestește despre 

viața și realizările unui mare prinț pământesc sau ale unui 

războinic puternic, precum Alexandru, Cezar sau Marlbo-

rough? Oare am putea să nu prețuim suprem istoria pe 

care Dumnezeu ne-o dă, în care ne vorbește despre Împă-

răția glorioasă a Fiului Său Isus Hristos, Prințul și Mântu-

itorul, și în care descrie acțiunile minunate ale acestui 

Rege al regilor și Domn al oștirilor, Domnul puternic în 

luptă, care a împlinit răscumpărarea poporului Său ales? 

VII. Aceste lucruri ar trebui să ne facă să fim conști-

enți că majoritatea oamenilor se fac vinovați de felul nea-

tent de citire a Scripturii. Cât de multe lucruri folositoare 

conțin Scripturile, dacă le-am vedea! Biblia este cea mai 
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cu prinzătoare carte din lume. Totuși, ce sens ar avea ea 

pentru noi, dacă o citim fără să observăm care este gândul 

Duhului Sfânt din ea? Psalmistul Îl imploră pe Dumnezeu: 

„Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii 

Tale” (Psalmul 119:18). Scripturile sunt pline de lucruri 

minunate. Acele părți narative care sunt citite mult prea 

adesea ca și cum ar fi chestiuni private din viața anumitor 

persoane, precum Avraam, Isaac, Iacov, Iosif, Rut, Iosua, 

judecătorii, David și regii Evrei, conțin descrieri și infor-

mații despre lucruri de o importanță mult mai mare decât 

li se acordă în mod normal. 

Părțile narative ale Scripturii sunt citite mult prea 

adesea ca și cum ar fi fost scrise doar pentru a întreține 

imaginația oamenilor, pe când lucrurile infinit mai mărețe 

care sunt conținute în ele sunt ocolite fără a fi observate.  

Oricare ar fi comorile Scripturii, ele nu ne vor ajuta 

niciodată, dacă nu le observăm. Cel ce are o Biblie, dar nu 

observă ceea ce ea conține, este ca un om care are o cutie 

plină de argint și aur, dar nu este conștient de acest lucru, 

nu observă la cutia lui decât forma și nu vede decât că este 

plină de pietre care i se par obișnuite. El nu își va îmbună-

tăți cu nimic starea ca urmare a comorii care se află în 

mâinile lui, pentru că nu o recunoaște, și va fi mai degrabă 

ca unul căruia ea îi lipsește cu totul.  

Cel care are casa plină de mâncăruri alese, dar nu știe 

de acest lucru, nu va gusta niciodată din ceea ce are și, cel 

mai probabil, va flămânzi ca și cum casa lui ar fi goală. 
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VIII. Putem vedea de asemenea ce Persoană măreață 

este Isus Hristos și cât de măreață este lucrarea Lui, vă-

zând cât de multe lucruri s-au făcut pentru a pregăti calea 

venirii Sale. Dumnezeu a pregătit calea pentru El de-a lun-

gul tuturor veacurilor istoriei lumii, de la bun început. 

Dacă am observa cum un anume străin s-ar apropia ca să 

intre într-o țară și am vedea că se fac mari pregătiri pentru 

el, multe schimbări în starea acelei țări, multe mâini im-

plicate, multe persoane importante angajate în pregătiri, 

toate lucrurile și preocupările din acea țară fiind rânduite 

așa încât să slujească planului care pregătește calea pentru 

acea persoană, ar fi un lucru natural să credem că este o 

persoană extraordinară și că vine să înfăptuiască un lucru 

cu totul special. De aceea, ce Persoană măreață trebuie să 

fie Acela pentru a cărui venire Dumnezeul măreț al cerului 

și al pământului și Stăpânul tuturor lucrurilor a folosit pa-

tru mii de ani pentru pregătirea căii respective! Imediat ce 

lumea a fost creată și apoi, veac după veac, El a început să 

înfăptuiască lucruri mărețe și a împlinit minuni fără nu-

măr, adesea răsturnând lumea în acest scop. El a făcut ca 

toate lucrurile din omenire și toate schimbările ce au avut 

loc în această lume, din generație în generație, să slujească 

acestui plan măreț. Cu siguranță că Isus trebuie să fie o 

Persoană măreață, extraordinară, iar lucrarea care a pre-

gătit venirea Lui trebuie să fi fost una cu totul excepțio-

nală. 

Citim că, atunci când Hristos a venit în Ierusalim, 

mulțimile au alergat înaintea Lui cu frunze de palmier și 
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măslin, și oamenii și-au așezat hainele pe drum, excla-

mând, „Osana Fiul lui David!” (Matei 21:8-10), așa încât 

întreaga cetate s-a mișcat, întrebându-se: Cine este 

Acesta? Oamenii s-au întrebat ce Persoană extraordinară 

trebuie să fie El dacă s-a făcut o pregătire atât de neobiș-

nuită cu ocazia venirii Lui în acea cetate. Dacă ne gândim 

la lucrurile minunate care au fost făcute de-a lungul tutu-

ror veacurilor pentru pregătirea căii în vederea venirii lui 

Hristos și felul în care lumea a fost adesea răsturnată pen-

tru a contribui la lucrarea de răscumpărare, cu atât mai 

mult ar trebui ca și noi să exclamăm: Cine este Acesta? Ce 

Persoană măreață este El? Ar trebui să exclamăm laolaltă 

cu psalmistul: „Cine este acest Împărat al slavei?” (Psal-

mul 24:8-10), dacă Dumnezeu I-a dat atâta atenție și a pus 

atâta cinste asupra Lui? Cu siguranță că această Persoană 

este onorabilă în ochii lui Dumnezeu și iubită mult de El. 

Cu siguranță că măreață trebuie să fie lucrarea la care El 

a fost trimis! 
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DE LA ÎNTRUPAREA LUI        
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LUI 
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INTRODUCERE 

 

După ce am arătat felul în care lucrarea de răscumpă-

rare a avansat de-a lungul acestei prime perioade, anume 

de la căderea omului în păcat până la întruparea lui Hris-

tos, am ajuns acum la cea de-a doua perioadă, anume pe-

rioada smeririi lui Hristos, sau cea cuprinsă între întrupa-

rea și învierea Lui. Aceasta este cea mai remarcabilă peri-

oadă de timp din istoria omenirii, care a existat sau va 

exista vreodată. Chiar dacă ea a cuprins doar puțin peste 

30 de ani, în decursul ei s-au petrecut lucruri mai multe și 

mai mărețe decât de la începutul lumii și până atunci. Am 

observat anterior că toate lucrurile care au avut loc de la 

căderea omului în păcat și până la întruparea lui Hristos 

au fost exclusiv pregătitoare pentru ceea ce urma să se pe-

treacă acum. Putem observa de asemenea că tot ceea ce s-

a făcut înainte de apariția timpului, în sfaturile veșnice 

dintre Persoanele Trinității binecuvântate, a avut în ve-

dere în principal această perioadă. De aceea, voi merge 

înainte formulând următoarea teză esențială pentru cea 

de-a doua perioadă, și anume că, în decursul smeririi lui 

Hristos, de la întruparea și până la învierea Lui, s-a obținut 

răscumpărarea. 

Chiar dacă până acum au avut loc multe lucruri în lu-

crarea de răscumpărare și milioane de jertfe fuseseră 

aduse, totuși, până la întruparea lui Hristos nu se făcuse 
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nimic pentru obținerea concretă a răscumpărării. Nu fu-

sese făcută nicio parte a răscumpărării, căci până acum nu 

fusese oferit nimic din prețul necesar. Imediat ce Hristos 

S-a întrupat, lucrarea de realizare a răscumpărării a și în-

ceput. Întreaga perioadă a smeririi lui Hristos, de la naș-

tere până în dimineața când a înviat din morți, a fost cu-

prinsă în această lucrare de obținere a răscumpărării. Apoi 

obținerea răscumpărării a fost finalizată în totalitate. Așa 

cum, înainte de întruparea lui Hristos, nu fusese făcut ni-

mic pentru obținerea răscumpărării oamenilor, nimic nu 

s-a făcut nici după învierea Lui. Tot astfel, nimic nu se va 

mai face în acest sens în toată veșnicia. Ultimul bănuț a 

fost plătit în clipa când natura omenească a lui Hristos a 

încetat să rămână sub puterea morții, finalizând prețul 

pentru mântuirea fiecăruia dintre aleșii lui Dumnezeu. 

Pentru o analiză mai sistematică a lucrurilor mărețe 

făcute de Răscumpărătorul nostru pentru realizarea răs-

cumpărării pentru noi, voi vorbi pentru început despre în-

truparea Lui făcută ca să-I dea abilitatea de a face această 

răscumpărare, apoi mă voi îndrepta către subiectul reali-

zării răscumpărării în sine. 
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Capitolul 9.  

ÎNTRUPAREA                        
LUI HRISTOS 

 

Hristos S-a întrupat sau, altfel spus, S-a făcut om pen-

tru a putea să înfăptuiască răscumpărarea noastră. Chiar 

dacă Hristos, ca Dumnezeu, era infinit de suficient pentru 

această lucrare, totuși, pentru a avea abilitatea nemijlocită 

în acest sens, era necesar ca El să fie nu doar Dumnezeu, ci 

și om. Dacă Hristos ar fi rămas doar în natura divină, El nu 

ar fi fost în acea capacitate în care să obțină mântuirea 

noastră, nu din vreo imperfecțiune a naturii divine, ci toc-

mai ca urmare a perfecțiunii Sale absolute și infinite.  

Ca Dumnezeu, Hristos nu putea să treacă nici prin as-

cultarea și nici prin suferința care erau necesare răscumpă-

rării. Natura divină nu poate să sufere, căci ea este infinit 

deasupra oricărei suferințe. Ea nu este capabilă de ascultare 

față de Legea care i-a fost dată omului. Este la fel de impo-

sibil ca Acela care este doar Dumnezeu să asculte de Legea 

ce i-a fost dată omului după cum este ca El să sufere pe-

deapsa cuvenită omului. Era necesar nu doar ca Hristos să 

ia asupra Lui o natură creată, ci și ca El să ia asupra Lui 

natura noastră. N-ar fi fost suficient ca Hristos să devină 

un înger, să asculte și să sufere în natură angelică. Era ne-

voie ca El să devină om, și aceasta din trei motive: 
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1. Era necesar pentru a răspunde Legii, așa încât să as-

culte de ea în acea natură căreia Legea i-a fost dată. Legea 

care i-a fost dată omului nu poate să fie împlinită decât de 

un om. Numai omul poate să asculte de ea. Dumnezeu a in-

sistat asupra faptului că Legea pe care el i-a dat-o omului 

trebuia să fie cinstită și împlinită în natura omului, altfel ea 

nu putea fi aplicată oamenilor. Porunca „să nu mănânci...” 

(Geneza 2:17) a fost dată rasei omenești, naturii omenești, 

așa că omul este cel care trebuie să o împlinească. 

2. Potrivit Legii, era necesar ca natura ființei care a 

păcătuit să moară. Cuvintele, „vei muri negreșit”, se referă 

la om și la natura acestuia. Aceeași natură căreia i-a fost 

dată porunca a primit și avertismentul legat de încălcarea 

poruncii. 

3. Dumnezeu a văzut potrivit ca aceeași lume care a 

fost scena căderii și a ruinei omului să fie deopotrivă scena 

răscumpărării lui. Citim adesea despre venirea lui Hristos 

în lume ca să-i mântuiască pe păcătoși și despre trimiterea 

de către Dumnezeu a Fiului în lume cu acest scop. Era ne-

cesar ca El să vină în această lume păcătoasă, pierdută și 

mizeră, pentru a o restaura și a o salva. Pentru restaurarea 

omului, era nevoie ca Dumnezeu să Se coboare la nivelul 

omului, să locuiască printre oameni și să Își facă cortul 

alături de ei: „Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre 

noi” (Ioan 1:14). 

În ceea ce privește subiectul întrupării lui Hristos, aș 

vrea să observăm o serie de aspecte particulare, după cum 

urmează. 
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I. Întruparea în sine, despre care vom analiza urmă-

toarele lucruri specifice: 

1. Concepția Lui, care s-a făcut în pântecele unui om, 

prin care El a devenit cu adevărat Fiul omului, așa cum a 

fost denumit adesea. El a fost un urmaș al lui Adam, un 

copil al lui Avraam și Fiul lui David, potrivit făgăduinței lui 

Dumnezeu. Această concepție nu s-a produs pe cale obiș-

nuită, ci prin puterea Duhului Sfânt. Hristos a fost format 

în pântecele Fecioarei din substanța trupului ei, prin pute-

rea Duhului lui Dumnezeu. Astfel, El a fost nemijlocit Fiul 

femeii, dar nu a fost în niciun fel Fiul vreunui bărbat, așa 

că El a fost Sămânța femeii și Fiul unei fecioare, așa cum 

nu a mai fost niciodată vreun om de pe pământ. 

2. Nașterea Lui. Deși concepția lui Hristos a fost su-

pranaturală, totuși, după ce El a fost conceput, natura Lui 

omenească s-a dezvoltat gradual în pântecele fecioarei pe 

cale naturală, și așa a fost și nașterea Lui. Totuși, trebuie 

subliniat că, întrucât concepția Lui a fost supranaturală, 

prin puterea Duhului Sfânt, El a fost deopotrivă conceput 

și născut fără păcat. 

II. Al doilea lucru pe care aș dori să îl observăm despre 

întruparea lui Hristos este momentul în care ea a fost rea-

lizată, anume la împlinirea vremii. Întruparea lui Hristos 

s-a produs după toate acele lucruri care au pregătit-o de la 

primul moment al existenței omenirii, după căderea omu-

lui, și când toate lucrurile au fost gata pentru ea. Întrupa-

rea s-a produs la un moment bine definit, un moment pe 

care Dumnezeu, în înțelepciunea Lui infinită, l-a găsit cel 
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mai adecvat: „Dar când a venit împlinirea vremii, Dumne-

zeu L-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub 

Lege” (Galateni 4:4). 

Acesta era momentul potrivit din orice punct de ve-

dere. Înainte de potop, întruparea Lui nu ar fi venit la mo-

mentul potrivit, căci ticăloșia omului și starea de pierzare 

pe care căderea le-au adus asupra omenirii nu erau atât de 

deplin văzute. Blestemul nu a venit în totalitate asupra pă-

mântului înaintea potopului, așa cum s-a întâmplat după 

aceea, căci chiar dacă pământul a fost blestemat într-o 

mare măsură și înainte de potop, totuși Dumnezeu a găsit 

de cuviință să fie pus în practică printr-o distrugere uni-

versală înaintea restaurării prin Hristos, o distrugere care 

a afectat chiar și relieful, așa încât efectele groaznice ale 

căderii să poată fi văzute clar înainte de momentul resta-

urării. Chiar dacă oamenii erau muritori înaintea potopu-

lui, totuși, viețile lor erau destul de lungi, de până la o mie 

de ani, și erau percepute ca un fel de nemurire prin com-

parație cu viața omului de acum. De aceea, Dumnezeu a 

găsit de cuviință ca blestemul, „țărână ești, și în țărână te 

vei întoarce” (Geneza 3:19), să își vadă împlinirea deplină 

și să fie pus în aplicare asupra omului înainte ca Răscum-

părătorul să vină pentru a obține o viață fără sfârșit pentru 

omul păcătos. 

Nu ar fi fost un moment potrivit pentru venirea lui 

Mesia nici măcar dacă el ar fi sosit înainte de Moise, căci 

omenirea nu apostaziase universal de la Dumnezeul ade-

vărat, oamenii nu căzuseră universal în întunericul păgân, 
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astfel că nevoia după Hristos, Lumina lumii, nu ar fi fost 

atât de evidentă. Consecințele îngrozitoare ale căderii omu-

lui în ce privește starea de muritor nu se manifestaseră pe 

deplin până atunci, căci viața omului până în vremea lui 

Moise nu era scurtată atât de mult cum este astăzi. 

 Nu era potrivit ca Hristos să vină până ce toate po-

poarele, cu excepția copiilor lui Israel, să fi ajuns să zacă 

vreme îndelungată în întuneric și păgânism, pentru ca 

boala lor fără remediu să poată fi văzută prin experiență 

îndelungă, așa încât oamenii să conștientizeze necesitatea 

absolută a Medicului ceresc. 

Un alt motiv pentru care Hristos nu a venit imediat 

după potop se poate să fi fost că pământul nu era încă plin 

de oameni pentru ca El să aibă o Împărăție întinsă, așa în-

cât efectele luminii, puterii și harului Lui să fie proslăvite 

și ca biruința Lui asupra Satanei să fie însoțită de mai 

multă slavă prin mulțimea cuceririlor Lui. Era de aseme-

nea necesar ca venirea lui Hristos să aibă loc la multe vea-

curi după Moise, pentru ca Biserica să fie pregătită prin 

prefigurarea îndelungă și așteptată a lui Mesia.  

Nu era potrivit nici ca Hristos să vină înaintea robiei 

babiloniene, pentru că împărăția Satanei nu ajunsese la 

apogeu. Lumea păgână de atunci era compusă din împă-

rății mai mici și împrăștiate pe tot globul. Dar Dumnezeu 

a considerat potrivit ca Mesia să vină la momentul unuia 

dintre cele patru mari imperii pământești. Nu era potrivit 

nici ca El să vină în timpul imperiilor babilonian, persan 

și grec. Voia lui Dumnezeu a fost ca Fiul Său să vină în 
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lume la vremea Imperiului Roman, cea mai mare și mai 

puternică monarhie, care era împărăția vizibilă a Satanei 

în lume, pentru ca, biruind-o, să poată birui vizibil împă-

răția Satanei în cea mai mare tărie și glorie a ei și, astfel, 

să obțină un triumf mai mare asupra Satanei. 

Nu era potrivit ca Hristos să vină înaintea exilului Is-

raelului în Babilon. Nu avem descrieri ale stării lumii pă-

gâne care să ne ofere o imagine a felului în care era perce-

pută nevoia unui Mântuitor înainte de exilul babilonian. În 

plus, educația nu înflorise atât de mult, așa că nu existase 

oportunitatea de a arăta insuficiența educației și a înțelep-

ciunii omenești pentru a reforma și mântui omenirea. Din 

nou, Evreii nu ajunseseră dispersați în lume, ca anterior, 

așa că lucrurile nu erau pregătite în acest aspect pentru 

venirea lui Hristos. Necesitatea abolirii dispensației evre-

iești nu era atât de clară pe atunci așa cum a fost după 

dispersarea lor, și nici nu era pregătită calea pentru răs-

pândirea Evangheliei așa cum a fost ulterior, ca urmare a 

aceleiași dispersări. Multe alte lucruri ar putea fi mențio-

nate și prin care s-ar putea dovedi că nu a existat nicio altă 

perioadă mai potrivită pentru venirea lui Hristos cum a 

fost cea rânduită de Dumnezeu. 

III. Următorul lucru pe care vreau să îl observăm despre 

întruparea lui Hristos este măreția acestui eveniment. Întru-

parea lui Hristos a fost un lucru mai măreț și mai minunat 

decât orice altceva în istoria lumii. Creația lumii a fost un 

lucru deosebit, dar ea nu se poate compara cu întruparea 

lui Hristos. A fost un lucru extraordinar ca Dumnezeu să 
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creeze lumea și toate făpturile din ea, dar lucrarea de crea-

ție nu a fost atât de măreață ca aceea prin care Creatorul 

însuși să devină o ființă omenească, una creată [prin unirea 

naturilor Lui divină și umană]. Am vorbit despre multe lu-

cruri deosebite care au fost împlinite între căderea omului 

în păcat și întruparea lui Hristos, dar ca Dumnezeu să Se 

facă om a fost un lucru mai măreț decât toate celelalte. La 

întrupare s-a născut cea mai măreață Persoană care a exis-

tat sau va exista vreodată. 

IV. Trebuie să observăm apoi circumstanțele remarca-

bile ale întrupării lui Hristos. El s-a născut dintr-o fecioară 

săracă, dintr-o ființă sfântă, evlavioasă, dar săracă, lucru 

dovedit prin jertfa pe care a adus-o la curățirea ei: „ca să 

aducă jertfă: o pereche de turturele sau doi pui de porum-

bei, după cum este poruncit în Legea Domnului” (Luca 

2:24), ceea ce face referire la cerința din Levitic 5:7: „Dacă 

nu va putea să aducă o oaie sau o capră, să aducă Domnu-

lui ca jertfă de vină pentru păcatul lui două turturele sau 

doi pui de porumbel, unul ca jertfă de ispășire, iar celălalt 

ca ardere de tot”. Această fecioară săracă se logodise cu un 

bărbat sărac. Chiar dacă ambii erau descendenți ai familiei 

regale a lui David, cea mai vrednică de cinste în Israel, și 

deși Iosif era moștenitorul de drept al coroanei, familia lor 

era una foarte săracă, lucru dovedit și prin decăderea cor-

tului lui David: „În vremea aceea voi ridica din căderea lui 

cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâ-

măturile, și-l voi zidi iarăși cum era odinioară” (Amos 

9:11). 
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El s-a născut în Betleem, așa cum fusese prevestit,1 iar 

pentru împlinirea acestei profeții a fost nevoie de o lucrare 

excepțională a providenței lui Dumnezeu, anume chemarea 

la recensământ a întregii lumi de către Cezar August (Luca 

2). Isus s-a născut într-o stare foarte umilă și săracă, într-

un grajd de animale, fiind pus după naștere într-un staul. 

V. Observați, de asemenea, lucrurile care au însoțit 

aceste eveniment excepțional. 

1. Întruparea lui Hristos a fost însoțită de întoarcerea 

Duhului, care începuse firav să lucreze deja, însă cu ocazia 

nașterii Lui a fost turnat. Am notat anterior felul în care 

duhul prorociei încetase la scurt timp după Maleahi. Cam 

din aceeași perioadă au încetat și vedeniile și revelațiile 

directe. Dar cu această ocazie, ele au fost înnoite, iar Duhul 

S-a întors în aceste lucrări ale Lui. Prima situație revelată 

a restaurării Lui este vedenia lui Zaharia, tatăl lui Ioan Bo-

tezătorul (Luca 1). Următoarea este vedenia pe care Feci-

oara Maria a avut-o (în același capitol). A treia este vede-

nia pe care Iosif a avut-o (Matei 1). Apoi Duhul i-a fost dat 

Elisabetei (Luca 1:41), după care Mariei, așa cum se dove-

dește prin cântarea ei (1:46 etc.), apoi din nou lui Zaharia 

(1:64). După aceea, Duhul a fost trimis peste păstori (2:9), 

apoi i-a fost dat lui Simeon (2:25), Anei (2:36), magilor de 

la răsărit, iar în urmă iarăși lui Iosif, chemându-l să fugă 

în Egipt, apoi să se întoarcă în Israel. 

 
1 Mica 5:2 – „Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie 

ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel, și a cărui obârșie 

se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei”. 
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2. Următorul lucru care a însoțit întruparea lui Hris-

tos este atenția ce i-a fost acordată în Cer și pe pământ. 

Felul în care întruparea a fost privită de locuitorii glorioși 

ai lumii cerești este dovedit prin cântările lor pline de bu-

curie care au însoțit nașterea, cântări pe care păstorii le-

au auzit în timpul nopții. Acesta a fost cel mai măreț eve-

niment al Providenței pe care îngerii l-au văzut până 

atunci. Iată ce citim despre cântările lor de laudă când au 

văzut creația lumii: „atunci când stelele dimineții izbuc-

neau în cântări de bucurie, și când toți fiii lui Dumnezeu 

scoteau strigăte de veselie” (Iov 38:7). Totuși, cu ocazia 

nașterii Fiului lui Dumnezeu, care este Creatorul lumii, ei 

au avut un prilej și mai mare de laudă. Îngerii strălucitori 

așteptaseră de mult acest eveniment. Ei observaseră pro-

fețiile și făgăduințele acestor lucruri, căci ni se spune că ei 

doresc să privească la lucrarea răscumpărării.2 Ei au fost 

slujitorii lui Hristos în această lucrare, în toate etapele ei, 

începând de la căderea omului în păcat, în lucrarea lui 

Dumnezeu cu Avraam, cu Iacov și cu Evreii. Nu încape în-

doială că ei au așteptat îndelung și cu bucurie venirea lui 

Hristos, dar acum ei o vedeau împlinită și, de aceea, s-au 

bucurat nespus și au cântat laude cu această ocazie. 

Întruparea lui Hristos a fost privită cu mare atenție 

de Elisabeta și de Fecioara Maria chiar înainte de naște-

rea lui Hristos, ca să nu spunem chiar de Ioan Botezăto-

rul, înainte de nașterea lui, când a tresărit de bucurie în 

 
2 1 Petru 1:12 – „Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei 

aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin 

Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească”. 
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pântecele mamei lui, la glasul salutului Mariei. Elisabeta 

și Maria L-au lăudat cu mare bucurie pe Dumnezeu, 

avându-i în pântecele lor pe Hristos și pe înaintemergă-

torul Lui, ca și Duhul Sfânt în sufletele lor. După aceea, 

ce atenție bucuroasă capătă întruparea din partea păsto-

rilor și a acelor sfinți, anume Zaharia, Simeon și Ana! 

Cum L-au lăudat ei pe Dumnezeu cu acea ocazie! Astfel, 

locuitorii cerului și ai Bisericii de pe pământ își unesc bu-

curia și lauda cu acest prilej. Cea mai mare parte a uni-

versului a observat întruparea lui Hristos cu bucurie. Ce-

rul a fost cu ochii pe ea, iar locuitorii lui au cântat cu bu-

curie. Lumea de jos a oamenilor, atât Evrei cât și Neamuri, 

a avut privirile îndreptate către ea. Dumnezeu a dorit să Îi 

dea cinste Fiului Său prin a-i îndemna pe unii dintre cei 

mai înțelepți oameni să facă o călătorie lungă ca să Îl vadă 

și să I se închine la nașterea Lui. Ei au fost călăuziți de o 

stea minunată, semnul nașterii acelei Persoane glorioase 

care este Steaua strălucitoare, conducându-i chiar la locul 

unde era pus copilașul. Unele informații fuseseră posibil 

extrase din prorocia lui Balaam, care locuise în Răsărit și 

care prevestise venirea lui Hristos ca o stea care avea să 

răsară din Iacov. Sau se poate să fi fost învățați din aștep-

tarea generală ce exista în legătură cu venirea lui Mesia în 

acea vreme, din profețiile Evreilor despre El, profeții pe 

care le-au dus cu ei în pribegia lor prin toate părțile lumii. 

3. Următorul lucru de după nașterea lui Hristos a fost tă-

ierea Lui împrejur, dar despre acest aspect este mai potrivit să 

discutăm la un alt capitol, așa că nu voi insista aici asupra lui. 
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4. Următorul lucru care s-a petrecut și este lăsat în 

Scriptură este prima Lui venire în cel de-al doilea Templu, 

pe când era încă un prunc, cu ocazia curățirii binecuvân-

tatei Fecioare. Citim în Hagai 2:7 că „dorința tuturor Nea-

murilor va veni și Eu voi umple de slavă această casă (sau 

Templu)” (lit. KJV), iar în Maleahi 3:1 că „voi trimite pe 

solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Și deodată va 

intra în Templul Său Domnul pe care-L căutați: Solul legă-

mântului, pe care-L doriți”. Acum a fost primul moment al 

împlinirii acestor profeții. 

5. Ultimul lucru pe care îl voi menționa este îndepăr-

tarea toiagului de cârmuire din Iuda, prin moartea lui Irod 

cel Mare. Toiagul nu se depărtase niciodată total din Iuda 

până acum. Toiagul lui Iuda stăvilise mult revolta celor 

zece seminții în vremea lui Ieroboam, iar el s-a depărtat 

de Israel la vremea exilului celor zece seminții, prin Sal-

manasar. Totuși, el a rămas în seminția Iuda, în linia regi-

lor din casa lui David. Când semințiile Iuda și Beniamin au 

fost duse în robie de Nebucadnețar, toiagul de cârmuire al 

lui Iuda a încetat pentru scurt timp, până ce acestea s-au 

întors din robie în timpul lui Cir, apoi, chiar dacă nu au 

avut o guvernare independentă cum avuseseră mai demult, 

ci s-au supus regilor Persiei, totuși guvernatorul lor a fost 

din popor, având puterea vieții și a morții, astfel că poporul 

a fost condus după propriile legi, iar Iuda a avut un legiuitor 

în decursul monarhiilor persană și greacă. Către finalul mo-

narhiei grecești, poporul iudeu a fost condus timp de o sută 

de ani de propriii regi, din familia Macabeilor, după care 
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au fost sub stăpânire romană. Cu toate acestea, Imperiul 

Roman le-a permis să se conducă după propriile legi și să 

aibă un rege propriu, Irod cel Mare, care a domnit vreme 

de aproape 40 de ani având autoritate regală adecvată, cu 

singura mențiune că le-a plătit bir Romanilor. Acum, însă, 

că Hristos s-a născut, Irod cel Mare a murit, așa cum ni se 

spune în Matei 2:19,3 iar Arhelau l-a înlocuit, însă el a fost 

îndepărtat foarte repede de împăratul Romei, astfel că to-

iagul de cârmuire s-a îndepărtat din Iuda. După aceea nu 

au mai existat regi temporari în Iuda, și nici poporul nu a 

mai avut conducători dintre ei, ci au fost conduși de un 

guvernator al Romei care a fost trimis printre ei, astfel că 

ei au încetat să mai aibă puterea de viață și de moarte. De 

aceea, Evreii i-au spus lui Pilat că, „nouă nu ne este îngă-

duit de Lege să omorâm pe nimeni” (Ioan 18:31). Când Șilo 

a venit, toiagul de cârmuire s-a îndepărtat astfel din Iuda.

  

 
3 Matei 2:19 – „După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în 

Egipt”. 



275 

Capitolul 10.  

RĂSCUMPĂRAREA 

 

După ce am aruncat o privire asupra venirii lui Hris-

tos în lume și asupra luării de către El a naturii noastre, 

pentru a Se așeza în acea poziție în care să poată face 

răscumpărarea, am ajuns în situația în care vreau să arăt 

ce anume s-a avut în vedere prin obținerea răscumpără-

rii, și vreau să fac unele observații generale legate de lu-

crurile prin care a fost făcută această răscumpărare, după 

care mă voi îndrepta către ceea ce Hristos a făcut și a su-

ferit în mod specific, lucruri prin care s-a realizat răs-

cumpărarea.1 

RĂSCUMPĂRAREA ÎN SINE 

Atunci când afirmăm că Hristos a făcut răscumpăra-

rea, avem în vedere două lucruri, anume satisfacerea 

dreptății lui Dumnezeu și meritele Sale. Tot ce se face în 

lucrarea de răscumpărare se face prin prețul pe care Hris-

tos l-a plătit, preț care face două lucruri: plătește datoria 

noastră și, astfel, o achită, apoi procură dreptul nostru la 

fericire și, astfel, îl obține meritoriu.  

 
1 În cadrul acestei lucrări, autorul face distincție între pregătirea răscumpărării, obți-
nerea sau realizarea răscumpărării (la care se referă acest capitol), și aplicarea răs-

cumpărării, aceasta din urmă fiind o lucrare făcută prin Duhul Sfânt de-a lungul isto-

riei. – n.ed. 
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Plata pe care Hristos o face are în vedere eliberarea 

noastră din pierzare, iar meritele lui Hristos au în vedere 

obținerea fericirii pentru noi. 

În acest sens, termenul a obține sau a răscumpăra are 

un înțeles fie mai strict, fie mai extins. Adeseori el este fo-

losit într-un sens mai strict, vorbind doar despre meritele 

lui Hristos, pe când alteori el este folosit într-un sens mai 

extins, comportând deopotrivă ideea de satisfacere a drep-

tății și pe cea merit. Majoritatea cuvintelor folosite în le-

gătură cu această temă au sensuri variate. Uneori, teologii 

folosesc termenul merit făcând referire la întreg prețul pe 

care Hristos l-a adus, atât în sens de plată, cât și în sens 

pozitiv, de merit. Astfel, expresia satisfacere a dreptății 

este folosită uneori nu doar în legătură cu propițierea fă-

cută de El, ci și în legătură cu ascultarea Sa aducătoare de 

merite. Într-un anumit sens, pentru satisfacerea cerințelor 

Legii nu este nevoie doar de a suferi pedeapsa ei, ci și de a 

o asculta sau împlini în sens pozitiv. Motivul care stă în 

spatele acestei utilizări variate a termenilor de față pare să 

fie faptul că satisfacerea dreptății și obținerea meritelor 

nu diferă atât de mult, ci sunt doar privite în sens relativ. 

Ambele constau în plata unui preț mare, a unui preț de o 

valoare infinită, însă numai prețul ce este plătit în legătură 

cu o datorie este denumit plată sau satisfacere a dreptății, 

pe când prețul legat de un bine pozitiv ce se dorește obți-

nut este denumit merit. Diferența dintre plata unei datorii 

și achiziția unui lucru bun este una mai degrabă relativă 

decât de esență. Cel care aduce o sumă de bani pentru a 
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plăti o datorie, într-un anumit sens cumpără ceva, anume 

eliberarea de acea obligație. Cel care aduce o sumă de bani 

pentru a achiziționa sau a procura un lucru bun, putem 

spune că îl face și pentru a satisface o cerință, anume ce-

rința condițională pentru care el obține acel lucru, anume 

plata prețului. Cred că aceste aspecte clarificatoare pot fi 

suficiente în legătură cu ce vreau să spun prin răscumpă-

rarea făcută de Hristos. 

OBSERVAȚII GENERALE DESPRE LUCRURILE 

PRIN CARE S-A FĂCUT RĂSCUMPĂRAREA 

1. Putem observa aici că, orice ar fi existat în Hristos și 

a avut în el natura satisfacerii cerințelor divine, a survenit 

în virtutea suferinței sau a smeririi la care El S-a supus, dar 

orice a avut natura meritului a venit în virtutea ascultării 

sau a neprihănirii care s-a găsit în El. Satisfacerea dreptății 

de către Hristos constă în faptul că El a răspuns la cerințele 

Legii din partea omului, cerințe pe care omul le-a încălcat. 

Meritele lui Hristos constau în ceea ce El a făcut pentru a 

răspunde cerințelor care au venit ca urmare a încălcării Le-

gii de către om, sau pentru a împlini ceea ce Legea a cerut 

înainte ca omul să fi păcătuit, adică ascultarea. 

Satisfacerea cerințelor dreptății divine de către Hris-

tos (sau propițierea) constă din faptul că El a avut de su-

ferit răul sau că a fost expus abuzului din partea oameni-

lor. Hristos nu a satisfăcut dreptatea doar prin a lua sufe-

rința asupra Lui, ci și prin orice lucru care a avut în el na-

tura smeririi de orice fel și în orice circumstanță. Astfel, El 
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a făcut satisfacerea dreptății prin a Se afla continuu sub 

puterea morții, câtă vreme a fost îngropat, chiar dacă nici 

trupul și nici sufletul Lui nu au îndurat vreo suferință după 

ce El a murit. Oricare au fost lucrurile la care Hristos a fost 

expus și care erau roadele pe drept ale păcatului, au avut 

asupra lor natura satisfacerii dreptății pentru păcat. To-

tuși, roadele drepte ale păcatului nu cuprind doar sufe-

rința, ci și toată umilirea, depresia și zădărnicia stării și a 

circumstanțelor în care oamenii se găsesc, lucruri inferi-

oare cinstei și demnității inițiale, cum ar fi că trupul omu-

lui este expus morții, că trupul și sufletul trebuie să se des-

partă, și așa mai departe. Hristos a făcut toate aceste lu-

cruri în starea Sa de smerire, toate lucrurile care au avut 

natura ascultării, virtutea morală sau bunătatea, care au 

avut în ele merite și au fost parte din prețul pe care El l-a 

plătit pentru a obține fericirea aleșilor Săi. 

2. Atât acțiunea lui Hristos de satisfacere a dreptății 

pentru păcat cât și ascultarea Lui aducătoare de merite ce a 

câștigat fericirea aleșilor prin neprihănirea Lui au fost lu-

cruri pe care El le-a împlinit de-a lungul întregii perioade 

de smerire a Sa. Satisfacerea dreptății pentru păcat nu a 

fost făcută doar prin ultimele Sale suferințe, chiar dacă 

acestea au constituit partea principală, ci prin toate sufe-

rințele și prin toată smerirea Lui, de la primul moment al 

întrupării până la învierea Sa, căci toate au avut o natură 

ispășitoare sau de satisfacere a dreptății pentru păcat. Este 

adevărat că această lucrare de propițiere s-a făcut în prin-

cipal prin moartea Lui, pentru că, în moarte, suferințele și 
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smerirea la care El S-a expus au fost cele mai mari. Totuși, 

toate celelalte suferințe ale Lui și toate celelalte acte de 

smerire au avut dintotdeauna în natura lor un aspect ispă-

șitor, de satisfacere a dreptății, plecând de la circumstan-

țele smerite în care S-a născut, anume dintr-o fecioară să-

racă, într-un grajd fiind culcat într-un staul, că a luat na-

tura omenească asupra Lui în această stare smerită și că 

S-a expus neputințelor aduse de cădere asupra acelei na-

turi, că S-a născut cu trup asemănător trupului de păcat, 

și așa mai departe. Astfel, toate suferințele Lui, încă din 

pruncie și copilărie, și toată truda, batjocura, ocara, ispiti-

rea și greutățile de orice fel pe care le-a suferit de-a lungul 

întregii Sale vieți, au avut în ele și o natură ispășitoare, de 

satisfacere a dreptății lui Dumnezeu. Tot astfel, procurarea 

fericirii aleșilor prin neprihănirea Lui a fost la rândul ei un 

lucru ce a fost săvârșit de-a lungul întregii perioade a sme-

ririi Sale, până la învierea Lui, nu doar prin acea ascultare 

pe care El a săvârșit-o de-a lungul vieții, ci și prin ascultarea 

de care a dat dovadă dându-Și viața. 

3. Hristos a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu și a ob-

ținut fericirea veșnică a aleșilor Lui prin aceleași lucruri. 

El nu a făcut satisfacerea dreptății prin unele lucruri, după 

care să lucreze neprihănirea prin altele, ci, prin aceleași 

acțiuni prin care El a lucrat neprihănirea, a făcut și satis-

facerea dreptății, însă ele trebuie socotite din unghiuri di-

ferite. Unul și același act al lui Hristos, analizat din per-

spectiva ascultării, a fost parte din neprihănirea Lui care 

a obținut cerul pentru aleși, dar, analizat din perspectiva 



280         UN SINGUR PLAN  |  EDWARDS 

lepădării de sine, a greutății și smeririi Sale, a avut natura 

satisfacerii dreptății pentru păcat și, astfel, a obținut ier-

tarea noastră. Astfel, binele pe care El l-a făcut printre oa-

meni, propovăduirea Evangheliei și învățătura pe care le-

a dat-o ucenicilor au fost parte din neprihănirea Lui, și as-

tfel a obținut cerul pentru ei, pentru că tot ceea ce El a 

făcut a fost în ascultare de Tatăl. Aceleași lucruri au fost 

parte și din satisfacerea dreptății pentru păcat, pentru că 

El le-a făcut cu mare trudă, fiind expus unor ispite, batjo-

curi și ocări mari din partea oamenilor. Astfel, faptul că Și-

a dat viața pentru aleși este strâns legat de natura satisfa-

cerii dreptății lui Dumnezeu, dacă ne gândim că El a purtat 

astfel pedeapsa în locul nostru, dar dacă ne gândim la 

acest act ca la unul de ascultare față de Dumnezeu, care Îi 

dăduse porunca să Își dea viața pentru păcătoși, vedem că 

el a fost parte din neprihănirea Lui și a obținut fericirea 

aleșilor, fiind un element esențial al neprihănirii Sale la fel 

cum a fost un element esențial al satisfacerii dreptății de 

către El. La fel a fost situația circumciziei Sale, ceea ce a 

suferit în ea având un caracter ispășitor, căci sângele care 

a fost vărsat a fost un sânge ispășitor, dar același lucru s-

a făcut în același timp în ascultare de Legea lui Moise, fiind 

parte din neprihănirea Sa meritorie. Chiar dacă acest act 

nu a fost, în esență, actul naturii omenești, pentru că El 

era prunc, totuși natura omenească a fost supusă poruncii 

lui Dumnezeu astfel că el a fost acceptat ca un act al ascul-

tării Sale, ca Mijlocitor al nostru. Chiar și nașterea Lui într-

o stare atât de smerită are în ea caracterul satisfacerii 

dreptății lui Dumnezeu prin faptul că a existat elementul 
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smeririi în ea, având în același timp un caracter neprihănit, 

fiind actul Persoanei Sale în ascultare de Tatăl, actul supune-

rii voinței naturii Sale omenești față de El, chiar dacă acolo 

nu a fost implicat un impuls al voinței naturii omenești, îna-

inte de naștere, în acea direcție. Cred că aceste lucruri sunt 

suficiente pentru a observa care este, în general, caracterul 

lucrurilor prin care s-a făcut răscumpărarea. 

LUCRURILE SPECIFICE PRIN CARE S-A                     

FĂCUT RĂSCUMPĂRAREA. ASCULTAREA                        

ȘI NEPRIHĂNIREA LUI HRISTOS 

Voi trece acum la analiza lucrurilor specifice care s-au 

petrecut în decursul perioadei smeririi lui Hristos, și voi 

vorbi despre ele în relație cu ascultarea Sa și cu trăirea Sa 

în neprihănire. Acesta este un subiect care comportă trei 

aspecte. De aceea, voi analiza ascultarea lui Hristos în re-

lație cu poruncile față de care S-a supus, în diferitele etape 

ale vieții Sale și în relație cu virtuțile pe care El le-a mani-

festat în ascultarea Lui. 

I. Acțiunile neprihănirii lui Hristos în relație cu legile 

și poruncile pe care El le-a ascultat. Aici trebuie făcută ob-

servația generală că toate poruncile de care Hristos a as-

cultat pot fi reduse la o singură lege, anume legea faptelor, 

după cum o denumește apostolul.2 Fiecare poruncă de care 

Hristos a ascultat poate fi redusă la acea lege măreață și 

 
2 Romani 3:27 – „Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A fapte-

lor? Nu; ci prin legea credinței”. 
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veșnică a lui Dumnezeu care este conținută în legământul 

faptelor, acea regulă veșnică a dreptății pe care Dumnezeu 

a stabilit-o între El și omenire. Hristos a venit în lume să 

împlinească și să dea socoteală pentru legământul fapte-

lor, adică legământul pe care noi l-am încălcat, legământul 

care trebuia împlinit. 

Această lege a faptelor include toate poruncile și legile 

lui Dumnezeu care au fost date vreodată omenirii, căci ea 

formează o regulă generală a legii faptelor și este o lege a 

naturii ca Dumnezeu să ceară ascultarea și ca noi să ne 

supunem în orice poruncă bună pe care El găsește de cu-

viință să ne-o dea. Este o regulă a legii faptelor ca oamenii 

să asculte de părinții lor pământești, și cu siguranță că este 

o regulă a aceleiași legi să ascultăm de Tatăl nostru ceresc. 

De aceea, legea faptelor cere ascultare față de toate porun-

cile lui Dumnezeu. Lui Adam i s-a cerut ascultarea față de 

acea poruncă – să nu mănânce din fructul oprit – și a cerut 

ascultare din partea Evreilor de toate poruncile pe care le-

au primit din partea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a po-

runcit lui Iona să se ridice și să meargă la Ninive, legea fap-

telor îi cerea să asculte. Tot astfel, era necesar ca Hristos să 

asculte de toate poruncile pe care Dumnezeu I le-a dat. 

Vorbind mai specific, poruncile lui Dumnezeu de care 

Hristos a ascultat au fost de trei feluri, căci au existat unele 

față de care El S-a supus fie ca om, ca iudeu sau ca Mijlocitor. 

1. El a ascultat de unele porunci față de care S-a supus 

pur și simplu ca om. Acestea au fost poruncile legii morale, 

aceleași care fuseseră date la Muntele Sinai, scrise pe cele 
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două table de piatră, care sunt obligatorii pentru toți oa-

menii de toate vârstele și din toate popoarele lumii. 

2. El a ascultat de toate legile de care un evreu trebuia 

să asculte. Astfel, El a fost supus legii ceremoniale și S-a 

conformat acesteia. El S-a conformat prin a fi circumcis a 

opta zi, și a ascultat-o cu strictețe prin a merge de trei ori 

pe an la Ierusalim, la templu, cel puțin după ce a împlinit 

vârsta de 12 ani, care pare să fi fost vârsta de la care băieții 

începeau să meargă la Templu. Astfel, Hristos a participat 

constant la slujba de la Templu și din sinagogi. 

La acest fel de ascultare poate fi subscrisă și supune-

rea Lui față de botezul lui Ioan, căci Evreilor le fusese dată 

o poruncă specială să meargă la Ioan Botezătorul și să fie 

botezați de el, astfel că Hristos, întrucât era evreu, s-a su-

pus acestei porunci. Astfel, când El a venit să fie botezat de 

Ioan, iar Ioan a obiectat, spunând că mai degrabă el avea 

nevoie să vină la Isus și să fie botezat de El, Domnul moti-

vează că era necesar să Se boteze ca astfel să împlinească 

tot ceea ce era poruncit.3 

3. Hristos S-a supus legii mijlocirii, sau acelor lucruri 

care erau legate strict de slujirea Sa mijlocitoare. Acestea 

erau poruncile pe care Tatăl I le-a dat ca să propovădu-

iască învățătura Lui, să predice Evanghelia, să facă mi-

nuni, să îi cheme pe ucenici, să instituie rânduieli și, în 

 
3 Matei 3:13-15 – „Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de 
el. Dar Ioan căuta să-L oprească. ‚Eu’, zicea el, ‚am trebuință să fiu botezat de Tine, și 

Tu vii la mine?’ Drept răspuns, Isus i-a zis: ‚Lasă-Mă acum, căci așa se cade să împlinim 

tot ce trebuie împlinit’. Atunci Ioan L-a lăsat”. 
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final, să Își dea viața, iar Hristos le-a împlinit pe toate în 

ascultare față de poruncile pe care le-a primit de la Tatăl, 

așa cum El însuși ne spune adeseori în Evanghelii4. Față 

de aceste porunci El nu S-a supus pur și simplu ca om, căci 

nu fuseseră date oamenilor, și nici nu s-a supus lor ca 

evreu, căci nu erau parte din Legea mozaică, ci erau po-

runcile pe care le primise de la Tatăl și priveau exclusiv 

lucrarea Sa mijlocitoare. 

Neprihănirea lui Hristos, prin care El a meritat cerul 

pentru Sine și pentru toți cei care cred în El, constă în prin-

cipal din rezultatul ascultării Sale față de această lege a 

mijlocirii, căci împlinirea ei a fost principala Sa lucrare în 

lume. Descrierile evangheliștilor se concentrează în prin-

cipal pe prezentarea ascultării Sale față de această lege. 

Această parte a ascultării Lui a fost însoțită de cele mai 

mari greutăți și, de aceea, ascultarea Lui de ea este carac-

terizată de cele mai mari merite. Ceea ce Hristos avea de 

făcut în lume poartă virtutea calității Sale de Mijlocitor și 

a fost infinit mai dificil decât ceea ce trebuia să facă în ca-

litate de evreu sau chiar ca simplu om. Ascultarea Lui față 

de această lege a mijlocirii cuprinde trecerea lui Hristos 

prin ultimele Sale suferințe, începând cu agonia Lui în 

Grădina Ghetsimani și sfârșind prin învierea Lui. 

La fel cum ascultarea primului Adam, din care ar fi 

rezultat neprihănirea lui, dacă ar fi păstrat-o, ar fi constat 

în principal din ascultarea lui față de acea lege specială 

 
4 Ioan 10:18 – „Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, și 

am putere s-o iau iarăși: aceasta este porunca, pe care am primit-o de la Tatăl Meu”. 
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care i-a fost dată ca un reprezentant și garant al omenirii, 

anume porunca de a nu mânca din pomul cunoștinței bi-

nelui și răului; tot așa, ascultarea celui de-al doilea Adam, 

din care rezultă neprihănirea Lui, constă în principal din 

ascultarea Lui de acea lege specială față de care El a fost 

supus ca Mijlocitor și Garant pentru om. 

Înainte de a trece la următorul aspect al neprihănirii 

lui Hristos, vreau să observăm trei lucruri legate de ascul-

tarea Lui de aceste legi. 

1. Ascultarea lui Hristos față de aceste legi a fost perfectă 

în toate aspectele. Ea a fost perfectă în ce privește lucrarea 

poruncită prin ele și în ce privește principiul care L-a animat 

la ascultare. Ea a fost perfectă în legătură cu scopurile pentru 

care a acționat, căci El nu a avut niciodată scopuri colaterale, 

ci a țintit perfect la ceea ce cerea Legea lui Dumnezeu. Ascul-

tarea Lui a fost perfectă și în ce privește maniera împlinirii 

poruncilor, căci fiecare circumstanță a fiecărei acțiuni a fost 

în conformare perfectă față de poruncă. Ea a fost perfectă în 

ce privește gradul împlinirii cerințelor legilor lui Dumnezeu, 

căci El nu a lăsat nimic neîmplinit. Ea a fost perfectă în con-

stanța ascultării, deoarce a fost fără cea mai mică întreru-

pere, de o perseverență perfectă. El a ascultat perfect până la 

sfârșit, indiferent de schimbările și lucrurile prin care a tre-

cut, și în ciuda tuturor încercărilor cu care s-a confruntat. 

Caracterul meritoriu al ascultării lui Hristos este dependent 

de perfecțiunea ei. Dacă El ar fi eșuat în cel mai neînsemnat 

aspect al ascultării, ea ar fi încetat să mai fie meritorie, căci 

o ascultare imperfectă nu poate fi acceptată în termenii legii 
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faptelor, pe care Hristos a împlinit-o. Dacă ascultarea nu este 

conformă în totalitate față de lege, ea nu poate fi acceptată. 

2. Ascultarea lui Hristos a fost desăvârșită deși El a 

trecut prin cele mai mari încercări și ispite prin compara-

ție cu ascultarea oricărei alte ființe umane. Ascultarea Lui 

a fost însoțită de cele mai mari greutăți și de o smerire 

extremă, ceea ce a constituit un alt lucru care a făcut-o mai 

meritorie și vrednică de laudă. A asculta de cineva când 

poruncile lui sunt ușoare nu este un lucru foarte lăudabil, 

pe când a asculta când acest lucru nu poate fi făcut decât 

cu mari greutăți este ceva foarte diferit. 

3. Hristos a ascultat de Dumnezeu manifestând un res-

pect infinit față de El și cinstindu-I Legea. Ascultarea Lui a 

fost făcută cu o dragoste și prețuire infinit mai mare față de 

Dumnezeu și față de autoritatea Lui, decât este ascultarea 

îngerilor. Îngerii își împlinesc ascultarea cu o dragoste per-

fectă, lipsită de păcat, dar Hristos a împlinit ascultarea Lui 

cu o dragoste infinită. Deși natura omenească a lui Hristos 

nu ar fi fost capabilă de o dragoste absolut infinită, asculta-

rea lui Hristos în acea natură este ascultarea Persoanei Sale 

ca Dumnezeu-Om, astfel că, în acea ascultare, El a manifes-

tat o dragoste infinită. Acest lucru, alături de demnitatea 

infinită a Persoanei care a ascultat, a făcut ca ascultarea lui 

Hristos să fie infinit de meritorie. 

II. Acțiunile ascultării lui Hristos în legătură cu diferi-

tele etape ale vieții Sale. În această privință, ele pot fi îm-

părțite în două categorii: cele făcute în viața personală și 

cele din viața și lucrarea Sa publică. 
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Vom vorbi în primul rând de acele acțiuni ale Sale să-

vârșite în viața personală. El a fost perfect ascultător în copi-

lăria Sa. De aceea, Isus a fost infinit de diferit de ceilalți copii 

care, imediat ce au început să se miște în lume, au și început 

să păcătuiască și să se răzvrătească. Isus a fost însă supus 

față de părinții Lui pământești, chiar dacă El a fost Domnul 

tuturor,5 și a fost descoperit preocupat de lucrarea Tatălui 

chiar de când era copil.6 El a început de atunci să împlinească 

legea mijlocirii, pe care Tatăl I-a dat-o. El a continuat să tră-

iască în viața Sa privată vreme de aproape 30 de ani, locuind 

la Nazaret în casa tatălui Său Iosif, unde L-a slujit pe Dum-

nezeu ca atare, inclusiv în ocupația Sa de tâmplar. 

În al doilea rând, există acele lucruri pe care El le-a 

făcut în lucrarea Sa publică, începând de la vârsta de circa 

30 de ani, de-a lungul ultimilor trei ani și jumătate din vi-

ața Sa pământească. Mare parte din Evanghelii se concen-

trează pe prezentarea a ceea ce s-a petrecut în această pe-

rioadă, anume toată Evanghelia după Matei, cu excepția 

primelor două capitole, toată Evanghelia după Marcu și 

cea după Ioan, și toată Evanghelia după Luca, mai puțin 

primele două capitole, ca și acele referiri ale evangheliști-

lor la lucrarea lui Ioan Botezătorul. Prima apariție a lui 

Hristos în lucrarea Sa publică este denumită uneori „veni-

rea Lui”, căci Ioan vorbește în termeni viitori despre veni-

rea lui Hristos, deși El fusese născut deja de mult timp. 

 
5 Luca 2:51 – „Apoi S-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret, și le era supus”. 
6 Luca 2:42 – „Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul 

praznicului”. 
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Aș dori acum să analizăm unele aspecte ale lucrării 

publice a lui Hristos. 

1. Înaintemergătorul lui Hristos în lucrarea Sa publică 

a fost Ioan Botezătorul. El a venit predicând pocăința spre 

iertarea păcatelor, pentru a deschide calea venirii lui Hris-

tos, potrivit profețiilor făcute despre el.7 Se crede că Ioan 

Botezătorul și-a început lucrarea cu aproape trei ani și ju-

mătate înainte de Hristos astfel încât, puse împreună, lu-

crarea lui Ioan și lucrarea lui Hristos au totalizat șapte ani, 

adică ultima dintre săptămânile lui Daniel, iar această pe-

rioadă este avută în vedere în Daniel 9:27: „El va face un 

legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână”. 

Lucrarea lui Ioan Botezătorul a constat în principal 

din predicarea Legii, cu scopul de a trezi oamenii și de a-i 

convinge de păcat, ca să îi pregătească pentru venirea lui 

Hristos și pentru a-i mângâia, pentru că Legea a fost dată 

pentru a pregăti inima spre primirea Evangheliei. Lucra-

rea lui Ioan a fost însoțită de o revărsare foarte remarca-

bilă a Duhului lui Dumnezeu, iar efectul acesteia a fost că 

Ierusalimul și toată Iudeea, alături de întreaga regiune din 

jurul Iordanului, au fost trezite și convinse de păcat. Oa-

menii mergeau la Ioan și erau botezați, mărturisindu-și 

 
7 Isaia 40:3-5 – „Un glas strigă: ‚Pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile 
uscate un drum pentru Dumnezeul nostru! Orice vale să fie înălțată, orice munte și 

orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii, și strâmtorile în vâlcele! 

Atunci se va descoperi slava Domnului, și în clipa aceea orice făptură o va vedea; căci 

gura Domnului a vorbit’”. Matei 4:5-6 – „Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a 
pus pe strașina Templului, și I-a zis: ‚Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci 

este scris: El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; și ei Te vor lua pe mâini, 

ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră’”. 
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păcatele. Ioan a fost cel mai mare dintre toți profeții care 

au venit înaintea lui Hristos: „dintre cei născuți din femei, 

nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul” 

(Matei 11:11), altfel spus, el a avut cea mai onorabilă slu-

jire. El a fost steaua dimineții, vestitorul apropierii zilei și 

înaintemergătorul Soarelui ce avea să răsară. Ceilalți pro-

feți au fost ca niște stele care au luminat în noapte, dar 

care s-au stins odată cu răsăritul zilei Evangheliei. Acum, 

că venirea lui Hristos era foarte aproape, luceafărul de di-

mineață vine înaintea Lui, cea mai strălucitoare dintre toate 

stelele, așa cum a fost Ioan Botezătorul în sensul menționat 

mai sus, cel mai mare dintre toți profeții. Când Hristos a 

intrat în lucrarea Sa publică, lumina acestei stele a început 

să scadă și ea, la fel cum se întâmplă ca, atunci când soarele 

răsare, lumina luceafărului se diminuează. De aceea, Ioan 

Botezătorul spune despre sine: „Trebuie ca El să crească, iar 

eu să mă micșorez” (Ioan 3:30). Imediat ce Hristos a înce-

put lucrarea publică, Ioan Botezătorul a fost omorât, la fel 

cum steaua de dimineață este vizibilă pentru scurt timp 

după răsăritul soarelui, după care dispare. 

2. Intrarea lui Hristos în lucrarea Sa publică s-a făcut 

prin botez, urmată de ispitirea din pustie. Botezul Lui a 

constituit inaugurarea solemnă a lucrării Sale, moment 

când El a intrat oficial în slujire, și a fost însoțit de ungerea 

Sa cu Duhul Sfânt, într-o manieră solemnă și vizibilă, Du-

hul coborându-Se asupra Lui simbolic, în forma vizibilă a 

unui porumbel, coborâre însoțită de un glas care s-a auzit 

din ceruri, spunând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în 
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care Îmi găsesc plăcerea” (Matei 3:16-17). După botez, El a 

fost dus de diavolul în pustie, unde Satana L-a atacat cu 

violență chiar din primele clipe ale intrării Sale în lucrarea 

publică, astfel că Hristos a avut acum parte de o încercare 

remarcabilă a ascultării Sale, dar El a ieșit biruitor. Cel 

care a avut succes când l-a ispitit pe primul Adam, nu a 

mai avut succes când s-a confruntat cu al doilea Adam. 

3. Vreau să observăm acum lucrarea la care Hristos S-

a angajat. De aceea, mă voi concentra către trei aspecte 

principale sau componente ale lucrării Sale, anume lucra-

rea de predicare, cea de facere de minuni și chemarea și 

desemnarea ucenicilor și a slujitorilor Împărăției Sale. 

(a) Propovăduirea Evangheliei. Cea mai mare parte a 

lucrării Lui publice a constat din propovăduirea Evanghe-

liei, și mare parte din ascultarea prin care El a obținut 

mântuirea pentru noi a fost legată de faptul că El a predi-

cat acele lucruri pe care Tatăl I le poruncise. El a revelat 

mai clar și mai abundent gândul și voia lui Dumnezeu de-

cât fuseseră descoperite până atunci. El venise de la sânul 

Tatălui, cunoscând perfect gândul Lui, așa că era cel mai 

în măsură să îl descopere. La fel cum soarele, imediat ce 

răsare, începe să strălucească, tot așa și Hristos, imediat ce 

a intrat în lucrarea Sa publică, a început să ilumineze lumea 

cu învățătura Lui. La fel cum Legea fost dată pe muntele 

Sinai, tot așa Hristos a propovăduit învățătura Sa evanghe-

lică (plină de binecuvântări, nu de blesteme) unei mulțimi, 

de pe un munte (Matei 5-7). Când El a predicat, El nu a vor-

bit asemenea cărturarilor, ci ca unul care avea autoritate, 
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astfel că cei care L-au auzit au fost uimiți de învățătura Lui. 

El nu a descoperit gândul și voia lui Dumnezeu în felul pro-

feților, spunând „așa vorbește Domnul”, ci începând prin 

expresii precum, „dar Eu vă spun” sau, „adevărat, adevărat 

vă spun”. Când a predicat, El nu a dat învățătură ca și cum 

aceste doctrine ar fi fost doar ale lui Dumnezeu Tatăl, ci le-

a propovăduit ca pe propria învățătură. El nu a dat porunci 

așa cum dădeau profeții, ci ca fiind ale Sale, deoarece era 

Dumnezeu. El a vorbit în felul următor: „Aceasta este po-

runca Mea” (Ioan 15:12) și, „Voi sunteți prietenii Mei, dacă 

faceți ce vă poruncesc Eu” (Ioan 15:14). 

(b) Un alt lucru pe care Hristos l-a făcut în decursul 

lucrării Sale au fost minunile. În privința minunilor putem 

observa multitudinea lor. Cu excepția unor situații parti-

culare, cel mai adesea avem lăsate în narațiunea Evanghe-

liilor situații cu mulțimi de oameni care veneau dintr-o 

dată la El cu bolile lor, iar El îi vindeca. Acestea erau lu-

crări ale îndurării Sale. Prin ele, Hristos a demonstrat nu 

doar puterea și măreția Sa infinită, ci și mila și bunătatea 

Lui fără margini. El făcea bine în orice loc, vindecându-i 

pe bolnavi, dându-le vedere orbilor, auz celor surzi și fă-

cându-i pe șchiopi să meargă. El i-a hrănit pe cei înfome-

tați, i-a curățat pe leproși și a înviat morți. 

Toate acestea au fost lucrări despre care s-a spus în 

Vechiul Testament că numai Dumnezeu le putea face. As-

tfel de exemple cuprind liniștirea mării agitate: „A oprit 

furtuna, a adus liniștea, și valurile s-au potolit” (Psalmul 

107:29); umblarea pe mare în furtună: „numai El întinde 
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cerurile și umblă pe înălțimile mării” (Iov 9:8), și scoate-

rea demonilor: „ai zdrobit capul Leviatanului, l-ai dat să-l 

mănânce fiarele din pustie” (Psalmul 74:14). La fel, numai 

Dumnezeu putea să hrănească o mulțime de oameni în 

pustie: „care ți-a dat să mănânci în pustie mana” (Deute-

ronom 8:16); să spună care erau gândurile omului: „El... îi 

spune omului până și gândurile lui... Domnul, Dumnezeul 

oștirilor, este Numele Lui” (Amos 4:13); și să îi învie pe 

morți: „Domnul, Dumnezeu, ne poate scăpa de moarte” 

(Psalmul 68:20). Numai Dumnezeu putea să le deschidă 

ochii orbilor: „Domnul deschide ochii orbilor” (Psalmul 

146:8); să îi vindece pe bolnavi: „El îți vindecă toate bolile” 

(Psalmul 103:3), și să îi ridice pe cei gârbovi: „Domnul îi 

îndreaptă pe cei încovoiați” (Psalmul 146:8). 

În general, ele au fost lucrări ce s-au constituit în ima-

gini ale lucrării mărețe pe care El a venit să o facă în inima 

omului, și care ilustrau acea spălare spirituală interioară, 

acea vindecare, înnoire și înviere duhovnicească de care au 

parte toți răscumpărații Lui. El a înfăptuit toate acestea prin 

puterea Sa, nu așa cum făceau profeții. Profeții făceau toate 

minunile în Numele Domnului, dar Hristos a înfăptuit totul 

în Numele Lui. Lui Moise i s-a interzis să intre în Canaan 

pentru că, prin vorbirea lui, părea că și-a asumat cinstea de 

a fi făcut un singur miracol. Hristos nu a făcut minuni așa 

cum făceau apostolii, ci prin propria autoritate și voință. As-

tfel, El a spus: „Da, vreau, fii curățit!” (Matei 8:3). Sugerând 

același lucru, El a pus următoarea întrebare: „Credeți că pot 

face lucrul acesta?” (Matei 9:28). 
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(c) Un alt lucru pe care Hristos l-a făcut în lucrarea Sa 

a fost chemarea ucenicilor Lui. El a chemat mulți ucenici, 

care I-au fost slujitori. El a trimis cândva 70 de ucenici în 

lucrare, însă au existat doisprezece pe care i-a pus deo-

parte ca apostoli, care au fost slujitori deosebiți ai Împără-

ției Sale, ca și cum ar fi fost 12 temelii ale Bisericii Lui.8 Ei 

au fost principalele instrumente ale instaurării Împărăției 

Sale în lume, așa că ei vor sta așezați pe 12 tronuri, jude-

când cele 12 seminții ale Israelului. 

4. Aș observa aici felul în care El a încheiat lucrarea. 

El le-a dat ultimele sfaturi ucenicilor Lui și tuturor celor 

ce aveau să Îi fie ucenici, sfaturi care sunt lăsate în mod 

specific în capitolele 14-16 din Evanghelia după Ioan. Prin 

instituirea unei comemorări solemne a morții Sale, 

anume sacramentul Cinei Domnului, avem o ilustrare a 

trupului Său frânt și a sângelui Lui vărsat. El a încheiat 

lucrarea aducându-Se jertfă înaintea lui Dumnezeu, în ul-

timele Sale suferințe. El a făcut aceasta ca Slujitor al lui 

Dumnezeu, ca Preotul uns al Domnului, și a fost cel mai 

important și mai măreț act al lucrării Sale publice, cel mai 

mare act al ascultării Sale, prin care El a obținut cerul pen-

tru cei credincioși. Preoții din vechime obișnuiau să facă 

multe alte lucruri ca slujitori ai lui Dumnezeu, dar cea mai 

importantă parte a slujirii lor era aducerea jertfei pe altar. 

Astfel, cel mai măreț lucru pe care Hristos l-a făcut în îm-

plinirea slujirii Sale preoțești și cel mai mare lucru pe care 

 
8 Apocalipsa 21:14 – „Zidul cetății avea douăsprezece temelii, și pe ele erau cele douăs-

prezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului”. 
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l-a făcut vreodată a fost să Se jertfească pe Sine înaintea 

lui Dumnezeu. Prin aceasta, El a fost antetipul tuturor lu-

crurilor care fuseseră făcute de toți preoții, prin toate jer-

tfele oficiate de aceștia de la începutul lumii. 

III. Acțiunile prin care Hristos a obținut răscumpăra-

rea, în ce privește virtuțile pe care El le-a manifestat în ele. 

Prin împlinirea lucrării de răscumpărare  pentru noi, Hris-

tos a manifestat orice virtute și orice har existent. Există 

anumite virtuți particulare pe care oamenii păcătoși le pot 

avea, dar care nu s-au găsit în Hristos, nu pentru că El ar 

fi lipsit de astfel de virtuți, ci pentru că meritele Sale erau 

perfecte și fără defect. Astfel de exemple sunt virtutea po-

căinței, zdrobirea inimii ca urmare a păcatului, omorârea 

păcatului și respingerea poftei. Hristos nu a avut păcate de 

care să se pocăiască, nici vreo poftă pe care să o dea morții. 

Dar toate virtuțile care nu sunt legate de păcat au existat în 

El într-o măsură cu mult mai mare decât în orice simplă 

ființă creată. Orice virtute existentă în El a fost perfectă. 

Virtutea însăși a fost, în esența ei, mai mare în El decât în 

oricine altcineva, și în El s-au găsit motive cu mult mai mari 

să strălucească decât în oricine altcineva. Virtutea strălu-

cește cel mai mult atunci când este cel mai greu încercată, 

dar nicio virtute nu a avut parte vreodată de încercări așa 

cum a avut Hristos. 

Virtuțile pe care Hristos le-a manifestat în lucrarea Sa 

pot fi împărțite în trei categorii, anume virtuți legate ne-

mijlocit de Dumnezeu, virtuți legate exclusiv de Sine și vir-

tuți în relație cu oamenii.  
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1. Virtuțile legate nemijlocit de Dumnezeu. În Hristos 

s-a manifestat o frică și o reverență sfântă față de Dumne-

zeu Tatăl. Hristos a avut parte de o încercare mai mare a 

acestei virtuți decât a avut oricine altcineva, și aceasta ca 

urmare a caracterului onorabil al Persoanei Sale. Aceasta 

a fost o ispită în care o parte din îngeri au căzut când nu 

și-au adus închinarea înaintea lui Dumnezeu și nu au tra-

tat măreția Lui cu reverență, pentru că ființele lor fuseseră 

ele însele aduse la o demnitate înaltă. Dar Hristos a fost 

infinit mai vrednic de cinste decât îngerii, căci El era Fiul 

veșnic al lui Dumnezeu, iar Persoana Lui era egală Persoa-

nei Tatălui, și totuși, pentru că Își însușise rolul de Mijlo-

citor și natura omului, El a fost plin de reverență față de 

Dumnezeu. El a manifestat apoi o dragoste minunată față 

de Dumnezeu. Îngerii au adus mărturii deosebite ale dra-

gostei lor față de Dumnezeu, prin consecvența și agilitatea 

împlinirii voii Sale, și mulți sfinți și-au dovedit dragostea 

prin faptul că, din iubire pentru Dumnezeu, au îndurat 

multă trudă și multe suferințe, dar nimeni nu a adus o 

mărturie a dragostei față de Dumnezeu așa cum a adus 

Hristos. El a dovedit cea mai uimitoare supunere față de 

voia lui Dumnezeu. Nimeni nu s-a supus în felul Lui și nu 

a fost încercat cum a fost El. El a manifestat cel mai minu-

nat spirit al ascultării ce a fost dovedit vreodată de cineva. 

2. În această lucrare, El a manifestat minunat acele 

virtuți care Îl priveau nemijlocit, precum smerenia, răbda-

rea și disprețul față de valorile lumii. Chiar dacă era ființa 

cea mai curată și mai vrednică de cinste, totuși Hristos a 
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fost cea mai smerită dintre toate ființele. Niciun înger și 

niciun om nu L-au egalat vreodată în smerenie, chiar dacă 

El a fost cel mai înalt în demnitate și cinste. Dacă ar fi fost 

posibil ca vreun lucru să constituie o ispită pentru El, Hris-

tos s-ar fi aflat sub cele mai mari ispite de a se mândri. 

Ispita în care îngerii au căzut a ținut de demnitatea naturii 

lor și de caracterul onorabil al circumstanțelor în care ei 

s-au găsit, dar Hristos a fost infinit mai onorabil decât ei. 

Natura omenească a lui Hristos a fost atât de cinstită pen-

tru că a fost unită în aceeași persoană cu Fiul veșnic al lui 

Dumnezeu, care era egal cu Dumnezeu, și totuși acea na-

tură omenească nu s-a înălțat niciodată de mândrie. Omul 

Isus Hristos n-a fost cuprins niciodată de mândrie, în 

ciuda tuturor lucrărilor minunate pe care le-a făcut, a vin-

decării bolnavilor și a minunilor pe care le-a făcut asupra 

orbilor, șchiopilor și ciungilor, nici măcar pentru că a în-

viat morți. Chiar dacă El știa că Dumnezeu L-a rânduit să 

fie Împărat peste cer și pământ, peste îngeri și peste oa-

meni, așa cum El spune, „Toate lucrurile Mi-au fost date 

în mâini de Tatăl Meu” (Matei 11:27), deși știa că era o Per-

soană vrednică de cinste infinită, fără să considere ca un 

lucru de apucat să Se facă egal cu Dumnezeu și deși știa că 

era moștenitor al Împărăției Tatălui, totuși smerenia Lui a 

fost atât de mare încât a acceptat să Se smerească trăind în 

cele mai sărace și mai umile circumstanțe și suferind mai 

mult decât a suferit orice ființă aleasă. El S-a făcut cel mai 

smerit dintre toți. Încercarea adecvată și dovada smereniei 

țin de conformarea și acceptarea acelor acțiuni sau circum-

stanțe care sunt cele mai de jos și necesită umilințele cele 
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mai mari. Nicio ființă nu s-a coborât atât ca Hristos, dacă 

este să ne gândim fie la înălțimea infinită de la care El S-a 

coborât, fie la adâncimile foarte mari în care S-a smerit. 

Smerenia Lui a fost atât de mare încât, chiar dacă El Își 

cunoștea vrednicia și onoarea infinită, și deși știa că me-

rita să fie cinstit de mii de ori mai mult decât cel mai mare 

împărat de pe pământ sau înger din ceruri, totuși El nu a 

considerat că este prea mult ca, atunci când a fost chemat, 

să fie judecat ca un răufăcător, să devină subiectul de râs 

al celor mai ticăloși oameni, să fie încununat cu spini, să 

fie îmbrăcat în chip de batjocură cu o robă, și să fie răstig-

nit ca un rob și tâlhar, ca unul dintre cei mai răi infractori 

și vagabonzi, ca un vrăjmaș blestemat al lui Dumnezeu și 

al oamenilor, care nu era vrednic să trăiască. Mai mult, El 

nu a făcut acestea pentru Sine, ci pentru unele dintre cele 

mai ticăloase făpturi, chiar pentru unii dintre ticăloșii care 

L-au răstignit. Oare nu a fost aceasta o manifestare uimi-

toare a smereniei, când El S-a supus cu bucurie și voluntar 

acestor umilințe? Cât de mult a strălucit răbdarea Lui când 

a trecut prin toate suferințele groaznice pe care le-a îndu-

rat, când a fost mut și nu Și-a deschis gura, ci a mers ca un 

miel la măcelărie! Și ce dispreț față de slava acestei lumi 

s-a văzut atunci când El a ales mai degrabă această umilire 

și suferință decât să fie investit cu strălucirea exterioară a 

unui prinț pământesc, așa cum I-au cerut adeseori mulți-

mile de oameni! 

3. Hristos a manifestat în cea mai uimitoare manieră 

acele virtuți deosebite în relație cu ceilalți oameni. Aceste 
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virtuți pot fi însumate în două categorii, anume blândețea 

și dragostea. 

Blândețea lui Hristos a constat din atitudinea Sa 

calmă și smerită în fața provocărilor cu care a avut de-a 

face. Dimensiunea provocării ține de două lucruri, anume 

de gradul împotrivirii prin care se manifestă provocarea, 

și de caracterul ei irațional, anume că ea este lipsită de ca-

uză sau de motiv. Dacă ne gândim la aceste două lucruri, 

nimeni nu s-a întâlnit cu provocări ca ale lui Hristos, 

atunci când El a fost pe pământ. El a fost urât foarte mult, 

a suferit abuzuri din partea celor mai ticăloși oameni, a 

avut parte de suferințe mari și de dispreț și batjocură, ală-

turi de acele abuzuri. Cât de iraționale și de lipsite de mo-

tive au fost acele abuzuri, cât de nemeritat au venit ele 

asupra Lui, și cât de mult merita El contrariul, anume dra-

gostea, cinstirea și o atitudine bună din partea oamenilor! 

Dacă ne gândim la acest lucru, concluzionăm că nimeni nu 

s-a confruntat vreodată nici măcar cu a mia parte a provo-

cărilor pe care Hristos le-a avut din partea oamenilor, și 

totuși cât de blând a fost El în fața tuturor acestor lucruri! 

Cât de liniștit și tăcut a fost El în atitudinea Sa! Cât de de-

parte s-a aflat El de a Se simți atacat și tulburat! Când a 

fost vorbit de rău, El nu a replicat, ca o oaie tăcută în fața 

celor care o tund, El nu a deschis gura. La El nu s-a văzut 

nici măcar aparența unei atitudini de răzbunare; dimpo-

trivă, a manifestat mereu un duh de iertare! El s-a rugat 

fierbinte și eficace pentru iertarea dușmanilor Lui, chiar și 

când aceștia s-au aflat în cel mai mare act de provocare la 
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adresa Lui, anume când L-au țintuit pe cruce: „Tată, iartă-

i, căci nu știu ce fac!” (Luca 23:34). 

Tot astfel, niciodată nu a existat vreo dovadă mai 

mare a dragostei față de oameni ca în Hristos. Dragostea 

lui Hristos pentru oameni, în special prin faptul că a trecut 

prin ultimele Sale suferințe și Și-a dat viața și sufletul sub 

acele suferințe, fiind actul cel mai mare al dragostei Lui, a 

fost un lucru fără egal. În unii dintre sfinți s-au putut ve-

dea manifestări remarcabile ale dragostei, ca în apostolul 

Pavel, apostolul Ioan și alții, dar dragostea pentru oameni 

pe care Hristos a demonstrat-o când a fost aici, pe pământ, 

a depășit dragostea tuturor oamenilor la fel cum oceanul 

depășește un pârâu firav. 

Trebuie observat că toate virtuțile care s-au manifes-

tat în Hristos au strălucit cel mai tare către finalul vieții 

Sale, sub încercările cu care s-a confruntat atunci. Virtutea 

cea mai aleasă strălucește întotdeauna cel mai puternic în 

foc. Aurul curat își arată puritatea mai ales în cuptor. Toc-

mai atunci când Hristos a trecut prin acele încercări de la 

finalul vieții Sale, atunci dragostea Lui pentru Dumnezeu, 

cinstea acordată măreției lui Dumnezeu, onoarea îndrep-

tată către Legea Domnului, atitudinea Sa de ascultare, 

smerenia Sa, disprețul față de lume și de valorile ei, răb-

darea, blândețea și spiritul Lui iertător față de oameni s-

au dovedit cel mai clar. Orice lucru pe care Hristos l-a fă-

cut pentru înfăptuirea răscumpărării noastre s-a dovedit 

în principal către finalul vieții Sale. Aici se concentrează 

satisfacerea dreptății pentru păcatele noastre și aici se 
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vede strălucirea exemplului Lui, pe care ni l-a lăsat spre 

imitare.  

Iată, am făcut o scurtă trecere în revistă a acelor lu-

cruri prin care s-a făcut răscumpărarea noastră în ce pri-

vește neprihănirea dovedită în ele. 

SUFERINȚELE ȘI SMERIREA LUI HRISTOS 

Trebuie să recunoaștem suferințele și smerirea lui 

Hristos prin acele lucruri specifice prin care s-a făcut răs-

cumpărarea noastră, întrucât au fost lucruri care au de-

monstrat satisfacerea dreptății lui Dumnezeu pentru pă-

cat, pe care El a făcut-o. 

I. El a fost supus unor smeriri și suferințe neobișnuite 

din pruncie. Mama Lui nu doar că a suferit purtându-L în 

pântece, dar când a venit momentul travaliului, Scriptura 

spune că „în casa de poposire nu era loc pentru ei” (Luca 

2:7). Ea a fost astfel forțată să meargă într-un grajd, unde 

L-a născut pe Hristos. Putem concluziona că, în multe alte 

aspecte, situația socială a mamei Lui era oricum dificilă, că 

era lipsită de lucrurile necesare pentru îngrijirea unui 

prunc așa cum alții aveau. Dincolo de aceasta, El a fost 

persecutat încă din pruncie. Oamenii au căutat să Îi ia vi-

ața imediat ce El s-a născut. Irod, mai marele țării, a fost 

atât de mânios și dornic să Îl ucidă încât, pentru a reuși 

aceasta, a poruncit uciderea tuturor pruncilor de până la 

doi ani din Betleem și din toată regiunea respectivă. Hris-

tos a trebuit să sufere când familia Lui a pribegit în Egipt, 
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suferind fără îndoială foarte mult ca urmare a unei călăto-

rii atât de lungi la o vârstă foarte fragedă și într-o țară 

străină. 

II. Hristos a fost subiectul unei mari smeriri în viața 

personală trăită în Nazaret. Aici, El a dus o viață obscură de 

slujire, practicând o meserie de jos, care necesita multă 

muncă, căci El este denumit nu doar fiul tâmplarului, ci 

chiar tâmplarul: „Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, 

fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon?” 

(Marcu 6:3). El Și-a câștigat pâinea prin trudă și, ca atare, 

a avut de suferit de pe urma blestemului pe care Dumnezeu 

l-a pronunțat asupra lui Adam: „În sudoarea feței tale să-ți 

mănânci pâinea” (Geneza 3:19). Ar trebui să ne gândim la 

ce smerire adâncă a manifestat Fiul lui Dumnezeu, Creato-

rul cerului și al pământului, supunându-Se acestei vieți 

vreme de 30 de ani, trăind în obscuritate și muncind din 

greu, fiind trecut cu vederea în tot acest timp, nefiind luat 

în seamă de lume mai mult decât ca un muncitor obișnuit. 

În anumite aspecte, smerirea lui Hristos a fost mai mare în 

viața privată decât în perioada lucrării Sale publice. Au exis-

tat multe manifestări ale gloriei Sale prin Cuvântul pe care 

El l-a predicat și prin minunile pe care le-a făcut, dar primii 

30 de ani ai vieții Sale au fost petrecuți printre oameni obiș-

nuiți, în anonimat total. Nu a existat niciun lucru care să Îl 

facă observat mai mult decât un tâmplar obișnuit, cu excep-

ția purității depline și a sfințeniei deosebite a vieții Sale, dar 

și aceste lucruri au fost ascunse în mare măsură, așa că, până 

la botezul Lui, nimeni nu L-a luat în seamă. 
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III. Hristos a fost subiectul unei mari smeriri și a unor 

suferințe extraordinare în viața Sa publică, de la botezul 

Lui până în noaptea când a fost trădat. 

1. El a suferit mult de pe urma sărăciei, atât de mult 

încât nici nu a avut unde să-Și plece capul.9 Înțelegem 

acum mai bine ceea ce s-a spus despre Hristos în Cântarea 

Cântărilor 5:2: „capul îmi este plin de rouă, cârlionții îmi 

sunt plini de picurii nopții”, lucru care s-a împlinit literal. 

Putem înțelege de asemenea că, prin sărăcia Lui, a fost 

adeseori încercat prin a trăi în foamete, sete și frig.10 

Mama și rudele Lui erau săraci, neputând să Îl ajute, așa 

că a fost ajutat de unii dintre ucenicii la care a locuit. As-

tfel, citim la începutul capitolului 8 din Evanghelia după 

Luca că anumite femei L-au urmat și I-au slujit, gătind 

pentru El. El a fost atât de sărac, încât nu a putut să plă-

tească tributul cerut în lipsa unei minuni (v. Matei 

17:27)11. Iar când a luat ultimul Paști, masa nu a fost pusă 

pe cheltuiala Lui, ci pe a altuia, așa cum este dovedit prin 

pasajul din Luca 22. Ca urmare a sărăciei Sale, El nu avea 

un mormânt în care să fie îngropat. Era obiceiul Evreilor ca, 

cu excepția situației când erau săraci, să își pregătească un 

mormânt încă de când erau în viață. Însă Hristos nu deținea 

terenuri, chiar dacă era Stăpânul cerului și al pământului, 

 
9 Matei 8:20 – „Isus i-a răspuns: ‚Vulpile au vizuini, și păsările cerului au cuiburi; dar 

Fiul omului n-are unde-Și odihni capul’”. Comp. cu Ioan 18:1-2, Luca 21:27 și 22:30. 
10 Matei 4:2 – „Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți; la urmă a flămân-

zit”. Matei 21:18 – „Dimineața, pe când Se întorcea în cetate, I-a fost foame”. 
11 Matei 17:27 – „Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița, și 

trage afară peștele care va veni întâi; deschide-i gura, și vei găsi în ea o rublă pe care 

ia-o și dă-le-o lor, pentru Mine și pentru tine”. 
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așa că a fost îngropat prin bunăvoința lui Iosif din Arimatea, 

în mormântul acestuia, pe care și-l pregătise pentru sine. 

2. El a avut de suferit multă ocară și ură. A fost dis-

prețuit și respins de oameni, ignorat, batjocorit pentru că 

venea din părinți săraci și din Nazaret, o cetate neînsem-

nată. El a fost caracterizat ca mâncător și băutor, prieten 

al vameșilor și al păcătoșilor, considerat înșelător și denu-

mit uneori nebun, Samaritean și chiar posedat de un dia-

vol.12 A fost acuzat de blasfemie și de vrăjitorie, căci liderii 

evrei L-au acuzat că făcea minuni cu ajutorul lui Beelze-

bub. L-au excomunicat și s-au pus de acord să excomunice 

pe orice om care Îl primea.13 Oamenii și-au dorit ca El să 

moară și au căutat constant să Îl ucidă, uneori cu forța, 

alteori prin înșelătorie. Nu puține au fost situațiile când 

oamenii au ridicat pietre ca să Îl omoare, și într-o circum-

stanță L-au dus până pe buza prăpastiei, cu intenția de a-

L arunca și a-L zdrobi în bucăți de stânci. El a fost urât și 

batjocorit chiar de poporul Său vizibil: „A venit la ai Săi, și 

ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1:11). Isus a fost disprețuit și 

urât în principal de cei care erau lideri și oameni însem-

nați în popor. Ura acestora a fost generalizată. În orice 

parte a țării se ducea, Isus se confrunta cu ura și disprețul 

liderilor, așa cum s-a întâmplat adeseori în Capernaum, în 

Ierihon, în Ierusalim, cetatea sfântă, chiar atunci când a 

 
12 Ioan 7:20 – „Norodul I-a răspuns: ‚Ai drac. Cine caută să Te omoare?’” Ioan 8:48 – 

„Iudeii I-au răspuns: ‚Nu zicem noi bine că ești Samaritean, și că ai drac?’” Ioan 10:20 

– „Mulți dintre ei ziceau: ‚Are drac, este nebun; de ce-L ascultați?’” 
13 Ioan 9:22 – „Părinții lui au zis aceste lucruri, pentru că se temeau de Iudei; căci Iudeii 

hotărâseră acum că, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să fie dat afară din 

sinagogă”. 
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mers la Templu pentru închinare, ca și în Nazaret, cetatea 

natală, printre rudele Sale și printre foștii vecini. 

3. El a suferit atacurile Satanei făcute într-o manieră 

neobișnuită. Când a fost în pustie vreme de 40 de zile, în 

mijlocul fiarelor sălbatice și a diavolilor, El a avut un con-

flict lung cu diavolul și, astfel, a fost expus puterii diavolu-

lui, care L-a adus din loc în loc, deși se afla într-o stare 

fizică precară. 

IV. Am ajuns la ultima Sa perioadă de smerire și sufe-

rință, din seara în care a fost trădat până la înviere. Acum 

a avut loc cea mai mare smerire și suferință a Lui, prin 

care a făcut în principal satisfacerea dreptății lui Dumne-

zeu pentru păcatele oamenilor. În primul rând, viața Lui a 

fost vândută de unul dintre ucenicii Lui pentru 30 de ar-

ginți, adică prețul vieții unui rob.14 Apoi El a trecut prin 

acea agonie îngrozitoare din Grădina Ghetsimani, unde 

sufletul Său a fost cuprins de o întristare atât de pro-

fundă, încât El a început să se întristeze și să fie îngreu-

nat, spunând: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare 

de moarte”. Atât de violentă a fost agonia sufletului Lui, 

încât presiunea sângelui a făcut ca acesta să își facă loc 

prin porii pielii, sufletul i-a fost cuprins de o întristare 

foarte mare, iar trupul a vărsat picături mari de sânge. 

Ucenicii care Îi fuseseră prieteni și familie s-au dovedit 

acum lași și reci, lipsiți de compasiune, într-un moment 

când chiar fața Tatălui Său a fost ascunsă de El. Iuda, cel 

 
14 Exod 21:32 – „dar dacă boul împunge pe un rob, fie bărbat fie femeie, să se dea trei 

sicli de argint stăpânului robului, și boul să fie ucis cu pietre”. 
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față de care Hristos a arătat atâta îndurare și care fusese 

tratat ca un frate și prieten apropiat, vine și Îl trădează în 

cea mai vicleană manieră. Ofițerii și soldații s-au apropiat 

și L-au legat, ucenicii L-au abandonat și au fugit, astfel că 

nici măcar cei mai buni prieteni ai Lui nu I-au fost alături 

în aceste momente de necaz. El a fost dus apoi ca un rău-

făcător și înfățișat înaintea preoților și a cărturarilor, vrăj-

mașii Lui de moarte, plini de venin, ca să fie judecat. Ei Îl 

aveau acum în mâini, așa că toată noaptea s-au desfătat 

insultându-l. Totuși, pentru că ei nu doreau nimic mai 

mult decât să Îi ia viața, aceștia s-au străduit să găsească 

un motiv ca să Îl dea la moarte. Când au căutat martori 

împotriva Lui, nimeni nu s-a înfățișat cu o acuzație adevă-

rată, așa că au trimis martori mincinoși. Când mărturiile 

lor se contraziceau, ei L-au cercetat cu speranța că Îl vor 

prinde cu vreo afirmație ca să Îl acuze. Ei au sperat că El 

va spune că este Fiul lui Dumnezeu, așa că au considerat 

că ar fi suficient. Dar pentru că au văzut că nu pot obține 

nimic de la El, ei I-au cerut să spună cu jurământ, în Nu-

mele lui Dumnezeu, dacă era sau nu Fiul Lui, iar când Hris-

tos a mărturisit că era, dușmanii Lui au socotit ca un mo-

ment de sărbătoare, și L-au lovit peste față cu palmele, 

apoi I-au cerut să profețească cine L-a lovit, batjocorindu-

L pentru că pretindea că este un profet: „Iar aprozii L-au 

primit în palme” (Marcu 14:65). 

În decursul suferințelor acelei nopți, Petru, unul din-

tre ucenicii Lui cei mai aleși, în loc să Îi stea aproape ca să 

Îl mângâie, se rușinează spunând că nu Îl cunoaște și se 
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leapădă de El cu jurământ și blesteme. După ce marii pre-

oți și bătrânii au sfârșit acea noapte abuzându-L rușinos, 

în dimineața următoare (dimineața celei mai uimitoare 

zile din istoria omenirii), L-au dus la Pilat, pentru a fi con-

damnat de el la moarte, pentru că ei nu mai aveau puterea 

vieții și a morții în mâinile lor. Astfel, Hristos este adus 

înaintea scaunului de judecată al lui Pilat, iar preoții și bă-

trânii L-au acuzat acolo cu mult zel, ca pe un trădător. 

Atunci când Pilat, după cercetarea situației, a spus că nu a 

găsit nimic vinovat la Isus, Evreii au devenit și mai înflă-

cărați și violenți în dorința lor de a-L condamna. În această 

circumstanță, după ce a declarat că Isus nu era vinovat, 

Pilat Îl supune la o a doua judecată, într-un fel foarte ne-

drept. După ce a constatat din nou că nu exista nimic de 

acuzat la El, Pilat L-a achitat din nou. Pilat L-a tratat ca pe 

un biet neputincios, astfel că s-a simțit rușinat să Îl con-

damne ca trădător fără vreun motiv temeinic. De aceea, L-

a trimis la Irod ca să fie cercetat și de acesta și adus înain-

tea scaunului lui de judecată. Astfel, vrăjmașii L-au urmat 

și acolo și L-au acuzat cu multă virulență. După cercetare, 

Irod nu Îl condamnă ca trădător sau ca pe cineva care ar fi 

uzurpat guvernarea ca să se instaleze drept împărat, ci Îl 

consideră asemenea lui Pilat, ca o ființă neputincioasă, ne-

vrednică să fie luată în seamă, chiar amuzându-se că Evreii 

Îl acuzau că era un pericol pentru Cezar. De aceea, în semn 

de batjocură, Irod Îl îmbracă pe Isus într-o robă, își bate joc 

de El și Îl trimite înapoi la Pilat, pe străzile Ierusalimului, 

îmbrăcat în această robă. 
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Apoi aflăm că Evreii l-au preferat pe Baraba în locul 

lui Isus, devenind dintr-o dată violenți prin vociferări fe-

roce față de Pilat, îndemnându-l să Îl trimită pe Hristos la 

răstignire. De aceea, după ce Îl achitase deja de două ori și 

după achitarea de către Irod, Pilat Îl supune nedrept pe 

Isus unei a treia cercetări, în încercarea de a găsi un argu-

ment suficient pentru răstignire. Înaintea judecății, Hris-

tos a fost dezbrăcat de haine și biciuit, astfel că El Și-a dat 

spatele să fie bătut. După aceasta, chiar dacă Pilat și-a 

menținut evaluarea că nu găsise nimic de învinuit la El, 

manifestându-și nedreptatea în continuate, L-a dat pe 

Hristos să fie răstignit, doar pentru că îi era teamă de Evrei. 

Înainte de executarea sentinței, vrăjmașii Lui cruzi, laolaltă 

cu soldații romani, au găsit iar plăcere în a-L batjocori, așa 

că se adună în jurul Lui, Îl dezbracă iarăși, Îl îmbracă într-o 

robă roșie, Îi pun o trestie în mână și o cunună de spini pe 

cap, se pleacă pe genunchi înaintea Lui și, în batjocură, Îi 

strigă: „Plecăciune, Împăratul Iudeilor!” (Matei 15:18). De 

asemenea, ei L-au scuipat, I-au luat trestia din mână și L-

au lovit cu ea în cap. După aceasta, ei L-au dus să Îl răstig-

nească, obligându-L să Își ducă crucea până când s-a pră-

bușit sub greutatea ei, ea fiind pusă apoi pe umerii lui Si-

mon din Cirena. 

În final, ajungând la Muntele Calvarului, ei au pus în 

aplicare sentința pe care Pilat o pronunțase atât de ne-

drept. Ei L-au țintuit pe cruce, apoi L-au ridicat și L-au lă-

sat acolo suspendat de cuiele care I-au străpuns mâinile și 

picioarele. Acesta a fost momentul când suferințele lui 
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Hristos au atins apogeul. Acesta a fost momentul când pa-

harul pentru care se rugase să treacă, s-a apropiat de El. 

De aceea, El îl bea, și îl bea până la capăt. În acele vremuri, 

răstignirea era cea mai chinuitoare moarte la care oamenii 

erau supuși când erau pedepsiți. Nu a existat niciun fel de 

moarte atât de chinuitoare ca aceea. De aici și termenul 

latin folosit, care are sensul de chin. Dincolo de ceea de 

Domnul nostru a suferit în trupul Său, prin moartea Sa 

extrem de chinuitoare, El a îndurat cu mult mai mult în 

sufletul Său. Acesta a fost momentul trudei sufletului Său, 

despre care a vorbit profetul din vechime. Acesta a fost 

momentul când Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească 

prin suferință. Acesta a fost momentul când El S-a dat pe 

Sine la moarte (cf. Isaia 53). Iar dacă doar gândul anterior 

la acest pahar L-a făcut să verse stropi mari de sânge, cu 

cât mai dureroasă și mai îngrozitoare trebuie să fi fost si-

tuația de acum, când a băut paharul! Mulți martiri au în-

durat mult în trupurile lor, în timp ce sufletele lor au fost 

bucuroase și au cântat de bucurie, pentru că au fost susți-

nuți de Dumnezeu în suferințele lor în omul exterior, și au 

triumfat în fața acestora. Acest lucru nu s-a petrecut în ca-

zul lui Hristos, căci El n-a avut parte de niciun sprijin, căci 

suferințele Lui au fost manifestate în principal în sufletul 

Lui, deși cele trupești erau și ele foarte mari. În răstignirea 

Lui, Hristos nu a transpirat stropi de sânge, ca anterior, 

dar aceasta nu s-a petrecut pentru că agonia Lui nu ar fi 

fost la fel de mare acum, ci pentru că sângele Lui a curs 

într-un alt fel. Chiar dacă El nu a transpirat stropi de 

sânge, organele Lui interne probabil că au fost zdrobite în 
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trupul Lui, căci, atunci când coapsa Lui a fost străpunsă, 

din trupul Lui a izbucnit sânge și apă. În felul acesta s-a 

împlinit literal ceea ce fusese profețit în Psalmul 22:14: 

„Am ajuns ca apa, care se scurge, și toate oasele mi se des-

part; mi s-a făcut inima ca ceara, și se topește înlăuntrul 

meu”. Chiar și văzându-L trecând prin aceste suferințe, 

Evreii au continuat să Îl batjocorească, să clatine din cap 

și să spună: „Tu, care strici Templul și-l zidești la loc în 

trei zile, mântuiește-Te pe Tine însuși! Dacă ești Tu Fiul 

lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!” (Matei 27:40). 

Chiar și preoții, cărturarii și bătrânii s-au alăturat acestui 

cor de strigăte batjocoritoare, spunând: „Pe alții i-a mân-

tuit iar pe Sine nu Se poate mântui!” (v. 42). Probabil că și 

diavolul L-a chinuit în același timp cu toată puterea Lui, 

căci este scris că „acesta este ceasul vostru și puterea în-

tunericului” (Luca 22:53). 

În aceste suferințe, Hristos a strigat în final cu glas 

tare și a spus „S-a isprăvit” (Ioan 19:30), „apoi Și-a plecat 

capul, și Și-a dat duhul”. Așa s-a sfârșit cel mai măreț și 

mai minunat lucru care a fost făcut în istoria omenirii. În-

gerii privesc acum cea mai uimitoare priveliște pe care au 

avut vreodată ocazia să o vadă. Acum a fost împlinit prin-

cipalul lucru despre care vorbeau diferitele rânduieli ale 

legii ceremoniale, toate dispensațiile simbolice și tipice, și 

toate jertfele ce s-au adus de la începutul lumii. 

Hristos a rămas sub puterea morții până în dimineața 

celei de-a treia zi, când a fost încheiată acea măreață lu-

crare, anume obținerea răscumpărării noastre, pentru 
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care se făcuse atâta pregătire de la începutul lumii. Acum 

s-a încheiat tot ceea ce era necesar pentru a satisface ame-

nințările Legii și tot ceea ce era necesar pentru împlinirea 

dreptății divine. Acum a fost plătită toată datoria cerută de 

dreptatea răzbunătoare a lui Dumnezeu. Acum s-a încheiat 

cu totul lucrarea de obținere a vieții veșnice. De acum nu 

mai era nevoie de nimic altceva pentru a obține mântuirea 

păcătoșilor, căci niciun alt lucru nu s-a mai făcut de atunci 

în acest sens, și nici nu se va mai face vreodată, în vecii 

vecilor. 
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Capitolul 11.  

APLICAȚII 

 

În studiul istoriei răscumpărării, am arătat cum 

această lucrare a mers înainte de-a lungul celor două pe-

rioade principale dintre cele trei în care am împărțit isto-

ria lumii, adică de la căderea omului în păcat până la în-

truparea lui Hristos și de la întruparea lui Hristos până la 

sfârșitul perioadei smeririi Domnului. În cazul primeia 

dintre aceste perioade, am explicat specific cum Dumne-

zeu a pregătit calea pentru venirea lui Hristos și pentru 

obținerea răscumpărării, iar în ce privește cea de-a doua 

perioadă am arătat cum s-a făcut acea răscumpărare și 

cum ea a fost obținută. În acest capitol vreau să folosesc 

ceea ce am spus până acum pentru câteva aplicații. 

MUSTRĂRI 

Voi începe cu câteva mustrări, anume în ce privește 

necredința, neprihănirea de sine și tratarea cu nepăsare a 

mântuirii oferite și înfăptuite de Hristos. 

I. Ce mult îi mustră aceste lucruri pe cei care nu cred 

în Domnul Isus Hristos! Altfel spus, această mustrare se 

referă la cei care nu Îl primesc din inimă. Oamenii pot să 

Îl primească pe Isus printr-o pretenție exterioară, și pot să 

își dorească să aibă parte de unele beneficii din ceea ce 
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Hristos a obținut, și totuși inimile lor să nu Îl primească. 

Ei pot să nu pună niciun fel de inimă în ceea ce fac pentru 

Hristos, pot să nu aibă nicio prețuire pentru El și niciun 

respect sincer față de El. Se poate ca astfel de oameni să 

nu-și fi deschis niciodată inima față de El, ci să fi stat de-

parte de El în toate zilele lor, din clipa când mântuirea le-

a fost oferită și până azi. Chiar dacă inimile lor s-au des-

chis față de alți oameni, ba încă s-au deschis complet, ac-

ceptând orice li s-a oferit, permițând unei mulțimi de lu-

cruri să se așeze pe tronul inimilor lor, Hristos a fost ținut 

la distanță în tot acest timp, așa încât acești oameni au fost 

surzi față de toate chemările Lui. Ei nu au putut găsi nicio-

dată în ei înșiși o înclinație a inimii pentru a-L primi, și 

nici nu și-au pus vreodată încrederea în El. 

Aș vrea să îi chem pe acești oameni să se gândească la 

cât de mare este păcatul lor atunci când Îl resping pe Isus 

Hristos. Dragul meu, respingi Persoana glorioasă pentru 

care Dumnezeu a făcut pregătiri atât de mari printr-o serie 

atât de minunată de acțiuni ale providenței Lui, de la înce-

putul lumii până acum, și pe care, după ce toate lucrurile 

au fost gata, Dumnezeu L-a trimis în lume să împlinească 

un lucru necunoscut până atunci, anume unirea dintre na-

tura divină și cea umană într-o singură Persoană. Tu te 

faci vinovat de respingerea mărețului Mântuitor care, 

după o astfel de pregătire, a făcut concret răscumpărarea, 

și care, după ce a petrecut 33 sau 34 de ani în sărăcie, 

trudă și batjocură din partea altora, a obținut răscumpă-

rarea, dându-Și viața prin suferințe extreme, așa cum ți-
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am arătat. Astfel, prin moartea Lui și stând pentru trei zile 

sub puterea morții, El a încheiat răscumpărarea. Aceasta 

este Persoana pe care o respingi și o disprețuiești. Ceea ce 

faci este să tratezi cu ușurătate gloria acestei Persoane și 

toată dragostea strălucitoare a lui Dumnezeu Tatăl, care 

L-a trimis în lume, alături de toată iubirea Lui uimitoare 

dovedită în această întreagă lucrare. Acea piatră prețioasă 

pe care Dumnezeu a pus-o în Sion ca temelie în maniera 

în care a făcut-o și prin lucrările minunate despre care ai 

auzit, este o piatră față de care te împotrivești. 

Uneori păcătoșii se minunează de ce necredința este 

privită ca un păcat atât de mare, dar dacă te gândești la 

ceea ce ai citit până acum, ai putea oare să nu te minunezi? 

Dacă acest Mântuitor este atât de măreț, iar lucrarea Lui 

atât de uimitoare, și dacă s-au făcut atât de multe și mari 

lucruri ca ea să fie împlinită, cu adevărat nu ne putem 

mira de faptul că respingerea acestui Mântuitor este un act 

atât de provocator la adresa lui Dumnezeu. Respingerea 

Lui aduce o vinovăție mai profundă decât păcatele celor 

mai răi dintre păgâni, care n-au auzit niciodată de aceste 

lucruri și cărora nu li s-a oferit niciodată acest Mântuitor.  

II. Ceea ce s-a spus este un bun temei pentru mustrarea 

celor care, în loc să își pună credința în Hristos, se bazează 

pe meritele lor spre mântuire. Oare nu este un lucru obișnuit 

să vezi oamenii luând asupra lor lucrarea măreață pe care 

Hristos a venit în lume ca să o împlinească? Oare nu îi ve-

dem punându-și credința în rugăciunile lor, în purtarea lor 

bună, în truda lor religioasă, în reformarea vieților lor și 
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în lepădarea lor de sine, cu gândul că aceste lucruri îi vor 

califica înaintea lui Dumnezeu, închipuindu-și că ele vor 

face ispășire pentru păcatele lor? Haideți să ne gândim la 

următoare de trei aspecte ale acestui subiect: 

1. Ce lucru uriaș iei asupra ta! Ceea ce vrei să faci este 

lucrarea mărețului Mântuitor al lumii. Chiar dacă ești sărac, 

nevrednic, ticălos și contaminat, totuși, în aroganța ta, iei 

asupra ta tocmai lucrarea pentru care singurul Fiu al lui 

Dumnezeu S-a făcut om și pentru care Dumnezeu a folosit 

patru mii de ani de lucrări extraordinare ale providenței Lui, 

creând calea pentru venirea lui Hristos ca să împlinească 

această lucrare. Aceasta este lucrarea pe care, în nebunia ta, 

îți închipui că ești suficient de abil să o faci, ca și cum rugă-

ciunile, meritele și faptele tale ar fi perfecte în acest scop. 

Gândește-te cât de zadarnic este gândul pe care îl nutrești în 

sinea ta. Oare cum arată această aroganță înaintea lui Hris-

tos, pe care L-a costat atât de mult? Lucrarea aceasta a fost 

făcută de El, o Persoană atât de măreață și glorioasă, cu pre-

țul trecerii Sale printr-o mare de sânge și prin mijlocul cup-

torului mâniei lui Dumnezeu. Cât de zadarnică trebui să fie 

aroganța ta înaintea lui Dumnezeu, când El te vede imagi-

nându-ți că ești suficient de meritoriu, crezând că ești sufici-

ent, în nevrednicia și spurcăciunea faptelor tale, pentru îm-

plinirea acelei lucrări a Fiului Său, când Dumnezeu a pregătit 

calea Lui implicându-Se atât de mult în toate marile eveni-

mente ale acestei lumi vreme de atâtea veacuri! 

2. Dacă ar exista vreun motiv întemeiat ca să îți pui 

încrederea în neprihănirea proprie, atunci tot ceea ce 
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Hristos a făcut pentru obținerea mântuirii și tot ceea ce 

Dumnezeu a făcut de la căderea omului în vederea pregă-

tirii căii pentru venirea lui Hristos trebuie să fi fost în za-

dar. Neprihănirea ta închipuită Îl acuză pe Dumnezeu de 

cea mai mare nebunie, ca și cum El ar fi făcut toate acele 

lucruri în zadar, ca să obțină ceva pe care tu, prin rugăciu-

nile tale sărmane și murdare, și prin măruntele eforturi pe 

care le faci în religia ta, crezi că ești suficient să îl realizezi 

prin propriile puteri și prin aceste mijloace. Dacă așa stau 

lucrurile, atunci nu ai nevoie de niciun Hristos: „dacă ne-

prihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos” 

(Galateni 2:21). 

Dacă crezi că poți face aceasta prin rugăciunile și fap-

tele tale bune, Hristos ar fi putut să fie scutit de durerile 

Lui, ar fi putut să Își scutească sângele, să rămână la piep-

tul Tatălui Său, fără a Se coborî în această lume rea pentru 

a fi disprețuit, ocărât și persecutat până la moarte. Dum-

nezeu n-ar fi trebuit să Se deranjeze deloc, așa cum a fă-

cut-o vreme de patru mii de ani, făcând în tot acest timp 

atât de multe schimbări în lume, pentru a împlini ceea ce 

tu crezi că poți realiza în doar câteva zile, prin câteva me-

rite religioase obținute fără prea mare efort. Gândește-te 

ce nebunie mai mare ai fi putut să născocești decât să in-

sinuezi că Dumnezeu ar fi făcut toate acele lucruri, deși nu 

erau necesare, și că, în schimb, El ar fi putut să te cheme 

să faci pasul înainte și să îți încredințeze această lucrare, 

pe care crezi oricum că o poți face atât de ușor. Vai! Cât de 

orbi sunt oamenii firești! Cât de zadarnice sunt gândurile 
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și evaluarea pe care o fac propriilor persoane! Cât de puțin 

își cunosc nimicnicia și murdăria! Ce lucruri mari își 

asumă! 

3. Tu, cel care îți pui credința în neprihănirea proprie, 

este bine să știi că îți arogi cinstea celui mai măreț lucru 

pe care Dumnezeu l-a făcut vreodată. Tu îți închipui că ești 

nu doar capabil să faci lucrări divine, ci mândria și vanita-

tea ta sunt atât de mari, încât nu te mulțumești decât lu-

ând asupra ta cea mai măreață lucrare pe care Dumnezeu 

însuși a înfăptuit-o. Prin ceea ce s-a spus până aici, poți 

vedea cum Dumnezeu a subordonat toate celelalte acțiuni 

ale Sale acestei lucrări de răscumpărare. Acțiunile provi-

denței lui Dumnezeu, de la începutul generațiilor oameni-

lor, au fost toate îndreptate către a deschide calea pentru 

obținerea răscumpărării. Dacă iei asupra ta lucrarea de 

răscumpărare, este ca și cum ți-ai asuma să faci un lucru 

mai mare și mai măreț decât dacă ai fi vrut să demonstrezi 

că poți crea o lume. Și ce spectacol ai fi făcut dacă te-ai fi 

apucat cu seriozitate să creezi un univers, să te îmbraci cu 

strălucire, să pretinzi că poți rosti un cuvânt plin de putere 

și să chemi în existență un întreg univers din nimic, mer-

gând chiar până acolo încât să spui, „Să fie lumină... să fie 

un cer” și așa mai departe. De aceea, gândește-te că, în în-

cercarea ta de a împlini răscumpărarea prin puterile tale, 

tu vrei să faci un lucru mai măreț decât creația, îți arăți 

seriozitatea în pretenția ta și nu pari să te clintești pe 

această cale. Tu îți dai toate silințele și ești plin de închi-

puirea că ai toată puterea și abilitatea necesare pentru 



CAPITOLUL 11  317 

 

această lucrare, și, în consecință, speranțele tale te fac să 

crezi că vei reuși. 

Tu îți închipui că poți să faci cea mai măreață și mai 

dificilă parte a acestei lucrări, anume să obții răscumpăra-

rea. După mintea ta, Hristos ar putea să facă alte părți ale 

acestei lucrări, fără plată, dar această parte L-a costat viața 

și nenumărate dureri și trudă. Totuși, exact aceasta este 

partea pe care oamenii aut0-neprihăniți se apucă să o îm-

plinească prin puterile lor. Dacă toți îngerii din ceruri ar fi 

fost suficienți pentru această lucrare, s-ar mai fi apucat 

oare Dumnezeu să împlinească lucrurile pe care le-a făcut 

în vederea răscumpărării? L-ar fi trimis El oare în lume pe 

singurul Său Fiu, Creatorul îngerilor, ca să facă ceea ce a 

făcut și să sufere atât de mult? 

Ceea ce oamenii auto-neprihăniți iau asupra lor înșiși 

este lucrarea pe care Hristos Și-a asumat-o atunci când a 

fost în agonia Sa și când a vărsat stropi mari de sânge, 

când a murit pe cruce, împlinind cel mai măreț lucru pe 

care ochii îngerilor l-au văzut vreodată. Oricât de mare și 

deosebită ar fi această lucrare, astfel de oameni își imagi-

nează că pot face ceea ce Hristos a reușit să facă. De fapt, 

auto-neprihănirea lor Îl acuză pe Hristos că S-a jertfit de-

geaba prin aceste suferințe, că jertfa Lui ar fi cea mai mare 

dovadă de nebunie pe care au văzut-o vreodată îngerii și 

oamenii, în loc să fie cea mai glorioasă manifestare a înțe-

lepciunii și harului divin. Da, neprihănirea de sine face ca 

tot ceea ce Hristos a împlinit de-a lungul întregii Lui vieți, 

tot ceea ce El a spus și a suferit, chiar întruparea Lui, ba 
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chiar tot ceea ce Dumnezeu făcuse prin acțiunile mărețe 

ale providenței Lui de la începutul lumii până la Cruce, să 

nu fie nimic altceva decât acțiuni de o nebunie extremă, 

sălbatică și imposibil de înțeles.  

Ar putea să ne mire că un spirit auto-neprihănit este 

ilustrat de Scriptură ca unul fatal pentru sufletele oameni-

lor? Ar putea să ne mire că Hristos este ilustrat în Scriptură 

ca fiind stârnit de farisei și de ceilalți care și-au pus încre-

derea în ei înșiși, închipuindu-și că sunt neprihăniți și fiind 

mândri de bunătatea lor, crezând că performanțele, meri-

tele și faptele lor ar fi putut să constituie un preț valoros 

pentru a câștiga favoarea și dragostea lui Dumnezeu? 

De aceea, astfel de oameni trebuie avertizați așa încât 

să se ferească de o atitudine auto-neprihănită. Tu, cel care 

cauți mântuirea și manifești străduință în religie, aminte-

ți și păzește-te să nu îți pui încrederea în ceea ce faci tu. 

Nu hrăni niciun astfel de gând imaginându-ți că, văzând 

cât de mult te-ai reformat și ce zel ai uneori în emoțiile 

religioase, Dumnezeu va fi împăcat în ceea ce te privește 

și nu Își va mai manifesta mânia față de păcatele tale, că Îl 

vei câștiga prin astfel de lucruri și Îi vei atrage inima ca să 

îți arate îndurare. Dacă hrănești astfel de gânduri în min-

tea ta, crezând că Dumnezeu este obligat față de tine cu 

ceva, și că El nu ar acționa drept dacă ți-ar refuza rugăciu-

nile și eforturile, dacă te cerți cu Dumnezeu și te plângi că 

El nu face nimic, aceasta arată că părerea ta despre tine 

este că ești suficient de neprihănit, că ai avea în meritele 

tale prețul valoros al mântuirii și că ar trebui să fii acceptat 
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de Dumnezeu ca atare. Astfel de cârtiri față de Dumnezeu 

și certuri cu El, pentru că nu observă neprihănirea ta, 

arată clar că ești vinovat de aroganță, că te consideri sufi-

cient ca să poți oferi prin puterile tale prețul propriei mân-

tuiri. 

III. Ceea ce s-a afirmat pe această temă îi mustră pe cei 

care tratează cu neglijență mântuirea oferită prin Hristos. 

Acești oameni trăiesc o viață lipsită de simțiri, neglijează 

chestiunea religiei și propriul suflet, tocmai prin faptul că 

nu fac nimic ca să Îl primească pe Hristos sau ceea ce El a 

făcut și a suferit, nefiind interesați în niciun fel de acea 

mântuire glorioasă pe care El a obținut-o. Ei au mințile cu 

totul preocupate de câștigurile din această lume, de deșer-

tăciunile și plăcerile tinereții, vorbind ușuratic despre ceea 

ce ei aud în privința mântuirii lui Hristos, așa că nu o caută 

în niciun fel.  

În cele ce urmează, vreau să ridic câteva întrebări față 

de tine, cititorul meu. 

1. Oare a fost posibil ca atât de mulți profeți, împărați 

și oameni neprihăniți să fie atât de preocupați de subiectul 

mântuirii chiar înainte ca răscumpărarea să fie procurată, 

după multe epoci de la moartea lor, iar tu să o ignori, după 

ce vezi că ea a fost împlinită? Ai auzit ce preocupare deo-

sebită a avut Biserica din toate veacurile pentru răscum-

părarea viitoare care avea să fie făcută de Hristos, cât de 

bucuroși s-au gândit credincioșii la ea, cum au vorbit des-

pre ea, cu câtă sârguință au studiat și au cercetat aceste 

lucruri, cum au cântat cântări de veselie și și-au dedicat 
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mult inimile subiectului mântuirii, deși nu s-au așteptat ca 

ea să fie realizată decât după multe veacuri de la moartea 

lor.1 Cât de mult au vorbit Isaia, Daniel și alți profeți des-

pre această răscumpărare! Cât de mult au fost consacrate 

inimile lor, și cât de atente au fost mințile lor la acest su-

biect, studiindu-l cu sârguință! Cum au fost gândurile lui 

David cuprinse de această temă! El a afirmat că, pentru el, 

mântuirea era toată dorința sufletului lui.2 Cum și-a folosit 

el vocea și harpa celebrând această răscumpărare și mani-

festarea glorioasă a harului divin prin ea! El a făcut toate 

aceste lucruri deși a privit răscumpărarea știind că ea nu 

era încă realizată, văzând-o ca pe un lucru ce urma să fie 

realizat negreșit, după mai multe veacuri. Ba chiar înain-

tea lui, Avraam și ceilalți patriarhi s-au bucurat în aștep-

tarea zilei lui Hristos și a răscumpărării pe care El avea să 

o facă! Chiar și sfinții de dinainte de potop au fost puternic 

mișcați de așteptarea acestui eveniment glorios, chiar 

dacă, pentru ei, el aparținea unui viitor îndepărtat și le-a 

fost descoperit destul de obscur. 

Acum, însă, toate aceste lucruri îți sunt propovăduite 

ca unele care au fost împlinite. Biserica de acum a văzut 

 
1 1 Petru 1:10-12 – „Prorocii, care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au 

făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să 

vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când 
vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a 

fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi 

le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer 

și în care chiar îngerii doresc să privească”. 
2 2 Samuel 23:5 – „Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuși El a 

făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face El 

oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea și bucuria mea?” 
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realizate toate aceste lucruri mărețe despre care cei dina-

inte au profețit cu bucurie, și ți s-a arătat din abundență 

felul în care toate acestea s-au împlinit: „Adevărat vă spun 

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). Cu toate acestea, deși lucrurile despre care vorbim 

sunt puse din abundență înaintea ta și îți este demonstrat 

clar că ele sunt deja împlinite, tu le tratezi cu atâta ușură-

tate! Ești lipsit de preocupare față de ele, umblând după 

alte lucruri, neavând niciun fel de interes pentru ele. Cu 

adevărat, păcatul tău trebuie să fie extrem de grav înaintea 

lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat avantaje deosebite spre 

mântuirea ta veșnică, cu mult mai mari decât ale sfinților 

din vechime. El te-a așezat într-o vreme mult mai glori-

oasă, ți-a dat o descoperire mai clară despre Hristos și des-

pre mântuirea Lui și, cu toate acestea, tu neglijezi toate 

aceste avantaje și mergi înainte pe un curs nepăsător al 

vieții, ca și cum nimic nu s-ar fi făcut și nu ți s-ar fi oferit. 

2. Oare îngerii au fost atât de implicați și atrași de 

această mântuire prin Hristos de la căderea omului în pă-

cat, chiar dacă ei nu au niciun folos imediat, iar tu, care 

ai nevoie de ea și căruia îți este oferită, să stai atât de 

nepăsător în fața ei? Tu ai auzit cum îngerii I s-au supus 

de la început lui Hristos ca Mijlocitor și cum au fost, în 

toată această vreme, duhuri slujitoare față de El. În toate 

acțiunile deosebite despre care ai auzit că s-au petrecut de 

la începutul lumii, ei au fost activi și s-au purtat ca o flacără 
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de foc în această lucrare, fiind implicați cu sârguință ma-

ximă ca duhuri slujitoare lui Hristos spre împlinirea pla-

nului măreț al răscumpărării omului. Când Hristos a venit, 

ei au fost implicați din plin! Au venit la Zaharia pentru a-l 

informa de venirea înaintemergătorului lui Hristos. Ei au 

venit la Fecioara Maria, pentru a o înștiința de nașterea 

apropiată a lui Hristos. Ei au venit la Iosif și l-au avertizat 

de pericolul care Îl amenința pe Pruncul mântuitor, călău-

zindu-l să se adăpostească în fața pericolului. Ce implicați 

au fost îngerii la momentul nașterii lui Hristos! O întreagă 

oștire cerească a izbucnit în cântece de laudă cu acest pri-

lej: „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, și pace pe 

pământ între oamenii plăcuți Lui” (Luca 2:14). După 

aceasta, din când în când, ei I-au slujit lui Hristos în vreme 

ce El s-a aflat pe pământ, precum după ispitirea Lui, în 

agonia Sa din Grădina Ghetsimani, la învierea și la înălța-

rea Lui. Toate aceste lucruri arată că ei au fost foarte im-

plicați în această lucrare, iar Scriptura ne arată că ei pri-

vesc la toate aceste lucruri: „în care chiar îngerii doresc să 

privească” (1 Petru 1:12). Ei sunt prezentați și în cartea 

Apocalipsa cântând laude în ceruri Aceluia care stă așezat 

pe scaunul de domnie și Mielului! Oare toți aceștia să fie 

atât de atrași de lucrarea de răscumpărare și de Cel ce a 

făcut-o, ei neavând nevoie de ea pentru ei înșiși și nefiind 

dintre cei care ar câștiga ceva de pe urma ei, pentru că nu 

le este oferită, iar tu, căruia ți se oferă și care te afli într-o 

nevoie extremă de a fi mântuit, să o ignori și să nu fii pre-

ocupat de ea? 
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3. A trudit Hristos atât de mult și a suferit atât de greu 

ca să obțină această mântuire, iar tu să crezi că nu merită 

eforturile tale de a o căuta? A avut mântuirea ta atât de 

mare importanță în gândul lui Hristos așa încât să Îl con-

vingă să devină om și să sufere chiar moartea pentru a o 

obține? Oare această mântuire să nu prețuiască nimic pen-

tru tine, care ai nevoie de ea și care vei pieri veșnic fără 

ea? Cum ai putea să nu fii atras de o moștenire atât de 

mare după ce vezi că ea a fost procurată și toate lucrurile 

sunt gata? 

4. Oare Dumnezeul cel mare a fost preocupat de 

această mântuire așa încât a răsturnat lumea ca să creeze 

calea pentru ea și, după toate lucrurile care au fost făcute 

și împlinite, oare nu merită s-o cauți și tu? Amintește-ți ce 

lucrări mărețe și minunate au fost făcute! Adu-ți aminte 

câți regi au fost ridicați și coborâți, ce număr mare de pro-

feți a fost ridicat, cum a fost separat un popor de restul 

lumii, cum au fost înălțate și coborâte popoare și împără-

ții, și cum adesea întreaga stare a lumii s-a schimbat repe-

tat, trecând prin revoluții și cuceriri secole la rând, pentru 

a deschide calea obținerii acestei mântuiri! Apoi, la sfârși-

tul acestor veacuri, Mântuitorul cel măreț a venit, trecând 

printr-o lungă serie de ocări și suferințe, fiind lovit de 

toate valurile mâniei lui Dumnezeu din cauza păcatelor oa-

menilor, atât de mult încât I-au copleșit sufletul... După ce 

toate aceste lucruri s-au făcut pentru procurarea mântuirii 

pentru păcătoși, oare ea nu este vrednică de atenția ta, de 

preocuparea ta? Ai putea să rămâi atât de indiferent încât 
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să o lepezi, încât ea să nu prețuiască nimic prin comparație 

cu câștigurile lumești, cu hainele scumpe și cu distracțiile 

tinerești, ca și cu orice alte lucruri de nimic? 

O, tu, cel care trăiești ignorând această mântuire, 

gândește-te la ceea ce faci! Tot ce ai citit până aici despre 

această temă poate să îți demonstreze de ce apostolul a 

exclamat: „Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față 

de o mântuire așa de mare?” (Evrei 2:3), și de ce a spus cu 

indignare în Faptele Apostolilor 13:41: „Uitați-vă, dispre-

țuitorilor, mirați-vă și pieriți; căci în zilele voastre, am să 

fac o lucrare, pe care n-o veți crede nicidecum, dacă v-ar 

istorisi-o cineva”.  

Dumnezeu te privește ca pe un dușman mare al Crucii 

lui Hristos, ca pe un adversar și disprețuitor al gloriei aces-

tei mărețe lucrări. Dacă Dumnezeu a socotit gloria mântu-

irii atât de mare încât a distrus multe popoare pentru a 

pregăti calea pentru slava Fiului Său, cât de mare va fi 

zdrobirea acelora care sunt împotrivitori și disprețuitori 

ca tine, care continuă să trăiască fără pocăință, când bu-

năstarea lor veșnică le este prezentată pe calea acestei glo-

rii! Cu siguranță că vei fi zdrobit în bucăți ca vasul olarului 

și călcat în picioare ca praful străzii.  

Ca urmare a răbdării Lui minunate, Dumnezeu ar pu-

tea să îi tolereze pentru o vreme pe păcătoșii împietriți și 

nepăsători, dar va veni și acel ceas când nu îi va mai su-

porta pe acești disprețuitori ai Fiului Său preaiubit și ai 

mântuirii Lui mărețe, căci slava Lui este atât de prețuită 

de El încât îi va mistui total, fără remediu și fără milă. 
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ÎNCURAJĂRI 

Voi încheia cu a doua categorie de aplicații, îndreptate 

spre încurajarea sufletelor împovărate, îndreptându-le că-

tre a-și pune credința în Hristos spre mântuirea lor. Aici 

mă voi adresa celor care nu sunt neglijenți și nepăsători, 

ci caută activ să Îl primească pe Hristos și să facă din El 

principala lor preocupare, fiind conștienți într-o anumită 

măsură de nevoia lor și temători de mânia care vine. Mă 

voi adresa aici acelora pentru care, ceea ce am spus până 

acum, constituie un motiv important de încurajare, și îi voi 

îndemna să își sprijine sufletul pe Domnul Isus Hristos. 

Vreau să îți ofer două motive adecvate pentru a te îndemna 

la aceasta. 

I. Caracterul complet al răscumpărării. Ai auzit că 

această lucrare de obținere a mântuirii a fost finalizată cu 

totul în vremea smeririi lui Hristos. Când Hristos a înviat 

din morți și a fost înălțat din acea smerire la care S-a supus 

spre mântuirea noastră, obținerea vieții veșnice s-a finali-

zat, așa că nu a mai existat nimic care să trebuiască să fie 

făcut pentru aceasta. Acum, însă, slujitorii sunt trimiși cu 

acest mesaj: „Iată că am gătit ospățul meu; juncii și vitele 

mele cele îngrășate au fost tăiate; toate sunt gata, veniți la 

nuntă” (Matei 22:4). De aceea, întrebarea este aceasta: 

Sunt păcatele tale multe și mari? Iată că Hristos a făcut 

totul pentru procurarea iertării lor. Nu este nevoie de nicio 

neprihănire de sine pentru a obține iertarea și îndreptăți-

rea ta, ci poți veni fără plată, fără bani și fără preț. Întrucât 

ți s-a făcut o invitație atât de liberă și fericită, vino, gol, 
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așa cum ești, vino, ca un biet infractor condamnat; vino și 

aruncă-te la picioarele lui Hristos, ca unul condamnat pe 

drept și total neajutorat. Aici există o mântuire completă 

înfăptuită prin Hristos și care ți se oferă prin El. De aceea, 

vino, acceptă această invitație și fii mântuit. 

II. Dacă Hristos ar respinge un singur om care ar veni 

la El spre mântuire, aceasta ar anula toate acele lucruri mă-

rețe pe care Dumnezeu le-a înfăptuit de la căderea omului 

în păcat până la întruparea lui Hristos. Dacă El l-ar refuza 

pe vreun om, aceasta ar anula tot ceea ce Hristos a făcut și 

a suferit câtă vreme s-a aflat pe pământ, ar anula chiar și 

întruparea Lui. Toate lucrurile mărețe care s-au făcut aici, 

pe pământ, în acest scop, pentru ca cei ce vin la Hristos să 

poată fi mântuiți, ar fi anulate. De aceea, poți fi sigur că 

Hristos nu va avea niciun fel de reținere pentru mântuirea 

celor care vin la El și care își pun credința în El, căci El nu 

are nicio dorință să ridice vreo piedică în calea propriei 

lucrări. Dumnezeu Tatăl nu te va refuza, căci El nu dorește 

să pună piedici lucrurilor pe care El le-a făcut vreme de 

sute și mii de ani pentru pregătirea căii de mântuire a pă-

cătoșilor, prin Hristos. De aceea, vino și ascultă chemările 

fierbinți și plăcute ale lui Hristos față de sufletul tău. Fă 

ceea ce El te invită și ceea ce îți poruncește: „Veniți la 

Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. 

Luați jugul Meu asupra voastră, și învățați de la Mine, căci 

Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru 

sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, și sarcina Mea 

este ușoară” (Matei 11:28-30).
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DE LA ÎNVIEREA LUI HRISTOS 

PÂNĂ LA SFÂRȘITUL LUMII 
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În analiza acestui subiect, am arătat deja felul cum lu-

crarea de răscumpărare a continuat de-a lungul primelor 

două dintre cele trei perioade în care am împărțit istoria 

lumii, de la căderea omului în păcat până la sfârșitul lumii.  

Am ajuns acum la a treia și ultima perioadă, care în-

cepe cu învierea lui Hristos, și doresc să arăt că perioada 

de timp de la sfârșitul smeririi lui Hristos și până la sfâr-

șitul lumii cuprinde aplicarea răscumpărării făcută de 

Hristos, prin efectele și succesul ei deosebit. 

REPREZENTĂRI BIBLICE                                           

ALE ACESTEI PERIOADE 

Obținerea răscumpărării prin Hristos a avut efecte 

extraordinare și un succes glorios și înainte de întrupa-

rea Lui, dar tot acel succes a fost doar unul pregătitor, în 

sensul anticipării, la fel cum există câteva fructe care se 

pârguiesc și sunt strânse înaintea sezonului de cules. Nu 

a existat mai mult succes înainte de venirea lui Hristos 

decât a considerat Dumnezeu că era necesar pentru pre-

gătirea căii venirii Sale. Momentul potrivit pentru succe-

sul sau efectul răscumpărării lui Hristos a fost stabilit 

pentru perioada de după realizarea răscumpărării, la fel 
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cum perioada potrivită ca lumea să se bucure de lumina 

soarelui este ziua, după răsăritul soarelui, chiar dacă ne-

am putea bucura de puțină lumină a lui prin reflectarea ei 

de către lună și înainte de răsărit. De aceea, succesul răs-

cumpărării lui Hristos a fost foarte mic chiar și în vremea 

când El a umblat pe pământ, dacă ar fi să îl comparăm cu 

perioada ulterioară. 

Totuși, odată ce Hristos a încheiat această cea mai 

măreață și mai dificilă dintre toate lucrările, a venit vre-

mea pentru atingerea obiectivului, pentru efectul ei glo-

rios. Odată ce a trecut prin tot șirul suferințelor și smeririi 

Sale, Hristos nu mai are nimic de suferit. Acum venise vre-

mea ca El să manifeste bucuria ce I-a fost pusă înainte. 

După ce Și-a dat sufletul ca jertfă pentru păcat, a sosit clipa 

să vadă sămânța Lui, să aibă parte cu cei mari și să împartă 

prada cu cei puternici. 

Unul dintre obiectivele lui Hristos în ceea ce El a făcut 

în vremea smeririi Sale a fost să pună o temelie pentru 

distrugerea împărăției Satanei, iar acum venise momentul 

de a realiza aceasta. De aceea, Hristos a spus cu puțin timp 

înainte de răstignirea Lui: „Acum are loc judecata lumii 

acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat 

afară” (Ioan 12:31). Un alt țel pe care l-a avut a fost să 

adune toate lucrurile într-unul singur, în Hristos. Acum 

venise vremea și pentru această promisiune: „Și după ce 

voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la Mine pe toți 

oamenii” (Ioan 12:32), care este în acord cu profeția lui 

Iacov despre Hristos, care a spus că, atunci când „va veni 
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Șilo, ... de El vor asculta popoarele” (Geneza 49:10). Un alt 

scop a fost mântuirea celor aleși. După încheierea suferin-

țelor Lui și desăvârșirea smeririi Sale, a venit vremea pen-

tru împlinirea acestui cuvânt: „măcar că era Fiu, a învățat 

să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a 

fost făcut desăvârșit, S-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă, 

urzitorul [autorul] unei mântuiri veșnice” (Evrei 5:8-9). 

Un alt țel a fost ca, prin aceste lucruri, să aducă glorie Per-

soanelor Sfintei Treimi: „Tată, a sosit ceasul! Proslăvește-

L pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să Te proslăvească” (Ioan 17:1). 

Un alt scop a fost proslăvirea sfinților: „după cum I-ai dat 

putere peste orice făptură, ca să le dea viața veșnică tutu-

ror acelora, pe care I i-ai dat Tu” (Ioan 17:2). Toate acțiu-

nile providenței lui Dumnezeu de la acest moment înainte, 

până la sfârșitul tuturor lucrurilor, sunt îndreptate către 

a-I da lui Hristos răsplata cuvenită și către a împlini țelul 

Lui pentru ceea ce a făcut și a suferit pe pământ, și să de-

săvârșească bucuria care Îi era pusă înainte. 

Înainte de a analiza aspectele specifice ale lucrurilor 

împlinite în această perioadă, voi trece în revistă felul în 

care cele două perioade discutate până acum sunt repre-

zentate în Scriptură. 

I. În mare parte, această perioadă este situată în Ve-

chiul Testament, și este denumită „vremurile de apoi”. Am 

citit adesea în profețiile Vechiului Testament despre lu-

cruri care aveau să se împlinească în vremurile de apoi, 

uneori chiar la sfârșitul veacurilor, iar acestea se refereau 

clar la perioada Evangheliei. Ea este denumită „zilele de 
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apoi” și „vremea de apoi”, pentru că constituie ultima pe-

rioadă din seria acțiunilor providenței lui Dumnezeu pe 

pământ, ultima perioadă din măreața lucrare de răscum-

părare, ca și cum ar fi suma lucrărilor providenței, ultima 

perioadă a legământului harului pe pământ. 

II. Toată această perioadă de timp este denumită uneori 

în Scriptură cu expresia „sfârșiturile veacurilor”, ca în 1 Co-

rinteni 10:11: „Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slu-

jească drept pilde, și au fost scrise pentru învățătura noas-

tră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor”. Prin această 

expresie, apostolul se referă la întreaga perioadă a Evan-

gheliei, de la nașterea lui Hristos până în Ziua Judecății: „pe 

când acum, la sfârșitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, 

ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa” (Evrei 9:26). Acest in-

terval de timp poate fi denumit „sfârșitul lumii”, căci în 

acest timp vor fi aduse toate lucrurile la finalul și țelul lor. 

Anterior, lucrurile se aflau într-o stare pregătitoare, dar 

acum se îndreaptă către final. Acum se apropie sfârșitul stă-

rii carnale a lucrurilor, care se degradează gradual, iar sta-

rea spirituală se dezvoltă tot mai mult. Mai specific putem 

spune că starea anterioară a Bisericii se sfârșește în această 

perioadă, acea stare firească, în care a fost supusă porunci-

lor și învățăturilor începătoare ale lumii. Apoi acum inter-

vine sfârșitul adunării Evreilor, prin distrugerea cetății și a 

țării. După aceasta vine și sfârșitul vechiului imperiu păgân, 

în vremea lui Constantin cel Mare. Urmează etapa finală a 

distrugerii împărăției vizibile a Satanei în această lume, că-

derea lui Antihrist și chemarea Evreilor. În final, va avea loc 
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distrugerea formei exterioare a acestei lumi, în încheierea 

Zilei Judecății. Cerul și pământul încep să se cutremure în 

așteptarea lui Hristos, înaintea distrugerii, potrivit profeției 

lui Hagai, astfel încât să rămână în picioare doar lucrurile 

care nu se pot clătina, adică acele lucruri care trebuie să fie 

mistuite, și să rămână doar cele ce trebuie să existe pe veci. 

În primul rând, poruncile exterioare ale închinării 

evreiești au ajuns la sfârșit, deschizând calea pentru insta-

urarea închinării duhovnicești, care va rămâne în veci: 

„‚Femeie’, i-a zis Isus, ‚crede-Mă că vine ceasul când nu vă 

veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusa-

lim... Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii 

adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă 

astfel de închinători dorește și Tatăl’” (Ioan 4:21, 23). Iată 

un exemplu care dovedește că lumea trecătoare se apropie 

de final, făcând loc instaurării Templului și cetății spiritu-

ale, care vor rămâne în veac. Un alt exemplu al îndepărtă-

rii acelor lucruri care au fost rânduite să înceteze, astfel 

încât să rămână doar cele statornice, este sfârșitul vechiu-

lui imperiu păgân, pentru a deschide calea Împărăției lui 

Hristos, care este veșnică. După aceasta, odată cu căderea 

lui Antihrist, se pune capăt împărăției vizibile a Satanei de 

pe pământ, spre întărirea Împărăției lui Hristos, o Împă-

răție veșnică, așa cum spunea profetul Daniel: „Dar dom-

nia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt 

pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinților Celui 

Preaînalt. Împărăția Lui este o împărăție veșnică, și toate 

puterile Îi vor sluji și-L vor asculta” (7:27), ceea ce este un 
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alt exemplu al sfârșitului lumii trecătoare și al începutului 

celei veșnice. Apoi, în final, chiar forma materială a acestei 

lumi corupte de păcat va ajunge la final, deschizând astfel 

calea ca Biserica să locuiască în altă lume, una veșnică. 

Este posibil ca apostolul să fi folosit expresia „sfârșitu-

rile veacurilor” (nu „sfârșitul”) tocmai pentru că lumea se 

îndreaptă gradual către sfârșit, în diverse etape, ca și cum 

lumea ar avea mai multe sfârșituri, unul după altul. Peri-

oada Evangheliei este o perioadă a încheierii lucrurilor 

vechi, căci ea este concentrată pe finalizarea lucrurilor care 

au fost pregătite sau pe abolirea celor anterioare. Acest timp 

pare cheltuit pe însumarea tuturor lucrurilor și pe a le duce 

la sfârșit și la împlinirea cuvenită. Acum se împlinesc toate 

simbolurile vechi, la fel cum în această perioadă se împli-

nesc toate profețiile făcute de la începutul lumii. 

III. Starea lucrurilor la care se ajunge în urma eveni-

mentelor din această perioadă este denumită un cer și un 

pământ nou: „Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou; 

așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile tre-

cute, și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Ci vă veți bu-

cura și vă veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face. Căci 

voi preface Ierusalimul în veselie, și pe poporul lui în bu-

curie... Căci după cum cerurile cele noi, și pământul cel 

nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea - zice 

Domnul - așa va dăinui și sămânța voastră și numele vos-

tru” (Isaia 65:17-18, 66:22; v. și 51:6). Starea anterioară a 

lumii, sau lumea veche, ajunge la sfârșit în această peri-

oadă, puțin câte puțin, pentru a începe noua stare sau 
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noua lume, care este spirituală. Urmarea acestor sfârșituri 

ale stării lumii vechi este că are loc începutul stării noi, cea 

veșnică. Astfel, distrugerea literală a Ierusalimului a fost 

însoțită de întemeierea Ierusalimului spiritual.  

Așa este și în cazul distrugerii imperiului păgân vechi 

și a tuturor sfârșiturilor stării vechi a lucrurilor, până ce, 

în final, chiar fața acestei lumi va ajunge la sfârșit, iar Bi-

serica va locui în Ceruri, noua ei locuință. Apoi vor fi înte-

meiate ceea ce sunt denumite cerurile noi și pământul cel 

nou.1 Țelul lui Dumnezeu în creația lumii a fost acela de a 

pregăti o Împărăție pentru Fiul Său (căci El este rânduit să 

fie moștenitorul lumii), care va rămâne în picioare în veci.  

Astfel, pentru ca Împărăția lui Hristos să fie înteme-

iată, lumea este adusă la sfârșitul ei, iar starea lucrurilor 

veșnice este întemeiată, astfel încât toate marile schimbări 

și revoluții ale lumii se încheie și deschid ușa veșniciei. Iată 

cât de mari sunt apele canalului lung al providenței lui 

Dumnezeu, care are atât de multe brațe și unduiri, dar 

care se varsă toate în oceanul potrivit, către care s-au în-

dreptat de la începutul cursului, și care ajung, iată, la 

odihna lor. Când Împărăția lui Hristos este întemeiată în 

lume, lucrurile trecătoare le fac loc celor veșnice, pentru 

că această lume este trecătoare. Tot astfel, primele ceruri 

și primul pământ ajung la final, iar cerurile noi și pămân-

tul cel nou, fiind veșnice, le iau locul. 

 
1 Apocalipsa 21:1 – „Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că cerul dintâi 

și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era”. 
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IV. Starea la care se ajunge prin evenimentele din 

această perioadă este denumită adeseori Împărăția ceruri-

lor sau Împărăția lui Dumnezeu. Citim foarte adesea în 

Noul Testament despre Împărăția cerurilor. Ioan Boteză-

torul a predicat că Împărăția cerurilor este aproape, și la 

fel au făcut și Hristos și ucenicii Lui după El, referindu-se 

la ceea ce așteptau Evreii în acele zile și denumeau în ace-

lași fel. Evreii își extrăseseră această așteptare și această 

expresie în principal din profeția lui Daniel în interpreta-

rea visului lui Nebucadnețar: „M-am uitat în timpul vede-

niilor mele de noapte, și iată că pe norii cerurilor a venit 

unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de 

zile și a fost adus înaintea Lui. I S-a dat stăpânire, slavă și 

putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoa-

rele, neamurile, și oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui 

este o stăpânire veșnică, și nu va trece nicidecum, și împă-

răția Lui nu va fi nimicită niciodată” (7:13-14). 

Această Împărăție a cerurilor este starea evanghelică 

a lucrurilor din Biserică și din lume, caracterizată prin 

succesul lucrării de răscumpărare a lui Hristos în această 

perioadă. Până în acest moment se ridicaseră împărății 

mari, precum imperiile Babilonian, Persan, Grec și Roman. 

Totuși, Hristos a venit pentru ridicarea ultimei Împărății, 

care nu este o împărăție pământească, ci una cerească: „Îm-

părăția Mea nu este din lumea aceasta” (Ioan 18:36). 

Aceasta este Împărăția despre care vorbește El: „Tatăl Meu 

Mi-a pregătit-o [împărăția]” (Luca 22:29). Ea a început 

imediat după învierea lui Hristos și crește în diferite etape 



CAPITOLUL 12  337 

 

din acel moment până la sfârșitul lumii. Uneori, prin ex-

presia „Împărăția cerurilor” se are în vedere nu doar sta-

rea spirituală a Bisericii, care a început după învierea lui 

Hristos, ci și acea stare mai desăvârșită care va fi obținută 

după căderea lui Antihrist, iar uneori chiar acea stare glo-

rioasă și binecuvântată pe care Biserica o va primi în Ziua 

Judecății: „Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și 

sângele să moștenească Împărăția lui Dumnezeu” (1 Co-

rinteni 15:50).  

În analiza acestui subiect, vreau să observăm anumite 

lucruri specifice prin care să înțelegem mai clar ceea ce 

Scriptura spune despre această perioadă. 

1. Întemeierea Împărăției lui Hristos este realizată în 

principal prin patru evenimente succesive deosebite, fie-

care dintre acestea fiind denumit în Scriptură „venirea lui 

Hristos în Împărăția Lui”. Primul eveniment este apariția 

lui Hristos în acele dispensații minunate ale providenței în 

zilele apostolilor, prin întemeierea Împărăției Sale și dis-

trugerea vrăjmașilor Lui, lucru care s-a sfârșit prin dărâ-

marea Ierusalimului. Acest lucru este denumit venirea lui 

Hristos în Împărăția Lui: „Adevărat vă spun că unii din cei 

ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul 

omului venind în Împărăția Sa” (Matei 16:28, și Matei 24). 

Al doilea eveniment este ceea ce s-a întâmplat în vremea 

împăratului Constantin cel Mare, prin căderea Imperiului 

Roman păgân. Această cădere este ilustrată ca venirea lui 

Hristos și este comparată cu venirea Lui spre judecată 

(Apocalipsa 6 până la sfârșit). Al treilea eveniment este 
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distrugerea lui Antihrist, fiind și el ilustrat ca venirea lui 

Hristos în Împărăția Lui, în capitolul 7 din cartea lui Daniel 

și în alte locuri. Al patrulea și ultimul eveniment este ve-

nirea lui Hristos spre judecata finală, eveniment descris 

asemănător în Scriptură. 

2. Fiecare dintre primele trei evenimente constituie o 

imagine vie, un simbol al celui de-al patrulea și cel din 

urmă, anume venirea lui Hristos spre judecata finală, la fel 

cum acțiunile din vechime ale providenței constituiau sim-

boluri ale primei veniri a lui Hristos. Așa cum ultima venire 

a lui Hristos spre judecată este însoțită de învierea morților, 

tot așa, fiecare dintre aceste trei evenimente este însoțit de 

o înviere spirituală. Acea venire a lui Hristos care a sfârșit 

prin dărâmarea Ierusalimului a fost precedată de o înviere 

spirituală glorioasă a sufletelor prin chemarea Neamurilor 

la mântuire, prin intermediul propovăduirii Evangheliei. 

Venirea lui Hristos în vremea lui Constantin a fost însoțită 

de o înviere spirituală glorioasă a celei mai mari părți a lu-

mii cunoscute la acea vreme, printr-o restaurare a acesteia 

într-o stare vizibilă a Bisericii, din situația păgână în care 

zăcea până atunci. Venirea lui Hristos la distrugerea lui An-

tihrist va fi însoțită de o înviere spirituală a Bisericii, după 

ce aceasta a zăcut timp îndelungat în moarte, în vremea lui 

Antihrist. Aceasta este denumită prima înviere în capitolul 

20 din cartea Apocalipsa. 

Și iarăși, așa cum Hristos, la ultima judecată, Se va 

descoperi glorios venind în gloria Tatălui Său, tot așa, în 

fiecare dintre aceste evenimente anterioare, Hristos Se va 
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manifesta glorios prin trimiterea judecăților asupra vrăj-

mașilor Lui și prin a arăta favoare față de Biserica Sa. Așa 

cum ultima venire a lui Hristos va fi însoțită de o strângere 

literală a aleșilor din cele patru colțuri ale cerului, tot așa, 

fiecare dintre evenimentele precedente este însoțit de o 

strângere spirituală a aleșilor, în poporul lui Dumnezeu. 

Așa cum această strângere laolaltă a aleșilor va fi realizată 

prin îngerii lui Dumnezeu cu sunet puternic de trâmbiță,2 

tot așa, fiecare dintre strângerile spirituale anterioare 

sunt făcute prin trâmbița Evangheliei, trâmbiță folosită de 

slujitorii lui Hristos, ocazie cu care se încheie o perioadă 

de degenerare și stricăciune mare, în fiecare dintre aceste 

circumstanțe. Înaintea fiecăreia există o perioadă de îm-

potrivire mare față de Biserică, mai întâi prin Evrei, apoi, 

înainte de al doilea eveniment, în vremea lui Constantin 

cel Mare, prin păgâni, apoi prin Antihrist, înainte de a treia 

venire, și, înainte de ultima, prin Gog și Magog, așa cum 

este descris în cartea Apocalipsa. 

Prin fiecare dintre aceste veniri ale lui Hristos, Dum-

nezeu face o eliberare glorioasă a Bisericii Sale. În cazul pri-

meia, care s-a sfârșit prin distrugerea Ierusalimului, ea a 

fost însoțită de aducerea Bisericii în dispensația glorioasă a 

Evangheliei. Cea de-a doua, care s-a petrecut în vremea lui 

Constantin, a fost însoțită de o trecere a Bisericii din cea 

de persecuție în starea de libertate, fiind respectată de au-

toritatea civilă și biruind asupra persecutorilor păgâni. A 

 
2 Matei 24:31 – „El îi va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare, și vor aduna pe 

aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă”. 



340         UN SINGUR PLAN  |  EDWARDS 

treia venire, care va avea loc la căderea lui Antihrist, va fi 

însoțită de o avansare a Bisericii în starea de biruință glo-

rioasă a adevărului, libertății, păcii și bucuriei, lucruri des-

pre care citim adesea în părțile profetice ale Scripturii. Ul-

tima venire va fi însoțită de trecerea Bisericii în gloria fi-

nală, în ceruri. 

Fiecare dintre aceste veniri ale lui Hristos este însoțită 

de o distrugere înfricoșătoare a celor răi, ca și a vrăjmași-

lor Bisericii. În cazul primei veniri, s-a produs distrugerea 

Evreilor persecutori, distrugere care a fost foarte dură. A 

doua venire a fost însoțită de judecățile înfricoșate asupra 

persecutorilor păgâni ai Bisericii. În cazul celei de-a treia, 

ea va fi însoțită de distrugerea îngrozitoare a lui Antihrist, 

cel mai crud și mai aspru vrăjmaș pe care Biserica l-a avut 

vreodată. A patra venire va fi însoțită de mânia și răzbu-

narea lui Dumnezeu asupra tuturor celor necredincioși. 

Mai mult, fiecare dintre aceste veniri ale lui Hristos are loc 

un sfârșit al unor lucruri vechi și un început al cerurilor 

noi și al pământului cel nou, altfel spus, sfârșitul unei stări 

temporare a lucrurilor și începutul uneia veșnice. 

3. Aș dori să observăm aici că fiecare dintre aceste pa-

tru dispensații deosebite, ilustrate ca veniri ale lui Hristos 

în Împărăția Lui, nu sunt decât pași sau etape în împlini-

rea unui singur eveniment. Ele nu constituie întemeierea 

mai multor împărății distincte ale lui Hristos, ci sunt doar 

grade diferite de împlinire a unui singur eveniment pro-

rocit: „M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, și 

iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; 
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a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea 

Lui. I S-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pen-

tru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile și oamenii 

de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică, și 

nu va trece nicidecum, și împărăția Lui nu va fi nimicită ni-

ciodată” (Daniel 7:13-14). Aceasta este ceea ce Evreii aștep-

tau și au denumit-o prin expresia „venirea Împărăției ceru-

rilor”. Aceasta aveau în vedere Ioan Botezătorul și Hristos 

când au spus că „Împărăția cerurilor este aproape”. Acest 

eveniment măreț este împlinit gradual, în mai multe etape. 

4. Când Hristos a venit să-Și întemeieze Împărăția în 

lume, prin predicarea apostolilor, perioadă ce s-a sfârșit 

prin distrugerea Ierusalimului, atunci s-a împlinit această 

promisiune într-o măsură glorioasă, măsură care a avan-

sat când imperiul păgân a fost distrus în vremea lui Con-

stantin, și care va avansa mai mult atunci când Antihrist 

va fi distrus, însă ea va fi împlinită și finalizată doar la 

sfârșitul lumii. Întrucât aceste patru evenimente mărețe 

sunt doar imagini ale celui final, și pentru că ele nu sunt 

decât etape în împlinirea aceluiași lucru, le vom descoperi 

profețite repetat ca unul și același lucru, așa cum putem 

vedea în profețiile din Daniel sau din Matei 24, unde ace-

leași lucruri par să fie aplicabile fie individual, fiecărui 

eveniment, fie mai multor evenimente simultan. 

Așadar, putem vedea că există mai multe etape ale 

întemeierii și desăvârșirii Împărăției lui Hristos, astfel că 

fiecare etapă este caracterizată de creșterea Împărăției 

Lui prin comparație cu cele anterioare. Putem vedea că 
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Împărăția lui Hristos din vremea lui Constantin cel Mare 

a fost o formă superioară și mai profund împlinită a pro-

misiunii legate de venirea lui Hristos în Împărăția Lui de-

cât forma care poate fi observată la finalul primei peri-

oade, după distrugerea Ierusalimului. Tot astfel, Împără-

ția lui Hristos va fi mai aproape de desăvârșire la căderea 

lui Antihrist decât cea din vremea lui Constantin cel 

Mare, așa că Împărăția Lui crește și învinge gradual, prin 

mai multe etape distincte în desăvârșirea ei, de la vremea 

învierii lui Hristos și până la sfârșitul lumii. 

5. Acțiunile deosebite ale providenței lui Dumnezeu 

petrecute între aceste patru evenimente au rolul de a des-

chide tot mai mult calea pentru Împărăția și gloria lui 

Hristos în evenimentul deosebit care urmează. Acele dis-

pensații ale providenței față de Biserică și lume, înainte de 

distrugerea imperiului păgân în vremea lui Constantin, 

par să fie toate îndreptate către a deschide calea pentru 

gloria lui Hristos și pentru fericirea Bisericii manifestate 

în acel eveniment.  

Tot așa, acțiunile extraordinare de după aceasta și 

până la distrugerea lui Antihrist și începutul vremurilor 

glorioase ale Bisericii, care vor urma, par toate calculate 

pentru pregătirea deschiderii căii spre gloria tot mai mare 

a lui Hristos și a Bisericii Lui în acel eveniment. La fel se 

petrece cu toate celelalte evenimente care vor avea loc 

până la sfârșitul lumii, toate fiind îndreptate către o mani-

festare tot mai mare a gloriei lui Hristos la finalul tuturor 

lucrurilor.  
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Astfel, mă gândesc că este necesar să observăm aceste 

lucruri legate de ultima perioadă, înainte de a analiza ac-

țiunile specifice prin care lucrarea de răscumpărare merge 

înainte de-a lungul acestei epoci, în ordinea și succesiunea 

lor. Înainte de a merge mai departe, voi răspunde la o în-

trebare, anume de ce se face întemeierea Bisericii lui Hris-

tos după smerirea Lui în această modalitate graduală, când 

Dumnezeu ar fi putut să o desăvârșească foarte ușor dintr-

o dată?  

Chiar dacă pare o îndrăzneală să vorbesc despre toate 

obiectivele avute în vedere de Dumnezeu prin aceasta, to-

tuși, nu încape îndoială că mare parte a înțelepciunii Lui 

se poate vedea prin acest fel de a acționa, lucru pe care aș 

vrea să îl subliniez prin două aspecte:  

1. În felul acesta, gloria Împărăției lui Dumnezeu este 

mai vizibilă în ochii acestei lumi. Dacă Împărăția lui Hris-

tos ar fi fost desăvârșită dintr-o dată sau într-o perioadă 

foarte scurtă de timp, nu ar mai fi existat acele oportuni-

tăți ca oamenii să perceapă și să observe etapele specifice 

avute în vedere de înțelepciunea divină. În înțelepciunea 

Lui, Dumnezeu a hotărât să ducă la desăvârșire acest plan 

măreț printr-o serie minunată și lungă de evenimente, as-

tfel încât gloria înțelepciunii Lui să poată fi manifestată 

mai bine prin acea serie de evenimente succesive. Dacă în-

treaga glorie manifestată în aceste evenimente s-ar fi ară-

tat dintr-o dată, ea ar fi fost prea mult pentru noi, căci ne-

ar fi depășit puterea vederii și abilitatea priceperii. 
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2. Biruința asupra Satanei este cu atât mai glorioasă. 

Dumnezeu ar fi putut foarte ușor să îl zdrobească pe Sa-

tana printr-un act singular al puterii Sale nelimitate. To-

tuși, dându-i timp să-și folosească viclenia dusă la apogeu 

spre împiedicarea succesului a ceea ce Hristos a făcut și a 

suferit, el nu este învins prin a fi luat prin surprindere, ci 

are multiple oportunități de a-și folosi repetat puterea cu 

cea mai mare strășnicie și subtilitate, putând astfel să își 

dea toate silințele spre împlinirea planurilor sale vreme de 

multe veacuri. Astfel, Dumnezeu îl distruge și îl mistuie, 

crescând Împărăția lui Hristos secol după secol, în ciuda 

tuturor mașinațiunilor viclene ale Satanei și a faptelor lui 

strașnice, extinzând cu fiecare etapă această Împărăție și 

ridicând-o tot mai sus, până ce, în final, ea este desăvâr-

șită, iar Satana este învins total și pe veci. 

Voi proceda acum la analiza evenimentelor specifice 

prin care se poate vedea succesul răscumpărării făcută de 

Hristos de la sfârșitul smeririi Lui și până la sfârșitul lumii. 

ÎMPUTERNICIREA LUI HRISTOS                                    

PENTRU ÎMPLINIREA PLANULUI SĂU 

La fel cum întruparea lui Hristos a fost necesară pentru 

a fi capabil să obțină răscumpărarea, tot așa învierea și înăl-

țarea Lui fost necesare pentru succesul răscumpărării. 

I. Învierea Lui. Pentru ca Hristos să Își atingă țelul și 

să obțină efectul răscumpărării, era necesar ca El să se ri-

dice dintre morți. Dumnezeu Tatăl a încredințat întreaga 
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lucrare de răscumpărare în mâinile Fiului Său, nu doar ca 

El să o procure ca Preot, ci să o și aplice și să o desăvâr-

șească în calitate de Împărat, astfel că El avea să facă 

această lucrare ca Dumnezeu-Om. Dumnezeu Tatăl nu pu-

tea să se întâlnească cu omul căzut pe calea îndurării decât 

printr-un Mijlocitor. Totuși, pentru ca Hristos să aibă suc-

ces în lucrarea Sa de răscumpărare ca Dumnezeu-Om, a 

fost necesar ca El să învieze din morți. De aceea, după ce a 

obținut această răscumpărare prin moarte, Hristos înviază 

din morți și pune astfel capăt acțiunii de procurare a răs-

cumpărării. Dumnezeu Tatăl Îi încredințase Fiului, ca 

Domn al tuturor, să gestioneze și să rânduiască toate lu-

crurile după planurile Sale: „Căci Hristos pentru aceasta a 

murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și 

peste cei vii” (Romani 14:9). 

Nu încape îndoială că învierea lui Hristos – și tot as-

tfel, și înălțarea Lui – a fost parte din succesul a ceea ce 

Hristos a făcut și a suferit în perioada smeririi Lui. Chiar 

dacă Hristos nu a procurat răscumpărarea pentru Sine, El 

a primit viața veșnică și slava ca răsplată pentru ceea ce a 

făcut și a suferit: „La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a 

smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă 

moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus 

de mult, și I-a dat Numele, care este mai presus de orice 

nume” (Filipeni 2:8-9). Acest lucru poate fi privit ca parte 

a succesului răscumpărării lui Hristos, pentru că El nu S-

a înălțat ca o persoană oarecare, ci în calitate de Cap al 

Bisericii Sale alese, astfel că, în sens spiritual, toți membrii 



346         UN SINGUR PLAN  |  EDWARDS 

Bisericii Lui au fost înălțați împreună cu El. Hristos a fost 

justificat în învierea Lui, prin aceasta înțelegându-se că 

Dumnezeu a socotit că El s-a achitat de lucrarea care Îi fu-

sese încredințată, făcând și suferind tot ceea ce era necesar 

pentru ispășirea păcatelor tuturor aleșilor Lui: „a fost dat 

din pricina fărădelegilor noastre, și a înviat spre îndreptă-

țirea noastră” (Romani 4:25, lit. KJV). Dumnezeu I-a dat 

în stăpânire viața veșnică fiind Cap al Bisericii, ca o garan-

ție a faptului că aleșii Lui Îl vor urma în această viață. Când 

Hristos a înviat din morți, acela a fost începutul vieții veș-

nice a credincioșilor, în El. Viața Lui pământească de dina-

intea morții Sale a fost o viață expusă morții [cu sensul că 

putea muri trupește, ceea ce a și avut loc]: „întrucât știm 

că Hristosul înviat din morți, nu mai moare: moartea nu 

mai are nicio stăpânire asupra Lui” (Romani 6:9). „Eu 

sunt Cel viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii veci-

lor. Eu țin cheile morții și ale Locuinței morților” (Apoca-

lipsa 1:18). Totuși, El a fost pus în posesia acestei vieți veș-

nice fiind Capul trupului, astfel încât întreaga Biserică în-

viază împreună cu El. Dar Cel ce suferise atât de mult nu 

va mai suferi niciodată, pentru că a intrat în gloria veșnică. 

Această înviere a lui Hristos este cel mai fericit eveni-

ment care s-a petrecut vreodată, deoarece prin ea, Hristos 

S-a odihnit de lucrarea măreață și dificilă de obținere a 

răscumpărării, și a primit mărturia lui Dumnezeu că ea a 

fost încheiată. Moartea lui Hristos a fost cel mai grandios 

și mai uimitor eveniment care se întâmplase, dar ea a fost 

înconjurată de multă întristare. Totuși, prin învierea Lui, 
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acea întristare se transformă în bucurie. Capul Bisericii in-

tră prin acest eveniment extraordinar în posesia vieții veș-

nice, iar Biserica, în întregimea ei, capătă o nădejde vie.3 

Plânsul venise seara, dar acum, că a sosit dimineața, vese-

lia a inundat Biserica. Aceasta este ziua domniei Capului 

Bisericii, și ea toată domnește împreună cu El. Această zi 

este vrednică să fie celebrată cu cea mai mare bucurie: 

„Aceasta este ziua, pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm 

și să ne veselim în ea!” (Psalmul 118:24). De aceea, începând 

din acest moment, această zi a fost rânduită să fie sfințită 

în fiecare săptămână până la sfârșitul lumii, mai presus de 

orice alte zile, ca o zi de odihnă și bucurie sfântă, o zi în care 

Biserica să se odihnească și se bucure împreună cu Cel ce îi 

este Cap. Așa cum capitolul 3 din Geneza este cel mai trist 

capitol din Biblie, tot așa putem privi la acele capitole în 

care evangheliștii vorbesc despre învierea lui Hristos ca fi-

ind cele mai pline de bucurie. Ele ne vorbesc despre înche-

ierea procurării răscumpărării și despre începutul proslăvi-

rii Capului Bisericii, învierea Lui fiind în același timp cea 

mai mare pecete și cea mai mare arvună a gloriei veșnice a 

tuturor membrilor Bisericii Lui. 

Trebuie observat mai departe că dispensația Evan-

gheliei începe în mod adecvat odată cu învierea lui Hris-

tos. Dispensația Vechiului Testament a rămas în vigoare 

până ce Hristos a înviat din morți, dar acum ea încetează 

cu totul, fiind împlinit orice lucru care fusese preumbrit 

 
3 1 Petru 1:3 – „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, 

care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos 

din morți, la o nădejde vie”. 
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în rânduielile simbolice ale acelei dispensații. Aici se sfâr-

șește noaptea Vechiului Testament, iar Hristos Se ridică 

din mormânt cu bucurie și slavă, așa cum soarele răsare 

după o noapte îndelungă de întuneric, ridicându-și capul 

bucuros pentru a lumina această lume. Acum începe dis-

pensația bucuroasă, acea dispensație glorioasă despre care 

au dat mărturie din belșug prorocii din vechime. Acum ră-

sare Soarele Evangheliei în gloria Sa, având vindecarea pe 

aripile Lui, pentru ca cei care se tem de Numele Domnului 

să meargă înainte și să se bucure precum vițeii în staul. 

II. Înălțarea lui Hristos la cer. În înălțarea lui Hristos 

la cer cred că este potrivit să includem și șederea Lui la 

dreapta lui Dumnezeu. Înălțarea lui Hristos nu a fost se-

parată în niciun fel de ridicarea Lui la dreapta lui Dumne-

zeu, în slavă. Pentru ca un eliberator al unui popor să ac-

ționeze în plinătatea abilităților sale trebuie ca, mai îna-

inte, să fie instalat pe scaunul său de domnie. De aceea, 

Cuvântul spune că Hristos a fost înălțat cu acest scop, 

anume ca să ducă la bun sfârșit lucrarea răscumpărării: 

„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui, și L-a 

făcut Domn și Mântuitor, ca să îi dea lui Israel pocăința și 

iertarea păcatelor” (Faptele Apostolilor 5:31). 

Înălțarea lui Hristos la cer fost ca o încununare so-

lemnă a Lui, în cadrul căreia Tatăl L-a așezat pe scaunul 

de domnie și L-a investit cu slava acelei Împărății pe care 

a procurat-o pentru Sine, pentru ca astfel să obțină succe-

sul răscumpărării Sale prin învingerea tuturor vrăjmașilor 

Lui: „Șezi la dreapta Mea, până îi voi pune pe vrăjmașii Tăi 
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sub picioarele Tale” (Psalmul 110:1). Hristos a intrat în cer 

pentru a desăvârși răscumpărarea obținută pe pământ, la 

fel cum marele preot din vechime, după ce aducea jertfa, 

intra în locul preasfânt cu sângele jertfei, pentru a face 

aplicarea sângelui și a se asigura de succesul jertfei pe care 

o făcuse.4 Hristos a intrat în cer pentru a face mijlocire 

pentru poporul Său, pentru a pleda jertfa pe care a făcut-

o, așa încât ea să fie aplicată.5 Când El S-a înălțat la cer, 

Dumnezeu Tatăl L-a așezat într-o manieră vizibilă pe sca-

unul de domnie, ca Împărat al universului. Apoi El a așezat 

toți îngerii sub autoritatea Lui și I-a supus cerul și pămân-

tul, pentru ca Hristos să stăpânească peste ele spre binele 

poporului pentru care El a murit: „[puterea] pe care a des-

fășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți, și L-

a pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești, mai pe sus de 

orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice 

dregătorie și de orice nume, care se poate numi, nu numai 

în veacul acesta, ci și în cel viitor. El I-a pus totul sub pici-

oare, și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii” 

(Efeseni 1:20-22). La fel cum Hristos a înviat din morți și 

S-a urcat la cer fiind Cap al trupului și Înaintemergător al 

întregii Bisericii, tot așa și aleșii Lui s-au înălțat spiritual 

împreună cu El, fiind înviați împreună cu El și așezați ală-

turi de El în locurile cerești, în Hristos.6 

 
4 Evrei 9:12 – „și a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul preasfânt, nu cu sânge de 

țapi și de viței, ci cu însuși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică”. 
5 Evrei 7:25 – „De aceea și poate să îi mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie 
de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei”. 
6 Efeseni 2:6 – „El ne-a înviat împreună, și ne-a pus să ședem împreună în locurile 

cerești, în Hristos Isus”. 
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Nu încape îndoială că ziua înălțării lui Hristos a fost o 

zi fericită și glorioasă în ceruri. Întrucât cerul L-a primit pe 

Hristos, Dumnezeul-Om, ca Împărat al lui, nu încape îndo-

ială că cerul s-a bucurat de acea măreață înălțare, glorie și 

fericire. De aceea, vremea prin care Biserica trebuie să 

treacă, atât pe pământ cât și în ceruri, devine cu atât mai 

glorioasă după ce s-a încheiat smerirea lui Hristos. Acestea 

sunt lucrurile prin care Hristos a fost așezat în cea mai bună 

poziție pentru a asigura succesul răscumpărării. 

MIJLOACELE RÂNDUITE PENTRU SUCCES 

Vom analiza acum acțiunile providenței prin care au 

fost stabilite mijloacele succesului răscumpărării după în-

vierea lui Hristos. 

I. Încheierea dispensației evreiești. Acest lucru s-a pe-

trecut gradual, începând de la momentul învierii lui Hristos, 

pe care s-a întemeiat abolirea ei. Dispensația evreiască nu 

mai era potrivită pentru practicarea lucrurilor cerute de ea 

în întreaga lume, căci Biserica lui Dumnezeu avea să fie de 

acum răspândită în toată lumea, și i-ar fi fost imposibil să 

împlinească condițiile ei. Ar fi fost imposibil ca oamenii care 

trăiau răspândiți în toată lumea să meargă la Ierusalim de 

trei ori pe an, așa cum fusese poruncit în legământul vechi. 

De aceea, când Dumnezeu a plănuit creșterea Bisericii Sale 

și din punct de vedere spațial, așa cum ea a crescut după 

învierea lui Hristos, a devenit necesar ca dispensația evre-

iască să ia sfârșit. Dacă ea ar fi continuat, ar fi constituit o 

piedică importantă pentru lărgirea Bisericii. În plus, legea 
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ceremonială, prin povara ei și prin specificitățile unora din-

tre rânduielile ei, constituia un zid de despărțire între Evrei 

și Neamuri, ceea ce ar fi împiedicat Neamurile să împli-

nească cerințele adevăratei religii. În consecință, acest zid a 

fost zdrobit pentru a deschide calea pentru succesul mult 

mai extins al Evangheliei: „Căci El este pacea noastră, care 

din doi a făcut unul, și a surpat zidul de la mijloc care-i des-

părțea, și, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmășia dintre ei, Le-

gea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie 

în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace” (Efeseni 

2:14-15). 

II. Următorul lucru în ordinea temporală pare să fi fost 

instituirea Sabatului creștin. Chiar dacă acest lucru a fost 

întemeiat gradual în Biserica lui Hristos, totuși acele lu-

cruri prin care s-a făcut descoperirea voii lui Dumnezeu 

au început din ziua învierii lui Hristos, prin apariția Lui 

înaintea ucenicilor chiar în acea primă zi a săptămânii.7 

Ulterior, apariția Lui repetată a avut loc mai degrabă în 

ziua dintâi a săptămânii decât în oricare alta.8 Acest lucru 

a fost confirmat prin trimiterea Duhului Sfânt într-un fel 

special în aceeași zi,9 iar ulterior prin călăuzirea creștinilor 

de a se întâlni în închinare comună în acea zi, concluzie pe 

care o putem trage din pasaje precum Faptele Apostolilor 

 
7 Ioan 20:19 – „În seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului 

unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stătut în mij-

locul lor, și le-a zis: ‚Pace vouă!’”. 
8 Ioan 20:26 – „După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă; și era și Toma îm-
preună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stătut în mijloc, și le-a zis: ‚Pace 

vouă!’”. 
9 Faptele Apostolilor 2:1 – „În ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc”. 
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20:7, 1 Corinteni 16:1-2 și Apocalipsa 1:10.10 Astfel, ziua 

săptămânii când Hristos a înviat din morți, acea zi fericită, 

este rânduită să fie ziua bucuriei sfinte a Bisericii până la 

sfârșitul lumii, ziua închinării lor comune. Aceasta este, în 

sine, un mijloc principal și foarte important al succesului 

Evangheliei în lume în toate veacurile. 

III. Următorul lucru a fost instituirea de către Hristos 

a lucrării de vestire a Evangheliei, prin însărcinarea și tri-

miterea apostolilor Lui să predice, să dea învățătură și să 

boteze ucenicii din toate popoarele. Despre aceste lucruri 

cunoaștem cuvântul din Matei 28:19-20: „Duceți-vă și fa-

ceți ucenici din toate Neamurile, botezându-i în Numele 

Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să pă-

zească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în 

toate zilele, până la sfârșitul veacului”.  

Prin această însărcinare și trimitere a apostolilor de 

către Hristos s-au avut în vedere următoarele trei lu-

cruri: 

1. Întemeierea slujirii oficiale a predicării Evangheliei. 

Această însărcinare pe care Hristos le-o dă apostolilor Lui 

este valabilă tuturor slujitorilor Lui, în cele mai esențiale 

părți ale ei. De asemenea, știm că, în virtutea acestei însăr-

cinări, apostolii au devenit slujitorii sau prezbiterii Bisericii. 

 
10 Faptele Apostolilor 20:7 – „În ziua dintâi a săptămânii, eram adunați laolaltă ca să 

frângem pâinea”. 1 Corinteni 16:1-2 – „Cât privește strângerea de ajutoare pentru 

sfinți, să faceți și voi cum am rânduit Bisericilor Galatiei. În ziua dintâi a săptămânii, 
fiecare dintre voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se 

strângă ajutoarele când voi veni eu”. Apocalipsa 1:10 – „În ziua Domnului eram în Du-

hul”. 
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2. Un aspect specific din această însărcinare a fost tri-

miterea lor de la un popor la altul, pentru a predica Evan-

ghelia în toată lumea. Apostolii aveau ceva ce era deosebit 

de caracterul lor obișnuit ca slujitori, anume erau însoțiți 

de o putere extraordinară de învățătură și cârmuire, pu-

tere care a fost apoi extinsă la toate bisericile, și nu doar 

la cele care existau atunci, ci la toate care aveau să existe 

și care vor exista până la sfârșitul lumii, prin propovădui-

rea Evangheliei. În felul acesta, apostolii au fost temelia 

Bisericii lui Hristos, în subordonare față de El.11 

3. Aici avem și rânduiala botezului creștin. Această rân-

duială fusese începută mai dinainte, căci Ioan Botezătorul și 

Hristos botezaseră deja. Acum, însă, această rânduială a 

fost stabilită ca una obligatorie ce trebuie practicată de Bi-

serica lui Hristos până la sfârșitul lumii. Vreau să amintesc 

și faptul că cealaltă rânduială, a Cinei Domnului, fusese deja 

instituită cu puțin timp înainte de răstignirea lui Hristos. 

IV. Următorul lucru ce trebuie observat este înzestra-

rea apostolilor și a altor creștini cu daruri extraordinare 

și miraculoase ale Duhului Sfânt, cum ar fi darul vorbirii 

în alte limbi, darul vindecării, darul prorociei etc. Duhul 

lui Dumnezeu a fost turnat din abundență în această pri-

vință, astfel că nu doar predicatorii, ci și o mare parte a 

creștinilor din lume au fost înzestrați cu ele, deopotrivă 

tineri și bătrâni, nu doar slujitori oficiali sau persoane 

 
11 Efeseni 2:20 – „fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul 

unghiului fiind Isus Hristos”. Apocalipsa 21:14 – „Zidul cetății avea douăsprezece te-

melii, și pe ele erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului”. 
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mai onorabile, ci și dintre oamenii de rang social mai jos, 

slujitori, țărani și oameni simpli, potrivit profeției lui 

Ioel,12 profeție de care vorbește apostolul Petru, spunând 

că ea se împlinește în această dispensație.13 

Cât de minunată trebuie să fi fost această perioadă! În 

Vechiul Testament au existat foarte puțini oameni care au 

avut parte de o astfel de onoare din partea lui Dumnezeu. 

Moise își dorea ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din 

profeți,14 în timp ce lui Iosua i se părea prea mult ca Eldad 

și Medad să profețească. Acum putem vedea însă că do-

rința lui Moise avea să se împlinească, iar acest lucru a 

continuat într-o măsură considerabilă până la sfârșitul 

epocii apostolice, sau în prima sută de ani după nașterea 

lui Hristos, perioadă denumită epoca minunilor. 

Acesta a fost un mijloc deosebit prin care a fost asigu-

rat succesul lucrării Evangheliei și întemeierea Bisericii 

creștine, nu doar în acea epocă, ci în toate veacurile, până 

la sfârșitul lumii. Întrucât creștinismul a fost întemeiat 

prin minuni în mare parte a lumii cunoscute atunci, el a 

continuat apoi să crească mai ușor prin intermediul tradi-

ției. Prin intermediul acestor daruri extraordinare ale Du-

hului Sfânt, apostolii și alții au fost inspirați să scrie Noul 

 
12 Ioel 2:28 – „După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele voastre 
vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri, și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și 

peste robi și peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea”. 
13 Faptele Apostolilor 2:11 – „Cretani și Arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lu-

crurile minunate ale lui Dumnezeu!” 
14 Numeri 11:29 – „Moise i-a răspuns: ‚Ești gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot 

poporul Domnului să fie alcătuit din proroci, și Domnul să-Și pună Duhul Lui peste 

ei!’” 
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Testament, care a devenit astfel regula infailibilă și perpe-

tuă a credinței și practicii pentru Biserică. Aceste minuni 

prezentate în scrierile sfinte au rămas dovada clară a ve-

ridicității creștinismului în toate secolele. 

V. Următorul lucru este descoperirea deplină și clară a 

doctrinelor glorioase care fuseseră revelate doar încețoșat în 

Vechiul Testament. În Vechiul Testament, învățătura despre 

îndreptățirea făcută de Hristos, despre neprihănirea Lui, 

despre înălțarea și proslăvirea Sa și despre calea mântuirii, 

s-a aflat ascunsă în mare măsură după un văl de simboluri 

și umbre, prin revelații mai obscure, ca atunci când Moise 

și-a pus o mahramă pe față pentru a-și acoperi strălucirea. 

Acum, însă, perdeaua Templului a fost ruptă de sus până 

jos. Hristos, antetipul lui Moise, strălucește cu fața desco-

perită.15 Aceste taine glorioase, care fuseseră menținute în 

bună măsură secrete de la întemeierea lumii, au ajuns acum 

să fie clar descoperite: „potrivit cu descoperirea tainei, care 

a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată 

acum prin scrierile prorocilor, și, prin porunca Dumnezeu-

lui celui veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor Neamuri-

lor, ca să asculte de credință” (Romani 16:25-26); și „taina 

ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar desco-

perită acum sfinților Lui” (Coloseni 1:26). „Prin descoperire 

dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre 

 
15 2 Corinteni 3:12-13, 18 – „Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă 

îndrăzneală; și nu facem ca Moise, care își punea o mahramă peste față, pentru ca fiii 
lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător... Noi toți 

privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în 

același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”. 
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care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închi-

pui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care 

n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte vea-

curi, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli 

și proroci ai lui Hristos, prin Duhul” (Efeseni 3:3-5). 

În felul acesta, după ce a răsărit, Soarele neprihănirii 

începe să strălucească clar, nu printr-o reflectare firavă, 

ca anterior. Înainte de moartea Sa, Hristos a revelat multe 

lucruri mai clar decât fuseseră ele prezentate vreodată în 

Vechiul Testament, dar marile taine ale răscumpărării 

prin Hristos, ale împăcării prin moartea Lui și ale îndrep-

tățirii prin neprihănirea Lui, nu erau atât de clar revelate 

înainte de învierea Lui. Hristos a și explicat de ce a proce-

dat astfel, spunând că nu avea să pună vinul nou în bur-

dufuri vechi, și El a făcut gradual acest lucru chiar și după 

învierea Lui. După toate probabilitățile, Hristos le-a dat 

ucenicilor o învățătură mult mai clară după înviere, până 

la înălțare, așa cum citim că El a petrecut timp alături de ei 

vreme de 40 de zile, vorbindu-le despre lucrurile privitoare 

la Împărăție,16 și „le-a deschis mintea, ca să înțeleagă Scrip-

turile” (Luca 24:45). Dar revelația clară a acestor lucruri a 

avut loc în principal după revărsarea Duhului în ziua Cinci-

zecimii, după făgăduința lui Hristos: „Mai am să vă spun 

multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni 

Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în 

tot adevărul” (Ioan 16:12-13). Această descoperire clară a 

 
16 Faptele Apostolilor 1:3 – „După patima Lui, li S-a înfățișat viu, prin multe dovezi, 

arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile pri-

vitoare la Împărăția lui Dumnezeu”. 
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tainelor Evangheliei este primită apoi prin intermediul 

apostolului Pavel, prin ale cărui scrieri până și un copil 

poate ajunge să cunoască învățătura Evangheliei, în multe 

feluri, mai clar decât au cunoscut-o cei mai mari profeți 

care au trăit în vremea încețoșată a Vechiului Testament. 

Astfel, putem vedea cum lumina Evangheliei, care a 

început să răsară imediat după căderea omului în păcat și 

a crescut gradual de-a lungul tuturor veacurilor Vechiului 

Testament, a ajuns acum să strălucească asemenea luminii 

la amiază, ca strălucirea soarelui în slava lui neumbrită. 

VI. Următorul lucru ce doresc să fie observat este in-

stituirea slujirii diaconale în Biserică, lucru despre care ni 

se vorbește în Faptele Apostolilor 6, cu scopul acoperirii 

nevoilor temporare ale membrilor Bisericii și al practicării 

virtuții creștine a lucrării de binefacere. 

VII. Chemarea, echiparea și trimiterea apostolului Pa-

vel. Aceasta a început prin convertirea lui pe când mergea 

către Damasc, și a fost unul dintre cele mai mari instru-

mente ale succesului răscumpărării lui Hristos care a ur-

mat, căci acest succes s-a făcut mai mult prin truda, predi-

carea și scrierile acestui apostol decât prin ale tuturor ce-

lorlalți apostoli puși laolaltă, căci apostolul însuși spune că, 

prin harul Domnului, el a trudit mai mult decât ei toți.17 În-

trucât el a fost apostolul Neamurilor, a fost folosit în primul 

rând pentru chemarea Neamurilor și pentru răspândirea 

 
17 1 Corinteni 15:10 – „Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine 

n-a fost zădarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toți: totuși nu eu, ci harul lui Dum-

nezeu, care este în mine”. 
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Evangheliei în lume. Țara noastră și celelalte popoare din 

Europa au primit Evanghelia prin intermediul lui, căci el a 

fost folosit de Duhul Sfânt mai mult în descoperirea doctri-

nelor glorioase ale Evangheliei prin scrierile sale, spre a fi 

folosite de Biserică în toate veacurile, decât prin scrierile 

tuturor celorlalți apostoli. 

VIII. Următorul lucru pe care doresc să îl observăm 

este instituirea conciliilor bisericești în vederea soluționării 

controverselor și a rânduirii treburilor Bisericii lui Hristos, 

despre care ni se vorbește în Faptele Apostolilor 15. 

IX. Ultimul lucru pe care vreau să îl menționez la acest 

capitol este scrierea Noului Testament. Toate acestea au fost 

scrise de apostoli după învierea lui Hristos, cu excepția 

Evangheliilor după Marcu și Luca, și a cărții Faptelor Apos-

tolilor. Cel care a scris Evanghelia după Marcu se presupune 

că a fost fiul Mariei, în casa căreia cei credincioși se ruga-

seră pentru Petru, când a fost scos din temniță de un înger, 

când a venit și a bătut la ușă, situație despre care citim ur-

mătoarele: „După ce și-a dat bine seama de cele întâm-

plate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și 

Marcu, unde erau adunați mulți laolaltă, și se rugau” (Fap-

tele Apostolilor 12:12). El a fost însoțitorul apostolilor Bar-

naba și Pavel: „Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit 

Marcu” (Faptele Apostolilor 15:37). Marcu a fost vărul lui 

Barnaba, și se pare că ar fi fost însoțitorul apostolului Pa-

vel pentru o vreme: „Aristarh, tovarășul meu de temniță, 

vă trimite sănătate; tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba (cu 

privire la care ați primit porunci... dacă vine la voi, să-l 
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primiți bine)” (Coloseni 4:10). Apostolul vorbește mult 

despre el, ca în Faptele Apostolilor 12:25: „Barnaba și Saul, 

după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusa-

lim, luând cu ei pe Ioan, zis și Marcu”; și în Faptele Apos-

tolilor 13:5: „Ajunși la Salamina, au vestit Cuvântul lui 

Dumnezeu în sinagogile Iudeilor. Aveau de slujitor pe 

Ioan”; și apoi în 2 Timotei 4:11: „Ia-l pe Marcu și adu-l cu 

tine; căci el îmi este de folos pentru slujbă”. 

Cel care a scris Evanghelia după Luca și cartea Faptele 

Apostolilor a fost un deosebit tovarăș de lucrare al aposto-

lului Pavel. În afara ultimului pasaj menționat, el vorbește 

despre sine ca tovarăș al lui Pavel în călătoriile acestuia, fo-

losind persoana întâi plural (de ex. am mers în locul cutare, 

am vâslit etc.). El a fost prețuit mult de apostolul Pavel, spu-

nând despre el că era „doctorul preaiubit” (Coloseni 4:14). 

Apostolul îi socotește pe Marcu și pe Luca printre conlucră-

torii lui: „Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lu-

cru” (Filimon 24). 

Cărțile Noului Testament sunt fie istorice (narative), 

fie doctrinare, fie profetice. Cărțile istorice sunt scrierile ce-

lor patru evangheliști, care ne oferă o descriere narativă 

asupra lucrării lui Hristos, vorbind despre obținerea răs-

cumpărării de către El, despre învierea și înălțarea Lui. În-

tre cărțile narativ-istorice este și cartea Faptelor Apostoli-

lor, care descrie lucrurile deosebite prin care a fost înteme-

iată Biserica lui Hristos, și cum s-a răspândit ea și a crescut. 

Cărțile doctrinare sunt epistolele, majoritatea fiind scrise de 

marele apostol Pavel. Avem apoi o carte profetică, plasată 
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la sfârșitul întregii Biblii, care descrie evenimentele deose-

bite care au să se petreacă, prin care lucrarea de răscumpă-

rare va fi dusă la final, până la sfârșitul lumii. 

Se crede că toate aceste cărți au fost scrise înainte de 

distrugerea Ierusalimului, cu excepția acelora scrise de 

apostolul Ioan, care a trăit cel mai mult dintre toți aposto-

lii, și care a scris și după dărâmarea Ierusalimului. Hristos 

i-a descoperit acestui ucenic preaiubit acele lucruri uimi-

toare care vor avea loc în Biserica Lui până la sfârșitul vea-

cului, și el a fost cel chemat să încheie canonul Scripturii, 

ca și cum l-ar fi pecetluit. Astfel, canonul Scripturii, acea 

măreață și statornică regulă scrisă a credinței și practicii, 

care a început să fie lăsată în scris din vremea lui Moise, a 

ajuns să fie completat și finalizat, astfel că un blestem este 

pronunțat împotriva oricărei persoane care ar îndrăzni să 

adauge sau să scoată vreun lucru din el. În felul acesta, au 

fost desăvârșite toate mijloacele harului în perioada apos-

tolică, sau înaintea morții apostolului Ioan, iar ele trebuie 

să rămână neschimbate până în Ziua Judecății. Am anali-

zat, iată, lucrurile prin care au fost date și stabilite mijloa-

cele harului în Biserica lui Hristos. 

ÎMPLINIREA PLANULUI 

Perioada de timp de la învierea lui Hristos până la că-

derea lui Antihrist este considerată vremea necazurilor Si-

onului. În această perioadă, o parte a Bisericii se află sub 

persecuție, și cunoaștem că, în mare parte, întreaga Biserică 

sau cel puțin marea majoritate a copiilor lui Dumnezeu au 
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fost persecutați în acest timp. De-a lungul primelor trei se-

cole după Hristos, Biserica a trecut prin mari suferințe, fi-

ind subiectul multor batjocuri și persecuții, mai întâi din 

partea Evreilor, apoi a păgânilor.  

După aceasta, din perioada domniei lui Constantin cel 

Mare, Biserica s-a bucurat de odihnă și creștere pentru 

câtva timp, perioadă ilustrată în Apocalipsa 7 prin îngerul 

care ținea cele patru vânturi pentru o vreme. După aceea, 

Biserica a trecut iarăși prin persecuție din partea Arieni-

lor. Ulterior s-a ridicat Antihristul, iar Biserica a fost alun-

gată în pustie, rămânând umilă în obscuritate, batjocură și 

suferință, până înaintea Reformei lui Luther și a altora. Din 

perioada Reformei, persecuțiile la adresa Bisericii au între-

cut tot ceea ce avusese loc anterior. Deși unele părți ale 

Bisericii lui Dumnezeu au avut parte câteodată de odihnă, 

totuși, până astăzi, mare parte a Bisericii adevărate a ră-

mas intens asuprită de vrăjmașii ei, fiind în multe situații 

persecutată cu duritate. De aceea, ne așteptăm ca situația 

să continue astfel până la căderea lui Antihrist. După aceea 

va veni vremea rânduită pentru creșterea Bisericii pe pă-

mânt, perioadă în care Dumnezeu va binecuvânta Sionul, 

când sfinții nu vor mai fi asupriți de oamenii răi, ci ei vor 

domni, așa cum se spune în Apocalipsa 5:1018 și în Daniel 

7:27: „Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împără-

țiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporu-

lui sfinților Celui Preaînalt”. 

 
18 Apocalipsa 5:10 – „Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și 

ei vor împărăți pe pământ!” 
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Perioada și starea de suferință a Bisericii este prezen-

tată în Scriptură ca travaliul ei,19 când se străduiește să pro-

ducă acea strălucire și creștere pe care le va avea după că-

derea lui Antihrist, și când își va naște pruncul. Aceasta este 

o perioadă îndelungată de necazuri și suferințe, chiar dacă 

va părea că va dura puțin, prin comparație cu bunăstarea 

veșnică a Bisericii. De aceea, ca urmare a acestor suferințe 

îndelungate, ea suspină astfel: „Până când, Stăpâne, Tu, 

care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni 

sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” (Apoca-

lipsa 6:10). Ni se spune de asemenea că „fiecăruia dintre 

ei i s-a dat o haină albă, și li s-a spus să se mai odihnească 

puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor 

de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și 

ei” (v. 11). Așa prevestea și Daniel: „Cât va mai fi până la 

sfârșitul acestor minuni?” (12:6). 

Vreau să mai observăm că, în perioada aceasta de su-

ferințe intense ale Bisericii, principalul instrument al su-

ferințelor ei a fost stăpânirea Imperiului Roman. De aceea, 

în Noul Testament, se face referire la Roma ca fiind Babi-

lonul, pentru că, așa cum suferințele din vechime ale Ieru-

salimului veneau în principal din cetatea vrăjmașă Babilon, 

așa și necazurile Bisericii creștine, Ierusalimul spiritual, 

 
19 Ioan 16:20-21 – „Adevărat, adevărat vă spun că, voi veți plânge și, vă veți târgui, iar 

lumea se va bucura; vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. 

Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul; dar 

după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut 
un om pe lume”. Apocalipsa 12:1 – „În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită 

în soare, cu luna sub picioare, și cu o cunună de douăsprezece stele pe cap. Ea era 

însărcinată, țipa în durerile nașterii, și avea un mare chin ca să nască”. 
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din perioada necazului ei, vin în principal de la Roma. Îna-

inte de domnia lui Constantin cel Mare, necazurile Biseri-

cii creștine erau provocate de Roma păgână, dar acum ele 

sunt produse în principal de Roma anti-creștină. La fel ca 

în vechime, când exilul Evreilor a încetat odată cu distru-

gerea Babilonului, tot așa, vremea necazurilor Bisericii se 

va sfârși odată cu distrugerea Bisericii Romei, acel Babilon 

spiritual. 
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Capitolul 13.  

DE LA ÎNVIEREA LUI 
HRISTOS PÂNĂ LA                

DISTRUGEREA                         
IERUSALIMULUI  

 

Voi arăta acum care a fost succesul obținerii răscum-

părării de către Hristos și cum a fost ea aplicată de la învi-

erea lui Hristos până la dărâmarea Ierusalimului. În ana-

liza acestei etape a istoriei răscumpărării, voi accentua as-

pectele care marchează succesul lucrării de răscumpărare, 

împotrivirea dușmanilor ei și judecățile înfricoșătoare pe 

care Dumnezeu le-a adus asupra acestora. 

I. Aș dori să observăm în primul rând succesul în sine. 

Imediat ce Hristos a intrat în locul preasfânt cu sângele Lui, 

a început un succes glorios a ceea ce El a făcut și a suferit. 

Odată ce a subminat temelia împărăției Satanei, aceasta a 

început să se dărâme. Ea a mers rapid către pierzare, lucru 

care ar putea foarte bine să fie comparat cu căderea Sata-

nei ca un fulger din cer. Anterior, Satana își înălțase tronul 

foarte mult în această lume, până la stelele cerurilor, dom-

nind cu mare strălucire în imperiul său păgân din Roma, 

dar nu avusese parte niciodată de o cădere atât de mare 

cum a avut imediat după înălțarea lui Hristos. Am putea 
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spune că Satana părea că triumfase într-o presupusă vic-

torie, când s-a ajuns la moartea lui Hristos, lucru pe care 

nu încape îndoială că l-a gândit in inima lui ca pe cea mai 

mare biruință, și probabil că și-a imaginat că a distrus to-

talmente planul lui Dumnezeu prin moartea lui Hristos. 

Totuși, Satana a conștientizat rapid că ceea ce făcuse nu 

fusese altceva decât să își ruineze propria împărăție, căci 

aceasta a fost distrusă tocmai prin moartea lui Hristos. 

Odată ce S-a înălțat, Hristos a turnat din abundență Duhul 

Lui Sfânt, spre convertirea a mii și milioane de suflete. 

Împărăția lui Hristos nu mai fusese niciodată înteme-

iată în felul acesta în lume. Probabil că au fost mai multe 

suflete convertite în perioada apostolilor decât fuseseră de 

la începutul lumii. Astfel, Dumnezeu începe să împlinească 

glorios promisiunea față de Fiul Său, prin care făgăduise că 

Fiul Își va vedea sămânța și că desfătarea Domnului va 

prospera în mâinile Lui, după ce Își va da sufletul ca jertfă 

pentru păcat. 

1. Aici trebuie să observăm succesul pe care Evanghelia 

l-a avut printre Evrei, căci Dumnezeu a început această lu-

crare printre ei. Chiar dacă El era pe punctul de a respinge 

marea majoritate a acelui popor, prima chemare a aleșilor 

Lui s-a făcut printre Evrei. La fel lucrase Dumnezeu și an-

terior în acel popor, prin judecățile mari și înfricoșătoare 

prin care majoritatea poporului a fost distrusă, rămânând 

doar o sămânță care a fost mântuită sau reformată. Majori-

tatea celor din cele zece seminții au fost respinși când au 

abandonat închinarea adevărată la Dumnezeu sub domnia 
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lui Ieroboam și, ulterior, și mai mult în timpul lui Ahab, dar 

între ei a existat întotdeauna o rămășiță. Mulți din aceste se-

minții și-au părăsit averile și s-au așezat în teritoriile semin-

țiilor lui Iuda și Beniamin. Ulterior, în vremea lui Ahab, ră-

măseseră cel puțin 7000 de bărbați care nu își plecaseră ge-

nunchiul față de Baal. În urma exilului babilonian, doar o 

rămășiță a Evreilor s-a întors în țara natală. Tot așa și 

acum, marea majoritate a poporului a fost respinsă cu to-

tul, dar au existat câțiva care au fost mântuiți.  

De aceea, Duhul Sfânt compară această rămășiță care 

a fost convertită prin predicarea apostolilor cu rămășițele 

anterioare: „Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: 

‚Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, 

numai rămășița va fi mântuită’” (Romani 9:27; v. Isaia 

10:22). Succesul glorios al Evangheliei printre Evrei după 

înălțarea lui Hristos a început prin revărsarea Duhului în 

ziua Cincizecimii (Faptele Apostolilor 2). Atât de uimitoare 

a fost această turnare a Duhului și atât de remarcabilă prin 

efectele ei, încât citim că 3000 de oameni au fost convertiți 

la credința creștină într-o singură zi1 și este foarte posibil ca 

marea lor majoritate să fi fost convertiți în sens mântuitor. 

După aceasta, citim că Dumnezeu îi adăuga zilnic la Biserică 

pe cei care erau mântuiți (v. 47).2 La scurt timp după aceea 

vedem că numărul celor credincioși ajunsese la aproape 

5000. Vedem că aceștia nu constituiau o simplă mulțime de 

 
1 Faptele Apostolilor 2:41 – „Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezați; și în 
ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete”. 
2 Faptele Apostolilor 2:47 – „Ei Îl lăudau pe Dumnezeu, și erau plăcuți înaintea între-

gului norod. Și Domnul îi adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți”. 
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oameni convertiți, ci Biserica se deosebea prin evlavie, așa 

cum Scriptura ne învață în Faptele Apostolilor 2:47 and 

4:32.3  

Așadar, Biserica lui Hristos a fost formată mai întâi din 

poporul Israel, astfel că, atunci când Neamurile au fost che-

mate, ele au fost adăugate la Biserica lui Hristos din Israel 

la fel cum prozeliții din vechime erau adăugați la Biserica 

mozaică a Israelului. Ei au fost doar altoiți în pomul lui 

Avraam, nefiind un pom diferit, căci și Neamurile erau să-

mânța lui Avraam și a lui Israel, la fel cum Rut, moabita și 

Urie, hetitul, ca și alți prozeliți din vechime, făceau parte 

din același popor și erau alipiți seminței lui Israel. 

Biserica lui Hristos a început din Ierusalim și, de aici, 

s-a extins la toate popoarele, astfel că această Biserică din 

Ierusalim a fost mama tuturor celorlalte biserici din lume, 

potrivit profeției: „Căci din Sion va ieși Legea, și din Ieru-

salim cuvântul Domnului. El va fi Judecătorul Neamurilor, 

El va hotărî între un mare număr de popoare” (Isaia 2:3-

4). De aceea, acea întreagă Biserică a lui Dumnezeu ră-

mâne Ierusalimul Lui spiritual.  

După aceasta, citim în Scriptură de multe mii de Evrei 

din Ierusalim că au crezut,4 apoi despre mulțimile de Evrei 

care au fost convertiți în alte cetăți din Iudeea și din alte 

părți ale lumii. Apostolii obișnuiau să meargă mai întâi în 

 
3 Faptele Apostolilor 4:32 – „Mulțimea celor ce crezuseră, era o inimă și un suflet. Ni-
ciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște”. 
4 Faptele Apostolilor 21:20 – „Când l-au auzit, L-au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au 

zis: ,Vezi, frate, câte mii de Iudei au crezut”. 
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sinagogile Evreilor și să le predice Evanghelia acestora, 

așa că mulți Evrei au crezut și au fost convertiți, precum 

în Damasc, Antiohia și în multe alte locuri. Revărsarea 

aceasta a Duhului, începând de la Cincizecime, a marcat 

începutul primei dispensații denumită „venirea lui Hristos 

în Împărăția Lui”. Venirea lui Hristos într-un fel spiritual, 

spre creșterea glorioasă a Împărăției Sale în lume, este ilus-

trată ca o coborâre a Lui din ceruri, unde Se înălțase: „Nu 

vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi... Ați auzit că v-am 

spus: ,Mă duc, și Mă voi întoarce la voi’” (Ioan 14:18, 28). 

Astfel, apostolii au început să vadă Împărăția cerurilor ve-

nind cu putere, așa cum Hristos le promisese: „Adevărat vă 

spun, că sunt unii dintre cei ce stau aici, care nu vor muri 

până nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu pu-

tere” (Marcu 9:1). 

2. După ce succesul Evangheliei fusese atât de glorios 

în începutul lucrării ei printre Evrei, Duhul lui Dumnezeu 

a fost revărsat în chip minunat peste Samariteni, care erau 

urmașii acelora pe care împăratul Asiriei îi adusese din di-

ferite părți ale regatului său și îi așezase în țara care fusese 

locuită de cele zece seminții, pe care le dusese în robie. 

Aceștia primiseră cele cinci cărți ale lui Moise și practica-

seră majoritatea ritualurilor mozaice, fiind un fel de Evrei 

corciți. În Noul Testament, ei nu sunt considerați dintre 

Neamuri, căci chemarea Neamurilor este socotită un lucru 

nou, după convertirea Samaritenilor, începând de la Corne-

liu. Totuși, convertirea lor este o dovadă a promisiunii vechi 

că Dumnezeu va face un popor din cei ce nu erau popor, 
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căci aceștia corupseseră religia lui Moise și nu mergeau la 

Ierusalim să se închine. Ei aveau un templu separat pe 

Muntele Gherizim, adică muntele despre care femeia din 

Samaria vorbea atunci când a spus: „Părinții noștri s-au 

închinat pe muntele acesta” (Ioan 4:20). Prin răspunsul pe 

care îl dă femeii, Hristos nu aprobă separarea Samariteni-

lor de Evrei, ci spune că ei se închinau la ceea ce nu știau, 

și că mântuirea vine prin Evrei. Acum, însă, mântuirea 

este adusă de la Evrei la Samariteni prin predicarea lui Fi-

lip (cu excepția trezirii anterioare adusă de Hristos între 

ei), care a fost însoțită de o revărsare deosebită a Duhului 

lui Dumnezeu peste Samaria: „Dar când l-au crezut pe Fi-

lip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu 

și a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezați, atât bărbați 

cât și femei” (Faptele Apostolilor 8:8-12). 

Astfel, Hristos a strâns recolta strălucită în Samaria, 

potrivit cu ceea ce le spusese ucenicilor Lui la fântâna lui 

Iacov în urmă cu trei sau patru ani, arătându-le de la dis-

tanță poporul Samariei ca un lan de grâne gata de sece-

riș.5 Deschiderea pe care samaritenii au arătat-o față de 

Hristos și față de Evanghelia Lui a demonstrat că aceștia 

erau gata de seceriș, și că aceasta a venit imediat prin 

propovăduirea lui Filip. Samaritenii fuseseră într-o rela-

ție continuă de vrăjmășie cu Evreii, dar acum, prin con-

vertirea lor, creștinii evrei și cei samariteni sunt uniți și 

 
5 Ioan 4:35-36 – „Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Iată, Eu vă spun: 
Ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră, 

primește o plată, și strânge roadă pentru viața veșnică; pentru ca și cel ce seamănă și 

cel ce seceră să se bucure în același timp”. 
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fericiți împreună, căci, în Hristos Isus, nu mai este nici 

Evreu, nici Samaritean, ci Hristos este totul în toți. 

Aceasta a fost o dovadă glorioasă a împlinirii făgăduinței 

că lupul va locui cu mielul și că copiii se vor juca cu leo-

pardul. 

3. Următorul aspect ce merită observat este chemarea 

Neamurilor. Aceasta a fost o acțiune măreață și glorioasă 

despre care s-a vorbit mult în Vechiul Testament, și pe 

care prorocii și apostolii au considerat-o un eveniment 

foarte special. Chemarea Neamurilor a început cu conver-

tirea lui Corneliu și a familiei lui, spre uimirea lui Petru, 

care a fost instrumental în aceasta, ca și spre uimirea celor 

care l-au însoțit (Faptele Apostolilor 10-11). Următoarea 

situație a fost cea a convertirii multor oameni dintre Nea-

muri în Cipru, Cirena și Antiohia, prin intermediul uceni-

cilor care au fost forțați să se împrăștie ca urmare a per-

secuției care s-a stârnit împotriva creștinilor odată cu uci-

derea lui Ștefan.6 Acesta a fost și momentul când ucenicii 

au început să fie denumiți creștini, la Antiohia.7 

După aceea, mulțimi vaste de oameni dintre Neamuri 

au fost convertite în mai multe părți ale lumii, în principal 

prin lucrarea apostolul Pavel. Mulți oameni s-au alăturat 

 
6 Faptele Apostolilor 11:19-21 – „Cei ce se împrăștiaseră, din pricina prigonirii întâm-
plate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia, și propo-

văduiau Cuvântul numai Iudeilor. Totuși printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și 

din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și Grecilor, și le-au propovăduit Evan-

ghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei, și un mare număr de oameni au crezut 
și s-au întors la Domnul”. 
7 Faptele Apostolilor 11:26 – „Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creș-

tini în Antiohia”. 
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Bisericii lui Hristos într-un mare număr de cetăți, pe unde 

apostolul Pavel a ajuns și a predicat. Astfel, numărul mem-

brilor dintre Neamuri în Biserica lui Hristos a depășit în 

curând cu mult numărul membrilor dintre Evrei, iar în 

mai puțin de zece ani după ce Pavel a fost trimis din Anti-

ohia să propovăduiască Evanghelia la Neamuri, s-a spus 

despre el și despre însoțitorii lui că răsturnaseră lumea: 

„Oamenii aceștia, care au răscolit lumea, au venit și aici” 

(Faptele Apostolilor 17:6). Cea mai remarcabilă situație a 

succesului Evangheliei pare să se fi petrecut la Efes, o ce-

tate foarte importantă (Faptele Apostolilor 19). Un alt 

mare seceriș de suflete a avut loc la Corint, una dintre cele 

mai mari cetăți din întreaga Grecie. După aceasta, mulți 

alții a fost convertiți la Roma, cea mai mare cetate din 

lume, iar Evanghelia s-a răspândit de acolo în toate părțile 

Imperiului Roman. Astfel, soarele Evangheliei, care răsă-

rise și începuse să strălucească asupra Evreilor, acum s-a 

ridicat să ilumineze întreaga lumea păgână, după multă 

veacuri în care oamenii trăiseră într-un întuneric profund. 

Acesta a fost un lucru măreț și nou, cum nu mai fusese 

până atunci. Cu excepția Evreilor și a câtorva care li s-au 

alăturat ocazional, toate popoarele fuseseră respinse de la 

fața lui Dumnezeu din vremea lui Moise. Lumea Neamuri-

lor fusese acoperită de un nor gros de întuneric și idola-

trie, însă acum, la sunetul bucuros al Evangheliei, acestea 

au început să-și abandoneze idolii și să se dedice lui Dum-

nezeu. Convertiții dintre Neamuri au început să învețe să 

se închine Dumnezeului adevărat și să-și pună credința 
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în Fiul Său, Isus Hristos. Dumnezeu i-a socotit parte din 

poporul Său așa că, cei care fuseseră vreme îndelungată 

îndepărtați, au fost apropiați acum prin sângele lui Hris-

tos. Aceștia au fost transformați din brute și păgâni în 

copii ai lui Dumnezeu, fiind chemați și scoși din împărăția 

întunericului Satanei, și aduși la lumina minunată a lui 

Dumnezeu. În aproape toate țările din lumea cunoscută 

existau adunări creștine de unde se auzeau laudele fericite 

la adresa Dumnezeului adevărat și a lui Isus Hristos, Răs-

cumpărătorul glorios. Clădirea măreață pe care Dumnezeu 

a început să o construiască imediat după căderea omului 

se ridica acum într-o manieră nouă și glorioasă. Acum 

aveau să înceapă să se împlinească profețiile lui Daniel le-

gate de ultima Împărăție, care avea să lase în urmă ca în-

vinse cele patru monarhii păgâne. Piatra a zdrobit acum 

muntele fără mâini, începând să lovească chipul la picioa-

rele lui și să îl zdrobească în bucăți, avansând și umplând 

întreg pământul. Acum venise momentul ca Dumnezeu să 

Își adune aleșii din cele patru vânturi ale cerului prin pre-

dicarea apostolilor și a altor slujitori ai Lui (îngerii Biseri-

cii creștine fiind trimiși cu trâmbița măreață a Evanghe-

liei), înainte de distrugerea Ierusalimului, potrivit cu ceea 

ce Hristos prevestise.8 

II. Voi trece acum la a observa împotrivirea Satanei și 

a lumii față de acest succes al răscumpărării făcută de Hris-

tos. Satana, care fusese gata să triumfe și să se bucure ca 

 
8 Matei 24:31 – „El îi va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare, și îi vor aduna 

pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă”. 
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și cum ar fi obținut deja victoria prin uciderea lui Hristos, 

se regăsește acum căzut în groapa pe care a săpat-o și vede 

cum împărăția lui se prăbușește atât de repede, în timp ce 

Împărăția lui Hristos crește uimitor, fiind astfel plin de 

uluire. În fața succesului lucrării Evangheliei, Iadul a de-

venit alarmat și zguduit, astfel că s-a ridicat într-o împo-

trivire violentă față de Biserică. La început, diavolul i-a 

stârnit pe Evrei, care Îl răstigniseră pe Hristos, îndem-

nându-i la persecuția Bisericii, lucru observabil prin faptul 

că suferințele Bisericii în această perioadă au venit în prin-

cipal din partea Evreilor. Citim în Faptele Apostolilor că, 

atunci când Duhul Sfânt a fost revărsat la Cincizecime, 

Evreii au batjocorit acest eveniment și au spus că oamenii 

care primiseră Duhul erau plini de vin. Apoi cărturarii și 

fariseii, ca și căpetenia Templului, au fost alarmați și s-au 

ridicat împotriva apostolilor, dorind să îi persecute. Mai 

întâi i-au cercetat și i-au amenințat, apoi i-au întemnițat 

și i-au bătut. Ei suflau amenințări și ucidere printre uceni-

cii Domnului, omorându-l cu pietre pe Ștefan, într-o por-

nire tumultoasă de mânie. Evreii nu erau mulțumiți să îi 

persecute doar pe cei pe care îi găseau în Iudeea, așa că au 

trimis mesageri până la Damasc și în alte locuri, cu scopul 

de a-i prigoni pe toți cei pe care îi găseau creștini. Irod, 

care era mai mare printre ei, și-a întins mâinile spre chi-

nuirea Bisericii și l-a ucis pe Iacov cu sabia, încercând să 

facă același lucru cu Petru, pe care l-a aruncat în închi-

soare. Astfel, descoperim că și în alte țări unde au ajuns 

apostolii, Evreii s-au împotrivit Evangheliei în cea mai 
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dură manieră, blasfemiind și ridicându-se împotriva învă-

țăturii. Și cât de multe lucruri a avut de suferit binecuvân-

tatul apostol Pavel de pe urma lor! Cât de violenți și văr-

sători de sânge s-au dovedit față de el, când venise să îi 

aducă ajutoare propriului popor! În această prigonire și 

cruzime s-a împlinit ceea ce Hristos spusese: „De aceea, 

iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei 

îi veți omorî și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile 

voastre, și-i veți prigoni din cetate în cetate” (Matei 23:34). 

III. Este nevoie să observăm judecățile care au venit 

asupra vrăjmașilor lui Hristos, anume Evreii persecutori. 

1. Majoritatea evreilor au căzut în orbirea minții și în îm-

pietrirea inimii. Hristos a anunțat un astfel de blestem asupra 

lor în zilele Sale pământești.9 Acest blestem a fost reiterat și de 

apostolul Pavel,10 iar ei au rămas până azi sub el, sub această 

orbire și împietrire, vreme de peste 1700 de ani, cu cea mai 

îngrozitoare dovadă a judecății lui Dumnezeu asupra lor și un 

exemplu al răzbunării Lui înfricoșate. Este un lucru foarte rar 

ca un astfel de popor să rămână încăpățânat în respingerea lui 

Hristos din generație în generație, convertirile lor la credința 

 
9 Matei 13:14-15 – „Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: ,Veți 
auzi cu urechile voastre, și nu veți înțelege; veți privi cu ochii voștri, și nu veți vedea. 

Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, și-au închis ochii, ca nu 

cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la 
Dumnezeu, și să-i vindec’”. 
10 Faptele Apostolilor 28:25-27 – „Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, 

Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: ‚Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către 

părinții voștri, când a zis: ,Du-te la poporul acesta și zi-i: Veți auzi cu urechile voastre, 
și nu veți înțelege; cu ochii voștri veți privi, și nu veți vedea. Căci inima acestui norod 

s-a împietrit; ei aud greu cu urechile, și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, 

să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, și să-i vindec’”. 
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creștină fiind lucruri foarte rare, chiar dacă au propriile Scrip-

turi ale Vechiului Testament, pe care le recunosc, iar ele sunt 

pline de mărturii clare împotriva lor. Aceasta este o dovadă 

remarcabilă a abandonării lor înspăimântătoare de către 

Dumnezeu. 

2. Ei au fost respinși de Dumnezeu, astfel că nu mai 

sunt poporul vizibil al lui Dumnezeu. Ei au fost tăiați din 

pomul lui Avraam, nemaifiind considerați sămânța lui, la 

fel cum Ismaeliții sau Edomiții nu mai erau sămânța lui tru-

pească. Cea mai mare parte a celor două ultime seminții 

sunt și ele lepădate acum, la fel cum au fost anterior și ce-

lelalte zece, astfel că un alt popor le-a luat locul, potrivit 

profețiilor lor: „Mi-au întărâtat gelozia prin ceea ce nu este 

Dumnezeu, M-au mâniat prin idolii lor deșerți; și Eu îi voi 

întărâta la gelozie printr-un popor care nu este un popor. Îi 

voi mânia printr-un neam fără pricepere” (Deuteronom 

32:21), și iar: „Eram gata să le răspund celor ce nu întrebau 

de Mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu Mă căutau” 

(Isaia 65:1).  

Ei au fost lepădați vizibil prin faptul că Dumnezeu i-a 

călăuzit pe apostolii Lui să se îndepărteze de ei: „Dar Pavel 

şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: ‚Cuvântul lui Dumnezeu 

trebuia vestit mai întâi vouă; dar fiindcă voi nu-l primiți, și 

singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne 

întoarcem spre Neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul” 

(Faptele Apostolilor 13:46-47; v. și 18:6 și 28:28). 

Până aici am fost călăuziți de partea narativă a Scriptu-

rii. De aici înainte, vom fi călăuziți numai de partea profetică 
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a Scripturii, ca și de relatările istoriei seculare, care dovedesc 

împlinirea ei. 

3. Ultima și a patra judecată a lui Dumnezeu asupra 

vrăjmașilor succesului Evangheliei pe care îi voi menționa, 

constă din distrugerea groaznică a cetății și țării lor prin in-

termediul Romanilor. Înaintea distrugerii lor, ei avuseseră 

parte de avertismente serioase și se folosiseră multe mij-

loace de prevenire a acesteia. Ei fuseseră mai întâi avertizați 

de Ioan Botezătorul, când le-a spus că securea este deja în-

fiptă la rădăcina copacului, că orice pom care nu aduce 

roade bune va fi tăiat și aruncat în foc. Apoi Hristos i-a 

avertizat foarte specific, vorbindu-le despre apropierea 

distrugerii, plângând chiar la gândul acesteia. Apoi apos-

tolii i-au avertizat și ei, după înălțarea lui Hristos. Dar ei 

s-au dovedit încăpățânați și au continuat în împotrivirea 

lor față de Hristos și Biserica Lui, fiind perseverenți în 

practicile lor persecutoare. Prigonirea atât de răutăcioasă 

a apostolului Pavel, descrisă pentru noi către finalul cărții 

Faptelor Apostolilor, a continuat până la circa 6-8 ani îna-

inte de distrugerea Ierusalimului. 

După aceasta, Dumnezeu a găsit de cuviință să le dea 

încă un avertisment foarte clar prin apostolul Pavel, în 

Epistola lui către Evrei, scrisă, așa cum se crede, cu circa 

4 ani înainte de distrugerea Ierusalimului. Înaintea lor au 

fost aduse cele mai clare și mai simple argumente din pro-

pria Lege și din profeți, pe care pretindeau că le prețuiau 

mult, pentru a le dovedi că Hristos Isus trebuie să fie Fiul 

lui Dumnezeu, că toată Legea L-a simbolizat pe El, și că 
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dispensația evreiască trebuie să fi încetat. Deși Epistola a 

fost scrisă în primul rând către Evreii creștini, conținutul 

ei demonstrează clar că apostolul a dorit ca ea să fie folo-

sită și spre convingerea Evreilor necredincioși. El mențio-

nează specific apropierea distrugerii, ca în 10:25: „cu atât 

mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie”, iar în versetul 

27, apostolul vorbește despre apropierea judecății și des-

pre indignarea înflăcărată care îi va mistui pe dușmanii lui 

Hristos și ai Bisericii. 

Totuși, majoritatea Evreilor au refuzat să se lase con-

vinși, astfel că Dumnezeu a adus în curând distrugerea Ie-

rusalimului prin circumstanțe groaznice, fără egal de la 

întemeierea lumii, potrivit cu prorocia lui Hristos: „Pentru 

că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată 

de la începutul lumii până acum, și nici nu va mai fi” (Ma-

tei 24:21). Prima distrugere a Ierusalimului de către Babi-

lonieni fusese una foarte dură, așa cum o vedem descrisă 

cu multă durere de prorocul Ieremia în cartea Plângerilor 

lui, dar ea nici nu se poate compara cu pierzarea și mânia 

pe care Evreii le-au suferit în această distrugere. Așa cum 

Hristos prevestise, Dumnezeu a adus asupra lor tot sân-

gele celor neprihăniți care a fost vărsat de la întemeierea 

lumii. În felul acesta, vrăjmașii lui Hristos sunt făcuți aș-

ternutul picioarelor Sale după înălțarea Lui, potrivit făgă-

duinței lui Dumnezeu din Psalmul 110, disciplina și con-

damnarea Lui venind cu un toiag de fier. Spinii și mărăci-

nii au fost puși în calea Lui în luptă, dar El a trecut prin ei 

și i-a ars cu desăvârșire. 
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Această distrugere a Ierusalimului a fost, în toate as-

pectele, potrivită prorociei lui Hristos (Matei 24), așa cum 

se dovedește prin descrierea lui Iosephus, care a trăit în 

acea perioadă și care a fost martor al acelei calamități. 

Multe circumstanțe au făcut ca distrugerea Ierusalimului 

să semene cu distrugerea celor răi din Ziua Judecății, căci 

descrierea lui Iosephus arată că evenimentul a fost însoțit 

de multe semne înfricoșătoare în ceruri, și de o despărțire 

a celor neprihăniți de cei răi. Cetatea și Templul au fost 

arse și rase de pe fața pământului, astfel că pământul pe 

care fusese cetatea a fost arat, și nicio piatră nu a rămas la 

locul ei: „Dar Isus le-a zis: ‚Vedeți voi toate aceste lucruri? 

Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră, 

care să nu fie dărâmată’” (Matei 24:2). 

Poporul încetase parțial să aibă o administrație inde-

pendentă încă din perioada de după exilul în Babilon, dar 

toiagul de cârmuire s-a îndepărtat complet din Iuda odată 

cu moartea lui Arhelau, când Iudeea a fost transformată 

într-o provincie romană. Evreii fuseseră lepădați din sta-

tutul de popor al lui Dumnezeu, însă acum chiar și cetatea 

și țara lor au fost distruse total, iar ei au fost alungați de-

parte, astfel că au continuat în pribegia lor pe pământ 

vreme de peste 1600 de ani. 

Acesta a fost sfârșitul lumii Vechiului Testament. To-

tul s-a sfârșit cu un fel de zi a judecății, în care poporul lui 

Dumnezeu a fost mântuit, iar vrăjmașii Lui distruși într-

un fel înspăimântător. Această judecată a fost făcută de 

Acela care fusese nu demult batjocorit, disprețuit și 
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scuipat de acești Evrei, pe când ucenicii Lui, deși au fost 

aspru prigoniți, au fost înălțați glorios deasupra vrăjmași-

lor Lui. 
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Capitolul 14.  

DE LA DISTRUGEREA              
IERUSALIMULUI PÂNĂ ÎN 

VREMEA ÎMPĂRATULUI 
CONSTANTIN CEL MARE 

 

Ierusalimul a fost distrus în preajma anului 68, adică 

înainte de finalul generației care a fost contemporană cu 

Hristos. Distrugerea imperiului păgân sub împăratul Con-

stantin cel Mare s-a petrecut după aproape 260 de ani. 

Pentru a arăta felul în care lucrarea Evangheliei a înaintat 

cu succes de-a lungul acestei perioade, vreau să subliniez 

împotrivirea Imperiului Roman față de lucrarea Evanghe-

liei, felul în care Evanghelia a mers înainte în ciuda acelei 

opoziții, circumstanțele specifice ale prigoanei și suferin-

ței prin care Biserica a trecut tocmai înainte de eliberarea 

ei prin intermediul lui Constantin cel Mare, și schimbarea 

importantă ce a avut loc în timpul acestui împărat. 

I. Voi arăta acum pe scurt ce împotrivire a fost manifes-

tată față de Evanghelie și față de Împărăția lui Hristos de 

către Imperiul Roman. Această împotrivire s-a manifestat în 

principal după distrugerea Ierusalimului, deși începuse deja 

dinaintea acestui eveniment, pentru că, anterior, prigoana 

venise în principal din partea Evreilor. Când Ierusalimul a 
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fost distrus, Evreii au rămas lipsiți de putere în ce privește 

necazurile pe care puteau să le provoace Bisericii, așa că 

diavolul și-a ridicat mâna din altă parte și a început să fo-

losească alte instrumente. Opoziția pe care Imperiul Ro-

man a manifestat-o față de Împărăția lui Hristos a fost de 

două feluri. 

1. Romanii și-au folosit toată educația, filozofia și în-

demânarea în această împotrivire. Hristos a venit în lume 

într-o epocă în care educația și filozofia se aflau la apogeul 

lor în Imperiul Roman. Evanghelia care Îl prezenta pe 

Mântuitorul răstignit nu se potrivea deloc cu ideile filoso-

filor. Schema creștină care îi chema pe oameni la a-și pune 

credința într-un Răscumpărător crucificat li se părea Ro-

manilor nebunească și ridicolă. Grecia fusese o țară fai-

moasă pentru educația tuturor celor din Imperiul Roman, 

însă apostolul a observat că învățătura despre Hristosul 

răstignit era considerată o nebunie de către Greci,1 astfel 

că înțelepții și filosofii s-au împotrivit Evangheliei cu toată 

puterea. Un exemplu al împotrivirii îl putem vedea în felul 

în care l-au tratat pe apostolul Pavel la Atena, centrul filo-

sofilor din întreaga lume pentru multe veacuri. Astfel, citim 

în Faptele Apostolilor 17:18 că filosofii epicurieni și stoici l-

au înfruntat spunând: „Ce vrea să spună palavragiul acesta? 

Pare că vestește niște dumnezei străini”. Astfel, ei și-au ară-

tat dorința de a batjocori și ridiculiza creștinismul și, după 

distrugerea Ierusalimului, mai mulți filosofi au publicat 

 
1 1 Corinteni 1:23 – „dar noi Îl propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei 

este o pricină de poticnire, și pentru Neamuri o nebunie”. 
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cărți împotriva lui. Principalii filosofi de acest fel au fost 

Celsus și Porfir, care au scris cu multă virulență și batjo-

cură, foarte asemănător deiștilor din epoca prezentă. Deși 

erau mari vrăjmași și disprețuitori ai religiei creștine, to-

tuși ei nu au negat niciodată realitățile despre Hristos și 

apostolii Lui din Noul Testament, în special minunile pe 

care aceștia le-au făcut, căci trăiseră mult prea aproape de 

perioada respectivă ca să le respingă. Aceste minuni fuse-

seră făcute în public, așa că nici Evreii și nici păgânii din 

acele vremuri nu păreau să le conteste, însă le atribuiau 

puterii magiei. 

2. Autoritatea Imperiului Roman a folosit toată puterea 

pentru persecutarea repetată și, dacă era posibil, pentru 

distrugerea creștinismului. Aceste lucruri s-au petrecut în 

zece perioade succesive de prigoană generală. Anterior am 

arătat că Hristos a venit în lume când puterea stăpânirii și 

autorității păgâne era la apogeu, în Imperiul Roman. Toată 

puterea acestei monarhii a fost folosită vreme îndelungată 

pentru persecutarea Bisericii creștine și, dacă era posibil, 

pentru distrugerea ei, prin zece încercări succesive. 

Prima dintre acestea s-a petrecut în timpul domniei 

lui Nero, la foarte scurt timp după distrugerea Ierusalimu-

lui, perioadă în care apostolul Petru a fost crucificat iar 

apostolul Pavel a fost decapitat, la scurt timp după ce a 

scris a doua epistolă către Timotei. Când a scris acea epis-

tolă, Pavel era întemnițat în Roma în timpul lui Nero, și el 

a spus în versetele 4:6-7: „Căci eu sunt gata să fiu turnat 

ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. 
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M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am 

păzit credința”. Multe mii de creștini au fost uciși în timpul 

acelei prigoane. Celelalte nouă perioade de persecuții au 

avut loc toate după distrugerea Ierusalimului. Unele dintre 

acestea au fost foarte grele și au depășit cu mult prima 

persecuție din timpul lui Nero. Împărat după împărat s-au 

ridicat cu cea mai mare ură împotriva Bisericii creștine de 

pe pământ, dorind să șteargă de pe fața pământului chiar 

numele de creștin. Mii, chiar milioane de oameni au fost 

omorâți cu toată cruzimea în timpul acestor persecuții, 

căci romanii nu aveau milă de nimeni, indiferent de sex 

sau vârstă. 

În cea de-a doua prigoană generală, din timpul lui Do-

mițian, care a avut loc imediat după distrugerea Ierusali-

mului, apostolul Ioan a fost exilat pe insula Patmos, unde 

a avut acele vedenii prin care ne-a fost lăsată cartea Apo-

calipsa. În timpul acestei persecuții se crede că aproape 

4000 de creștini au fost martirizați, însă numărul acesta 

pare să fie foarte mic prin comparație cu persecuțiile care 

au urmat. Zece mii de credincioși au fost omorâți cu cru-

zime prin răstignire în timpul celei de-a treia persecuții, 

în perioada domniei lui Adrian. În a patra persecuție, care 

a început în preajma anului 162, mulți creștini au fost mar-

tirizați în Anglia, unde creștinismul ajunsese, așa cum se 

crede, încă din vremurile apostolilor. În timpul persecuți-

ilor ulterioare, împărații romani și-au arătat toată frustra-

rea față de predecesorii lor pentru că nu fuseseră în stare 

să extirpe creștinismul sau să îi împiedice creșterea, așa că 
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s-au avântat cu mai multă violență asupra Bisericii, în în-

cercarea lor de a o distruge. 

Astfel, o mare parte a primelor trei secole de după 

Hristos a fost marcată de prigoane violente și crude ale Bi-

sericii de către puterea romană. Satana a fost neastâmpă-

rat în dorința lui de a menține sub control o parte a lumii 

atât de puternică și influentă cum erau țările din Imperiul 

Roman, pe care le stăpânise multe secole fără să fie deran-

jat. De aceea, când a văzut că puterea i-a scăpat din mâini, 

s-a umplut de mânie împotriva creștinilor. Iadul părea că 

se ridică cu toată puterea împotriva Bisericii. 

Satana și-a exersat în felul acesta puterea prin inter-

mediul Imperiului Roman, astfel că el este denumit marele 

balaur roșu, având șapte capete și zece coarne, luptând îm-

potriva femeii îmbrăcată în soare (Apocalipsa 12). Acest 

conflict teribil dintre Biserica lui Hristos și puterile împă-

răției păgâne de dinainte de Constantin este ilustrat (v. 7) 

de războiul dintre Mihail și îngerii lui, pe deoparte, și ba-

laurul și demonii lui, pe de altă parte: „Și în cer s-a făcut 

un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Și 

balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei”. 

II. Vom observa acum succesul pe care Evanghelia l-

a avut în lume înainte de domnia lui Constantin cel Mare, 

în ciuda întregii împotriviri. Chiar dacă educația și pute-

rea Imperiului Roman au fost deosebite și au fost folosite 

deopotrivă la maximum împotriva creștinismului, tot 

efortul a fost în zadar. Acestea n-au putut nici să dezră-

dăcineze și nici să oprească înaintarea creștinismului. În 
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ciuda tuturor, Împărăția lui Hristos a înaintat în chip mi-

nunat, iar împărăția păgână a Satanei a sucombat și a fost 

mistuită în fața acesteia, potrivit profeției Scripturii: „Căci 

îi va mânca molia ca pe o haină, și-i va roade viermele cum 

roade lâna” (Isaia 51:8). S-a putut observa că, în mare mă-

sură, cu cât aceștia persecutau mai mult Biserica, cu atât 

ea creștea tot mai rapid și mai mult, așa încât devenise o 

zicală obișnuită că sângele martirilor este sămânța Biseri-

cii. În felul acesta, Biserica lui Hristos s-a dovedit aseme-

nea unui finic, despre care se știe că, cu cât este agățată o 

greutate mai mare de ramurile lui, cu atât crește și înflo-

rește mai strașnic. Probabil că acesta este motivul pentru 

care Biserica este comparată cu un finic: „Statura ta este 

ca finicul” (Cântarea Cântărilor 7:7). Iustin Martirul, un 

părinte deosebit al Bisericii creștine, spunea că, în vremu-

rile lui, nu exista nicio parte a omenirii, fie Greci, fie bar-

bari, fie orice alt popor, chiar dintre națiunile cele mai ne-

civilizate, unde să nu se aducă rugăciuni și mulțumiri mă-

rețului Creator al lumii, în Numele lui Isus cel răstignit. 

Tertulian, un alt eminent părinte al Bisericii creștine, care 

a trăit la începutul secolului următor, mărturisește că în 

zilele lui, religia creștină se răspândise până la granițele 

cele mai îndepărtate ale lumii cunoscute, și a ajuns chiar 

și până în insulele britanice, demonstrând astfel că Îm-

părăția lui Hristos se extinsese mai mult decât oricare 

dintre cele patru imperii anterioare. Mai mult, el spune 

că, deși creștinii erau lipsiți de propria patrie, totuși ei se 

găseau în toate coloniile romane, în toate cetățile, insulele, 

castelele, conciliile, armatele, palatele, senatele și curțile 
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judiciare, singurele locuri unde nu îi găseai fiind templele 

păgâne. El adaugă că, dacă toți creștinii ar fi hotărât să 

părăsească Imperiul Roman, lumea ar fi fost uimită de pus-

tietatea și singurătatea care ar fi fost lăsată în urmă și de 

cât de puțini oameni ar fi rămas, așa încât creștinii ar fi fost 

suficienți din punct de vedere numeric ca să se apere sin-

guri, dacă ar fi ridicat armele împotriva magistraților pă-

gâni. Pliniu, un păgân din acele vremuri, spunea că mulțimi 

de oameni de orice sex, vârstă și statut social deveniseră 

creștini. El spunea că această superstiție, așa cum denumea 

el creștinismul, infectase și copleșise nu doar cetatea lui, ci 

și orașele și țările, și că templele și jertfele lor au ajuns lo-

curi pustii și abandonate. 

Atât scriitorii păgâni cât și cei creștini din acele vre-

muri au remarcat că faimoasele oracole păgâne din tem-

plele lor, unde prinții și alții ca ei se duseseră vreme de 

multe secole să ceară și să primească răspunsuri din par-

tea zeilor lor, răspunsuri care veneau fără îndoială de la 

diavolul, erau acum lovite de surzenie și muțenie, așa că 

nu mai dădeau niciun fel de răspunsuri, mai ales oracolul 

din Delphos, cel mai faimos din întreaga lume, pe care îl 

foloseau deopotrivă Grecii și Romanii, oracol care a încetat 

să mai dea vreun răspuns încă de la nașterea lui Hristos. 

Zeitățile false cărora li se adusese închinare și de la care oa-

menii căpătau răspunsuri în acel templu deveniseră acum 

mute, iar atunci când un astfel de zeu a fost întrebat de ce 

nu mai dă răspunsuri, replica primită, așa cum relatează is-

toricii păgâni ai acelor vremuri, a fost următoarea: „Există 
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un tânăr evreu, împăratul zeilor, care mi-a poruncit să pă-

răsesc această casă și să fiu aruncat în Iad, așa că nu tre-

buie să mai așteptați răspunsuri de la mine”. Mulți alți au-

tori păgâni din acea vreme vorbesc despre tăcerea oraco-

lelor, lucru uluitor pentru ei, căci nu știau care era cauza 

acesteia. Plutarh a scris un tratat doar despre acest lucru, 

care este disponibil și în zilele noastre. Porfir, care s-a îm-

potrivit religiei creștine, a scris următoarele: „Nu este de 

mirare de ce această cetate a fost lovită atât de aspru de 

mulți ani de boală, căci Aesculap și restul zeilor nu mai 

vorbesc cu oamenii, astfel că, de când Isus a început să pri-

mească închinare, niciun om n-a mai primit vreun ajutor 

din partea zeilor”. Astfel, Împărăția lui Hristos a învins în 

fața împărăției Satanei. 

III. Vom observa acum circumstanțele speciale ale ne-

cazului și tulburărilor prin care Biserica a trecut înainte de 

ridicarea lui Constantin cel Mare la tron. Această perioadă 

de prigoană, a zecea, a fost ultima și, din câte se știe, cea 

mai grea și mai aspră. După cea de-a noua perioadă de 

persecuție, Biserica se bucurase de o perioadă de liniște 

timp de aproape 40 de ani, însă, abuzând de libertatea pe 

care au avut-o, creștinii au venit devenit reci și fără viață 

în religia lor, fiind caracterizați de multe dezbinări și cer-

turi între ei, prin care L-au jignit pe Dumnezeu așa încât 

El a permis ca această încercare grea să vină asupra lor. 

După ce pierduse mult teren, în ciuda tuturor încercărilor 

lui de a stăvili creșterea Bisericii, Satana părea să se ridice 

acum cu o putere mai mare decât obișnuise. Cei care se 
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aflau pe atunci în autoritate s-au ridicat cu cea mai mare 

violență împotriva Bisericii, încercând să dezrădăcineze creș-

tinismul, să ardă toate Bibliile și să îi omoare pe toți creștinii. 

De aceea, ei nici măcar nu i-au mai trecut pe creștini printr-

un proces de judecată oficială, ci s-au aruncat asupra lor 

oriunde îi găseau. Uneori incendiau casele unde creștinii 

erau adunați, arzându-i cu totul, alteori îi măcelăreau atât 

de mult încât persecutorii deveneau epuizați de crimele și 

chinurile la care îi supuneau pe creștini. În anumite locuri 

populate, atât de mulți creștini erau uciși laolaltă, încât 

sângele curgea pe străzi ca niște torente. Se relatează în 

istorie că într-o singură lună au fost uciși 17000 de mar-

tiri, iar de-a lungul acestei perioade de persecuție au fost 

uciși prin violența persecutorilor lor 144000 de creștini 

doar în provincia Egiptului, dincolo de alți 700.000 care 

au murit de foame fiind alungați din cetăți, sau din cauza 

epuizării după ce fuseseră supuși la muncă forțată. 

Această prigoană a durat circa zece ani, depășind 

toate persecuțiile anterioare în ce privește numărul mar-

tirilor și varietatea și multitudinea de metode inventate de 

tortură și cruzime. Unii autori ce au trăit în acea perioadă 

spun că metodele de tortură erau atât de numeroase încât 

nu puteau fi descrise în totalitate. Această persecuție a fost 

foarte severă și în Anglia, fiind probabil parte din ceea ce 

a fost prevestit în Apocalipsa 6:9-10: „Când a rupt Mielul 

pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fu-

seseră junghiați din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, și 

din pricina mărturisirii, pe care o ținuseră. Ei strigau cu 
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glas tare, și ziceau: ‚Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt 

și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nos-

tru asupra locuitorilor pământului?’” La finele celor zece 

ani, persecutorii păgâni credeau că și-au încheiat lucrarea 

și se lăudau că ar fi distrus complet numele și superstiția 

creștinilor, restaurând închinarea la zei. Aceasta a fost cea 

mai întunecată perioadă a Bisericii creștine, chiar înainte 

de răsăritul zilei. Ei s-au aflat în situația cea mai gravă îna-

intea lui Dumnezeu înainte de eliberarea lor glorioasă, la 

fel cum robia Evreilor în Egipt fusese de o severitate și 

cruzime foarte mare tocmai înainte de eliberarea lor prin 

Moise. Vrăjmașii creștinilor credeau că i-au înghițit și că 

le-au pecetluit pierzarea, la fel cum Faraon și oștirea lui 

credeau că aveau să reușească să îi distrugă pe copiii lui 

Israel la Marea Roșie. 

IV. În al patrulea rând, voi sublinia schimbarea impor-

tantă adusă de Constantin, schimbare care, în multe aspecte, 

a fost asemenea apariției lui Hristos pe norii cerului, pentru 

a-Și mântui poporul și pentru judecata lumii. Întrucât po-

pulația din Roma devenise copleșită de guvernarea tiranilor 

cărora le fuseseră supuși, au trimis veste la Constantin, care 

locuia pe atunci în cetatea New York, din Anglia, che-

mându-l să vină și să ia tronul. Se spune că el a fost încura-

jat de o vedenie a unui stâlp de lumină în ceruri, sub forma 

unei cruci, aflat înaintea întregii sale armate, cu inscripția, 

En toutw nika, având sensul de „În aceasta vei birui”, iar în 

noaptea care a urmat, ca urmare a faptului că Hristos i-a 

apărut într-un vis cu aceeași cruce în mână, călăuzindu-l să 
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își facă o cruce asemănătoare ca stindard regal, așa încât 

armata lui să lupte sub acel steag, Constantin a părut sigur 

că va birui. El a ieșit victorios asupra vrăjmașilor lui, a luat 

în posesie tronul imperial, a primit religia creștină și a fost 

primul împărat creștin care a domnit vreodată. El a urcat la 

tron la circa 320 de ani după Hristos.  

Există mai multe lucruri pe care aș vrea să le obser-

văm și care au însoțit sau au urmat imediat după venirea 

la tron a lui Constantin. 

1. Biserica lui Hristos a fost astfel eliberată complet de 

persecuție. Venise acum ziua eliberării ei după o noapte 

grea de suferință. Plânsul continuase toată noaptea, dar 

acum era dimineață, astfel că au venit eliberarea și bucuria. 

Dumnezeu părea să îi judece pe vrăjmașii poporului Său și 

să se împace cu slujitorii Lui, când a văzut că vrăjmașii și-

au pierdut puterea și că niciunul nu s-a mai ridicat să per-

secute Biserica. Creștinii nu mai aveau acum persecuții de 

care să se teamă. Prigonitorii lor erau acum toți zdrobiți, și 

chiar unii dintre stăpânii lor deveniseră creștini. 

2. Dumnezeu venise acum să aducă judecăți înfricoșă-

toare asupra vrăjmașilor Bisericii. Sunt remarcabile descrie-

rile istorice ale sfârșitului groaznic al unora dintre împărații, 

prinții, generali și căpitanii păgâni care i-au prigonit pe creș-

tini. Ei au murit în mizerie, unul după altul, sub chinuri groaz-

nice ale trupului și ale conștiinței, având asupra lor mâna lui 

Dumnezeu în cea mai vizibilă manieră. Ceea ce a venit asupra 

acestor vrăjmași ai Bisericii poate fi foarte bine comparat cu 

ascunderea lor în peșteri și pe sub stâncile munților. 
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3. Păgânismul fusese acum abolit într-o mare măsură 

în Imperiul Roman. Idolii erau distruși, iar templele pă-

gâne erau demolate. Chipurile de aur și de argint au fost 

topite și s-au făcut bani din ele. Unii dintre cei mai impor-

tanți idoli au fost aduși la Constantinopol și au fost târâți 

cu funii pe străzi pentru ca oamenii să-i vadă și să râdă de 

ei. Preoții păgâni au fost alungați. 

4. Biserica lui Hristos a ajuns acum într-o stare de 

pace și prosperitate. Toți guvernanții păgâni au fost de-

miși și doar creștinii au fost avansați în poziții de autori-

tate peste tot în imperiu. Locuitorii Imperiului aveau acum 

președinți creștini, guvernatori creștini, judecători și câr-

muitori creștini, în locul celor păgâni. Constantin cel Mare 

le-a acordat cinste episcopilor și predicatorilor creștini, și 

a zidit și împodobit bisericile, astfel că în această perioadă 

au fost construite biserici creștine mari și frumoase în tot 

imperiul, în locul vechilor temple păgâne. Aceasta a fost 

cea mai mare schimbare produsă în lume de după potop. 

Satana, prințul întunericului, acel rege și zeu al lumii pă-

gâne, fusese alungat. Leul care răcnea a fost cucerit de Mi-

elul lui Dumnezeu, în cel mai puternic domeniu pe care îl 

avusese sub stăpânire. Aceasta a fost o împlinire remarca-

bilă a profeției din Ieremia 10:11: „Dumnezeii, care n-au 

făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ 

și de sub ceruri”. Cea mai mare parte a lumii a lepădat acum 

complet zeii și religia veche, față de care oamenii fuseseră 

fideli atât de multe secole. Ei se obișnuiseră atât de îndelung 

să se închine la acei zei încât nici nu cunoșteau originea 
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propriei religii. Anterior se spusese despre această schim-

bare că este un lucru necunoscut ca o un popor să își 

schimbe dumnezeii,2 dar, în această perioadă, cea mai 

mare parte a popoarelor lumii cunoscute au lepădat zeii 

anteriori. Toată mulțimea de zei la care se închinaseră a 

fost abandonată. Mii de idoli au fost lepădați iar oamenii 

s-au întors la închinarea față de Dumnezeul adevărat, față 

de Hristos ca singur Mântuitor, așa că acum s-a petrecut o 

împlinire remarcabilă a profeției din Isaia 2:17-18: „Mân-

dria omului va fi smerită, și trufia oamenilor va fi plecată; 

numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Toți idolii vor 

pieri”. De acum înainte, zeii care erau cândva atât de fai-

moși în lume, precum Jupiter, Saturn și Minerva și Iuno, 

au ajuns să fie considerați doar niște vechituri. Aceștia nu 

mai aveau temple, nici altare, nici închinători, iar această 

situație a rămas așa vreme de sute de ani. 

Se ajunsese, iată, la sfârșitul lumii păgâne vechi în fie-

ful ei principal, Imperiul Roman. Această schimbare extra-

ordinară, însoțită de distrugerea liderilor ei, care fuseseră 

prigonitori ai Bisericii, este comparată în Apocalipsa 6 cu 

sfârșitul lumii și cu venirea lui Hristos spre judecată, și 

este ilustrată cu a șasea pecete, lucru urmat de strigătul 

sufletelor de sub altar: „Până când, Stăpâne, Tu, care ești 

sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele 

nostru asupra locuitorilor pământului?” Așa cum spun cei 

 
2 Ieremia 2:10-11 – „Treceți în ostroavele Chitim, și priviți! Trimiteți la Chedar, uitați-
vă bine, și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva: și-a schimbat vreodată un popor 

dumnezeii, măcar că ei nu sunt dumnezei? Dar poporul Meu și-a schimbat Slava, cu 

ceva care nu este de niciun ajutor!” 
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mai mulți comentatori biblici, această vedenie a celei de-a 

șasea peceți se referă la căderea Imperiului Roman păgân, 

chiar dacă se aplică într-un sens anume la Ziua Judecății 

pe care a simbolizat-o. Ziua Judecății nu poate fi ceea ce se 

are în vedere în contextul imediat, pentru că există multe 

evenimente care survin după cele ce s-au petrecut la a șa-

sea pecete. 

Ceea ce s-a petrecut în această perioadă este ilustrat 

de asemenea și prin faptul că diavolii sunt aruncați din cer 

pe pământ. În puterea și strălucirea lui deosebită, mani-

festată prin puternicul Imperiu Roman, Satana își înălțase 

scaunul până la cer. Acum, însă, el a căzut ca un fulger din 

cer, iar împărăția lui a fost limitată la popoarele îndepăr-

tate și barbare, la părțile de jos ale lumii. Acesta este un 

eveniment profețit: „Și balaurul cel mare, șarpele cel 

vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga 

lume, a fost aruncat pe pământ; și împreună cu el au fost 

aruncați și îngerii lui” (Apocalipsa 12:9 etc.). Satana Îl is-

pitise anterior pe Hristos și promisese că Îi va da străluci-

rea împăraților lumii, însă acum el este obligat să I le dea 

chiar împotriva voinței lui. Aceasta este o împlinire glori-

oasă a făgăduinței pe care Dumnezeu I-o făcuse Fiului Său: 

„De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, și va 

împărți prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine 

însuși la moarte, și a fost pus în numărul celor fărădelege, 

pentru că a purtat păcatele multora și S-a rugat pentru cei 

vinovați” (Isaia 53:12). Ea a fost o împlinire extraordinară 

a profețiilor legate de vremea glorioasă a Evangheliei, în 
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special a celor din cartea Daniel. Domnul Dumnezeul ce-

rului a găsit de cuviință să întemeieze o Împărăție peste 

ruinele împărăției Satanei, iar Tatăl a pus această cinste 

asupra lui Hristos ca răsplată pentru ocara pe care El a 

suferit-o când a fost aici, pe pământ. 

Din ceea ce am spus până aici despre succesul Evan-

gheliei de la înălțarea lui Hristos până în vremea lui Con-

stantin cel Mare, putem deduce un argument categoric în 

favoarea veridicității religiei creștine și a faptului că Evan-

ghelia lui Isus Hristos vine cu adevărat de la Dumnezeu. 

Aș vrea să observăm în cele ce urmează câteva aspecte spe-

cifice legate de această concluzie. 

1. Putem concluziona că Evanghelia și doar ea este mij-

locul real pentru aducerea lumii la cunoștința Dumnezeului 

cel adevărat. Faptul că zeii la care păgânii se închinaseră 

erau falși și că nu există decât un singur Dumnezeu autentic 

este un adevăr pe care nu doar Evanghelia îl demonstrează, 

lucru pe care și rațiunea îl mărturisește. Acesta este un ade-

văr potrivit luminii revelației naturale și poate fi demon-

strat foarte ușor prin intermediul rațiunii. Până și deiștii re-

cunosc că poate fi demonstrat că există un singur Dumne-

zeu și numai unul, care a creat și stăpânește peste lume. 

Acum este însă evident că doar aceasta este Evanghelia și 

doar ea a fost mijlocul real pentru aducerea oamenilor la 

cunoștința acestui adevăr. Adevărul nu a venit prin învă-

țătura filosofilor, căci aceștia au încercat în zadar. Prin în-

țelepciunea lor, lumea nu L-a cunoscut pe Dumnezeu. 

Până ce Evanghelia și Scriptura au ajuns să fie cunoscute, 
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întreaga lume zăcea în ignoranță și nu-L cunoștea pe 

Dumnezeul adevărat, trăind în cel mai mare întuneric re-

ligios, acceptând cele mai absurde opinii și practici religi-

oase, pe care toate națiunile civilizate le socotesc azi niște 

absurdități. Lumina revelației naturale, propria rațiune și 

toată înțelepciunea oamenilor educați nu au fost de niciun 

ajutor până la venirea Scripturii. Când Scriptura și Evan-

ghelia au venit, ele au avut succes în aducerea lumii la cu-

noștința singurului Dumnezeu adevărat, chemându-i pe 

oameni să I se închine și să Îl slujească. 

De aceea, toată partea lumii ce se închină la un Dum-

nezeu monoteist – creștini, evrei, musulmani și chiar de-

iști – a ajuns la astfel de convingeri prin expunerea la 

Evanghelie. Din acest motiv, această parte a lumii nu se 

află într-un întuneric păgân total. Cei care disprețuiesc 

acum Scriptura și se laudă cu puterea rațiunii lor, închi-

puindu-și că sunt capabili să ajungă la cunoștința sigurului 

Dumnezeu adevărat, ar face bine să țină minte că, dacă 

Evanghelia n-ar fi venit niciodată în lume pentru a-i ilu-

mina pe înaintașii lor, ar fi rămas niște idolatri sălbatici, 

la fel cum era lumea în general înainte de Evanghelie. Mu-

sulmanii, care se închină unui singur dumnezeu, au împru-

mutat la început această idee din Scriptură, căci întâi au fost 

educați în religia creștină, dar au apostaziat de la ea. Este 

evident că Scripturile au fost concepute de Dumnezeu ca 

să fie mijlocul adecvat pentru a aduce lumea la cunoștința 

Lui, lucru imposibil rațiunii omenești sau oricărui alt lu-

cru. Este irațional să presupunem că nu Evanghelia, ci 
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vreun alt lucru aduce această cunoștință, atâta vreme cât 

El nu a stabilit niciodată vreun alt mijloc cu acest scop. 

Dacă Scriptura nu ar fi Cuvântul lui Dumnezeu, atunci tot 

ce le rămâne oamenilor nu este decât întuneric și amăgire, 

cea mai mare amăgire ce a existat vreodată. De aceea, ar 

fi corect să concluzionăm oare că, în providența Lui, Dum-

nezeu ar fi folosit un lucru mincinos și amăgitor ca să 

aducă lumea la cunoștința Lui? 

2. Biruința Evangheliei în ciuda împotrivirii puternice 

de care a avut parte dovedește clar că aceasta a fost mâna 

lui Dumnezeu. Stăpânirea romană care s-a năpustit cu 

atâta violență asupra creștinilor, pentru a împiedica suc-

cesul Evangheliei și pentru a supune Biserica lui Hristos, 

și-a atins apogeul în această perioadă, fiind cea mai straș-

nică putere ce a existat vreodată în lume, și părea că are 

Biserica în mâinile ei. Creștinii care s-au aflat sub autori-

tatea acestora nu au pus niciodată mâna pe arme pentru 

a se apăra, ci ei s-au înarmat mereu cu răbdare și cu ar-

mele spirituale, și totuși această putere nemaipomenită 

nu i-a putut cuceri. Dimpotrivă, creștinismul a ieșit biru-

itor. Imperiul Roman subjugase multe imperii puternice 

până atunci, chiar monarhia grecească, deși aceasta i-a 

opus rezistență până la sânge, însă nu a reușit să cuce-

rească Biserica, deși i-a fost la îndemână. Dimpotrivă, el a 

fost învins și cucerit de Biserică. 

3. Succesului răspândirii Evangheliei nu i se poate 

atribui nicio altă cauză decât puterea lui Dumnezeu. Și este 

explicabil de ce. Vedem aici efecte mari și uimitoare, astfel 
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că ele nu pot fi fără o cauză anume, și ce altă cauză poate 

fi decât puterea divină? Succesul nu a ținut de tăria exte-

rioară a instrumentelor folosite. La început, Evanghelia a 

fost predicată de doar câțiva pescari lipsiți de putere și de 

interese pământești. Ceea ce a produs acest efect uimitor 

nu a ținut de iscusința lor, căci erau oameni fără educație. 

El nu a fost produs de atractivitatea mesajului pe care ei 

aveau să îl aducă. Mesajul lor nu era o poveste plăcută: un 

Dumnezeu și Mântuitor răstignit era o piatră de poticnire 

pentru Evrei și nebunie pentru Greci. Succesul Evangheliei 

nu a fost rezultatul atractivității doctrinelor pentru încli-

națiile oamenilor, căci nimic nu este mai contrar corupției 

morale a omului decât învățăturile curate ale Evangheliei. 

De aceea, acest efect nu poate veni din nicio altă cauză de-

cât din puterea și lucrarea lui Dumnezeu. Iar dacă puterea 

lui Dumnezeu a fost folosită astfel încât cauza Evangheliei 

a învins, atunci Evanghelia este Cuvântul Lui, căci este cert 

că Dumnezeu nu ar folosi puterea Lui măreață pentru a 

promova impostura și amăgirea. 

4. Acest succes este potrivit prorociilor lui Hristos și 

cuvintelor apostolilor Lui: „pe această piatră voi zidi Bi-

serica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui” 

(Matei 16:18); „Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă gră-

untele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, ră-

mâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă... Acum 

are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii 

acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe 

pământ, voi îi atrage la Mine pe toți oamenii” (Ioan 12:24, 
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31-32). „Când va veni El (Mângâietorul), va dovedi lumea 

vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata” 

(Ioan 16:8). 

Tot astfel, apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 1:21-

28 că, după înțelepciunea ei, lumea nu L-a cunoscut pe 

Dumnezeu, căci El a găsit de cuviință să îi mântuiască pe 

cei care cred prin nebunia predicării crucii, și că Dumne-

zeu a ales lucrurile nebune ale lumii pentru a le face de râs 

pe cele înțelepte; El a ales lucrurile slabe ale lumii, lucru-

rile disprețuite, ba chiar lucrurile care nu sunt, ca să le facă 

de rușine pe cele care sunt. Dacă vreun om prevestește un 

lucru foarte probabil să se întâmple, ca urmare a unor ca-

uze ce pot fi prevăzute, nu se poate lăuda că ar fi primit o 

revelație deosebită de la Dumnezeu, dar când este preves-

tit un lucru ce pare foarte improbabil să aibă loc, ce este 

total contrar cursului obișnuit al lucrurilor, dar totuși se 

împlinește întocmai cum a fost prevăzut, acesta este un 

argument solid că acea predicție a fost de la Dumnezeu. 

Astfel, dacă luăm în considerare maniera propagării și suc-

cesul Evangheliei în perioada despre care am discutat, nu 

putem decât să ajungem la concluzia că toate acestea con-

stituie o dovadă certă că Scriptura este Cuvântul lui Dum-

nezeu. 
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Capitolul 15.  

DE LA ÎMPĂRATUL           
CONSTANTIN CEL MARE 
PÂNĂ LA RIDICAREA LUI 

ANTIHRIST 

 

Doresc să arăt acum felul în care a continuat succesul 

răscumpărării lui Hristos de la răsturnarea Imperiului Ro-

man păgân în vremea lui Constantin cel Mare până la ri-

dicarea lui Antihrist. Pentru a căpăta o imagine mai clară 

a lucrărilor mărețe ale lui Dumnezeu în asigurarea succe-

sului răscumpărării lui Hristos și pentru a vedea străluci-

rea acestuia, va fi nevoie să analizăm nu doar succesul în 

sine, ci și împotrivirea față de lucrarea Evangheliei în 

această perioadă. 

I. După conflictul dur cu Mihail și îngerii lui de-a lun-

gul celei mai mari părți a celor 300 de ani, Satana, marele 

balaur roșu, a fost în final învins și aruncat ca din cer pe 

pământ. Totuși, el nu a cedat în împotrivirea lui față de 

femeie, Biserica lui Hristos, cu care a avut tot acest con-

flict, dar, într-o continuă mânie, el și-a împrospătat atacu-

rile, apelând la o nouă serie de șiretlicuri împotriva Bise-

ricii. După ce a fost aruncat din cer pe pământ, diavolul a 

vărsat apă din gura lui ca un potop, ca să o înece pe femeie. 
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Împotrivirea lui față de Biserica lui Hristos înainte de ridi-

carea lui Antihrist a comportat în principal două aspecte. 

Ea s-a produs fie prin coruperea Bisericii lui Hristos prin 

erezii, fie prin noi încercări de restaurare a păgânismului 

și idolatriei. 

1. După distrugerea Imperiului Roman păgân, Satana a 

infestat Biserica cu tot soiul de erezii. Deși avusese loc o lu-

crare a lui Dumnezeu atât de glorioasă prin eliberarea Bise-

ricii din mâinile prigonitorilor ei păgâni și prin distrugerea 

imperiului păgân, totuși zilele suferinței Bisericii nu s-au 

sfârșit, iar vremea potrivită pentru prosperitatea ei nu so-

sise încă (neatingându-se succesul care îi este rânduit după 

căderea lui Antihrist), astfel că pacea și prosperitatea de 

care Biserica s-a bucurat în vremea lui Constantin a fost una 

de foarte scurtă durată. Aceasta a fost ca o pauză de respiro, 

care i-a dat Bisericii un timp scurt de pace și liniște, ca de o 

jumătate de ceas, în timpul căruia cei patru îngeri au ținut 

cele patru vânturi ca să nu bată până ce slujitorii lui Dum-

nezeu au fost pecetluiți pe frunțile lor. Dar Biserica a înce-

put în curând să fie invadată și infestată de erezii, două din-

tre cele mai mari fiind cea Ariană și cea Pelagiană. 

Arienii au venit la tron imediat după Constantin. Ei au 

respins doctrina Trinității, dumnezeirea lui Hristos și a Du-

hului Sfânt, susținând că Fiul și Duhul fuseseră doar niște 

simple ființe create. Această erezie a invadat tot mai mult 

Biserica, măturând-o ca un imens potop care amenința să 

o distrugă de tot, astfel că s-a ajuns ca, înainte de sfârșitul 

secolului al IV-lea, cea mai mare parte a Bisericii creștine 
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să fie alcătuită din arieni. Unii împărați, care au venit la 

tron după Constantin, au fost arieni, astfel că, fiind majo-

ritari și având autoritatea civilă de partea lor, au lansat o 

persecuție aspră la adresa adevăratei Biserici a lui Hristos, 

așa încât această erezie poate fi comparată foarte bine cu 

un potop care a ieșit din gura șarpelui, care a amenințat 

să distrugă toată Biserica și să înece femeia. 

Erezia pelagiană a apărut la începutul secolului urmă-

tor. Ea a început prin Pelagius, care se născuse în insulele 

britanice, numele lui adevărat fiind Morgan. El a respins 

doctrina despre păcatul original și despre influența Duhu-

lui lui Dumnezeu în convertire, susținând în schimb pute-

rea liberului arbitru și multe lucruri de acest fel. Această 

erezie a infestat mult Biserica pentru o vreme. Principalul 

critic al lui Pelagius a fost sfântul Augustin, care a scris în 

apărarea credinței biblice. 

2. Celălalt fel de împotrivire al Satanei față de Biserică 

a fost manifestat prin străduințele lui de a restaura păgâ-

nismul și idolatria. Prima sa încercare s-a produs prin 

apostatul Iulian. Iulian era nepotul lui Constantin cel 

Mare. Când Constantin a murit, el a lăsat imperiul pe 

mâna celor trei fii ai săi, iar după moartea lor, apostatul 

Iulian a domnit în locul lor. El era un pretins creștin, dar 

a abandonat credința și a adoptat păgânismul, motiv pentru 

care este considerat și denumit Iulian Apostatul. Când a ve-

nit la tron, el și-a folosit toată energia pentru distrugerea 

Bisericii creștine și pentru restaurarea păgânismului în 

imperiu. El a demis magistrații creștini și a numit păgâni 
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în locul lor. A rezidit templele păgâne, a înființat închina-

rea în temple și a devenit un prigonitor notoriu al crești-

nilor. Obișnuia chiar să vorbească în batjocură despre 

Hristos, numindu-L Galileanul. Iulian a sfârșit ucis cu o 

lance în războaiele pe care le-a purtat cu perșii. Când a 

văzut că a fost rănit de moarte, a luat sângele propriu în 

mâini și, aruncându-l spre cer, a strigat: „Ai învins, Gali-

leanule”. Se crede printre teologi că Iulian ar fi comis pă-

catul de neiertat. 

O altă cale prin care Satana a încercat să restaureze 

păgânismul în Imperiul Roman a fost invazia popoarelor 

barbare. În această perioadă, goții și vizigoții, alături de 

alte popoare barbare venite din Nord, au invadat Impe-

riul și au repurtat victorii mari. Ei au reușit chiar să ia în 

stăpânire Imperiul, cucerind cetatea Romei în secolul al 

V-lea, și cucerind în final și luând în posesie jumătatea de 

apus a Imperiului, împărțind-o apoi între ei. Astfel, par-

tea apuseană a Imperiului a fost împărțită în zece regate, 

care au fost considerate cele zece coarne ale fiarei, căci ni 

se spune că cele zece coarne sunt zece împărați, care 

aveau să se ridice în ultima parte a Imperiului Roman. 

Ele sunt de asemenea reprezentate prin cele zece degete 

din chipul lui Nebucadnețar. Se crede că invazia și cuce-

ririle acestor popoare barbare au fost prevestite în capi-

tolul 8 din Apocalipsa, în perioada primelor patru trâm-

bițe. Acum s-a ajuns ca păgânismul să fie restaurat pen-

tru o vreme, după ce fusese dezrădăcinat. Iată care au 

fost instrumentele împotrivirii Satanei față de succesul 
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Evangheliei în această perioadă de timp, dinaintea ridi-

cării lui Antihrist. 

II. Voi arăta acum succesul pe care Evanghelia l-a avut 

în această perioadă, în ciuda acestei împotriviri. 

1. Aș vrea să observăm că opoziția Satanei în lucrurile 

amintite mai sus a fost zdrobită. Deși balaurul a aruncat 

pe gură un potop de apă spre înecarea femeii, el nu și-a 

putut atinge țelul, căci pământul a ajutat-o pe femeie, și-a 

deschis gura și a înghițit apa. Ereziile care măturaseră Bi-

serica pentru o vreme și-au diminuat influența, astfel că 

ortodoxia [credința biblică, n.tr.] a fost restaurată. 

2. În decursul acestei perioade, Evanghelia a mers 

înainte, fiind propovăduită în multe popoare barbare, în 

limitele Imperiului Roman. În vremea lui Constantin a 

avut lor o răspândire considerabilă a Evangheliei în Indiile 

Răsăritene, în principal prin slujirea lui Frumentius.1 

Mulți locuitori ai peninsulei iberice au fost convertiți la 

creștinism printr-o femeie creștină evlavioasă, pe care o 

luaseră captivă. Avem chiar unele descrieri ale altor po-

poare barbare care nu făceau parte din Imperiul Roman, 

în cadrul cărora mulțimi de oameni au primi Evanghelia 

prin învățătura și exemplul robilor pe care îi luaseră în 

războaie. Până în preajma anului 372, Evanghelia ajunsese 

la locuitorii barbari ai Arabiei și printre unele popoare din 

 
1 Nu este cert la ce anume se referă autorul prin referința la Indiile Răsăritene, întrucât 
lucrarea lui Frumentius s-a concentrat pe zona Etiopiei de astăzi, însă se cunoaște că 

Frumentius a trimis misionari în mai multe părți ale lumii. Probabil că autorul se re-

feră în principal la influența misionară a lucrării lui Frumentius. – n.tr. 
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Nordul Europei. Un mare prinț al goților a devenit creștin 

și lui i s-au alăturat mulți oameni din poporul său. Către 

finalul acestui secol, Evanghelia a ajuns și printre perși și 

sciți, un popor barbar pe care apostolul îl menționează 

cândva: „nici Barbar, nici Scit, nici rob, nici slobod” (Colo-

seni 3:11). 

După aceasta, în preajma anului 430, a avut loc o con-

vertire remarcabilă a Bergunzilor la credința creștină. 

Evanghelia a început să se răspândească acum și în Ir-

landa, iar locuitorii țării, care fuseseră păgâni, au început 

să primească credința creștină. În aceeași perioadă, ea s-a 

răspândit mai mult printre unele popoare barbare din Sco-

ția și din alte locuri. În secolul care a urmat, Zathus, un 

rege păgân care domnea peste Colcini, a renunțat la păgâ-

nism și a îmbrățișat religia creștină. Aflăm din istorie că 

mai multe alte popoare barbare au renunțat la păgânism 

și au primit creștinismul în aceeași perioadă.  

Am analizat, iată, pe scurt, principalele lucrări pe care 

providența lui Dumnezeu le-a rânduit și le-a înfăptuit pen-

tru asigurarea succesului Evangheliei lui Hristos în peri-

oada cuprinsă între domnia lui Constantin cel Mare și ri-

dicarea lui Antihrist. 
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Capitolul 16.  

DE LA RIDICAREA LUI 
ANTIHRIST PÂNĂ LA          

REFORMA PROTESTANTĂ 

 

Am ajuns acum la cea mai întunecată și mai tristă pe-

rioadă pe care a trăit-o Biserica lui Hristos, și probabil cea 

mai neagră pe care o va vedea vreodată. Vom analiza pe-

rioada cuprinsă între ridicarea lui Antihrist și Reforma lui 

Luther și a altora. În această perioadă de mai multe sute 

de ani, Biserica adevărată a existat într-o stare de mare 

obscuritate, asemenea femeii din pustie, când era ascunsă 

vederii. În discuția despre evenimentele din această peri-

oadă, mă voi concentra pe a observa marile mașinațiuni și 

lucrări ale Satanei împotriva Împărăției lui Hristos dar și 

a felului în care Biserica lui Hristos a fost ocrotită în 

această perioadă. 

I. Vom observa pentru început lucrările Satanei împo-

triva Împărăției lui Hristos în această perioadă. Satana fă-

cuse și anterior lucruri mari împotriva Bisericii creștine, 

și fusese învins iar și iar. Mihail și îngerii lui obținuseră 

o victorie glorioasă. Cât de îngrozitoare a fost împotrivi-

rea lui în decursul imperiului păgân! Cât de glorioasă fu-

sese biruința lui Hristos asupra lui în vremea lui Con-

stantin! Dumnezeu a găsit plăcut acum să pregătească și 
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să deschidă calea pentru o biruință și mai glorioasă asupra 

lui, motiv pentru care i-a permis să își înnoiască puterea 

și să facă tot ce a putut, folosindu-și cele mai mari amăgiri 

și viclenii. Satana avea acum la dispoziție o vreme îndelun-

gată ca să-și pună în aplicare strategiile, să își urmărească 

interesele și să crească în influență. Dumnezeu i-a permis 

să înainteze mult în planurile lui, până ce părea că înghite 

Biserica, și să-și exercite o stăpânire dură, mândră și 

aproape necontrolată în lume, pentru o vreme îndelungată 

până ce Hristos îl cucerește în final și îi va distruge total 

împărăția vizibilă. Hristos va face acest lucru în vremea dis-

trugerii lui Anticrist, triumfând glorios asupra Satanei, 

după ce acesta și-a folosit toată puterea și subtilitatea, și 

după ce s-a înălțat deasupra tuturor și s-a umplut de trufie. 

Cele două lucrări esențiale ale diavolului din această 

perioadă, îndreptate împotriva Împărăției lui Hristos, au 

constat din a ridica împărățiile sale anti-creștine și islamice, 

ambele cuprinzând vechiul Imperiu Roman, împărăția lui 

Antihrist în partea apuseană a Imperiului, și împărăția isla-

mică în cea răsăriteană. Așa cum ne arată Scriptura în car-

tea Apocalipsa, biruința glorioasă a lui Hristos și începutul 

perioadei de strălucire a Bisericii vor consta din distrugerea 

acestor împărății. Haideți să observăm pe scurt felul în care 

Satana ridică și menține aceste două mari împărății ale sale, 

în împotrivirea lui față de Împărăția lui Hristos. 

1. În ceea ce privește împărăția lui Antihrist. Aceasta 

pare să fie piesa principală a tuturor acțiunilor diavolului 

împotriva Împărăției lui Hristos, și despre ea se vorbește 
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clar în Scriptură. Antihrist este omul fărădelegii,1 aceasta 

fiind esența lui. El este denumit Antihrist, ceea ce, evident, 

are sensul de adversar sau oponent al lui Hristos, nu că el 

ar fi singurul vrăjmaș al Domnului, căci apostolul Ioan ob-

serva că existau mai mulți Antihriști în vremea lui. Totuși, 

acesta este numit Antihristul, ca și cum n-ar mai fi existat 

un altul, întrucât el era mai presus de toți ceilalți. Așadar, 

această lucrare a diavolului, este denumită taina nelegiui-

rii.2 Nu descoperim niciun vrăjmaș al lui Hristos despre 

care să se vorbească măcar în jumătate din profețiile din 

Apocalipsa cum se vorbește despre acesta. Tot astfel, nică-

ieri nu se vorbește despre o distrugere mai glorioasă ca 

distrugerea lui, lucru care să aducă multă fericire pentru 

Biserică. Lucrarea Satanei țintește transformarea lucrării 

Bisericii creștine într-o lucrare a diavolului, și schimbarea 

îngerilor Bisericii în îngeri căzuți. În tirania, superstițiile, 

idolatria și prigonirea pe care el le folosește din plin, Anti-

hristul plănuiește să creeze un chip al păgânismului vechi, 

ba chiar mai mult, anume să restaureze ceea ce fusese 

pierdut prin izgonirea păgânismului în vremea lui Con-

stantin cel Mare. Prin aceste mijloace, capul fiarei, care a 

fost rănit de moarte în vremea lui Constantin, își vindecă 

rana.3 Balaurul care domnise peste Imperiul Roman pă-

gân, după ce fusese alungat de acolo ca urmare a faptului 

 
1 2 Tesaloniceni 2:3 – „Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte 

ca să fi venit lepădarea de credință, și de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării”. 
2 2 Tesaloniceni 2:7 – „Căci taina fărădelegii a și început să lucreze; trebuie numai ca 
cel ce o oprește acum, să fie luat din drumul ei”. 
3 Apocalipsa 13:3 – „Unul dintre capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte 

fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară”. 
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că fiara cu șapte capete și zece coarne se ridică din mare, 

îi dă puterea, scaunul de domnie și o mare autoritate, as-

tfel că toată lumea se uită cu mirare la fiară. 

Îmi este dificil să pretind că pot stabili momentul când 

a început domnia lui Antihrist, lucru oricum disputat mult 

de teologi și comentatori. Un lucru cert este că cele 1260 

de zile menționate des în Scriptură ca perioadă de conti-

nuă domnie a lui Antihrist nu a început înainte de anul 

479, pentru că, dacă așa ar fi fost, ele s-ar fi încheiat deja, 

iar Antihrist ar fi căzut până acum. Ridicarea lui Antihrist 

a fost graduală. După perioada lui Constantin, Biserica a 

ajuns coruptă din interior în multe lucruri, devenind tot 

mai superstițioasă în închinare și aducând treptat mai 

multe ceremonii în închinarea înaintea lui Dumnezeu, 

până ce, în final, idolatria și-a făcut locul în închinarea 

sfinților, prin intermediul icoanelor. Clerul, în general, și 

episcopul Romei [autorul se referă la papa și la instituția 

papală, n.tr.], în particular, și-a arogat tot mai multă au-

toritate. În perioada Bisericii primare, el a fost doar un 

slujitor într-o congregație, apoi a devenit moderator al 

unui prezbiteriu, apoi episcop de dioceză, ulterior episcop 

al unei metropole, ceea ce este echivalent unui arhiepis-

cop, și apoi patriarh. După aceea, el a pretins puterea unui 

episcop universal, cu autoritate asupra întregii Biserici 

creștine, și, chiar dacă a existat împotrivire pentru o 

vreme, ulterior el a fost confirmat în ea prin puterea civilă 

a împăratului, în anul 606. După ce a pretins puterea unui 

prinț pământesc, el a vrut să poarte două săbii, cu sensul 
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că îi aparțineau atât sabia spirituală cât și cea vremelnică. 

El a pretins tot mai multă autoritate, până ce, în final, so-

cotindu-se viceregent al lui Hristos pe pământ, a pretins că 

are aceeași putere pe care Hristos ar fi avut-o dacă ar fi fost 

prezent pe pământ, sau aceeași putere ce Îi aparține lui 

Dumnezeu, astfel că obișnuia să fie denumit Dumnezeu pe 

pământ, până acolo că toți prinții din țările creștine i se su-

puneau. El a pretins puterea de a încorona prinți și de a-i 

detrona după bunul plac, folosind din plin această putere, 

astfel că împărații și regii obișnuiau să vină la Roma și să îi 

sărute picioarele. Împărații își primeau cununile din mâna 

papei, iar prinții se fereau să intre în dizgrațiile lui, de parcă 

s-ar fi așteptat la un trăsnet din cer. Dacă papa dorea să 

excomunice un prinț, toți supușii acestuia erau imediat eli-

berați de jurământul de supunere față de acel prinț, fiind 

obligați să se lepede de el, altfel ar fi avut și ei parte de ex-

comunicare. Ba mai mult, orice om putea să îl ucidă pe prin-

țul excomunicat fără să sufere vreo pedeapsă. Mai mult, 

papa avea puterea de a condamna oameni după bunul plac, 

căci oricine murea după ce fusese excomunicat, era consi-

derat un blestemat. Mai mulți împărați au fost astfel depo-

sedați de coroanele lor și exilați, murind mizerabil; iar dacă 

oamenii vreunei țări nu îi erau pe plac papei, el avea pute-

rea să pună acea țară sub interdict, o decizie papală prin 

care oamenilor nu li se mai dădea dreptul la anumite cere-

monii sau slujiri bisericești, precum îngroparea, botezul, 

Cina sau oficierea căsătoriilor, iar cele făcute nu aveau va-

liditate. Nu se mai puteau face botezuri valide, nici sacra-

mente sau rugăciuni, nu se mai putea predica și preoții nu 
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mai puteau da iertarea până la ridicarea interdictului. De 

aceea, oamenii rămâneau, în felul în care priveau aceste lu-

cruri, într-o stare de blestem, astfel că se temeau de ea ca 

de o furtună de foc și pucioasă venită din ceruri. Pentru a-

și manifesta mânia asupra unui prinț sau asupra unui po-

por care i-a căzut în dizgrație, papa dispunea adesea de alți 

prinți, care acopereau cheltuielile și îl sprijineau chiar cu 

trupe. După cum papa și clerul lui le furau oamenilor drep-

turile și libertățile bisericești și civile, tot așa le furau și ave-

rile, secătuind creștinismul de bani. Ei își îngroșau averile 

prin venituri foarte mari, dincolo de taxele pentru iertarea 

păcatelor și pentru indulgențe, pentru botezuri și mirun-

geri, pentru eliberarea din purgatoriu și sute de alte lucruri. 

Toate acestea sunt în acord cu profețiile din 2 Tesaloniceni 

2:3-4, Daniel 7:20-21, Apocalipsa 13:6-7 și 17:3-4.4 

În această perioadă superstiția și ignoranța au crescut 

tot mai mult. Sfintele Scripturi au fost luate gradual din mâ-

inile oamenilor de rând, pentru a sprijini astfel planurile 

 
4 2 Tesaloniceni 2:3-4 – „Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni 

înainte ca să fi venit lepădarea de credință, și de a se descoperi omul fărădelegii, fiul 

pierzării, potrivnicul, care se înalță mai pe sus de tot ce se numește ‚Dumnezeu’, sau 
de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se 

drept Dumnezeu”. Daniel 7:20-21 – „și asupra celor zece coarne pe care le avea în cap, 

și asupra celuilalt corn care ieșise, și înaintea căruia căzuseră trei; asupra cornului 
acestuia, care avea ochi, o gură, care vorbea cu trufie, și avea o înfățișare mai mare 

decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinți-

lor, și i-a biruit”. Apocalipsa 13:6 – „Ea și-a deschis gura, și a început să rostească hule 
împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească Numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a 

dat să facă război cu sfinții, și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, 

peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam”. Apocalipsa 17:3-4 – „Și m-a 

dus, în Duhul, într-o pustie. Și am văzut o femeie, șezând pe o fiară de coloare stacojie, 
plină cu nume de hulă, și avea șapte capete și zece coarne. Femeia aceasta era îmbră-

cată cu purpură și stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. 

Ținea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei”. 
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nebiblice și rele ale papei și ale clerului. În loc să promoveze 

cunoștința biblică printre oameni, ei și-au dat toată silința 

să promoveze ignoranța. Exista o zicală în acea vreme, care 

spunea că ignoranța este mama devoțiunii, astfel că întune-

ricul a devenit atât de mare, încât învățătura și educația 

ajunseseră aproape eliminate din lume. Chiar și majoritatea 

preoților ajunseseră groaznic de ignoranți în ce privește 

orice nivel decent de învățătură, cu excepția vicleniilor lor 

diavolești folosite în asuprirea și torturarea sufletelor oa-

menilor. Superstițiile și răutatea bisericii Romei au conti-

nuat să crească până în perioada Reformei, astfel că în-

treaga lume creștină a ajuns să fie purtată departe în 

această mare lepădare de credință, cu excepția rămășițelor 

Bisericii creștine din partea răsăriteană a fostului imperiu, 

parte care încă nu fusese cucerită de turci. Biserica din 

Grecia și încă vreo câteva au ajuns și ele să se scufunde 

într-un mare întuneric și în superstiții grosolane, cu ex-

cepția celor câțiva care alcătuiau poporul lui Dumnezeu, și 

care sunt ilustrați prin femeia din pustie și cei doi martori 

credincioși ai lui Dumnezeu, despre care vom vorbi puțin 

mai târziu. Aceasta este prima dintre cele două mari îm-

părății pe care diavolul le-a ridicat în această perioadă în 

opoziție față de Împărăția lui Hristos, fiind și cea mai mare 

dintre cele două. 

2. Împărăția islamică a fost un alt mijloc puternic ridi-

cat de Satana împotriva Împărăției lui Hristos. El a ridicat 

această împărăție în partea de răsărit a fostului imperiu, la 

fel cum a făcut cu cea a lui Antihrist în partea de apus. 
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Mohammed s-a născut în Arabia în anul 570. Când 

avea aproape 40 de ani, el a început să pretindă că era un 

mare profet al lui Dumnezeu, și a început să promoveze o 

religie proaspăt inventată de el, în cadrul căreia el trebuia 

să primească închinare ca și cum ar fi fost următorul după 

Dumnezeu. El și-a publicat Coranul, pe care a pretins că l-

a primit de la îngerul Gabriel. Fiind un om abil, și-a strâns 

o avere considerabilă, a trăit într-un popor foarte ignorant 

și foarte împărțit în opiniile despre lucrurile religioase, și, 

prin subtilitatea lui și folosindu-se de promisiunile atrac-

tive ale unui paradis de plăceri, a strâns un număr consi-

derabil de ucenici. S-a instalat apoi ca prinț al lor, răspân-

dindu-și religia cu puterea sabiei, spunând că aceia care 

luptau alături de el aveau să câștige paradisul. Partida lui 

a crescut prin astfel de mijloace, avansând în cuceriri 

sângeroase și stăpânind încetul cu încetul peste tot mai 

multe dintre țările din zona Arabiei și extinzându-și do-

minația peste o mare parte a lumii. Primii ucenici ai lui 

au fost Saracenii, un trib arab în mijlocul căruia trăise 

Mohammed, un trib feroce, care a reușit să pustiască Im-

periul Roman până în preajma anului 700. Ei au cucerit 

multe țări care aparțineau Imperiului și au continuat să 

avanseze o perioadă îndelungată. Teologii cred că aceștia 

sunt lăcustele menționate în capitolul 9 din Apocalipsa. 

Apoi turcii, care au fost la început diferiți de Saraceni, 

au devenit ucenici ai lui Mohammed și au cucerit toată par-

tea răsăriteană a Imperiului Roman. Imperiul lor a început 

în preajma anului 1296, a început să invadeze Europa în 
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1300, a cucerit Constantinopolul și a devenit stăpân peste 

tot Imperiul răsăritean în 1453. Astfel, toate cetățile și țările 

unde existau acele biserici faimoase despre care citim în 

Noul Testament, precum cele din Ierusalim, Antiohia, Efes 

și Corint, acum au ajuns sub stăpânirea turcilor. Se crede 

că aceasta a fost ceea ce au profețit călăreții din capitolul 

9 al cărții Apocalipsa, începând din versetul 15. Rămășițele 

creștinilor din acele părți ale lumii care fac parte din bise-

rica greacă se află într-o sclavie grea sub acești turci, sunt 

tratați cu multă barbarie și cruzime, și au devenit foarte 

ignoranți și superstițioși. 

Am arătat, iată, ce lucrări deosebite a făcut Satana în 

această perioadă de timp, în împotrivirea lui față de Împă-

răția lui Hristos. 

II. Voi arăta în cele ce urmează felul în care Biserica lui 

Hristos a fost susținută în această perioadă întunecată. 

1. Trebuie să observăm că, în prima parte a acestei 

perioade, unele dintre popoarele creștine au continuat să 

existe înainte să se supună corupției și uzurpărilor biseri-

cii Romei. Chiar dacă toată lumea se mira de fiară, nu toate 

popoarele au căzut imediat sub robia ei. Multe dintre spur-

căciunile importante ale bisericii Romei au fost impuse, 

astfel că ele nu au fost acceptate fără multă luptă și împo-

trivire, mai ales când papa a pretins că este episcop univer-

sal, ocazie cu care multe biserici i s-au opus, astfel că a durat 

destul de mult timp până ce ele să se supună pretențiilor lui 

exorbitante. Astfel, când a fost introdusă închinarea la 

icoane în biserici, multe dintre ele s-au opus cu vehemență 
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o perioadă îndelungată. La fel s-a petrecut cu toate cele-

lalte acțiuni corupătoare ale bisericii Romei. Cei care locu-

iau mai aproape de Roma s-au supus mai repede, dar cei 

care erau mai de departe au beneficiat de o perioadă mai 

îndelungată până ce au fost obligați să își pună grumazul 

sub jugul Romei, mai ales mare parte din bisericile din An-

glia, Scoția și Franța, care au rămas la curăția veche a doc-

trinei și închinării pentru mai multă vreme decât cele care 

erau situate mai aproape de tronul lui Antihrist. 

2. În fiecare secol din această epocă întunecată au 

apărut anumite persoane în toate părțile creștinismului, 

care s-au ridicat să mărturisească împotriva corupției și a 

tiraniei bisericii Romei. Nu a existat niciun secol, nici mă-

car în cele mai întunecate vremuri, în care istoricii Biseri-

cii să nu menționeze numele multor creștini care au ma-

nifestat un dezgust față de papa și față de închinarea sa 

idolatră, și care să nu fi pledat în favoarea întoarcerii la 

curăția inițială a doctrinei și închinării. Dumnezeu a găsit 

de cuviință să mențină o succesiune neîntreruptă de mulți 

martori de-a lungul întregii perioade, în țări precum Ger-

mania, Franța, insulele britanice și în alte țări, aceștia fiind 

persoane private, predicatori, slujitori, unii magistrați și 

persoane de un înalt rang social. În fiecare secol au existat 

mulțimi de credincioși care au fost prigoniți și dați la 

moarte pentru mărturia lor. 

3. Dincolo de aceste persoane particulare dispersate, a 

existat un grup anume denumit Valdenzi, care au trăit se-

parați de tot restul lumii și au păstrat constant o mărturie 
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împotriva bisericii Romei, în toată această epocă întune-

cată. Locul unde ei au trăit este Vaudois sau cele cinci văi 

ale Piemontului, o zonă muntoasă înaltă situată între Italia 

și Franța. Fiind o zonă muntoasă înaltă, în lanțul Alpilor, 

era dificil de pătruns în ea, iar văile erau aproape inacce-

sibile. Acolo a trăit acest grup de credincioși mai multe se-

cole la rând, separați de restul lumii și având foarte puține 

legături cu alți oameni. Ei L-au slujit acolo pe Dumnezeu 

în curăția inițială a închinării, și nu s-au supus niciodată 

bisericii Romei. Probabil că acesta a fost locul special men-

ționat în Apocalipsa 12:6, loc pregătit special de Dumnezeu 

pentru femeie, unde ea avea să fie hrănită în perioada 

domniei lui Antihrist.5 

Chiar și unii dintre scriitorii papistași au recunoscut 

că Valdenzii nu s-au supus niciodată bisericii Romei. Unul 

dintre acești scriitori spunea, referindu-se la Valdenzi, că 

erezia lor este cea mai veche din lume. Se crede că ei au 

populat această zonă montană înaltă pentru a se ascunde 

de duritatea persecuțiilor păgâne de dinaintea lui Con-

stantin cel Mare. Astfel, femeia a fugit în pustie dinaintea 

șarpelui: „Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit 

de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două sute șase 

zeci de zile... Și cele două aripi ale vulturului celui mare au 

fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei 

unde este hrănită o vreme, vremi, și jumătatea unei vremi, 

departe de fața șarpelui” (Apocalipsa 12:6, 14). Odată ce 

 
5 Apocalipsa 12:6 – „Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să 

fie hrănită acolo o mie două sute șase zeci de zile”. 
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acest popor s-a stabilit aici, urmașii lor au continuat să lo-

cuiască în această zonă fiind ocrotiți deopotrivă de munți, 

ca o barieră naturală, și de harul lui Dumnezeu, trăind as-

tfel separați de restul lumii, așa încât nu au fost niciodată 

părtași corupției morale a acesteia. 

Valdenzii au fost acei verguri care nu s-au pângărit, 

în timp ce celelalte biserici au căzut în desfrânare. Valden-

zii s-au păzit curați doar pentru Hristos. Ei au urmat Mie-

lul, Capul lor spiritual, oriunde i-a condus El, chiar în 

această pustietate neplăcută.6 Învățătura și închinarea lor 

par să fi fost aceleași cu învățătura și închinarea protes-

tantă și, chiar prin mărturia scriitorilor papistași, Valden-

zii au fost un popor care s-a remarcat prin strictețea trăi-

rii, prin dragostea lor și prin celelalte virtuți creștine. Ei 

au trăit în sărăcie în această regiune săracă, dar au prefe-

rat aceasta decât să se supună decadenței restului lumii. 

Întrucât au trăit într-un loc atât de ascuns, a durat 

mult timp până ce papistașii au ajuns să se ridice împo-

triva lor cu armate strașnice, aruncându-se asupra lor cu 

o cruzime nestăvilită, masacrând cu barbarie bărbați, fe-

mei și copii, prin toate torturile imaginabile. Vrăjmașii lor 

au continuat să îi persecute vreme de câteva sute de ani, 

cu foarte puține întreruperi, fiind alungați din văile Pi-

emontului. Ei au fugit astfel în toată Europa, ducând cu ei 

 
6 Apocalipsa 14:4-5 – „Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și Îl urmează pe 
Miel oriunde merge El. Au fost răscumpărați dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru 

Dumnezeu și pentru Miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină îna-

intea scaunului de domnie al lui Dumnezeu”. 
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învățătura lor, la care au aderat mulți alții. Cu toată cruzi-

mea lor, prigonitorii nu au reușit să distrugă Biserica lui 

Dumnezeu, astfel că s-a împlinit Cuvântul Lui care spune 

că „porțile Locuinței morților nu o vor birui” (Matei 

16:18). 

4. Către finalul acestei epoci întunecate s-au ridicat 

mai mulți teologi deosebiți în apărarea adevărului și au 

vorbit deschis despre corupția bisericii Romei. Primul și 

cel mai important dintre ei a fost teologul englez John 

Wycliffe, care a trăit cu circa 140 de ani înaintea Reformei. 

El s-a ridicat hotărât împotriva religiei papistașe, a predi-

cat aceeași doctrină pe care au predicat-o mai târziu refor-

matorii, și a avut mulți ucenici în Anglia. El a fost aspru 

persecutat în decursul vieții sale, dar a murit în pace. To-

tuși, după îngroparea lui, oasele i-au fost scoase din mor-

mânt de către persecutorii lui, care le-au ars. El a lăsat în 

urmă un număr considerabil de ucenici în Anglia, care au 

continuat să aducă mărturie până în vremea Reformei. Și 

aceștia au fost prigoniți cu multă cruzime, mulți fiind 

omorâți pentru credința lor. 

Wycliffe nu a avut ucenici doar în Anglia, ci și în alte 

părți ale Europei, unde au ajuns cărțile lui, mai ales în Bo-

emia, unde erau câțiva teologi de seamă, precum Jan Huss 

sau Jerom, un teolog din Praga, principalul oraș din Boe-

mia. Aceștia s-au ridicat cu hotărâre împotriva bisericii 

Romei și i-au atras pe mulți de partea lor. Ambii au fost 

arși pe rug de papistași, pentru învățătura pe care au pro-

povăduit-o, iar ucenicii lor din Boemia au fost persecutați 
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cu toată cruzimea, însă nu au fost extirpați până ce a apă-

rut Reforma.  
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Capitolul 17.  

DE LA REFORMA                 
PROTESTANTĂ                    

PÂNĂ ÎN PREZENT 

 

După ce am parcurs perioada întunecată a istoriei Bi-

sericii, am ajuns acum să analizăm acea parte care începe 

cu Reforma și care ajunge până în prezent.1 De aceea, voi 

vorbi aici despre Reformă în sine, despre împotrivirea pe 

care diavolul a manifestat-o față de Biserica reformată, 

despre succesul pe care l-a avut Evanghelia în ultima 

vreme în diverse locuri, despre situația actuală a Bisericii 

lui Hristos în lume și despre succesul răscumpărării Lui. 

I. Primul lucru pe care doresc să îl observăm este Re-

forma în sine. Ea a început în Germania, în preajma anului 

1515, prin predicarea lui Martin Luther, care, fiind stârnit în 

duhul său de practicile oribile ale clerului papistaș, și dedi-

cându-se căutării adevărului prin studiul sârguincios al 

Scripturilor și al scrierilor părinților Bisericii, a deplâns 

deschis și curajos prin predicile și scrierile sale corupția și 

mașinațiunile Bisericii Romano-Catolice. În curând, Luther 

a reușit să strângă un număr impresionant de susținători, 

printre care a fost și electorul de Saxonia, prințul suveran 

 
1 Trebuie luat în considerare că autorul a scris materialul pentru această carte în seco-

lul al XVIII-lea - n.tr. 
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al țării în care Luther locuia. Acest lucru a alarmat puter-

nic biserica Romei, care și-a manifestat toată forța în îm-

potrivirea față de el și față de doctrina lui, așa că au fost 

stârnite imediat războaie fierbinți și acțiuni de prigonire 

la adresa mișcării lui. Reforma a continuat prin lucrarea 

lui Luther și Melancthon din Germania, a lui Zwingli din 

Elveția și a altor teologi eminenți, care deși au fost con-

temporani cu Luther, în special prin Calvin, care s-a ridi-

cat după începutul Reformei, a fost unul dintre cei mai im-

portanți reformatori. 

În curând, mulți dintre prinții Germaniei s-au alătu-

rat Reformei, ca mulți alții din diferite state și regate ale 

Europei, precum Anglia, Scoția, Suedia, Danemarca, Nor-

vegia, mare parte din Franța, Polonia, Lituania, Elveția și 

Țările de Jos. Astfel, se ajunsese în situația în care aproape 

jumătate din creștinism adoptase religia protestantă; to-

tuși, pentru că, de la începutul Reformei, papistașii au câș-

tigat ceva teren, protestanții nu au ajuns să fie majoritari. 

Astfel, Dumnezeu a început să Își restaureze Biserica 

și să ducă înainte Împărăția Fiului Său, după o noapte atât 

de întunecată de la ridicarea lui Antihrist până atunci. Se 

făcuseră multe eforturi de a reforma Biserica și până 

atunci, prin mărturia adusă de unii credincioși în favoarea 

adevărului. Totuși, de data aceasta, când Dumnezeu a rân-

duit să vină momentul, lucrarea Lui a făcut un pas rapid 

înainte, hotărât și uimitor, iar Antihrist, care se ridicase 

tot mai sus de la începuturile lui până atunci, a fost lovit 

rapid și pe neașteptate, fiind aruncat la pământ, așa că a 
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parcurs jumătate din drumul lui către pierzare și, de 

atunci, nu a mai fost niciodată în măsură să se ridice unde 

a fost. Lowman, un comentator biblic recent, explică pri-

mele cinci potire din Apocalipsa 16, sugerând că cel de-al 

cincilea potir, care a fost vărsat asupra tronului fiarei, are 

legătură cu lucrurile care s-au petrecut în timpul Refor-

mei, și a explicat cele patru potire anterioare asociindu-le 

cu judecățile deosebite pe care Dumnezeu le-a adus asupra 

stăpânirii papistașe de dinaintea Reformei. În Apocalipsa 

16:10-11 spune că „al cincilea a vărsat potirul lui peste sca-

unul de domnie al fiarei. Și împărăția fiarei a fost acoperită 

de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere. Și L-

au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor și 

din pricina rănilor lor rele, și nu s-au pocăit de faptele lor”. 

Îngerul a turnat potirul asupra tronului fiarei, adică asu-

pra autorității și a stăpânirii papei, căci așa este folosită 

expresia „scaun de domnie” cel mai adesea în Scriptură, 

cum ar fi în 1 Împărați 1:37: „Domnul să fie cu Solomon 

cum a fost cu domnul meu, împăratul, ca să-și înalțe sca-

unul de domnie mai pe sus de scaunul de domnie al dom-

nului meu, împăratul David”, adică prin a-i crește stăpâ-

nirea și autoritatea și prin a-i face împărăția mai glorioasă. 

Acum, în cadrul Reformei, potirele mâniei lui Dumne-

zeu au fost revărsate asupra scaunului de domnie al fiarei, 

până ce acesta a fost zguduit groaznic și puterea i-a fost scă-

zută, atât în ce privește aria de cuprindere cât și tăria, 

pierzând aproape jumătate din aria de influență. Dincolo de 

aceasta, chiar și în zonele papistașe, autoritatea pe care 
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papa a avut-o anterior nu mai era considerată ca până 

atunci, iar oamenii nu mai erau îngroziți în aceeași măsură 

de puterea lui. Puterile Europei învățaseră să nu își mai 

pună grumazul sub picioarele papei. Acesta devenise ca un 

leu care își pierduse dinții, prin comparație cu ceea ce fu-

sese cândva. Când papa și clerul lui s-au mâniat văzând că 

le este diminuată autoritatea ca urmare a Reformei, și-au 

unit forțele pentru a o distruge, dar nu au reușit. Au des-

coperit că împărăția lor era plină de întuneric, așa că nu 

puteau face mai nimic, la fel cum egiptenii nu s-au putut 

ridica din paturile lor vreme de trei zile.  

Biserica reformată a fost apărată la fel cum au fost 

apărați Lot și îngerii când s-au aflat în Sodoma, când Dum-

nezeu i-a lovit pe sodomiți cu orbire, așa încât nu puteau 

găsi ușa. Dumnezeu a împlinit în această perioadă ceea ce 

Iov spusese cândva: „El îi înalță pe cei smeriți și îi izbă-

vește pe cei necăjiți. El nimicește planurile oamenilor vi-

cleni, și mâinile lor nu pot să le împlinească. El îi prinde 

pe cei înțelepți în viclenia lor, și planurile oamenilor înșe-

lători sunt răsturnate: dau peste întuneric în mijlocul zilei, 

bâjbâie ziua-n-amiaza mare ca noaptea. Astfel, Dumnezeu 

îl ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor, și-l 

scapă din mâna celor puternici” (Iov 5:11-15).  

Odată ce acei vrăjmași mândri ai poporului lui Dum-

nezeu au fost încurcați și s-au văzut incapabili să își păs-

treze stăpânirea și autoritatea, au ajuns să își muște lim-

bile de durere și mânie. 
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II. Voi arăta acum ce împotrivire au manifestat Satana 

și acoliții lui față de acest succes al răscumpărării lui Hris-

tos prin intermediul Reformei, notând de asemenea înfrân-

gerea lor. 

Împotrivirea pe care Satana a făcut-o față de Reformă 

s-a manifestat în principal prin deciziile conciliului gene-

ral al bisericii Romei, de la Trent, prin comploturi și șire-

tlicuri secrete, prin războaie și invazii deschise, prin asu-

prire și prigonire, și prin a lansa idei și învățături corupte. 

1. Primul fel de opoziție este cel manifestat de clerul 

bisericii Romei la conciliul general, faimosul conciliu de la 

Trent, pe care papa l-a convocat la scurt timp după izbuc-

nirea Reformei. În cadrul acelui conciliu, s-au întâlnit 6 

cardinali, 32 de arhiepiscopi, 228 de episcopi și o mulțime 

de alți preoți catolici. Cu tot cu pauzele dintre întâlniri, 

acest conciliu a durat în total 25 de ani. Principala lor pre-

ocupare a fost să stabilească măsurile pentru întărirea po-

ziției bisericii Romei împotriva reformatorilor și pentru 

distrugerea Reformei. Totuși, aceștia nu au putut să își 

atingă obiectivele. În ciuda hotărârilor luate la acest con-

ciliu, Biserica reformată a rămas în picioare și continuă să 

existe până astăzi. Întrucât împărăția acelor oameni este 

plină de întuneric, oricât de îndrăznețe au fost hotărârile 

lor, ei încă bâjbâie pentru a găsi ușa. 

De aceea, în loc să se pocăiască de faptele ei văzând 

lumina clară ce a fost adusă prin Luther și alți slujitori ai 

lui Dumnezeu, biserica Romei a perseverat în corupție, ti-
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căloșie și răutate, în opoziție și încăpățânare față de Împă-

răția lui Hristos, prin hotărârile luate în unanimitate la 

conciliu. Învățăturile și practicile bisericii Romei, care au 

fost condamnate de reformați, au fost confirmate de de-

cretele conciliului, astfel că, în multe aspecte, practicile și 

învățăturile corupte ale Romei au mers mai departe și s-

au adâncit. Acești oameni au rostit ocări și blesteme blas-

femiatoare împotriva religiei reformate, iar Biserica refor-

mată a fost cu totul excomunicată și anatemizată de ei. Po-

trivit profeției, ei L-au blasfemiat pe Dumnezeu. Astfel, 

Dumnezeu le-a împietrit inimile, adică le-a lăsat să 

meargă înainte în întuneric, pentru că dorea să îi distrugă. 

2. Papistașii s-au străduit adesea să distrugă Reforma 

prin comploturi și conspirații. Au existat multe astfel de 

încercări viclene și atentate împotriva lui Luther. Aceștia 

au plănuit de multe ori să îl abată de pe cale și să îl atragă 

în cursă, iar el, pentru că era un om foarte curajos, s-a ex-

pus foarte mult riscurilor în lupta pentru cauza lui Hristos. 

Totuși, dușmanii lui au fost adeseori împiedicați în chip 

minunat așa încât nu l-au putut răni, iar reformatorul a 

murit în final în pace. Au existat nenumărate capcane puse 

pentru distrugerea religiei protestante, una dintre cele 

mai însemnate și care părea să aibă efect petrecându-se în 

perioada regelui James al II-lea al Angliei. În acea vreme s-

a pus la cale o conspirație de regele Angliei și Ludovic al 

XIV-lea al Franței, amândoi papistași, care au hotărât să 

extirpe erezia nordică, așa cum denumeau ei religia pro-

testantă, nu doar din Anglia, ci din toată Europa. De aceea, 
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ei au organizat foarte bine complotul și erau aproape si-

guri de reușită. Ei considerau că, dacă religia reformată 

avea să fie suprimată în zona britanică și în Olanda, fiefu-

rile acesteia și locurile principale de apărare ale protestan-

ților, restul efortului lor avea să fie floare la ureche. Toc-

mai când planurile lor păreau să aibă succes, în providența 

Lui, Dumnezeu a zdrobit toate tacticile lor în bucăți printr-

o revoluție, la tron venind regele William și regina Maria, 

ceea ce a pus capăt întregului complot. În felul acesta, re-

ligia protestantă a fost întărită hotărât și chiar coroana 

Angliei a fost transferată către casa protestantă de Hano-

vra. În felul acesta, prin constituția țării, nimeni nu mai 

putea să poarte coroana Angliei dacă era papistaș. Iată 

cum cei ce complotaseră în întuneric au continuat să tră-

iască în acesta, iar mâinile lor n-au putut să ducă la înde-

plinire planurile pe care le aveau, căci împărăția lor era 

plină de întuneric, iar ei își scrâșneau dinții de durere.  

Un plan asemănător a fost pus ulterior la cale către fi-

nalul domniei reginei Ana, care a fost curtată de un papistaș, 

plan care a fost însă dejucat pe neașteptate de providența di-

vină, la fel ca toate comploturile împotriva Reformei. 

3. Reforma a avut adesea vrăjmași care s-au ridicat 

împotriva ei prin războaie și invazii. Împăratul Germaniei 

i-a declarat război ducelui de Saxonia, ca și celor mai de 

seamă oameni care acceptaseră și primiseră învățătura lui 

Luther. Totuși, nici acesta n-a putut să distrugă Reforma. 

La câtva timp după aceea, regele Spaniei a început un răz-

boi lung cu Olanda și Țările de Jos, însă războiul a fost spre 
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dezavantajul bisericii Romei, pentru că, cu acea ocazie, s-

a format unul dintre cele mai puternice state protestante 

ale Europei. Scopul invaziei Angliei de către Spania în vre-

mea reginei Elisabeta era acela de a suprima și de a dezră-

dăcina religia reformată, motiv pentru care spaniolii au 

folosit în cadrul flotei lor tot felul de instrumente de tor-

tură pentru chinuirea protestanților care nu doreau să re-

nunțe la religia lor. Cu toate acestea, planul spaniolilor a 

fost dejucat total, iar flota lor puternică a pierit în mare 

măsură. 

4. Satana s-a împotrivit Reformei și prin prigoniri și 

asupriri crude. Persecuțiile prin care protestanții au fost 

hărțuiți de biserica Romei au depășit în multe aspecte 

toate persecuțiile venite din partea păgânilor. Antihrist s-

a dovedit cel mai mare și mai crud vrăjmaș al Bisericii lui 

Hristos care a existat vreodată în lume, potrivit descrierii 

biblice făcută bisericii Romei: „Și am văzut-o pe femeia 

aceasta, îmbătată de sângele sfinților și de sângele muce-

nicilor lui Isus... și pentru că acolo a fost găsit sângele pro-

rocilor și al sfinților și al tuturor celor ce au fost junghiați 

pe pământ” (Apocalipsa 17:6, 18:24). 

Persecuțiile păgânilor fuseseră foarte groaznice, dar 

acum persecuția ce a venit prin biserica Romei a fost una 

îmbunătățită, studiată și perfecționată, ca un fel de artă 

sau știință. Suferințele și chinurile la care reformatorii au 

fost supuși trec dincolo de imaginația oamenilor obișnuiți 

și de tot ceea ce s-a văzut până în veacurile acestea. Pentru 

ca persecuția să fie gestionată mai eficace, s-au înființat 
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anumite asociații în diferite părți ale teritoriilor papistașe, 

și acestea nu aveau nimic altceva de făcut decât să studi-

eze, să îmbunătățească și să practice persecuția în cea mai 

dură formă a ei, anume în curțile de inchiziție. Descrierile 

specifice ale tehnicilor de tortură ale romano-catolicilor și 

ale curților lor de inchiziție oferă o imagine pe care nu o 

pot reda aici în doar câteva cuvinte. 

Când Reforma a început, fiara cu cele șapte capete și 

zece coarne a început să răcnească înfricoșător. Biserica 

Romei și-a împrospătat setea de prigonire asupra bieților 

Valdenzi și, astfel, mare parte a acestora au fost torturați 

și omorâți cu multă cruzime. La scurt timp după Reformă 

au avut loc persecuții groaznice în diferite părți ale Ger-

maniei, apoi în Boemia, de-a lungul unei perioade de 

aproape 30 de ani, perioadă în care a fost vărsat atât de 

mult sânge din motive religioase, încât un autor compara 

acest măcel cu mulțimea apelor marilor fluvii ale Germa-

niei. Țările Poloniei, Lituaniei și Ungariei au fost înecate 

în sânge protestant. 

Prin astfel de mijloace și metode crude de prigoană, 

religia protestantă a fost suprimată în mare măsură în Bo-

emia, Renania și Ungaria, țări care fuseseră protestante. 

Astfel, s-a împlinit ceea ce fusese prevestit despre cornul 

cel mic: „și asupra celor zece coarne pe care le avea în cap, 

și asupra celuilalt corn care ieșise, și înaintea căruia căzu-

seră trei; asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gură, 

care vorbea cu trufie, și avea o înfățișare mai mare decât 

celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta 
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a făcut război sfinților, și i-a biruit” (Daniel 7:20-21). Tot 

așa s-a împlinit și ce fusese prevestit despre fiara cu șapte 

capete și zece coarne: „I s-a dat să facă război cu sfinții și 

să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, 

peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam” 

(Apocalipsa 13:7). 

Olanda și celelalte Țări de Jos au fost vreme de mai 

mulți ani scena celor mai zdrobitoare cruzimi, fiind îne-

cate în sângele protestanților prin mâinile nemiloase ale 

spaniolilor, cărora le-au fost supuși în acea perioadă. To-

tuși, chiar în mijlocul acestor persecuții, diavolul a eșuat 

în mare măsură în împlinirea planului lui, pentru că mare 

parte din Olanda a reușit să scuture jugul spaniol, lucru 

care a slujit apărării cauzei protestante. 

Franța a fost, la rândul ei, o altă scenă a unor cruzimi 

îngrozitoare suferite de protestanți, poate mai mult decât 

oricare alta, în anumite aspecte. După mai multe acte de 

cruzime față de protestanții din acea țară, s-a lansat asupra 

lor o persecuție generalizată în anul 1571, în timpul domniei 

lui Charles al IX-lea. Ea a început cu un crud masacru în 

care au pierit 70.000 de protestanți în doar primele trei zile, 

așa cum se lăuda regele, și, în toată perioada de prigoană, 

se crede că au fost făcuți aproape 300.000 de martiri. Se 

cunoaște că, în cei 30 de ani de prigoană, au fost martirizați 

pentru religia protestantă 39 de prinți, 148 de conți, 234 de 

baroni, 175.518 de nobili și 760.000 de oameni simpli. 

Toate aceste acte de persecuție, cu toată cruzimea lor, 

au fost depășite cu mult de cele care au urmat în timpul 
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domniei lui Ludovic al XIV-lea, despre care se crede că a 

depășit orice imaginație. Ca urmare a domniei sale lungi, 

persecuția a fost de lungă durată, așa încât aproape că a 

extirpat religia protestantă din Franța, unde înflorise o 

mulțime de biserici protestante peste tot în țară. În felul 

acesta, putem vedea că fiarei i s-a dat să facă război cu 

sfinții și să îi biruiască. 

De asemenea, persecuția a izbucnit și în Anglia, în 

vremea reginei Maria, când foarte mulți oameni din toate 

părțile imperiului au fost arși de vii. După aceasta, chiar 

dacă religia protestantă a fost permisă în mare parte prin 

lege în Anglia, persecuțiile severe din partea prelaților bi-

sericii au continuat, ilustrând în multe feluri aceeași atitu-

dine a papistașilor. Aceste persecuții au făcut ca înaintașii 

noștri să fugă din țara lor nativă și să vină în America, sta-

bilindu-se în aceste ținuturi, pe atunci niște pustietăți 

groaznice. Persecuția a continuat cu scurte întreruperi 

până la urcarea pe tron a regelui William. 

Scoția a fost și ea scena multor cruzimi și a sângelui 

vărsat de prelații bisericii vreme de mulți ani, ca în perioada 

persecuției papistașe din timpul domniei reginei Maria și 

până ce protestanții au fost eliberați de regele William. 

Irlanda a fost, la rândul ei, copleșită de sângele pro-

testant care a curs. În perioada regelui Charles I al Angliei, 

peste 200.000 de protestanți au fost uciși în această țară 

în doar câteva zile. Printr-un acord secret între ei, papis-

tașii s-au angajat să se ridice într-un moment anume, in-

tenționând să îl ucidă pe orice protestant din țară. 
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Dincolo de prigoana din insulele britanice și din Țările 

de Jos, au existat perioade de persecuție severă și în Italia și 

Spania, ca și în multe alte locuri, pe care nu le mai pot detalia 

aici. În felul acesta, diavolul și slujitorul lui cel mare, Anti-

hrist, s-au năpustit cu multă violență și cruzime asupra Bise-

ricii lui Hristos. Acesta este felul în care curva din Babilon s-

a îmbătat de sângele sfinților și al martirilor lui Isus. Prin 

aceste persecuții, Biserica protestantă a fost literalmente de-

cimată. Totuși, dușmanii ei nu au putut să învingă, căci Bise-

rica a rămas susținută spre împlinirea făgăduinței lui Hris-

tos, anume că „porțile Locuinței morților nu o vor birui”. 

5. Ultimul fel de împotrivire pe care Satana l-a manifes-

tat față de Reformă a fost cel al răspândirii învățăturilor ere-

tice. Prima astfel de împotrivire s-a produs prin intermediul 

sectei anabaptiștilor, la circa patru sau cinci ani după Re-

formă. Această sectă, care a apărut la început în Germania, a 

fost cu mult mai extravagantă decât sunt anabaptiștii din An-

glia. Ei susțineau o mulțime de învățături corupte. Una dintre 

acestea era că nu trebuie să existe niciun fel de autoritate ci-

vilă, așa că era un lucru legitim ca orice om să se poate răz-

vrăti împotriva ei. Pe baza acestui principiu, ei au refuzat să 

se supună autorităților civile sau oricăror legi omenești, 

strângându-se în armate numeroase pentru a se apăra împo-

triva liderilor lor civili și stârnind multă revoltă în toată Ger-

mania vreme de câteva zeci de ani. 

Următoarea manifestare a împotrivirii față de Re-

formă a fost cea a fanaticilor. Aceștia pretindeau în mod 

fals că erau inspirați de Duhul Sfânt asemenea profeților 
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din vechime. Ei au început să se ridice în Germania la circa 

10 ani după ce Luther a început Reforma, și anumite secte 

ale lor manifestau lucruri sălbatice și extravagante. Urma-

șii acestora sunt cei din secta quakerilor din Anglia, care 

s-au răspândit și în anumite părți ale coloniilor britanice. 

Următorii au fost socinienii, care au apărut pentru 

prima dată în principal în Polonia, prin învățăturile lui 

Lælius și Faustus Socinus. Aceștia susțineau că Hristos fu-

sese doar un om și respingeau ispășirea și majoritatea în-

vățăturilor fundamentale ale credinței creștine. Erezia lor 

s-a răspândit mult printre protestanții din Polonia, Ger-

mania, Olanda și alte țări. 

După ei au apărut arminienii. Numele lor provine de 

la un învățător olandez, Jacobus Van Harmin, care și-a tra-

dus numele în latină, astfel că numele lui era Jacobus Ar-

minius, iar secta lui a fost denumită încă din vremea lui 

secta arminienilor. Jacobus Arminius a fost la început pre-

dicator în Amsterdam, apoi profesor de teologie la Univer-

sitatea din Leyden. Arminius a avut mulți acoliți în Olanda. 

Din acest motiv, la Dort a fost organizat un sinod al tuturor 

bisericilor reformate, prilej cu care a fost condamnată ere-

zia arminiană, însă aceștia au continuat să se răspân-

dească și să se înmulțească. În curând, ei au ajuns majori-

tari în Anglia în vremea lui Charles I, mai ales în biserica 

Angliei. Anterior, preoții și teologii Bisericii Anglicane 

erau aproape toți calviniști, însă, începând din acea peri-

oadă, arminianismul a crescut tot mai mult în populari-

tate, până ce teologii și preoții anglicani au devenit în cea 
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mai mare parte arminieni. Nu doar atât, ci arminianismul 

s-a răspândit foarte mult și printre cei neafiliați, ajungând 

chiar și în Noua Anglie [America de Nord]. 

Ulterior a reapărut arianismul, care aproape că înecase 

lumea creștină, ca un potop care ieșise din gura șarpelui și 

amenința să înghită femeia. Această erezie a căpătat puteri 

noi în ultima vreme în Anglia, răspândindu-se foarte mult 

atât în biserica Angliei cât și printre neafiliați. Arienii spun 

că Hristos nu a fost decât o ființă creată, chiar dacă ei ac-

ceptă că El a fost cea mai măreață dintre toate ființele. 

Un alt sistem greșit de gândire care s-a răspândit 

foarte mult printre protestanți în ultima vreme, în special 

în Anglia, este deismul. Deiștii resping cu totul religia creș-

tină, fiind niște păgâni. Ei acceptă existența lui Dumnezeu, 

dar resping orice religie revelată și orice Cuvânt al lui Dum-

nezeu, spunând că El nu i-a lăsat omenirii nicio lumină 

după care să umble, cu excepția propriei rațiuni.  

Acestea sunt învățăturile care au invadat acest popor, 

un popor al Reformei, și care par să înainteze tot mai mult. 

Iată în ce a constat împotrivirea pe care Satana a manifes-

tat-o față de Reformă. 

III. Voi arăta acum care a fost succesul Evangheliei în 

ultima perioadă în bisericile reformate. Acest succes poate 

fi sumarizat prin următoarele trei aspecte: reformarea în 

doctrina și închinarea Bisericii în acele țări denumite creș-

tine, răspândirea Evangheliei printre păgâni, și trezirea 

religiei în puterea și practica ei. 
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1. În ce privește reformarea în doctrina și închinarea 

Bisericii, cel mai considerabil succes s-a văzut în ultima pe-

rioadă în imperiul Rusiei, o țară foarte întinsă. Mulți dintre 

ruși se consideră creștini, membri ai bisericii grecești, dar 

sunt deznădăjduit de ignoranți și foarte superstițioși, cel 

puțin până în ultima perioadă. Ultimul lor împărat, Petru 

cel Mare, a început să reformeze teritoriile de sub stăpâni-

rea sa, străduindu-se mult să îi scoată din întuneric și să le 

aducă învățătură religioasă. În acest scop, el a înființat școli, 

a dat ordin ca Biblia să fie tipărită în limba țării, a dat o lege 

ca fiecare familie să aibă Sfânta Scriptură în casă, ca fiecare 

om să poată să o citească, și nimeni să nu se poată căsători 

dacă nu este în stare să citească Scriptura. De asemenea, el 

a reformat bisericile din țara lui, încercând să elimine multe 

dintre superstițiile lor, prin care religia pretinsă și practi-

cată în Rusia să fie mult mai aproape de cea a protestanților 

decât până acum. Acest împărat a încurajat mult practica 

religiei protestante în teritoriile sale. Astfel, Rusia devine 

tot mai mult o țară a luminii, prin contrast cu ceea ce a fost 

în urmă cu doar 50 de ani. 

2. În ce privește succesul Evangheliei prin răspândi-

rea ei printre păgâni, aș vrea să notăm trei aspecte, după 

cum urmează. 

a. Răspândirea Evangheliei printre păgânii din Ame-

rica. Acest continent, care formează o parte mare a lumii 

și care, alături de oceanele care îl înconjoară, ocupă o ju-

mătate de glob, a fost până nu demult cu totul necunoscut 

popoarelor creștine. Nici măcar nu se știa că există această 
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parte a lumii, deși era plină de oameni, astfel că diavolul o 

ținuse în robie, în afara luminii Evangheliei. Popoarele de 

indieni de aici nu I s-au închinat secole la rând lui Dumne-

zeu, în timp ce Evanghelia era răspândită în cealaltă jumă-

tate a globului. Se presupune, din unele documente, că po-

pularea Americii s-a produs când diavolul, fiind alarmat și 

surprins de succesul Evangheliei în primele trei sute de ani 

după Hristos și de căderea imperiului păgân în vremea lui 

Constantin, văzând răspândirea rapidă a Evangheliei, și 

temându-se că împărăția lui păgână avea să sucombe cu 

totul în lume, a abătut un popor de pe continentul vechi 

către America, astfel încât acești oameni să nu fie atinși de 

Evanghelie, să îi stăpânească în liniște și să domnească 

peste ei ca dumnezeul lor. Mulți autori sugerează că, 

atunci când primii europeni au ajuns în America, anumite 

popoare indiene aveau o tradiție care spunea că, la înce-

put, dumnezeul lor îi adusese pe acest continent pe o arcă. 

Ceea ce este cert este că diavolul și-a menținut în li-

niște stăpânirea asupra bieților indieni vreme de multe se-

cole. Totuși, în ultima perioadă, Dumnezeu a trimis Evan-

ghelia în aceste regiuni ale pământului, astfel că Biserica 

lui Hristos a venit și aici, în Noua Anglie și în alte părți ale 

Americii, unde anterior nu exista decât un mare întuneric 

păgân. Mare parte din America este acum plină de Biblii și 

cel puțin de forma de închinare la Dumnezeul adevărat și 

Isus Hristos, unde Numele lui Hristos nu fusese auzit vea-

curi la rând. Deși Evanghelia nu a fost răspândită foarte 

mult aici, printre cei păgâni, așa cum ne-am dorit, totuși 
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s-au petrecut lucruri notabile. A existat o răspândire re-

marcabilă în Noua Anglie, atât la început cât și în ultima 

perioadă, ca și în alte părți din America, printre mulți in-

dieni, aceștia manifestând o înclinație de a fi instruiți în 

religia creștină. 

Oricât de neînsemnată ar fi răspândirea Evangheliei 

printre păgânii de aici, din America, cred că putem să pri-

vim descoperirea unei părți atât de mari a lumii și aducerea 

Evangheliei aici ca un act prin care providența lui Dumne-

zeu pregătește calea pentru vremurile glorioase viitoare ale 

Bisericii, când împărăția Satanei va fi zdrobită pe toată su-

prafața pământului, în fiecare țară și în fiecare continent. 

Când vor veni acele vremuri, nu încape îndoială că Evan-

ghelia va repurta un succes strălucitor, iar locuitorii acestei 

lumi proaspăt descoperite vor deveni supuși în Împărăția 

lui Hristos, ca în toate celelalte colțuri ale pământului. După 

toată probabilitatea, în providența Lui, Dumnezeu a rânduit 

lucrurile așa încât compasul marinarilor (o invenție re-

centă, prin care oamenii pot naviga sigur peste cel mai lat 

ocean, când anterior nu se aventurau prea departe de țăr-

muri) să devină un instrument prin care Dumnezeu să 

aducă vremuri glorioase pentru Biserică, anume având în 

vedere răspândirea Evangheliei oriunde se găsesc oameni, 

oricât de departe ar fi ei și oricât de mari ar fi oceanele care 

i-ar despărți de părțile lumii deja creștinate. 

b. În ultima vreme s-a constat o răspândire conside-

rabilă a Evangheliei printre păgânii din teritoriile Rusiei. 

Așa cum am spus deja, în ultimele zeci de ani a avut loc 
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deja o oarecare reformă printre cei care se pretind creștini 

în aceste locuri, dar acum mă refer la păgâni. Mare parte 

din teritoriile întinse ale Rusiei sunt formate din păgâni. Tă-

tarii formează un popor păgân, dar ei s-au aflat în ultima 

vreme sunt stăpânire rusească, astfel că mulți dintre aceștia 

au renunțat la păgânismul lor și au primit religia creștină. 

c. S-a observat de asemenea în ultima vreme o răs-

pândire foarte mare a religiei creștine printre păgânii din 

Indiile Răsăritene; mai specific, mulți locuitori din Mala-

bar au fost aduși la religia creștină protestantă, în princi-

pal prin străduințele anumitor misionari trimiși de regele 

Danemarcei, și care au adus mulți păgâni la credința creș-

tină. Ei au înființat școli printre aceștia, o tipografie pen-

tru a tipări Biblii și alte cărți spre învățătura lor, în propria 

limbă, unde au avut un succes deosebit. 

3. Ultima formă de succes pe care vreau să îl analizăm 

ține de trezirile puterii și practicii religiei. În acest aspect 

aș vrea să observăm două aspecte. 

a. În ultima perioadă am observat o trezire remarca-

bilă a puterii și practicii religiei în Germania, prin strădu-

ințele unui slujitor deosebit de acolo, August Herman 

Frank, profesor de teologie la Halle, în Saxonia. Fiind o 

persoană foarte iubitoare, lucrarea excepțională pe care 

Dumnezeu a făcut-o prin el, a început prin lucrarea lui de 

binefacere. El a început prin a-și așeza o cutie de colectă la 

ușa biroului său, în care erau aruncați câțiva bănuți, pe 

care el i-a folosit ulterior pentru a cumpăra cărți spre în-

vățătura săracilor.  
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Dumnezeu a găsit de cuviință ca să trateze cu o bună-

voință minunată planul lui Frank și să reverse asupra 

acestuia un duh de binefacere, astfel că Frank a putut să 

înființeze rapid școli publice pentru educarea copiilor să-

raci și un orfelinat pentru hrana și învățătura lor. Cel puțin 

500 de copii au fost găzduiți, îngrijiți și educați academic 

și în evlavie prin bunăvoința altora, iar numărul a conti-

nuat să crească vreme de mulți ani. Această lucrare a fost 

însoțită de o reformare și trezire extraordinară a religiei 

și a spiritului evlaviei în orașul și universitatea Halle, lu-

cruri care au avut o influență deosebită în multe alte locuri 

din Germania. Exemplul lui a fost remarcabil în influența 

și chemarea multor altora să îl imite. 

b. Un alt lucru, pe care ar fi nedrept să nu îl observăm, 

este acea revărsare uimitoare a Duhului lui Dumnezeu din 

ultima vreme în această parte a Noii Anglii, la care am fost 

martor și eu, chiar în orașul meu. Nu este nevoie să des-

criu această trezire, pentru că voi înșivă ați fost martorii 

ei oculari, iar eu sper că mulțimi de oameni îi vor constata 

beneficiile.2 Așadar, am menționat cele mai remarcabile 

dovezi și exemple ale succesului Evangheliei în lume, în 

ultima vreme. 

IV. În ultimul rând, voi arăta, în ce privește succesul 

răscumpărării lui Hristos în această perioadă, care este si-

tuația actuală a lucrurilor în lume în Biserica lui Hristos. 

 
2 Autorul se referă la prima mare trezire din America, o perioadă în care, prin lucrarea 

lui George Whitefield, Jonathan Edwards, Gilbert Tennent și a altor predicatori, foarte 

multe suflete au fost aduse la Hristos. – n.tr.  



440         UN SINGUR PLAN  |  EDWARDS 

Voi face acest lucru prin a arăta cum stau lucrurile acum 

prin comparație cu situația din perioada Reformei. Doresc 

să arăt felul în care această situație s-a schimbat în rău, și 

cum s-a schimbat în bine. 

1. Voi arăta în primul rând felul în care situația s-a 

schimbat în rău de la începutul Reformei, și aceasta în ur-

mătoarele trei aspecte. 

a. Biserica reformată s-a diminuat mult. Se crede că, 

în perioada inițială, Reforma a influențat și afectat jumă-

tate din lumea creștină, cu excepția bisericii grecești,3 și se 

consideră că pe atunci existau deja la fel de mulți protes-

tanți pe cât papistași. Acum, însă, situația este diferită, în-

trucât biserica protestantă a scăzut mult. La început exis-

tau mulți protestanți în Franța, căci multe biserici protes-

tante cunoscute fuseseră plantate peste tot în această țară, 

biserici care obișnuiau să se întâlnească în sinoade și să 

mențină o disciplină regulată. Biserica protestantă din 

Franța constituia o parte importantă a strălucirii Refor-

mei. Acum, însă, situația este foarte diferită. Bisericile din 

Franța sunt zdrobite și răsfirate, astfel că în această țară 

nu mai există decât o mână de adunări protestante. Inte-

resul protestant s-a diminuat mult și în Germania. La în-

ceputul Reformei existau mai mulți prinți suverani protes-

tanți, ai căror succesori sunt acum printre papistași, cum 

ar fi electorul de Renania și cel de Saxonia. Regatul Boe-

miei fusese cândva unul protestant, dar acum a căzut în 

 
3 biserica răsăriteană, din spațiul ortodox, n.tr. 
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mâinile papistașilor. La rândul ei, Ungaria era o țară pro-

testantă, dar numărul protestanților s-a redus substanțial, 

în principal ca urmare a persecuțiilor. Terenul nu a mai 

fost recuperat niciodată în fața bisericii Romei. 

b. Un alt aspect în care starea spirituală s-a schimbat 

în rău prin comparație cu perioada Reformei ține de răs-

pândirea generală a atitudinii lumești în principii și idei. 

Acum nu se mai vede la fel de clar acel spirit al biblicității 

care domina atunci, căci nu se mai vede decât un foarte mic 

zel pentru doctrinele tainice și duhovnicești ale creștinis-

mului, pe când ele n-au fost niciodată mai batjocorite decât 

în prezent, mai ales în Anglia, țara cea mai importantă în 

răspândirea efectelor Reformei. În această țară, principiile 

de care depinde puterea evlaviei au dispărut în mare mă-

sură, fiindu-le luat locul de arianism, socinianism, armini-

anism și deism. Istoria nu vorbește despre nicio perioadă 

când să fi existat o apostazie mai mare a celor care au fost 

aduși cândva la lumina Evangheliei, nici o renunțare la 

toată religia revelată ca acum, la fel cum nu cred că s-a vă-

zut o vreme când Evanghelia lui Hristos să fie atât de batjo-

corită și ridiculizată de cei care au fost aduși sub lumina ei. 

c. Un alt lucru în care situația s-a înrăutățit este că 

vedem o putere tot mai mică a evlaviei prin comparație cu 

perioada de început a Reformei. Primele perioade ale Re-

formei au fost însoțite de o revărsare deosebită a Duhului 

lui Dumnezeu, nu doar spre convertirea mulțimilor de oa-

meni într-o perioadă scurtă de la papalitate la adevărata 

credință, ci și spre trăirea lor în evlavie adevărată înaintea 
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lui Dumnezeu. Acum, însă, vedem un declin tot mai mare 

al evlaviei și sfințeniei autentice, ele fiind disprețuite și 

considerate fanatism. Cei ce sunt cu adevărat religioși sunt 

priviți în mod obișnuit ca deplasați mental, iar viciile și 

profanitatea abundă, ca un potop care amenință să dis-

trugă totul înaintea lui. 

2. Aș dori acum să arăt în ce aspecte s-a schimbat în 

bine situația spirituală prin comparație cu perioada Refor-

mei. 

a. Puterea și influența papei au scăzut mult. Chiar 

dacă el a câștigat teren în stăpânirile lui de la începuturile 

Reformei, totuși a pierdut în profunzimea influenței. Poti-

rul care a fost revărsat la începutul Reformei asupra tro-

nului fiarei, producând diminuarea serioasă a puterii și 

autorității acesteia în lume, a continuat să se reverse asu-

pra lui de atunci încoace. Imediat după Reformă, papa a 

devenit tot mai puțin privit de prinții Europei așa cum fu-

sese anterior, iar supunerea lor față de el a scăzut progre-

siv. Chiar și mulți dintre prinții papistași par acum să îl ia 

în considerare doar dacă le servește planurilor lor, lucru 

dovedit tot mai mult în ultima vreme. 

b. Persecuția a scăzut considerabil față de perioada 

timpurie a Reformei. Unele părți ale bisericii protestante 

se află și astăzi sub persecuție, și probabil că vor continua 

să fie până ce se va sfârși perioada suferințelor Bisericii, 

adică la căderea lui Antihrist. Totuși, intensitatea prigoa-

nei a scăzut mult. Atitudinea persecutoare nu mai pare să 

fie la fel de fierbinte și răspândită, nemaifiind la modă nici 
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măcar printre prinții papistași. Răutatea vrăjmașilor lui 

Hristos și împotrivirea lor față de cauza Lui par să fie ca-

nalizate în alte direcții. Acum se pare că orice fel de religie 

are parte de cinism, dispreț și derâdere, atitudinea gene-

rală față de religie fiind mai degrabă de indiferență. Chiar 

dacă aceste aspecte sunt negative, totuși ele contribuie la 

o scădere a intensității persecuției. 

c. Se poate vedea o creștere deosebită a educației. În 

vremurile întunecate ale papalității de dinaintea Reformei, 

educația decăzuse atât de mult încât lumea părea să fie do-

minată de o ignoranță barbară. Până și preoții catolici erau 

foarte needucați. Educația a început să reînvie odată cu 

Reforma, lucru datorat în mare parte inventării tiparului 

cu puțin timp înaintea acesteia. De atunci încoace, educa-

ția a crescut tot mai mult, ridicându-se fără îndoială în 

vremurile noastre la cote mai înalte decât a fost vreodată. 

Chiar dacă majoritatea celor educați nu folosesc educația 

în mod necesar în scopuri bune, totuși creșterea accesului 

la educație este, în sine, un lucru de care să ne bucurăm, 

fiind unul bun, iar dacă ea este folosită corect, poate fi un 

bun instrument ajutător pentru teologie. Ea este un talant 

pe care, dacă Dumnezeu îi dă o inimă nouă unui om, edu-

cația îi poate servi drept avantaj important ca să realizeze 

lucruri deosebite spre înaintarea Împărăției lui Hristos și 

spre binele sufletelor oamenilor. Faptul că educația și cu-

noștința vor crește mult înainte de vremurile glorioase 

pare să fie un lucru prevestit: „Tu, însă, Daniele, ține as-

cunse aceste cuvinte, și pecetluiește cartea, până la vremea 



444         UN SINGUR PLAN  |  EDWARDS 

sfârșitului... Atunci mulți o vor citi, și cunoștința va crește” 

(Daniel 12:4). Chiar dacă puțin din educație este folosită 

acum spre înaintarea religiei, putem spera că se apropie 

vremea când Dumnezeu o va folosi mult spre creșterea Îm-

părăției lui Hristos. 

În providența Lui, Dumnezeu pare să înfăptuiască 

acum lucruri asemănătoare pe care le-a realizat la scurt 

timp înainte de venirea lui Hristos. Când Hristos a venit în 

lume, educația cunoscuse un mare avânt, și totuși răutatea 

nu a fost mai răspândită ca atunci. Dumnezeu a găsit de 

cuviință să tolereze ca educația să ajungă la un punct de 

apogeu înainte ca El să trimită Evanghelia în lume, pentru 

ca lumea să poată vedea insuficiența întregii ei înțelep-

ciuni spre a obține cunoașterea lui Dumnezeu în lipsa 

Evangheliei lui Hristos și a învățăturii Duhului Lui. Atunci 

când, în înțelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu L-a cunos-

cut pe Dumnezeu prin înțelepciunea ei, El a găsit de cuvi-

ință să îi mântuie pe cei care cred prin nebunia propovă-

duirii crucii. Când Evanghelia a ajuns la început să se răs-

pândească fără a se ajuta de înțelepciunea omului, Dum-

nezeu a găsit potrivit să folosească educația ca un lucru 

ajutător. La fel este și acum. Educația se află la un punct 

de apogeu în lume, cu mult dincolo de starea ei în perioada 

când Hristos a venit pentru prima dată în lume; și acum 

lumea, prin educația și înțelepciunea ei, nu Îl cunoaște pe 

Dumnezeu, așa că pare că rătăcește în întuneric, este tra-

gic amăgită, se poticnește și cade în lucrurile religioase, de 

parcă ar umbla în întunericul miezului nopții. Punându-și 
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încrederea în educația lor, oamenii se poticnesc la lumina 

zilei de parcă ar fi noapte. Cei educați sunt foarte divizați 

în părerile lor despre religie, ajungând în tot felul de idei 

eretice, dăunătoare și nebunești. Ei iau în derâdere ideea 

de a-și supune raționamentele revelației divine, de a crede 

orice care le depășește abilitatea de a înțelege. De aceea, 

considerându-se înțelepți, ei au devenit nebuni și chiar za-

darnici în gândirea lor, și schimbă adevărul lui Dumnezeu 

într-o minciună, astfel că inimile lor deșarte sunt întune-

cate (v. Romani 1:21, etc.). 

Totuși, după ce Dumnezeu le-a arătat oamenilor din 

plin insuficiența înțelepciunii și a educației omenești în 

scopuri religioase, și când vine vremea rânduită pentru 

acea revărsare glorioasă a Duhului lui Dumnezeu, când El 

însuși va ilumina mințile oamenilor prin influența Lui ne-

mijlocită, atunci putem spera că Dumnezeu va folosi creș-

terea deosebită a educației în slujba religiei, ca un mijloc 

al înaintării glorioase a Împărăției Fiului Său. Atunci, edu-

cația omului va sluji înțelegerii Scripturii, spre o explicare 

clară și o apărare deosebită a doctrinelor creștinismului. 

Nu încape îndoială că, în providența Lui, Dumnezeu i-a dat 

lumii arta tiparului și creșterea deosebită a educației pen-

tru a pregăti ceea ce El plănuiește să împlinească pentru 

Biserica Lui în vederea apropierii zilelor prosperității ei. 

În felul acesta, „bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru 

cel neprihănit” (Proverbe 13:22).  
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Capitolul 18.  

RECAPITULAREA                   
EVENIMENTELOR               

TRECUTE 

 

După ce am arătat felul în care lucrarea de răscumpă-

rare a continuat de la căderea omului în păcat până în pre-

zent, aș vrea să fac câteva aplicații înainte de a trece mai 

departe. 

I. Din ceea ce s-a spus, putem căpăta dovezi deosebite 

ale autenticității religiei creștine și că Scriptura este Cu-

vântul lui Dumnezeu. Putem grupa aceste argumente în 

trei categorii. 

1. Se poate argumenta acest lucru pe baza împotrivirii 

violente și inveterate ce s-a manifestat întotdeauna față de 

această religie prin răutatea lumii. Religia pe care Biserica 

lui Dumnezeu a mărturisit-o de la bun început a fost întot-

deauna aceeași în lucrurile esențiale, chiar dacă dispensa-

țiile și vremurile s-au schimbat. Biserica lui Dumnezeu a 

fost una singură de la bun început. Ea a continuat să existe 

la fel, încă dinaintea venirii lui Hristos, fiind altoită în ace-

eași rădăcină și zidită pe aceeași temelie. Descoperirea de 

care atât creștinii cât și Evreii au depins a fost, în esența 

ei, aceeași, căci atât Biserica Noului Testament cât și cea 
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evreiască au fost zidite pe Sfintele Scripturi. Chiar dacă 

Scriptura este acum lărgită prin adăugarea Noului Testa-

ment, în esența ei este aceeași revelație care a fost dată și 

în Vechiul Testament, numai că temele revelației divine 

sunt acum descoperite mai clar în Noul Testament decât 

erau în Vechiul. Esența Noului și a Vechiului Testament 

este Hristos și răscumpărarea Lui. Atât înainte cât și după 

venirea lui Hristos, esența religiei Bisericii lui Dumnezeu 

a fost același plan măreț de răscumpărare înfăptuit prin 

Fiul lui Dumnezeu. Biserica existentă înainte de Evrei a 

fost aceeași în esența ei, și ea a mărturisit și practicat ace-

eași religie. Așa s-au petrecut lucrurile de la Noe la Avraam 

și așa au fost și înainte de potop, căci adunarea copiilor lui 

Dumnezeu a fost zidită întotdeauna pe temelia acelor des-

coperiri ale lui Hristos care i-au fost date lui Adam și lui 

Enoh. Astfel, Biserica lui Dumnezeu a fost zidită necontenit 

pe acele descoperiri divine, iar ele au fost întotdeauna ace-

leași în esența lor, fiind cuprinse în formă rezumată în Sfin-

tele Scripturi. Tot astfel, Biserica a fost zidită pe Sfintele 

Scripturi și în vremea lui Moise, și după aceea. 

De aceea, împotrivirea ce s-a manifestat față de Bise-

rica lui Dumnezeu în toate epocile a fost mereu îndreptată 

către aceeași religie și către aceeași revelație. Opoziția vi-

olentă și perpetuă a corupției morale și a răutății omenirii 

împotriva acestei Biserici constituie un argument puternic 

în favoarea veridicității acestei religii și acestei revelații, 

pe care Biserica lui Dumnezeu s-a întemeiat continuu. Lu-

crurile care sunt contrare reciproc se argumentează bine 
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unul pe celălalt. Cu siguranță putem susține că un lucru 

este bun în funcție de împotrivirea pe care o manifestă față 

de rău sau în funcție de cât de mult i se opune răul, fiindu-

i vrăjmaș. Din lucrurile pe care le-ați auzit despre Biserica 

lui Hristos și despre acea religie sfântă a lui Isus Hristos 

pe care ea a mărturisit-o, este evident că răutatea lumii a 

manifestat o ură perpetuă și o împotrivire acerbă față de 

ea. 

Nimeni nu poate nega adevărul că Biserica lui Dum-

nezeu a avut mereu de-a face cu multă împotrivire în 

această lume. Acest lucru este dovedit clar chiar de istoria 

seculară, atât cât avem dovezi, și înainte de aceasta, de na-

rațiunea Scripturii. Biserica lui Dumnezeu, religia și închi-

narea ei au început să se confrunte cu împotrivire încă din 

vremea lui Cain și Abel, și lucrurile au avansat până ce pă-

mântul a fost plin de silnicie și violență, în vremea lui Noe. 

După potop, Biserica s-a confruntat cu multă împotrivire 

în Egipt. Ulterior întoarcerii lui în Canaan, Israelul a fost 

urât neîncetat de popoarele din jur, potrivit cu ceea ce 

spune profetul în Ieremia 12:9: „A ajuns oare moștenirea 

Mea pentru Mine o pasăre de pradă pestriță, în jurul căreia 

se strâng păsările de pradă?”. Această Biserică a fost per-

secutată și după exilul babilonian, prin Antioh Epifanul și 

prin alți lideri ai lumii. Hristos însuși a fost prigonit când s-

a aflat pe pământ. La rândul lor, apostolii și ceilalți creștini 

au fost prigoniți de Evrei, înainte de distrugerea Ierusali-

mului prin mâna Romanilor. Împotrivirea păgânilor și a oa-

menilor lumii a continuat să se manifeste cu multă violență 
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și groază împotriva Bisericii creștine până la Constantin 

cel Mare. Cât de intensă a fost ura lor față de adevărata 

religie! Chiar și după aceea, opoziția lui Antihrist împo-

triva Bisericii a fost și mai violentă, mai mânioasă și mai 

crudă. 

Nu găsim în istoria Bisericii nicio altă situație de îm-

potrivire atât de îndelungă și crudă. Istoria nu vorbește 

despre niciun alt grup de oameni care au fost atât de dis-

prețuiți, vânați cu răutate și persecutați cu sete, căci nicio 

altă religie nu a fost atât de prigonită secole la rând. Po-

poarele de alte religii s-au bucurat de religia lor în pace și 

liniște, indiferent cât de diferită a fost religia lor de cea a 

vecinilor. Un popor s-a închinat la un fel de zei, altul la alți 

zei, fără a se deranja unii pe alții din cauza aceasta. Toată 

ura și împotrivirea s-a concentrat împotriva acestei religii 

pe care Biserica lui Hristos a mărturisit-o. Toate celelalte 

religii au manifestat veac de veac un dispreț față de creș-

tinism, înflăcărarea lor împotriva lui fiind atât de mare în-

cât nimic nu putea să satisfacă vreodată setea și cruzimea 

lor. Aceste popoare s-au folosit din plin de tot felul de in-

venții pentru a-i chinui pe creștini, și totuși, după toate 

acestea, nu au părut niciodată satisfăcute. Setea lor nu a 

fost potolită niciodată de sângele martirilor creștini. 

Astfel, nu încape îndoială că această religie și aceste 

Scripturi s-au confruntat întotdeauna cu o împotrivire ră-

utăcioasă din partea lumii. Singura întrebare care mai ră-

mâne este aceasta: Ce anume a provocat această împotri-

vire? Un lucru bun sau unul rău? La mijloc este răutatea 
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și corupția lumii, sau altceva? Nu poate exista îndoială 

dacă privim la felul în care această cruzime s-a manifestat 

neîncetat, la lipsa motivelor temeinice ale împotrivitorilor 

și la maniera în care ei s-au ridicat împotriva Bisericii. 

Această împotrivire a izvorât în principal din păgânism și 

din fidelitate față de erorile papei, care sunt roadele orbi-

rii, ale corupției morale și ale răutății oamenilor, așa cum 

chiar și deiștii recunosc. Lumina naturii demonstrează că 

religia păgânilor, care constă în închinare la idoli și în jertfi-

rea copiilor lor, ca și în ritualurile obscene și abominabile ale 

lor, este esența răutății. Superstițiile, idolatria și complotu-

rile bisericii Romei sunt la fel de contrare luminii naturii. 

Aceasta dovedește că împotrivirea manifestată de Evrei în 

vremea lui Hristos și a apostolilor a avut loc într-o vreme 

când oamenii erau în general peste măsură de răi, așa cum 

scriitorii evrei vorbesc expres despre acea vreme, cum ar fi 

Iosephus și alții. Ceea ce a provocat această împotrivire, vio-

lență extremă, nedreptate și cruzime cu care Biserica lui 

Dumnezeu a fost tratată a fost răutatea omului. Ea demon-

strează cât de rea poate fi mâna duhurilor răutății. 

Ce alt motiv am putea atribui corupției și răutății lu-

mii care s-a ridicat implacabil împotriva acestei religii a 

lui Isus Hristos și a Scripturilor, decât acela că ele sunt 

contrare răutății oamenilor și, în consecință, sunt bune și 

sfinte? De ce să manifeste vrăjmașii lui Hristos atâtea mii 

de ani la rând o ură de moarte față de această religie, dacă 

nu pentru că ea este religia lui Dumnezeu? Dacă Scriptu-

rile nu ar fi Cuvântul lui Dumnezeu și religia Bisericii lui 
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Hristos nu ar fi adevărata religie, atunci ea trebuie să fie o 

religie foarte rea, nimic altceva decât o adunătură de min-

ciuni și amăgiri abominabile, inventate de vrăjmașii lui 

Dumnezeu. Dacă așa ar sta lucrurile, vrăjmașii lui Dumne-

zeu și răutatea lumii nu ar mai avea motiv să manifeste o 

vrăjmășie perpetuă și neîmblânzită împotriva Bisericii. 

2. Faptul că a avut parte de toată împotrivirea și a tre-

cut prin foarte multe pericole este un argument că Biserica 

lui Hristos și religia ei vin de la Dumnezeu. Religia adevă-

rată și Biserica lui Hristos au avut parte neîncetat de vio-

lență și împotrivire, dușmanii ei străduindu-se în multe si-

tuații să o distrugă, ajungând adeseori până pe marginea 

prăpastiei, de-a lungul celei mai mari părți a celor 6000 

de ani de până acum, ea fiind însă susținută uimitor și re-

marcabil de mâna lui Dumnezeu. Dacă analizăm cu atenție 

aceste lucruri, ele vor dovedi că Biserica lui Dumnezeu și 

religia Lui au fost printre cele mai mari minunății și mira-

cole care s-au petrecut vreodată. Nimic asemănător nu a 

existat pe fața pământului. Nu există nicio altă grupare de 

oameni care să rămână în picioare asemenea Bisericii. Lu-

mea cea veche, de dinainte de potop, a fost distrusă prin 

apă, dar Biserica lui Dumnezeu a fost păstrată. Împărăția 

vizibilă a Satanei de pe pământ a fost atunci zdrobită în 

întregime, dar Împărăția vizibilă a lui Hristos nu a fost bi-

ruită niciodată. Toate acele împărății și monarhii din anti-

chitate, despre care citim, au sfârșit-o demult, toți acei 

Moabiți, Amoriți și Edomiți. Marele imperiu al Babilonului 

mândru a fost cucerit de Perși, apoi Imperiul Persan a fost 
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zdrobit de Greci, iar Imperiul Grec a fost cucerit de Ro-

mani. În final, până și Imperiul Roman a căzut pradă în 

fața diferitelor popoare barbare. Aceasta este o împlinire 

remarcabilă a profeției Scripturii: „Căci îi va mânca molia 

ca pe o haină, și-i va roade viermele cum roade lâna; dar 

neprihănirea Mea va dăinui în veci, și mântuirea Mea se 

va întinde din veac în veac” (Isaia 51:8). 

Niciodată nu au existat atât de multe și atât de puter-

nice eforturi de a distruge vreun alt lucru ca în cazul Bise-

ricii. Alte împărății și grupuri de oameni, care păreau să 

fie de zece ori mai puternice decât Biserica, au fost dis-

truse prin împotrivirea unei sutimi din ceea ce a avut de 

înfruntat Biserica lui Dumnezeu, iar aceasta demonstrează 

că Dumnezeu a protejat-o. Este un lucru de o claritate ma-

ximă că Biserica nu s-a susținut prin propria putere. În cea 

mai mare parte a istoriei ei, Biserica a fost o grupare de 

oameni foarte firavi. Copiii lui Israel erau doar o mână de 

oameni prin comparație cu mulțimea celor care au căutat 

să îi extermine. Tot astfel, în vremea lui Hristos și la înce-

puturile Bisericii creștine, copiii lui Dumnezeu au fost doar 

o rămășiță, în timp ce au avut de înfruntat întreaga mul-

țime a națiunii evreiești care se ridicase împotriva lor. În 

același fel, la începuturile Bisericii printre Neamuri, mem-

brii ei erau foarte puțini prin comparație cu păgânii, care 

au căutat să îi distrugă. În vremurile întunecate ale lui An-

tihrist, înainte de Reformă, creștinii au fost de departe mi-

noritari, dar vrăjmașii lor nu au putut să îi cucerească. În 

mod obișnuit, vrăjmașii Bisericii au avut de partea lor nu 
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doar o mulțime de susținători, ci au avut și puterea în alte 

aspecte. În mod obișnuit, ei au avut autoritatea civilă de 

partea lor. În Egipt, autoritatea civilă era de partea egip-

tenilor, iar cei din Biserică le erau sclavi, la dispoziția lor, 

și totuși n-au putut fi cuceriți. La fel a fost și în vremea lui 

Antioh Epifanul și a lui Iulian Apostatul, când autoritatea 

a fost cu totul de partea prigonitorilor, iar Biserica le era 

la îndemână, însă n-au putut să o distrugă, cu toată cruzi-

mea lor. Vreme de multe secole, autoritatea civilă s-a aflat 

mereu de partea lui Antihrist, iar Biserica a părut să fie în 

mâinile lor. 

Mai mult, nu doar că puterea vrăjmașilor Bisericii a 

fost mai mare, Dar, în mod obișnuit, Biserica nu a folosit 

puterea pe care o avea în propria apărare, ci s-a încredințat 

cu totul în mâinile lui Dumnezeu. În perioada persecuțiilor 

evreiești de dinainte de dărâmarea Ierusalimului de către 

Romani și a persecuțiilor păgâne de dinaintea lui Constan-

tin, creștinii nu au opus niciun fel de rezistență în fața per-

secutorilor lor păgâni. Așa a continuat ea în marea majori-

tate a perioadei când a avut de suferit prigoana papistașilor 

și, cu toate acestea, dușmanii Bisericii nu au reușit să o 

zdrobească, căci ea a rămas în picioare până astăzi. 

Acest lucru este și mai uimitor dacă luăm în conside-

rare că Biserica a ajuns adeseori până pe punctul de a fi 

zdrobită, iar situația ei părea disperată. În vremea lumii 

vechi, când răutatea se răspândise atât de mult pe pământ 

încât a rămas doar o familie, Dumnezeu a intervenit mi-

nunat și a distrus acea lume rea printr-un potop, protejând 
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Biserica Lui. La Marea Roșie, când faraon și oștirea lui au 

crezut că Evreii le erau o pradă sigură, Dumnezeu a inter-

venit și i-a distrus, eliberând Biserica. În timpul celei de-a 

zecea și ultima perioadă de persecuție păgână, prigonitorii 

Bisericii se lăudau că au rezolvat problema creștină și că 

zdrobiseră Biserica, însă, în mijlocul triumfului acestora, 

Biserica s-a ridicat din țărână și a învins, iar împărăția pă-

gână a căzut la pământ înaintea ei. Tot așa, când Biserica 

lui Hristos părea gata să fie înghițită de erezia ariană, când 

Antihrist se ridicase și părea că mătură pământul, iar toată 

lumea se mira de această fiară, când Biserica a fost redusă 

la un număr foarte mic de credincioși vreme de câteva sute 

de ani, iar puterea acestei lumi era implicată în distruge-

rea acelor mici rămășițe, dușmanii Bisericii n-au putut ni-

ciodată să își atingă scopurile, căci Dumnezeu și-a revigo-

rat în final Biserica prin intermediul Reformei, făcând-o să 

stea în picioare în fața vrăjmașilor ei și să se ridice mai 

presus de aceștia. Când puterile papistașe au complotat 

împotriva Bisericii reformate și păreau să aibă succes, 

Dumnezeu a intervenit minunat spre eliberarea Bisericii 

sale odată cu urcarea la tron a regelui William. După vre-

murile întunecate, Dumnezeu a făcut ca Biserica Lui să în-

florească în chip glorios. 

Dacă o astfel de ocrotire a Bisericii lui Dumnezeu a 

fost însoțită de la începutul lumii de asemenea circum-

stanțe, nu este oare acest lucru suficient pentru a demon-

stra că mâna lui Dumnezeu s-a mișcat în favoarea Biseri-

cii? Ce altceva ar putea fi o dovadă mai suficientă? Dacă 
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aceste lucruri au fost făcute prin mâna lui Dumnezeu, 

atunci El stăpânește peste Biserică și este Cel ce a făcut 

acea revelație în Scripturi, pe care Biserica este zidită. De 

aici rezultă că religia creștinilor este religia adevărată sau 

religia lui Dumnezeu, și că Scriptura, care constituie re-

gula lor de credință și viață, este Cuvântul Lui. 

3. Din ceea ce am spus se poate extrage un alt argu-

ment în favoarea autorității divine a Scripturilor, anume 

că Dumnezeu a împlinit acele lucruri care fuseseră preves-

tite în Scriptură. Am observat deja în general de-a lungul 

acestor prelegeri felul în care profețiile Scripturii s-au îm-

plinit, așa că acum voi sublinia doar două circumstanțe ale 

împlinirii pasajelor profetice ale Scripturii. 

a. Una dintre profețiile Scripturii are de-a face cu 

ocrotirea Bisericii Sale și păzirea ei de distrugerea totală. 

Am demonstrat deja felul cum aceasta este o dovadă a au-

torității divine a Scripturii în sine, așa că acum voi vorbi 

despre ea ca împlinire a profețiilor Scripturii. Aceste lu-

cruri sunt prevestite în Scriptură, așa că este profețit că 

toate celelalte lucruri vor cădea, toate celelalte împărății și 

monarhii care s-au ridicat împotriva Bisericii vor fi făcute 

una cu pământul: „Căci îi va mânca molia ca pe o haină, 

și-i va roade viermele cum roade lâna”. Aici este prevestit că 

îndurarea legământului lui Dumnezeu față de Biserica Lui va 

rămâne în veci și așa s-a și dovedit, chiar dacă Biserica a tre-

cut prin multe pericole. Același lucru este făgăduit și în alt 

loc: „Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; și pe 

orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei 



CAPITOLUL 18  457 

 

osândi” (Isaia 54:17). Și iar: „Sionul zicea: ‚M-a părăsit 

Domnul și m-a uitat Domnul!’ Poate o femeie să uite copilul pe 

care-l alăptează, și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar 

chiar dacă l-ar uita, totuși Eu nu te voi uita cu niciun chip: Iată 

că te-am săpat pe mâinile Mele, și zidurile tale sunt totdeauna 

înaintea ochilor Mei” (Isaia 49:14-16). Aceeași promisiune se 

găsește și în pasaje precum Isaia 59:21, 48:1-2 și Zaharia 12:2-

3.1 La rândul Lui, Hristos a promis același lucru când a spus: 

„pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței 

morților nu o vor birui” (Matei 16:18). Dacă aceste lucruri nu 

sunt de la Dumnezeu, Scriptura nu este Cuvântul Lui, iar Bi-

serica lui Hristos ce este zidită pe această temelie nu este de la 

Dumnezeu, cum ar fi fost posibil ca persoanele care au preves-

tit toate aceste lucruri să le cunoască? Dacă Biserica nu este de 

la Dumnezeu, este foarte improbabil ca ele să se împlinească. 

Aceste prorocii au vorbit despre împotriviri și pericole, despre 

faptul că împărățiile aveau să vină una după alta, că Biserica 

urma să fie aproape înghițită de ele, dar Biserica avea să ră-

mână în picioare. Cum puteau să prevadă prorocii aceste lu-

cruri atât de improbabile, dacă nu prin inspirație divină? 

 
1 Isaia 59:21 - „Și iată legământul Meu, cu ei, zice Domnul: ,Duhul Meu, care Se odih-

nește peste tine, și cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta 
din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum și până-

n veac’, zice Domnul”. Isaia 48:1-2 – „Ascultați lucrul acesta, casa lui Iacov, voi, care 

purtați numele lui Israel, și care ați ieșit din apele lui Iuda; voi, care ați jurat pe Numele 
Domnului, și care Îl chemați pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu nepri-

hănire! Căci ei își trag numele de la cetatea sfântă, și se bizuiesc pe Dumnezeul lui 

Israel, al cărui Nume este Domnul oștirilor”. Zaharia 12:2-3 – „...Iată, voi preface Ieru-

salimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de primprejur, și chiar pentru 
Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea 

pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica, vor fi vătămați, și toate Neamurile 

pământului se vor strânge împotriva lui”. 
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b. Celălalt lucru remarcabil este împlinirea profețiilor 

biblice despre Antihrist. S-a prevestit că acest Antihrist 

avea să se ridice prin abaterea Bisericii creștine în corupție 

și erezie: „nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de 

credință, și de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierză-

rii” (2 Tesaloniceni 2:3). Este profețit de asemenea că 

acest om al fărădelegii se va instala în templu, sau în bise-

rica vizibilă a lui Dumnezeu, pretinzând că este investit cu 

putere divină și că este capul ei (v. 4).2 Toate acestea au 

ajuns să se împlinească precis în biserica Romei. În plus, 

se vorbește despre faptul că ridicarea lui Antihrist avea să 

fie una graduală: „căci taina fărădelegii a și început să lu-

creze; trebuie numai ca cel ce o oprește acum, să fie luat 

din drumul ei” (v. 7). Și aceasta s-a împlinit. Apoi este pro-

fețit că acest vrăjmaș puternic al Bisericii creștine avea să 

fie un mare prinț sau împărat al Imperiului Roman, el fi-

ind ilustrat astfel în cartea Daniel ca un corn al celei de-a 

patra fiare, sau a patra monarhie, așa cum explică îngerul 

(Daniel 7). Și această profeție s-a împlinit. A fost profețit 

de asemenea că tronul acestui pretins vicar al lui Dumnezeu 

sau cap al Bisericii avea să fie chiar cetatea Romei. În Biblie 

se spune expres că acea curvă spirituală, falsa biserică, își 

va avea scaunul de domnie așezat pe șapte munți sau șapte 

dealuri: „Cele șapte capete sunt șapte munți, pe care șade 

femeia... Și femeia, pe care ai văzut-o, este cetatea cea mare, 

care are stăpânire peste împărații pământului” (Apocalipsa 

 
2 2 Tesaloniceni 2:4 – „potrivnicul, care se înalță mai pe sus de tot ce se numește „Dum-

nezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumne-

zeu, dându-se drept Dumnezeu”. 



CAPITOLUL 18  459 

 

17:9, 18), și putem ști cu certitudine că acesta este orașul 

Roma. Este evident că această profeție s-a împlinit deja. 

Mai mult, s-a prevestit că acest Antihrist avea să dom-

nească peste popoare, peste mulțimi, peste noroade și 

peste limbi,3 și că toată lumea se va minuna de această fi-

ară,4 lucru de asemenea împlinit în biserica Romei. S-a 

prezis că acest Antihrist avea să se remarce prin păcatul 

mândriei, pretinzând multe lucruri mari și arogându-și 

foarte multe lucruri: „se înalță mai pe sus de tot ce se nu-

mește ‚Dumnezeu’, sau de ce este vrednic de închinare” (2 

Tesaloniceni 2:4). La fel spune și în Apocalipsa 13:5: „I s-a 

dat o gură, care rostea vorbe mari și hule”. În Daniel 7:8, 

20, despre cornul cel mic se spune că are o gură care vor-

bește multe trufii, având de asemenea o înfățișare mai mare 

decât a celorlalte coarne.5 Toate aceste lucruri s-au împlinit 

în papa și în biserica Romei. S-a profețit de asemenea că 

Antihrist avea să fie un persecutor foarte crud. În Daniel 

7:21, același corn „a făcut război sfinților, și i-a biruit”. În 

Apocalipsa 13:7, „i s-a dat să facă război cu sfinții, și să-i 

biruiască”. În Apocalipsa 17:6, „am văzut pe femeia aceasta, 

îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui 

 
3 Apocalipsa 17:15 – „Apele, pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, 

neamuri și limbi”. 
4 Apocalipsa 13:3 – „Unul dintre capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte 
fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară”. 
5 Daniel 7:8 – „M-am uitat cu băgare de seamă la coarne, și iată că un alt corn mic a 

ieșit din mijlocul lor, și dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintâi coarne. 

Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om, și o gură..., care vorbea cu trufie... și 
asupra celor zece coarne pe care le avea în cap, și asupra celuilalt corn care ieșise, și 

înaintea căruia căzuseră trei; asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gură, care 

vorbea cu trufie, și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne”. 
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Isus”. Toate aceste profeții s-au împlinit în Biserica Ro-

mano-Catolică. S-a prevestit că Antihrist urma să fie exce-

siv de înșelător și amăgitor: „cornul acesta avea niște ochi 

ca ochii de om... asupra cornului acestuia, care avea ochi” 

(Daniel 7:8, 20), lucruri care descriu perfect biserica Ro-

mei. S-a prezis că împărații țărilor creștine se vor supune 

lui Antihrist: „Cele zece coarne, pe care le-ai văzut, sunt 

zece împărați, care n-au primit încă împărăția, ci vor primi 

putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. 

Toți au același gând, și îi dau fiarei puterea și stăpânirea 

lor” (Apocalipsa 17:12-13). S-a prorocit de asemenea că el 

avea să facă pretinse minuni și lucrări mincinoase: „Ară-

tarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de mi-

nuni, de semne și puteri mincinoase” (2 Tesaloniceni 2:9). 

„Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se po-

goare foc din cer pe pământ, în fața oamenilor. Și îi amă-

gea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dă-

duse să le facă în fața fiarei” (Apocalipsa 13:13-14). Toate 

acestea s-au împlinit și caracterizează biserica Romei. Fo-

cul coborât din cer pare să se refere la excomunicările fă-

cute de ea, de care oamenii erau înspăimântați ca de focul 

căzut din cer.  

S-a prevestit de asemenea că el avea să pună interdicție 

căsătoriei și să impună abstinența de la anumite mâncăruri: 

„Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor, pe care 

Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către 

cei ce cred și cunosc adevărul” (1 Timotei 4:3), lucruri de 

asemenea împlinite cu exactitate în biserica Romei. S-a mai 
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prorocit că Antihristul avea să fie foarte bogat și că avea să 

ajungă la mari bogății și strălucire pământească: „Femeia 

aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu; era împodo-

bită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în 

mână un potir de aur, plin de spurcăciuni și de necurățiile 

curviei ei” (Apocalipsa 17:4; v. și cap. 18: 7, 12, 13, 16). Ce 

altceva poate descrie mai precis biserica Romei? S-a mai 

prevestit că el avea să le interzică oamenilor să cumpere și 

să vândă, cu excepția acelora care aveau semnul lui: „ni-

meni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul 

acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei” (Apo-

calipsa 13:17), lucru care s-a împlinit și el în biserica Ro-

mei. Scriptura a prevestit și că el avea să vândă sufletele 

oamenilor,6 căci acestea sunt menționate printre lucrurile 

pe care Antihristul avea să le vândă, ceea ce s-a și petrecut 

cu precizie în aceeași biserică. S-a mai prevestit că Anti-

hrist nu va lăsa ca trupurile copiilor lui Dumnezeu să fie 

îngropate: „Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetă-

ții celei mari... și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să 

fie puse în mormânt” (Apocalipsa 11:8-9). Cât de literal a 

ajuns să se împlinească aceasta în Biserica Romano-Cato-

lică! Aș putea menționa multe alte lucruri care au fost pre-

vestite despre Antihrist, și aș putea demonstra cum ele s-

au împlinit cu precizie în papa și în biserica lui. Și ce argu-

ment puternic este acesta în favoarea faptului că Scriptura 

este Cuvântul lui Dumnezeu! 

 
6 Apocalipsa 18:13 – „... nici scorțișoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, 

nici tămâia, nici vinul, nici untdelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici 

oile, nici caii, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor”. 
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II. Din ceea ce s-a spus putem învăța că duhul crești-

nilor adevărați este un duh de suferință. Văzând că Dum-

nezeu a hotărât în providența Lui ca Biserica Sa să treacă 

prin perioade atât de lungi de suferințe, ba chiar prin su-

ferințe foarte grele, putem concluziona că duhul adevăra-

tei Biserici este un duh de suferință, altfel Dumnezeu n-ar 

fi permis să vină peste ea atâta suferință, căci nu încape 

îndoială că Dumnezeu potrivește starea și circumstanțele 

Bisericii cu duhul pe care i l-a dat. De aceea, nu este de 

mirare că Hristos le-a spus atât de apăsat ucenicilor Lui că 

trebuie să se lepede de ei înșiși și să-și ia crucea, dacă vor 

să Îl urmeze. 

Și ce spirit a demonstrat și a practicat Biserica în su-

ferințele ei! Ea a trecut prin acele prigoane îngrozitoare, 

alegând mai degrabă să sufere chinuri groaznice și să re-

nunțe la tot pentru a păstra mărgăritarul de mare preț. Ea 

a preferat să sufere tot ce au adus asupra ei cei mai cruzi 

vrăjmași decât să se lepede de Hristos și de credință. Isto-

ria ne-a lăsat o mare mulțime de situații de acest fel, lu-

cruri care ne pun înainte un mare nor de martori. Acest 

lucru confirmă din abundență nevoia de a ne însuși un duh 

care să ne facă să renunțăm la tot pentru Hristos, să re-

nunțăm la viața noastră ușoară, la avantajele noastre pă-

mântești, la onoruri și la tot ceea ce avem, de dragul Lui și 

al Evangheliei. 

Haideți să ne întrebăm dacă avem un astfel de duh. Se 

dovedește el așa în încercare? Dovedim că suntem dornici 

să ne lepădăm de noi înșine, să renunțăm la interesele 
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noastre lumești și să trecem prin încercările la care sun-

tem chemați de Dumnezeu, prin providența Lui? Vai, cât 

de neînsemnate par încercările noastre prin comparație cu 

cele ale multora dintre frații noștri creștini din secolele an-

terioare! Aș apela aici la ceea ce profetul spunea: „Dacă 

alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum 

vei putea să te iei la întrecere cu niște cai?” (Ieremia 

12:5a). Dacă n-ai fost în stare să înduri acele încercări 

ușoare la care ai fost chemat, cum ai fi putut îndura încer-

cările și mai mari la care Biserica a fost chemată în secolele 

trecute? Orice creștin adevărat are în el spiritul de martir 

și ar suferi ca martir dacă Dumnezeu l-ar chema la așa 

ceva, în providența Lui. 

III. Învățăm de aici ce motiv deosebit avem să aștep-

tăm împlinirea a ceea ce a mai rămas de împlinit, potrivit 

lucrurilor prevestite în Scriptură. Scriptura prevestește 

multe lucruri mari care au să se împlinească înainte de 

sfârșitul lumii, dar ce greutăți mari se află pe cale! În pre-

zent se pare că ne aflăm foarte departe de acea stare care 

este prevestită în Scriptură, dar avem motive întemeiate 

să ne așteptăm ca aceste lucruri să se împlinească la vre-

mea lor, oricât de dificile ar părea. Vedem credincioșia lui 

Dumnezeu față de făgăduințele Lui prin felul cum le-a îm-

plinit, cât de fidel a fost El față de Biserica Lui și cum și-a 

adus aminte de îndurarea Lui din generație în generație. 

Despre ceea ce Dumnezeu a făcut până acum pentru Bise-

rica Lui putem spune ceea ce Iosua le-a spus cândva copi-

ilor lui Israel: „Recunoașteți dar din toată inima voastră și 
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din tot sufletul vostru, că niciunul din toate cuvintele 

bune, rostite asupra voastră de Domnul, Dumnezeul vos-

tru, n-a rămas neîmplinit; toate vi s-au împlinit, niciunul 

n-a rămas neîmplinit” (Iosua 23:14), astfel că toate lucru-

rile se vor împlini potrivit cu prorocia lui Dumnezeu. Acest 

lucru ar trebui să ne oțelească credința în acele făgăduințe, 

să ne încurajeze și să ne stârnească la rugăciune fierbinte 

înaintea lui Dumnezeu, pentru împlinirea lucrurilor mă-

rețe și glorioase care au rămas de împlinit.  
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Capitolul 19.  

DIN PREZENT PÂNĂ         
LA CĂDEREA LUI            

ANTIHRIST 

 

Am ajuns, iată, în situația de a prezenta felul în care 

lucrarea de răscumpărare va continua cu succes din pre-

zent până ce Antihrist va cădea, moment când împărăția 

vizibilă a Satanei de pe pământ va fi distrusă. În ce privește 

această perioadă, nu avem nimic altceva care să ne călău-

zească decât profețiile Scripturii. Chiar dacă pentru majo-

ritatea perioadei de la căderea omului în păcat și până la 

distrugerea Ierusalimului de către Romani, am avut nara-

țiunea Scripturii care ne-a călăuzit, iar de atunci și până în 

momentul de față ne-am folosit de profeții și de istoria se-

culară, care a dovedit felul în care a înaintat lucrarea pro-

videnței, de aici înainte nu putem folosi decât profețiile. 

De aceea, voi ocoli acele lucruri care sunt doar conjunctu-

rale sau ce reies din profeții a căror interpretare poate fi 

îndoielnică, astfel că voi insista doar pe acele aspecte mai 

evidente. 

Nu cunoaștem ce evenimente specifice vor avea loc 

înainte de începerea acelei lucrări glorioase a Duhului lui 

Dumnezeu, prin care Satana și împărăția lui vor fi distruși. 

Majoritatea teologilor consimt că nu există decât câteva 
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lucruri prevestite ce trebuie să se împlinească înainte de 

începutul acelei lucrări strălucitoare a lui Dumnezeu. To-

tuși, unii cred că uciderea martorilor1 nu s-a împlinit încă, 

și există diferențe de opinie în ce privește interpretarea 

celor șapte potire (Apocalipsa 16), anume câte au fost deja 

vărsate și câte au rămas de vărsat. Un comentator recent, 

pe care l-am menționat deja, pare să arate că cinci au fost 

deja vărsate, rămânând doar două, anume al șaselea, asu-

pra râului Eufrat, și al șaptelea, în văzduh. Nu voi insista 

acum pe deslușirea sensului revărsării celui de-al șaselea 

potir asupra râului Eufrat, pentru a se pregăti calea pentru 

împărații din răsărit, ci voi spune doar că acesta pare un 

lucru pregătitor pentru distrugerea Babilonului spiritual 

la fel cum secarea râului Eufrat, care curgea prin mijlocul 

Babilonului cel vechi, a fost evenimentul ce a pregătit calea 

pentru împărații Mezilor și Perșilor, care veneau din răsă-

rit, pentru a avea acces la zidurile cetății și a o distruge. 

Totuși, oricare ar fi sensul acestei profeții, ea nu pare 

să se împlinească cu mult timp înainte de începutul lucrării 

lui Dumnezeu prin care, așa cum se dovedește, împărăția 

vizibilă a Satanei de pe pământ va fi cucerită total. De aceea, 

voi trece direct la analiza a ceea ce Scriptura ne descoperă 

despre acea lucrare a lui Dumnezeu în sine, prin care El va 

împlini acest eveniment măreț, fiind următorul lucru ce tre-

buie făcut și de care suntem siguri din profețiile Scripturii. 

 
1 Apocalipsa 11:7-8 – „Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din 
Adânc, va face război cu ei, îi va birui și-i va omorî. Și trupurile lor moarte vor zăcea 

în piața cetății celei mari, care, în înțeles duhovnicesc, se cheamă ‚Sodoma’ și ‚Egipt’, 

unde a fost răstignit și Domnul lor”. 



CAPITOLUL 19  467 

 

I. Vreau să observăm unele aspecte generale legate de 

acest subiect. 

1. Avem toate motivele să concluzionăm din Scriptură 

că, înainte ca această lucrare a lui Dumnezeu să înceapă, 

va exista o perioadă foarte întunecată în ce privește inte-

resele religiei în lume. La fel a fost în mai toate perioadele 

de dinaintea trezirilor glorioase ale religiei. De exemplu, 

înainte ca Hristos să vină, a existat o perioadă de un întu-

neric foarte mare printre Evrei, și la fel a fost în lume îna-

intea Reformei. Și nu doar atât, ci se pare că este prevestit 

în Scriptură că va urma o vreme în care religia nu îi va mai 

atrage pe oameni, chiar înainte ca Hristos să vină pentru 

a-Și întemeia Împărăția în această lume. Astfel, când Hris-

tos a vorbit despre venirea Lui, pentru a-i încuraja pe aleșii 

Săi, care strigă la El zi și noapte, El spune: „Dar când va 

veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ?” (Luca 

18:8). Eu cred că acest lucru denotă faptul că, înaintea ve-

nirii lui Hristos pentru a răzbuna Biserica Sa ce a suferit 

mult, vom vedea o răspândire mare a necredinței. Chiar 

dacă nu excludem aici venirea lui Hristos pentru ultima Sa 

judecată, totuși pare să existe o notă specială în ce privește 

venirea Lui pentru eliberarea Bisericii Sale din suferința 

îndelungă, din starea de persecuție, lucru care este realizat 

doar la venirea Lui, când îl va distruge pe Antihrist. Atunci 

se vor împlini următoarele pasaje: „Până când, Stăpâne, 

Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răz-

buni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” 

(Apocalipsa 6:10); „Bucură-te de ea, cerule! Bucurați-vă și 
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voi, sfinților, apostolilor și prorocilor! Pentru că Dumne-

zeu v-a făcut dreptate, și a judecat-o” (Apocalipsa 18:20). 

Aceasta este o perioadă foarte întunecată din punct de 

vedere religios, o perioadă caracterizată de o credință mică 

și de o răspândire remarcabilă a necredinței [ateism] pe 

pământ. Acum se produce o împlinire clară a ceea ce apos-

tolul spune în 2 Petru 3:3: „Înainte de toate, să știți că în 

zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, 

care vor trăi după poftele lor”. Tot așa, în aceeași perioadă 

se împlinesc și aceste cuvinte: „Dar voi, preaiubiților, adu-

ceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii 

Domnului nostru Isus Hristos. Cum vă spuneau că în vre-

murile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după 

poftele lor nelegiuite” (Iuda 17-18). Nu aș putea să spun 

dacă aceste vremuri vor fi mai întunecate de atât, și cât de 

întunecate vor fi ele, înainte de începerea lucrării glori-

oase a lui Dumnezeu. 

2. Nu avem niciun motiv din Cuvântul lui Dumnezeu 

să credem altceva decât că această lucrare măreață a lui 

Dumnezeu va fi produsă gradual, chiar dacă foarte rapid. 

La fel cum copiii lui Israel au fost scoși gradual din exilul 

babilonian, mai întâi o parte, după care o alta, și au rezidit 

treptat cetatea și Templul din Ierusalim, și la fel cum Im-

periul Roman păgân a fost distrus printr-o răspândire gra-

duală a Evangheliei, chiar dacă destul de repede, tot așa, 

deși sunt multe lucruri care indică o lucrare viitoare rapidă 

a lui Dumnezeu, și multe evenimente deosebite vor trebui 

să se producă foarte repede, iar unele părți importante ale 
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împărăției vizibile ale Satanei vor experimenta o cădere 

neașteptată, totuși, nu toate vor fi împlinite dintr-o dată, 

ca și cum s-ar produce o minune deosebită, ca în cazul în-

vierii generale. Totuși, această lucrare va fi realizată prin 

mijloace, anume prin propovăduirea Evangheliei și folosi-

rea mijloacelor obișnuite ale harului, așa că ea se va înfăp-

tui gradual. Unii vor fi convertiți și vor deveni mijloacele 

pentru convertirea altora. Duhul lui Dumnezeu va fi turnat 

mai întâi pentru a ridica astfel de instrumente, iar acele 

instrumente vor fi folosite cu succes. Nu încape îndoială că 

popoarele vor fi iluminate și convertite succesiv, iar reli-

giile false și închinarea greșită vor cădea una după alta. În 

reprezentarea din Daniel 2:3-4, piatra tăiată fără mâini 

din munte crește gradual. Tot astfel, Hristos ne învață că 

Împărăția cerului este ca un grăunte de muștar și aseme-

nea drojdiei ascunsă în trei măsuri de făină.2 Aceeași ilus-

trație se regăsește apoi în Marcu 4:26-283 și în vedenia 

apelor sanctuarului din Ezechiel 47. Scriptura ne arată că 

vor exista evenimente succesive deosebite și glorioase 

prin care această lucrare extraordinară va fi realizată. 

Când i-a vorbit profetului Daniel despre aceste vremuri 

 
2 Matei 13:31-33 – „Isus le-a pus înainte o altă pildă, și le-a zis: ‚Împărăția cerurilor se 
aseamănă cu un grăunte de muștar, pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. 

Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele; dar, după ce a 

crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului 
vin și își fac cuiburi în ramurile lui’. Le-a spus o altă pildă, și anume: ‚Împărăția ceru-

rilor se aseamănă cu un aluat, pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină 

de grâu, până s-a dospit toată plămădeala’”. 
3 Marcu 4:26-28 – „El a mai zis: ‚Cu Împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă 
un om sămânța în pământ; fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua: sămânța încol-

țește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur: întâi un fir verde, apoi spic, 

după aceea grâu deplin în spic’”. 
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strălucitoare, îngerul menționează două perioade speciale, 

la sfârșitul cărora se vor întâmpla evenimente deosebite: 

„De la vremea când va înceta jertfa necurmată, și de când 

se va așeza urâciunea pustiitorului, vor mai fi o mie două 

sute nouăzeci de zile” (Daniel 12:11). Apoi, în versetul 12, 

el adaugă următoarele: „Ferice de cine va aștepta, și va 

ajunge până la o mie trei sute treizeci și cinci de zile”, prin 

aceasta sugerând că un lucru foarte special se va împlini 

la sfârșitul perioadei anterioare, dar există ceva și mai 

strălucitor la sfârșitul celei de-a doua perioade. 

II. Voi arăta acum felul în care această lucrare glori-

oasă va fi împlinită. 

1. Duhul lui Dumnezeu va fi turnat într-o manieră ex-

cepțională spre o trezire uimitoare și o răspândire mare a 

credinței. Această lucrare excepțională nu va fi realizată 

prin autoritatea prinților, nici prin înțelepciunea oameni-

lor învățați, ci prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu: „Lucrul 

acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin 

Duhul Meu, zice Domnul oștirilor! Cine ești tu, munte 

mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc 

șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful Tem-

plului, în mijlocul strigătelor de: ‚Îndurare, îndurare cu 

ea!’” (Zaharia 4:6-7). Tot astfel, vorbind despre această 

măreață lucrare a lui Dumnezeu, profetul Ezechiel spune 

în 39:29: „nu le voi mai ascunde Fața Mea, căci voi turna 

Duhul Meu pentru casa lui Israel, zice Domnul Dumne-

zeu”. Nu cunoaștem unde va începe această revărsare a 

Duhului sau dacă va începe în mai multe locuri simultan, 
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ori dacă ceea ce a avut loc deja ar putea fi o prevestire sau 

un început al ei. 

Când va începe, această revărsare a Duhului lui Dum-

nezeu va face ca mulțimi mari de oameni să abandoneze 

viciile și răutatea lor atât de mari, și va face ca o credință 

vie să se răspândească peste tot, exact aceea care este 

acum disprețuită și batjocorită în lume. Lucrarea de con-

vertire va izbucni și va continua într-o asemenea manieră 

cum nu a mai fost niciodată pe pământ, potrivit cu ceea ce 

este prevestit în Isaia 44:3-5.4 Prin turnarea Duhului Său 

pe pământ, Dumnezeu îi va echipa pe cei credincioși astfel 

ca ei să fie instrumentele glorioase ale răspândirii acestei 

lucrări, umplându-i cu înțelepciune și cunoștință, și echi-

pându-i cu un zel fierbinte pentru înaintarea Împărăției 

lui Hristos, pentru mântuirea sufletelor și pentru răspân-

direa Evangheliei în lume. Evanghelia va începe să fie pro-

povăduită cu o claritate mult mai mare și cu o putere bo-

gată, mult mai mare decât până atunci. Această lucrare ex-

cepțională a lui Dumnezeu va fi împlinită prin propovădu-

irea Evangheliei, așa cum este prezentat în Apocalipsa 

14:6-8, astfel încât, înainte de căderea Babilonului, Evan-

ghelia va fi propovăduită cu putere și se va răspândi în 

toată lumea.5 Acest lucru a fost simbolizat în vechime prin 

 
4 Isaia 44:3-5 – „Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat; 
voi turna Duhul Meu peste sămânța ta, și binecuvântarea Mea peste odraslele tale, și 

vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă. Unul va zice: 

,Eu sunt al Domnului!’ Altul se va numi cu numele lui Iacov; iar altul va scrie cu mâna 

lui: ,Al Domnului sunt!’ Și va fi cinstit cu numele lui Israel”. 
5 Apocalipsa 14:6-8 – „Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o 

Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, 

oricărei seminții, oricărei limbi și ori cărui norod. El zicea cu glas tare: ‚Temeți-vă de 
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sunetul trâmbițelor de argint din Israel, la începutul săr-

bătorii lor: „În a zecea zi a lunii a șaptea, să pui să sune cu 

trâmbița răsunătoare; în ziua ispășirii, să sunați cu trâm-

bița în toată țara voastră” (Levitic 25:9). Aceste vremuri 

glorioase care se apropie constituie jubileul și sărbătoarea 

Bisericii, sărbătoare care va fi anunțată prin trâmbițele de 

argint ale Evangheliei, așa cum este prevestit în Isaia 

27:13: „În ziua aceea, se va suna cu trâmbița cea mare și 

atunci se vor întoarce cei surghiuniți din țara Asiriei și fu-

garii din țara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Domnu-

lui, pe muntele cel sfânt, Ierusalim”. Revărsarea glorioasă 

a Duhului se va face prin această propovăduire clară și pu-

ternică a Evangheliei, făcând-o să aibă succes spre împros-

pătarea acelor doctrine sfinte ale credinței care sunt acum 

ridiculizate în lume, spre întoarcerea multora de la erezie, 

de la învățăturile papistașe și de la alte religii false, și spre 

întoarcerea multora de la profanitatea și viciile lor, aducând 

astfel mulțimi vaste de oameni la Hristos. 

Lucrarea de convertire va continua într-o manieră ui-

mitoare și se va răspândi tot mai mult. Multe suflete se vor 

aduna în poporul lui Dumnezeu spre lauda bunătății Dom-

nului, formând un șir mare și continuu de copii ai Lui, așa 

cum vorbește profetul în Isaia 60:4-5, 8: „Ridică-ți ochii 

împrejur, și privește: toți se strâng și vin spre tine! Fiii tăi 

vin de departe, și fiicele tale sunt purtate pe brațe. Când 

 
Dumnezeu, și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui; și închinați-vă Celui ce a 
făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!’ Apoi a urmat un alt înger, al doilea, 

și a zis: ‚A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din 

vinul mâniei curviei ei!’” 
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vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie, și îți va bate 

inima și se va lărgi... Cine sunt aceia care zboară ca niște 

nori, ca niște porumbei spre porumbarul lor?” Pe măsură 

ce Evanghelia va fi propovăduită la fiecare limbă, fiecare 

neam, fiecare popor și fiecare națiune înainte de căderea lui 

Antihrist, putem presupune că ea va avea un succes glorios, 

convertind mulțimi de oameni din orice popor, și răspân-

dindu-se cu o rapiditate tot mai mare (v. Isaia 46:8-9)6. 

2. Această revărsare a Duhului lui Dumnezeu nu va 

afecta lucrarea de distrugere a împărăției vizibile a Satanei 

până ce va avea loc o împotrivire violentă și puternică din 

partea acestuia. Scriptura este clară cu privire la acest as-

pect, spunând că, atunci când Hristos va veni, când distru-

gerea lui Antihrist este gata să fie înfăptuită și împărăția 

Satanei va începe să se clatine, puterile împărăției întuneri-

cului se vor scula și se vor manifesta cu hotărâre. Astfel, 

după turnarea celui de-al șaselea potir, care va seca râul Eu-

frat pentru a pregăti calea spre distrugerea Babilonului spi-

ritual (Apocalipsa 16), puterile Iadului vor fi mult zguduite 

și se vor ridica împotriva Împărăției lui Hristos, înainte de 

turnarea celui de-al șaptelea potir, care le va da lovitura fi-

nală. Ucenicul preaiubit ne informează că a văzut „ieșind 

din gura balaurului, și din gura fiarei, și din gura prorocului 

mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu niște 

broaște. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne ne-

maipomenite, și care se duc la împărații pământului întreg, 

 
6 Isaia 46:7-9 – „Țineți minte aceste lucruri, și fiți oameni! Veniți-vă în fire, păcătoșilor. 

Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, și nu 

este altul, Eu sunt Dumnezeu, și nu este niciunul ca Mine”. 
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ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumneze-

ului Celui Atotputernic” (v. 13-14). Acesta pare să fie ultimul 

și cel mai mare efort al Satanei de a-și salva împărăția, deși 

către sfârșitul lumii este probabil ca el să mai facă un ultim 

efort deosebit de a o recăpăta. 

Când Duhul începe să fie turnat în felul acesta extra-

ordinar, când diavolul va vedea atâtea mulțimi de oameni 

alergând la Hristos din toate popoarele, când temeliile și 

stâlpii împărăției lui sunt gata să fie zdrobiți dintr-o dată, 

tot Iadul se va tulbura. Satana a fost mereu îngrozit de 

ideea ca împărăția lui să fie distrusă, făcând multe lucruri 

pentru a împiedica aceasta, în special din vremea lui Con-

stantin cel Mare. În acest sens, el a ridicat acele împărății 

puternice ale lui Antihrist și Mohammed, și a inventat 

multe erezii, superstiții și idei corupte, pe care le-a îm-

prăștiat peste tot în lume. Dar când el vede că toate acestea 

eșuează, va fi stârnit la o mare mânie. Dacă Satana a fost 

mânios că, în vechime, a fost alungat din Imperiul Roman, 

cu cât mai îngrozit și mânios va fi când va fi alungat din 

întreaga lume! 

Se pare că, în această ultimă mare împotrivire, toate 

forțele lui Antihrist, ale lui Mohammed și ale păgânismului 

vor fi unite, fiind adunate astfel toate forțele împărăției 

vizibile a Satanei din întreaga omenire. De aceea, este scris 

că „acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipo-

menite, și care se duc la împărații pământului întreg, ca 

să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului 

Celui Atotputernic”. Aici scrie că aceste duhuri ies din gura 
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balaurului, a fiarei și a prorocului mincinos, adică duhul pa-

palității, duhul islamului și duhul păgânismului. Prin fiara 

se are în vedere Antihristul; prin balaurul, în această carte, 

sensul obișnuit este de diavolul, ca stăpân peste împărăția 

sa păgână; iar prin prorocul mincinos se are în vedere une-

ori papa și preoții lui, dar aici pare că se face referire la Mo-

hammed, pe care ucenicii lui îl denumesc adesea marele 

profet al lui Dumnezeu. Această împotrivire se va manifesta 

ca și cum ar fi lupta pe viață și pe moarte a vechiului șarpe, 

o bătălie în care el va lupta ca unul disperat. 

Nu cunoaștem în mod specific în ce fel se va face 

această împotrivire. Ea este ilustrată ca o bătălie, și este 

denumită bătălia zilei celei mari a Dumnezeului cel atot-

puternic. Va exista, într-un fel sau altul, o luptă strașnică 

între împărăția Satanei și Biserică, și probabil că ea se va 

face pe toate căile împotrivirii lui, fără îndoială printr-o 

forță exterioară. Liderii lumii care sunt de partea diavolu-

lui își vor uni forțele, căci este scris că „împărații pămân-

tului și oștile lor [sunt] adunate ca să facă război” (Apoca-

lipsa 19:19). Probabil că împotrivirea se va face prin dis-

pute subtile și pline de raționamente carnale, prin perse-

cuții, prin ocări virulente, prin subtilități și viclenii. Nu în-

cape îndoială că diavolul își va folosi toată îndemânarea, 

toată puterea, iar cei care aparțin împărăției lui se vor ri-

dica în orice loc și se vor împotrivi cu violență acestei reli-

gii sfinte, pe care o văd învingând cu putere în lume. 

3. În această bătălie, Hristos și Biserica Lui vor re-

purta o victorie completă asupra inamicilor lor. Aceștia 
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vor fi zdrobiți total și cuceriți chiar în ultimul lor efort. 

Când puterile Iadului și ale pământului vor fi astfel adu-

nate împotriva lui Hristos, iar când oștirile Domnului vor 

face pasul înainte împotriva acestor vrăjmași, prin Cuvân-

tul și Duhul Lui, înaintarea victorioasă a lui Hristos și a 

Bisericii Sale este descrisă într-o modalitate augustă și glo-

rioasă.7 Pentru a ilustra cât de măreață va fi biruința lui 

Hristos și cât de hotărât îi va cuceri pe vrăjmașii Bisericii, 

este scris că „El a strigat cu glas tare, și le-a zis tuturor pă-

sărilor, care zburau prin mijlocul cerului: ‚Veniți, adunați-

vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați car-

nea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, car-

nea cailor și a călăreților, și carnea a tot felul de oameni, 

slobozi și robi, mici și mari!” (v. 19:17-18), apoi, în versetele 

care urmează, avem o prezentare clară a victoriei. 

În această biruință, al șaptelea potir va fi vărsat. Des-

pre oștirea uriașă care se va aduna împotriva lui Hristos 

este scris următorul lucru: „Duhurile cele rele i-au strâns 

în locul care pe evreiește se cheamă Armaghedon” (Apo-

calipsa 16:16); apoi se spune: „Al șaptelea a vărsat potirul 

lui în văzduh. Și din Templu, din scaunul de domnie, a ieșit 

un glas tare, care zicea: ‚S-a isprăvit!’” (v. 17). Aici este ca-

pătul de linie pentru Satana și acoliții lui. Când această bi-

ruință este obținută, totul s-a încheiat. Ultima și cea mai 

mare împotrivire a Satanei este zdrobită, toate acțiunile 

lui sunt învinse, stâlpii împărăției sale sunt zdrobiți, astfel 

 
7 Apocalipsa 19:11 – „Apoi am văzut cerul deschis, și iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce 

sta pe el, se cheamă ‚Cel credincios’ și ‚Cel adevărat’, și El judecă și Se luptă cu drep-

tate”. 
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că aceasta va cădea cu totul. Diavolul este complet învins 

și nu știe ce să mai facă. Acum este momentul când el își 

vede zdrobite împărățiile anticreștină, musulmană și pă-

gână. Atât el cât și instrumentele lui cele mai puternice 

sunt luate captive. Acest lucru este făcut în cel mai concret 

mod, căci Biserica lui Dumnezeu a așteptat și a nădăjduit 

de multe secole acest moment, strigând fierbinte către 

Dumnezeu: „Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și ade-

vărat...?” 

Îngerul care și-a pus piciorul drept în mare și pe cel 

stâng pe pământ, și-a ridicat mâna către cer și a jurat pe 

Cel ce este viu în veac că, atunci când al șaptelea înger va 

veni cu trâmbița, timpul se va sfârși. Acesta este momentul 

vestit, căci acum sună a șaptea trâmbiță, iar al șaptelea po-

tir este vărsat, sugerând că totul s-a terminat în ce privește 

biruința asupra împărăției vizibile a Satanei de pe pământ. 

Această victorie va fi de departe cea mai măreață dintre cele 

obținute vreodată împotriva Satanei și a acoliților lui. Prin 

această lovitură, piatra ce s-a desprins din munte a zdrobit 

chipul de aur, argint, alamă, fier și argilă, zdrobindu-l în 

bucăți. Aceasta va fi lovitura finală dată asupra acelui chip, 

așa că el va ajunge precum pleava în vânt. 

Această biruință va marca cea mai glorioasă manifes-

tare a puterii lui Dumnezeu. Hristos Se va înfățișa ca Îm-

păratul împăraților și Domnul domnilor, așa cum scrie în 

Apocalipsa 19:16.8 Hristos își va zdrobi acum vrăjmașii în 

 
8 Apocalipsa 19:16 – „Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: ‚Împăratul împă-

raților și Domnul domnilor’”. 
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bucăți, chiar pe cel mai puternic și mai mândru dintre ei, 

la fel cum vasul olarului va fi făcut țăndări. Atunci puterea 

se va arăta din slăbiciune, iar Hristos va face ca Biserica să 

calce în picioare munții, după cum a fost prevestit în Isaia 

41:15: „Iată, te fac o sanie ascuțită, nouă de tot, cu mulți 

dinți; vei zdrobi, vei sfărâma munții, și vei face dealurile 

ca pleava”. Apoi se va împlini profeția din Isaia 43:13-15: 

„Eu sunt de la început, și nimeni nu izbăvește din mâna 

Mea; când lucrez Eu, cine se poate împotrivi? Așa vorbește 

Domnul, Răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel: ,Din 

pricina voastră, îl trimit pe vrăjmaș împotriva Babilonului, 

și îi pogor pe toți fugarii, chiar și pe Haldei, pe corăbiile cu 

care se făleau. Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul 

lui Israel, Împăratul vostru’”. 

III. Ca urmare a acestei biruințe, împărăția vizibilă a 

Satanei de pe pământ va fi distrusă. Când Satana este cu-

cerit în această ultimă bătălie, Biserica lui Hristos va avea 

o lucrare ușoară de făcut, ca atunci când Iosua și copiii lui 

Israel obținuseră acea mare biruință asupra celor cinci îm-

părați ai Amoriților. Când Dumnezeu a trimis din cer pie-

trele asupra vrăjmașilor lor, ei au avut o lucrare ușoară de 

făcut în supunerea cetăților și a țării aceleia. La fel a fost 

și după ce Iosua a învins în acea bătălie în fața mulțimii 

mari a vrăjmașilor Israelului de la apele Merom. După 

această biruință glorioasă a lui Hristos și a Bisericii Sale 

asupra vrăjmașilor lor și asupra puterilor principale ale 

împărăției Satanei, ei vor distruge acea împărăție în toate 

cetățile și țările în care ea a fost instalată. După aceasta, 
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Cuvântul lui Dumnezeu va înainta rapid peste tot pămân-

tul, pentru că este scris că, după revărsarea celui de-al șap-

telea potir, „cetățile Neamurilor s-au prăbușit... toate os-

troavele au fugit, și munții nu s-au mai găsit” (Apocalipsa 

16:19-20). Odată ce piatra a zdrobit chipul în bucăți, este 

ușor să fie învinse rămășițele acestuia. Chiar și vântul va 

duce departe aceste rămășițe la fel cum duce pleava în tim-

pul verii. Întrucât împărăția vizibilă a Satanei de pe pământ 

este acum distrusă, se spune că cel de-al șaptelea potir, prin 

care se va împlini aceasta, va fi turnat în văzduh, care este 

ilustrat în Scriptură ca tronul special al împărăției sale, căci 

el este denumit „domnul puterii văzduhului” (Efeseni 2:2). 

Acum a venit timpul pedepsirii leviatanului, acel șarpe des-

pre care citim în Isaia 27:1: „În ziua aceea, Domnul va lovi 

cu sabia Lui cea aspră, mare și tare, Leviatanul, Babilonul, 

șarpele fugar (Asur), și Leviatanul, șarpele inelat (Babel), și 

va ucide balaurul de lângă mare (Egiptul)”. 

În ceea ce privește această zdrobire a împărăției vizi-

bile a Satanei pe pământ, voi arăta în ce va consta acest 

lucru în principal, aria și universalitatea biruinței. 

1. Voi arăta în ce constă această zdrobire a împărăției 

Satanei. Voi menționa acele aspecte particulare care țin de 

această împărăție și care vor fi zdrobite, însă nu vreau să 

spun că ele vor fi zdrobite exact în această ordine, nici că 

ele vor fi zdrobite toate deodată. 

a. Ereziile, necredința și superstițiile, care s-au răs-

pândit mult printre cei care au fost aduși sub lumina Evan-

gheliei, vor fi atunci abolite, și mai ales deismul, care este 
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acum atât de curajos și încrezător în necredință. Toți oa-

menii vor cădea atunci de acord în ce privește doctrinele 

mărețe și importante ale Evangheliei: „Și Domnul va fi îm-

părat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi sin-

gurul Domn, și Numele Lui va fi singurul Nume” (Zaharia 

14:9). Atunci vor fi abolite toate modalitățile superstiți-

oase de închinare și toți oamenii se vor închina cu plăcere 

lui Dumnezeu, în felul prescris de El: „Le voi da o inimă și 

o cale, ca să se teamă de Mine totdeauna, spre fericirea lor 

și a copiilor lor după ei” (Ieremia 32:39). 

b. Împărăția lui Antihrist va fi cu totul zdrobită. Stă-

pânirea lui a fost deja diminuată prin potirul care s-a văr-

sat asupra tronului lui odată cu Reforma, dar acum va fi 

distrusă complet. Cu ocazia aceasta se va proclama mesa-

jul: „A căzut, a căzut Babilonul”. Atunci când al șaptelea 

înger va striga că s-a isprăvit „o vreme, vremi, și jumăta-

tea unei vremi” și că „nu va mai fi nicio zăbavă”, atunci, în 

ceea ce îl privește pe Antihrist, se vor împlini lucrurile care 

sunt scrise (Apocalipsa 18) despre Babilonul spiritual, gu-

vernarea romană idolatră, care a fost multe secole dușma-

nul principal al Bisericii creștine, mai întâi în perioada pă-

gână, apoi prin papalitate. Acel oraș mândru care s-a înăl-

țat pe sine până la cer, în mândria și aroganța lui, acea 

cetate crudă și sângeroasă, va fi zdrobită la pământ. Atunci 

se va împlini profeția: „El i-a răsturnat pe cei ce locuiau pe 

înălțimi, El a plecat cetatea îngâmfată; a doborât-o la pă-

mânt, și a aruncat-o în țărână” (Isaia 26:5). Cetatea va fi 

zdrobită cu violență, asemenea unei imense pietre de 
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moară aruncată în mare, și nu va mai putea fi găsită, de-

venind o pustietate locuită de diavoli și de orice duh rău, o 

colivie a oricărei păsări necurate și spurcate. Cu ocazia 

aceasta, ea va fi dezbrăcată de toată strălucirea, de toate bo-

gățiile și de toate ornamentele ei, și va fi aruncată afară ca o 

mlădiță spurcată, fiind călcată în picioare ca țărâna pămân-

tului. Toate vicleniile și comploturile care au caracterizat-o 

nu vor putea să o salveze. Toată puterea și înțelepciunea 

acestei mari curve nu-i va mai fi de niciun folos, căci nu o va 

mai putea ajuta nimeni. Împărații pământului, care îi dădu-

seră fiarei puterea și avuția lor, acum vor disprețui curva și 

o vor dezbrăca, mâncându-i trupul și arzând-o cu foc.9 

c. Împărăția islamică a Satanei va fi cu totul zdrobită. 

Lăcustele și călăreții din capitolul 9 al cărții Apocalipsa au 

ajuns la capătul existenței lor, astfel că prorocul mincinos 

va fi cucerit și distrus. Chiar dacă Islamul a fost răspândit 

atât de mult în lume și este susținut printr-un imperiu atât 

de vast, acest fum al lui, care s-a ridicat din groapa fără 

fund, va fi risipit înaintea luminii acelei zile glorioase, iar 

Imperiul Islamic va cădea la sunetul trâmbiței celei mari. 

d. Necredința Evreilor va pieri. Oricât de încăpățânați 

au fost ei vreme de 1700 de ani în respingerea lui Hristos și 

oricât de rare au fost situațiile convertirilor individuale 

printre ei începând de la distrugerea Ierusalimului, căci au 

continuat să accepte cruzimea înaintașilor lor prin răstigni-

rea lui Hristos, împotriva învățăturilor clare ale propriilor 

 
9 Apocalipsa 17:16 – „Cele zece coarne, pe care le-ai văzut, și fiara, o vor urî pe curvă, 

o vor pustii și o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca, și o vor arde cu foc”. 
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profeți, când vine această zi, vălul gros care le-a orbit ochii 

va fi îndepărtat,10 iar harul divin le va înmuia și le va înnoi 

inimile de piatră, „și își vor întoarce privirile spre Mine, 

pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe 

singurul lui fiu, și-L vor plânge amarnic, cum plânge ci-

neva pe un întâi născut” (Zaharia 12:10). Atunci, casa lui 

Israel va fi mântuită. Evreii care au fost împrăștiați în 

toată lumea vor lepăda vechea lor necredință, vor experi-

menta schimbări minunate ale inimilor lor și se vor dez-

gusta de trecutul lor necredincios și încăpățânat. Ei se vor 

alipi de binecuvântatul Isus cu pocăință, smerenie și bucu-

rie, acceptându-L ca Împăratul glorios și singurul lor Mân-

tuitor, cântând laudele Lui alături de celelalte popoare din 

tot sufletul, cu o singură inimă și un singur glas. 

Nimic nu este prevestit mai clar decât această conver-

tire națională a Evreilor, în Romani 11. Există, de aseme-

nea, multe pasaje din Vechiul Testament care nu pot fi in-

terpretate în niciun alt sens, pasaje pe care nu cred că tre-

buie să le mai menționez aici. Dincolo de profețiile despre 

chemarea Evreilor, știm că se vorbește despre o pecete 

providențială remarcabilă a împlinirii acestui eveniment 

măreț, printr-un fel de minune continuă, anume ocrotirea 

lor ca popor distinct chiar și în această stare împrăștiată 

vreme de peste 1600 de ani. Lumea nu a cunoscut nimic 

de felul acesta. Nu încape îndoială că aici se manifestă 

mâna specială a providenței lui Dumnezeu. Când ei vor fi 

 
10 2 Corinteni 3:16 – „Dar oridecâteori vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este 

luată”. 
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chemați, acel popor vechi, singurul popor al lui Dumnezeu 

vreme de atâtea veacuri, va fi din nou poporul Lui și nu va 

mai fi respins niciodată. Atunci ei vor fi adunați într-o sin-

gură turmă alături de Neamuri, și astfel, vor fi aduse alături 

de frații lor toate rămășițele celor zece seminții, oriunde s-

ar afla ele și chiar dacă au fost respinse pentru o vreme mult 

mai îndelungată decât Iudeii. Profețiile lui Osea vorbesc în 

special despre acest lucru, spunând că, în vremurile glori-

oase viitoare ale Bisericii, atât Iuda cât și Efraim, sau Iuda 

și cele zece seminții, vor fi aduse împreună și vor fi unite 

într-un singur popor, așa cum erau în vremea lui David și a 

lui Solomon.11 Chiar dacă nu cunoaștem momentul precis 

când va avea loc această convertire a Israelului, totuși pu-

tem ști cu precizie din Scriptură că ea va fi împlinită, întru-

cât este spus că întoarcerea lor va fi viață din morți.12 

e. Apoi împărăția păgână a Satanei va fi zdrobită. Pă-

gânismul este răspândit acum din plin peste o mare parte 

a pământului, și se crede că există astăzi mai mulți păgâni 

în lume decât toți credincioșii luați la un loc. Atunci, însă, 

popoarele păgâne vor fi iluminate cu Evanghelia glorioasă. 

Se va manifesta în acele vremuri un duh minunat de îndu-

rare față de ele, și un zel spre învățătura și convertirea lor 

se va arăta într-o mulțime de credincioși, astfel că mulți 

vor merge și vor duce Evanghelia la aceste popoare. Astfel, 

 
11 Osea 1:11 – „Atunci copiii lui Iuda și copiii lui Israel se vor strânge la un loc, își vor 

pune o singură căpetenie, și vor ieși din țară; căci mare va fi ziua lui Izreel”. 
12 Romani 11:12 – „dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume, și paguba lor 

a fost o bogăție pentru Neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?... Căci, dacă lepă-

darea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viață din morți?” 
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Vestea Bună va fi auzită printre aceștia, iar Soarele nepri-

hănirii va răsări cu lumina Lui glorioasă, strălucind asupra 

acestor vaste regiuni ale pământului care au fost acoperite 

de întuneric păgân atâtea mii de ani. Nu încape îndoială că 

multe dintre aceste zone au zăcut în întuneric și ticăloșie 

încă de pe vremea lui Moise și Avraam, aflându-se sub ti-

rania crudă a diavolului, care i-a înnebunit și înrobit în tot 

acest timp, dominându-i și ținându-i captivi asemenea 

unei păsări de pradă. Acum, însă, Vestea Bună a Evanghe-

liei va răsuna și acolo, iar ei vor fi scoși din întuneric și 

aduși la lumina minunată a lui Dumnezeu. 

Este făgăduit că, astfel, păgânismul va pieri din multe 

locuri. Dumnezeu a spus că zeii care nu au creat aceste ce-

ruri și acest pământ vor pieri,13 și că El va zdrobi toți ido-

lii.14 În acea vreme, multele popoare ale Africii, care par 

acum să se afle într-o stare cu puțin mai presus decât a 

animalelor, și în multe aspecte mult inferioară, vor fi vizi-

tate de lumina glorioasă a Evangheliei, fiind eliberate din 

tot întunericul lor și devenind popoare civilizate, creștine, 

popoare sfinte și educate. În acea vreme, vastul continent 

al Americii, care este acoperit acum în mare parte de cru-

zime și ignoranță barbară, va fi acoperit în orice loc de lu-

mina strălucitoare a Evangheliei și a dragostei creștine. În 

loc să se închine diavolului, așa cum fac acum, acești oa-

meni Îl vor sluji pe Dumnezeu și vor cânta în orice loc laude 

Domnului Isus Hristos, binecuvântatul Mântuitor al lumii. 

 
13 Ieremia 10:11 „Așa să le vorbiți: ,Dumnezeii, care n-au făcut nici cerurile, nici pă-

mântul, vor pieri de pe pământ și de sub ceruri”. 
14 Isaia 2:18 – „Toți idolii vor pieri”. 



CAPITOLUL 19  485 

 

Astfel, putem să ne așteptăm ca aceste lucruri să se petreacă 

și în acea mare și populată parte a lumii, Indiile Răsăritene 

[Asia], zonă ce este acum locuită de închinători ai diavolu-

lui. Atunci, însă, Împărăția lui Hristos se va extinde pe acele 

continente recent descoperite către polurile pământului, în 

locuri unde oamenii diferă foarte puțin de animalele sălba-

tice, cu excepția lipsei de evlavie. Același lucru se va petrece 

și în cazul acelor țări care nu au fost încă descoperite. În 

felul acesta, se va împlini în chip glorios profeția din Isaia 

35:1: „Pustia și țara fără apă se vor bucura; pustietatea se 

va veseli, și va înflori ca trandafirul” (v. și 6-7)15. 

2. După ce am arătat felul în care se va face această 

zdrobire a împărăției Satanei, vor arăta acum aria univer-

sală a acestei victorii. Împărăția vizibilă a Satanei va fi 

zdrobită, iar Împărăția lui Hristos se va întemeia în locul 

ei, în orice loc de pe fața pământului. Acum se va împlini 

făgăduința făcută lui Avraam, anume că toate familiile pă-

mântului vor fi binecuvântate în el și în sămânța lui, iar 

Hristos va deveni acum dorința tuturor popoarelor, potri-

vit prorocului Hagai.16 Împărăția lui Hristos va fi extinsă 

în sensul cel mai strict și literal peste toate popoarele și 

peste întreg pământul. Există multe pasaje ale Scripturii 

care nu pot fi înțelese decât în acest sens. Ce poate fi mai 

universal decât descrierea din Isaia 11:9: „pământul va fi 

 
15 Isaia 35:6-7 – „atunci șchiopul va sări ca un cerb, și limba mutului va cânta de bucu-

rie; căci în pustie vor țâșni ape, și în pustietate pâraie; marea de nisip se va preface în 

iaz și pământul uscat în izvoare de ape. În vizuina care slujea de culcuș șacalilor, vor 
crește trestii și papură”. 
16 Hagai 2:7 – „voi clătina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, și voi 

umple de slavă Casa aceasta, zice Domnul oștirilor”. 
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plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele 

care-l acoperă”? La fel cum putem spune că nu există nicio 

parte a unui canal sau vreo groapă din mare care să nu fie 

acoperită de apă, tot așa nu va exista loc din această lume 

care să nu fie acoperit de cunoștința lui Dumnezeu. Astfel, 

este prevestit în Isaia 45:22 că toate marginile pământului 

vor privi la Hristos și vor fi mântuite. Pentru a demonstra 

că aceste cuvinte trebuie înțelese în cel mai universal sens, 

versetul următor spune: „Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul 

iese din gura Mea și cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: 

orice genunchi se va pleca înaintea Mea, și orice limbă va 

jura pe Mine”. La fel este folosită ideea și în cartea Daniel: 

„Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor 

care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfin-

ților Celui Preaînalt” (Daniel 7:27). Când diavolul a fost iz-

gonit din Imperiul Roman, pentru că aceea era cea mai im-

portantă parte a lumii, iar celelalte popoare fuseseră mai 

neînsemnate prin comparație cu el, această izgonire a fost 

ilustrată ca aruncarea Satanei din cer pe pământ,17 dar 

acum ea este prezentată și ca izgonirea lui de pe pământ și 

încuierea lui în Iad.18 Aceasta este cea mai mare schimbare 

care va avea loc pe pământ, căci este spus în Apocalipsa 

16:17-18 că, după vărsarea celui de-al șaptelea potir, „s-a 

 
17 Apocalipsa 12:9 – „Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, 
acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; și împreună cu el au fost 

aruncați și îngerii lui”. 
18 Apocalipsa 20:1-3 – „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 pentru 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”. 
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făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare, cum, de 

când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de 

mare”. Acesta este al treilea act deosebit al providenței lui 

Dumnezeu comparat în Scriptură cu venirea lui Hristos 

pentru judecată.19 După al șaselea potir și după ce oștirea 

diavolului se adună pentru marea bătălie, chiar înaintea bi-

ruinței glorioase a lui Hristos asupra lor, Biblia spune: „Iată, 

Eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește ha-

inele!” – aceasta este denumită venirea lui Hristos. Vorbind 

despre Antihrist, Scriptura spune că: „Și atunci se va arăta 

acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea 

gurii Sale, și-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale” (2 Tesa-

loniceni 2:8). Puteți vedea de asemenea și pasajul din Da-

niel 7:13-14, unde venirea lui Hristos pentru întemeierea 

Împărăției Sale pe pământ și pentru distrugerea lui Anti-

hrist, este denumită venirea Lui pe norii cerului.20 Aceasta 

despre care vorbim acum este mai asemănătoare ultimei 

veniri a lui Hristos pentru judecată decât oricare dintre ce-

lelalte. Actul acesta este mult mai măreț și mai universal 

decât cele precedente, fiind mult mai asemănător zilei jude-

cății, care se va aplica și ea întregii lumi. Deoarece marea 

înviere spirituală a Bisericii lui Dumnezeu însoțește această 

venire a lui Hristos, ea se aseamănă învierii generale de la 

 
19 Apocalipsa 16:15 – „Iată, Eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește 
hainele, ca să nu umble gol și să i se vadă rușinea!” 
20 Daniel 7:13-14 – „M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, și iată că pe norii 

cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile și a fost 

adus înaintea Lui. I S-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-I slu-
jească toate popoarele, neamurile, și oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o 

stăpânire veșnică, și nu va trece nicidecum, și împărăția Lui nu va fi nimicită nicio-

dată”. 
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sfârșitul lumii mai mult decât oricare dintre venirile ante-

rioare ale lui Hristos.21 

Acum vor fi puse în practică judecăți înfricoșătoare 

asupra dușmanilor lui Dumnezeu. La începutul acestei pe-

rioade se va observa fără îndoială mâna vizibilă a lui Dum-

nezeu împotriva blasfemiatorilor, a deiștilor, a ereticilor 

încăpățânați și a altor dușmani ai lui Hristos, pe care îi va 

distruge, oferind astfel dovezi extraordinare ale mâniei și 

răzbunării Lui. Această perioadă va fi însoțită în special de 

judecăți groaznice asupra lui Antihrist, asupra prigonito-

rilor cruzi din biserica Romei, care vor fi distruși în cea 

mai înspăimântătoare manieră, lucruri comparabile cu 

aruncarea lui Antihrist în cuptorul arzând22 și cu arunca-

rea lui de viu în iazul care arde cu foc și cu pucioasă.23 

Acesta este momentul când biserica prigonitoare și 

crudă va avea de suferit judecățile lui Dumnezeu, care vor 

fi cu mult mai îngrozitoare decât acțiunile ei persecutoare 

la adresa sfinților, așa cum arată Apocalipsa 18:6-7: „Răs-

plătiți-i cum v-a răsplătit ea, și întoarceți-i de două ori cât 

faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat 

 
21 Apocalipsa 20:4 – „Și am văzut niște scaune de domnie; și celor ce au șezut pe ele, li 

s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei 
lui Isus și din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, și ale celor ce nu se închinaseră fiarei 

și icoanei ei, și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat, și au împărățit 

cu Hristos o mie de ani”. 
22 Daniel 7:11 – „Eu mă uitam mereu, din pricina cuvintelor pline de trufie, pe cari le 

rostea cornul acela: m-am uitat până când fiara a fost ucisă, și trupul ei a fost nimicit 

și aruncat în foc, ca să fie ars”. 
23 Apocalipsa 19:20 – „Și fiara a fost prinsă. Și împreună cu ea, a fost prins prorocul 
mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu care îi amăgise pe cei ce primiseră sem-

nul fiarei, și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul 

de foc, care arde cu pucioasă”. 
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ea! Pe cât s-a slăvit pe sine însăși, și s-a desfătat în risipă, 

pe atât dați-i chin și tânguire! Pentru că zice în inima ei: 

‚Șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă, și nu voi ști ce este 

tânguirea!’”. Pedepsele pe care Dumnezeu le va aduce asu-

pra vrăjmașilor Bisericii Sale sunt atât de uluitoare, încât 

ele sunt comparate cu trimiterea unor mari pietre din cer 

asupra lor, fiecare cântărind greutatea unui talant, așa 

cum ni se spune la vărsarea celui de-al șaptelea potir: „o 

grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un ta-

lant, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii L-au hulit pe 

Dumnezeu din pricina urgiei grindinei, pentru că această 

urgie era foarte mare” (Apocalipsa 16:21). Acum va avea 

loc acea călcare în picioare a teascului mâniei.24 

Aceasta va pune capăt perioadei de suferințe a Biseri-

cii, ceea ce va stârni laudele ei glorioase și fericite. Starea 

de suferință a Bisericii a fost una continuă, cu foarte scurte 

perioade de întrerupere, de la învierea lui Hristos până as-

tăzi. Acum, însă, suferințele ei vor lua sfârșit. Este adevă-

rat că, după aceasta, aproape de sfârșitul lumii, Biserica va 

fi din nou amenințată, dar se spune despre acea perioadă 

că va fi foarte scurtă,25 căci așa cum vremea odihnei Bise-

ricii a fost foarte scurtă în timpul suferințelor ei, tot așa, 

oricare ar fi suferințele ei de la sfârșit, ele vor fi foarte 

 
24 Apocalipsa 14:19-20 – „Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pămân-

tului, și a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a 

fost călcat în picioare afară din cetate; și din teasc a ieșit sânge, până la zăbalele cailor, 

pe o întindere de o mie șase sute de stadii”. 
25 Apocalipsa 20:3 – „L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, și a pecetluit intrarea dea-

supra 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”. 



490         UN SINGUR PLAN  |  EDWARDS 

scurte. În orice alt aspect, vremea suferințelor și a perse-

cuției Bisericii se va apropia de sfârșit. Scriptura vorbește 

în multe locuri despre acest moment ca finalul suferințelor 

Bisericii, ca în Isaia 51:22: „Iată că îți iau din mână potirul 

amețelii, potirul mâniei Mele, că să nu mai bei din el”. Apoi 

Bisericii i se va spune: „Mângâiați-l, mângâiați-l pe popo-

rul Meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți-i bine Ierusalimu-

lui, și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui 

este ispășită; căci a primit din mâna Domnului de două ori 

cât toate păcatele lui” (Isaia 40:1-2). Și pasaje precum Isaia 

54:8-9 și 60:20 vorbesc despre aceeași perioadă: „Într-o 

izbucnire de mânie, Îmi ascunsesem o clipă Fața de tine, 

dar Mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Dom-

nul, Răscumpărătorul tău... Domnul va fi Lumina ta pe ve-

cie, și zilele suferinței tale se vor sfârși”. Același lucru l-a 

profețit și Țefania: „Domnul a abătut de la tine pedepsele 

tale, a îndepărtat pe vrăjmașul tău; Domnul, Împăratul lui 

Israel, este în mijlocul tău; nu trebuie să te mai temi de 

nicio nenorocire!” (Țefania 3:15). 

Perioada dinaintea acestui moment a fost pentru Bi-

serică vremea semănatului, când ea a semănat cu lacrimi 

și sânge, dar acum a venit vremea secerișului ei, astfel că 

ea se va întoarce cu bucurie, aducându-și snopii în sunetul 

cântărilor de veselie. Acesta este momentul sfârșitului tra-

valiului femeii îmbrăcată în soare, căci ea l-a născut pe fiul 

ei, această întemeiere glorioasă a Împărăției lui Hristos în 

toată lumea fiind țelul pentru care Biserica a trudit și a 

trecut prin astfel de dureri mari veacuri la rând: „Cum se 
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zvârcolește o femeie însărcinată, gata să nască, și cum 

strigă ea în mijlocul durerilor ei, așa am fost noi, departe 

de Fața Ta, Doamne!” (Isaia 26:17; v. și 60:20, 61:10-11). 

Biserica va uita acum de întristările ei, pentru că un om s-

a născut în lume; acum urmează cântarea ei fericită și bi-

ruința ei. Laudele ei se vor îndrepta către Dumnezeu din 

toate colțurile pământului și din tot cerul. În acea ocazie, 

Biserica de pe pământ și din cer se va bucura mult de Dum-

nezeu și Îi va cânta laudele cu o singură inimă. Este neîn-

doielnic că va exista o vreme a bucuriei speciale și a laudei 

printre prorocii și apostolii sfinți, alături de toți ceilalți 

sfinți din ceruri: „Bucură-te de ea, cerule! Bucurați-vă și 

voi, sfinților, apostolilor și prorocilor! Pentru că Dumne-

zeu v-a făcut dreptate, și a judecat-o” (Apocalipsa 18:20). 

Iată cum vor fi cântate de peste tot aceste laude, potrivit 

profeției din Isaia 44:23: „Bucurați-vă, ceruri! Căci Dom-

nul a lucrat; răsunați de veselie, adâncimi ale pământu-

lui! Izbucniți în strigăte de bucurie, munților! Și voi, pă-

durilor, cu toți copacii voștri! Căci Domnul l-a răscumpă-

rat pe Iacov, Și-a arătat slava în Israel”. Iată ce laude fe-

ricite Îi sunt aduse lui Dumnezeu cu această ocazie, de pe 

buzele întregii Biserici din cer și de pe pământ, după cum 

vedem la începutul capitolului 19 din Apocalipsa. 

Această perioadă este mai asemănătoare venirii lui 

Hristos spre judecată decât toate cele precedente prin fap-

tul că pune capăt unei stări anterioare a lumii și deschide 

ușa Împărăției veșnice a lui Hristos. Împărăția vizibilă a 

Satanei este distrusă acum, după ce ea a stat în picioare de 
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la construirea turnului Babel; cerurile și pământul cel 

vechi vor trece într-o măsură mai mare, iar cerurile noi și 

pământul cel nou se vor arăta într-o manieră mult mai 

strălucitoare decât până atunci.  

Am arătat, așadar, felul în care răscumpărarea făcută 

de Hristos a avut succes și a înaintat în efectele ei în peri-

oada stării de suferință a Bisericii creștine, de la învierea 

lui Hristos și până la căderea lui Antihrist, când împărăția 

vizibilă de pe pământ a Satanei este zdrobită.  
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Capitolul 20.  

ÎN STAREA DE PACE               
ȘI PROSPERITATE 

 

Pentru descrierea acestei perioade, vreau să ne în-

dreptăm atenția în primul rând asupra stării prospere a 

Bisericii în cea mai mare parte a perioadei, apoi asupra 

marii apostazii care va avea loc către final. 

I. Voi vorbi acum despre starea prosperă a Bisericii în 

mare parte din această perioadă, și voi trata două aspecte, 

după cum urmează. 

1. Aceasta este perioada ce poate fi descrisă cel mai 

potrivit ca Împărăția cerurilor pe pământ. Deși Împărăția 

cerurilor fusese întemeiată pe pământ, într-o anumită mă-

sură, imediat după învierea lui Hristos și ea a crescut ulte-

rior în vremea lui Constantin cel Mare, și deși Biserica lui 

Hristos din toate veacurile este denumită Împărăția ceru-

rilor, totuși aceasta este perioada principală a Împărăției 

cerurilor pe pământ, perioada avută în vedere în profețiile 

lui Daniel, de unde Evreii extrăseseră ideea și numele de 

Împărăție a cerurilor. 

2. Acum se împlinesc, în esență, toate profețiile Vechi-

ului Testament care vorbeau despre vremurile glorioase 

ale Evangheliei din zilele de apoi. Deși a existat o împlinire 

extraordinară a acestor profeții și în vremea apostolilor și 
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a lui Constantin cel Mare, totuși expresiile sunt mult prea 

înalte pentru a se potrivi în întregime oricărei alte peri-

oade decât cea de după căderea lui Antihrist. Aceasta este 

cea mai potrivită perioadă pentru denumirea de ziua glo-

rioasă a Evangheliei. Celelalte perioade sunt doar niște 

înaintemergători, perioade pregătitoare. Ele au fost ca pe-

rioada de semănat, iar acum a sosit vremea secerișului. 

a. Mai specific, această perioadă va fi caracterizată de 

o lumină și o cunoștință extraordinare. Prin comparație, 

prezentul este o perioadă întunecată. Lumina acelei peri-

oade glorioase va fi atât de mare, încât este ilustrată ca și 

cum nu ar mai fi noapte, ci numai zi și nu va mai exista 

nici seară, nici întuneric, așa cum prevestea Zaharia: „În 

ziua aceea, nu va mai fi lumină; stelele strălucitoare se vor 

ascunde. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va 

fi nici zi, nici noapte; dar spre seară se va arăta lumina” 

(14:6-7). Ea mai este prezentată ca și cum Dumnezeu i-ar 

da atunci Bisericii Sale o lumină atât de mare, încât ea va 

depăși strălucirea soarelui și a lunii, astfel că până și 

aceste corpuri cerești vor fi rușinate: „Luna va fi acoperită 

de rușine, și soarele de groază; căci Domnul oștirilor va 

împărăți pe muntele Sionului și la Ierusalim, strălucind de 

slavă în fața bătrânilor Lui” (Isaia 24:23). 

În zilele noastre există un fel de văl aruncat peste cea 

mai mare parte a lumii, care o păstrează în întuneric, dar 

atunci vălul va fi distrus: „și, pe muntele acesta, înlătură 

mahrama care acoperă toate popoarele, și învelitoarea 

care înfășoară toate Neamurile” (Isaia 25:7). Toate țările 
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și popoarele, chiar și cele care sunt acum foarte ignorante, 

vor fi pline de lumină și de cunoștință. O cunoștință mare 

se va răspândi în orice loc. Putem nădăjdui chiar că mulți 

dintre negri și indieni vor fi credincioși, și că se vor publica 

multe cărți excelente în Africa, în Etiopia și în Mongolia, 

ca și în alte țări care acum sunt foarte barbare. Nu doar 

oamenii cu educație aleasă, ci și cei obișnuiți vor cunoaște 

foarte multe lucruri despre credință: „Ochii celor ce văd 

nu vor mai fi legați, și urechile celor ce aud vor lua aminte. 

Inima celor ușuratici va pricepe și va înțelege” (Isaia 32:3-

4). Cunoștința se va răspândi atunci peste tot și va afecta 

toate categoriile de oameni: „niciunul nu-l va mai învăța 

pe aproapele, sau pe fratele său, zicând: ,Cunoaște-L pe 

Domnul!’ Ci toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până 

la cel mai mare” (Ieremia 31:34). 

Atunci vor fi eliminate o mulțime de dificultăți în înțe-

legerea doctrinelor religiei și vor fi clarificate aparentele in-

consecvențe: „Îi voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de 

ei, îi voi povățui pe cărări neștiute de ei; voi preface întune-

ricul în lumină, înaintea lor” (Isaia 42:16). Dificultățile de 

înțelegere a Scripturii vor fi rezolvate în acea perioadă, as-

tfel încât o mulțime de lucruri minunate vor fi descoperite 

în Cuvântul lui Dumnezeu, lucruri care nu se cunoșteau 

până în acele vremuri. Descoperirea deosebită a acelor lu-

cruri care fuseseră ținute ascunse până atunci este compa-

rată cu îndepărtarea unui văl și cu deschiderea chivotului 

mărturiei înaintea oamenilor, chivot care fusese ținut în 

partea secretă a Templului și care nu era văzut niciodată 



496         UN SINGUR PLAN  |  EDWARDS 

de oameni. Astfel, la sunetul celui de-al șaptelea înger, va 

fi proclamat că „împărăția lumii a trecut în mâinile Dom-

nului nostru și ale Hristosului Său” (Apocalipsa 11:15), și 

este adăugat că „Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a 

fost deschis: și s-a văzut chivotul legământului Său” (v. 

19). Atât de mare va fi creșterea cunoștinței în acea peri-

oadă, încât va fi ca și cum cerul s-ar fi deschis înaintea Bi-

sericii lui Dumnezeu aici, pe pământ. 

b. Această perioadă va fi una caracterizată printr-o 

sfințenie deosebită. Credința vie se va răspândi în orice loc 

și va fi văzută domnind. Religia nu va mai fi o pretenție 

seacă, așa cum este în mare parte acum, ci sfințenia inimii 

și a vieții va putea fi văzută din abundență. Acele vremuri 

vor fi o excepție de la ceea ce Hristos spune că este starea 

obișnuită a Bisericii, în care puțini vor fi mântuiți, căci, de 

data aceasta, sfințenia va fi generalizată: „nu vor mai fi de-

cât oameni neprihăniți în poporul Tău” (Isaia 60:21). 

Aceasta nu înseamnă că nu vor mai exista oameni lipsiți de 

Hristos, ci că răutatea vizibilă va dispărea în aproape orice 

loc, iar sfințenia adevărată va deveni regula, chiar dacă nu 

va fi un lucru universal, în sens absolut. Aceasta va fi o pe-

rioadă uimitoare, nu doar în ceea ce privește mulțimea oa-

menilor evlavioși care vor trăi pe fața pământului, ci și în 

lucrarea excepțională a harului care se va face în ei: „Nu vor 

mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-

și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută 

de ani va fi încă tânăr, și cel ce va muri în vârstă de o sută 

de ani va fi blestemat ca păcătos” (Isaia 65:20). „Cel mai 
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slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David; și casa lui David 

va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor” (Za-

haria 12:8). Va fi ca și cum sfințenia va fi înscrisă pe orice 

lucru, caracterizând toate relațiile obișnuite dintre oameni, 

căci totul va fi dedicat lui Dumnezeu și folosit în scopuri 

sfinte. Atunci, toate lucrurile vor fi făcute spre gloria lui 

Dumnezeu: „câștigul și plata lui vor fi închinate Domnului” 

(Isaia 23:18, v. și Zaharia 14:20-211). Întrucât poporul lui 

Dumnezeu va fi deosebit în sfințenia inimii, așa va fi și în 

sfințenia vieții lui practice. 

c. Aceasta va fi o perioadă în care religia va fi la apo-

geu în lume, în orice aspect. Ea va fi mult prețuită și cin-

stită. Până în această perioadă, sfinții s-au aflat în cea mai 

mare parte a istoriei sub autoritatea unor oameni răi, dar 

acum lucrurile se vor schimba. Împărăția va fi dată în mâ-

inile sfinților „Celui Preaînalt” (Daniel 7:27), iar „ei vor 

împărăți pe pământ” (Apocalipsa 5:10). Ei vor trăi și vor 

„împărăți cu Hristos o mie de ani” (Apocalipsa 20:4). În 

acea perioadă, persoanele care se vor remarca pentru evla-

via și credința lor adevărată vor fi puse în poziții de încre-

dere și autoritate. Credința vie va cuceri palatele și tronurile 

împăraților, iar cei care vor progresa cel mai mult vor fi oa-

meni sfinți: „Te vor hrăni împărați, și împărătesele lor te 

vor alăpta” (Isaia 49:23). Regii își vor folosi toată puterea, 

 
1 Zaharia 14:20-21 – „În ziua aceea, va sta scris până și pe zurgălăii cailor: ...Sfinți 

Domnului!... Și oalele din Casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. 
Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor; toți cei ce vor 

aduce jertfe vor veni și se vor sluji de ele ca să-și fiarbă carnea; și nu vor mai fi Cana-

aniți în Casa Domnului oștirilor, în ziua aceea”. 
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strălucirea și bogățiile spre înaintarea cinstei și a gloriei 

lui Hristos, și spre binele Bisericii Sale: „Vei suge laptele 

Neamurilor” (Isaia 60:16). Oamenii deosebiți ai lumii și 

negustorii bogați, ca și toți cei care vor avea avuții și influ-

ență vor dedica totul lui Hristos și Bisericii Lui: „fiica Ti-

rului și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca 

să capete bunăvoința ta” (Psalmul 45:12). 

d. Această perioadă va fi caracterizată de o pace deose-

bită și de dragoste. În această perioadă a istoriei, o pace uni-

versală și o bună înțelegere între popoarele lumii vor înlo-

cui incertitudinea, războaiele și vărsarea de sânge: „El va fi 

Judecătorul Neamurilor, El va hotărî între un mare număr 

de popoare; așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de 

plug, și din sulițele lor cosoare: niciun popor nu va mai 

scoate sabia împotriva altuia, și nu vor mai învăța războiul” 

(Isaia 2:4). Ea este ilustrată ca și cum toate instrumentele 

de război vor fi distruse și vor deveni inutile: „El a pus capăt 

războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat ar-

cul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război” (Psalmul 

46:9; v. și Zaharia 9:102). Toate popoarele vor trăi atunci în 

liniște și siguranță, fără să se teamă de vreun vrăjmaș: „Po-

porul meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în 

adăposturi liniștite” (Isaia 32:18)3. 

 
2 Zaharia 9:10 – „Voi nimici carele de război din Efraim, și caii din Ierusalim, și arcurile 

de război vor fi nimicite. El va vesti Neamurilor pacea, și va stăpâni de la o mare la 

cealaltă, și de la râu până la marginile pământului”. 
3 Zaharia 8:10-11 – „Căci înainte de aceste zile, nu era răsplată nici pentru lucrul omului 
nici pentru vite. Cei ce intrau și ieșeau n-aveau nici ei pace, din pricina vrăjmașului, și 

Eu îi dezbinam pe toți oamenii unii împotriva altora. Acum nu îi voi mai face rămășiței 

poporului acestuia ca în trecut, zice Domnul oștirilor”. 
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Tot în această perioadă, răutatea, invidia, mânia și răz-

bunarea vor fi alungate din orice loc, iar pacea și dragostea 

vor predomina în relațiile dintre oameni, lucru prezentat cu 

multă eleganță în Isaia 11:6-10: „Atunci lupul va locui îm-

preună cu mielul, și pardosul se va culca împreună cu iedul; 

vițelul, puiul de leu, și vitele îngrășate, vor fi împreună, și 

le va mâna un copilaș; vaca și ursoaica vor paște la un loc, 

și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca 

boul, pruncul de țâță se va juca la gura bortei năpârcii, și 

copilul înțărcat va băga mâna în vizunia basilicului. Nu se 

va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele Meu cel 

sfânt; căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca 

fundul mării de apele care-l acopăr. În ziua aceea, Vlăstarul 

lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; Neamurile se vor 

întoarce la El, și slava va fi locuința Lui”. Între lideri și cei 

ce le vor fi supuși va fi pace și dragoste. Liderii își vor iubi 

subordonații și vor căuta binele acestora cu toată puterea 

lor, iar angajații îi vor iubi pe superiorii lor, li se vor supune 

cu bucurie și le vor acorda cinstea care li se cuvine. Tot as-

tfel, între slujitorii Bisericii și credincioșii din turmele lor va 

fi o dragoste fericită: „El va întoarce inima părinților spre 

copii, și inima copiilor spre părinții lor” (Maleahi 4:6). 

Atunci vor înflori într-o manieră excepțională acele virtuți 

creștine ale blândeții, iertării, îndelungii răbdări, bunătății 

și fraternității, roadele excelente ale Duhului Sfânt. În ati-

tudinea și comportamentul lor, oamenii vor fi asemenea 

Mielului lui Dumnezeu, preaiubitul Isus. Trupul se va ase-

măna Capului. Toată lumea va fi atunci unită într-o socie-

tate în care viața va fi plăcută. Toate popoarele din orice 
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loc al lumii și de orice parte a globului vor fi țesute împre-

ună într-o armonie dulce. Toate părțile Bisericii lui Dum-

nezeu se vor ajuta și vor sprijini binele spiritual reciproc. 

Comunicarea va fi păstrată între toate părțile lumii spre 

binele tuturor, iar arta navigației, care este folosită acum 

în bună măsură pentru a stimula lăcomia și mândria oa-

menilor, fiind exploatată de oameni stricați, va fi consa-

crată atunci lui Dumnezeu și folosită spre scopuri sfinte.4 

Oamenii își vor exprima atunci dragostea reciprocă din 

abundență, folosind nu doar cuvinte, ci și fapte ale blân-

deții: „nebunul nu se va mai numi ales la suflet, nici mișe-

lul nu se va mai numi cu inimă largă” (Isaia 32:5). „Acolo 

se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea 

sfântă: niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai 

pentru cei sfinți; cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără 

minte, nu vor putea să se rătăcească” (v. 8). 

e. Această perioadă va fi cea în care Biserica lui Hris-

tos va fi caracterizată de o ordine desăvârșită. Conducerea 

autentică și disciplina bisericii vor fi bine stabilite și puse 

în practică. Toată lumea va fi atunci ca o singură Biserică, 

ca o adunare frumoasă, bine rânduită. La fel cum trupul 

 
4 Isaia 60:5-9 – „Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie, și îți va bate 

inima și se va lărgi, căci bogățiile mării se vor întoarce spre tine, și vistieriile Neamu-

rilor vor veni la tine. Vei fi acoperit de o mulțime de cămile, de dromadere din Madian 
și Efa; vor veni toți din Seba, aducând aur și tămâie, și vor vesti laudele Domnului. 

Toate turmele Chedarului se vor aduna la tine, berbecii din Nebaiot vor fi în slujba ta; 

se vor sui pe altarul Meu ca jertfă plăcută Mie, și casa slavei Mele o voi face și mai 

slăvită. Cine sunt aceia care zboară ca niște nori, ca niște porumbei spre porumbarul 
lor? Căci, pe Mine Mă așteaptă ostroavele, și corăbiile din Tarsis sunt în frunte, ca să 

aducă înapoi de departe pe copiii tăi, cu argintul și aurul lor, pentru Numele Domnului, 

Dumnezeului tău, pentru Numele Sfîntului lui Israel, care te proslăvește”. 
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va fi unul, tot așa membrele vor fi în relații frumoase și 

într-o bună proporție între ele. Atunci se va împlini ceea 

ce spune Psalmul 122:3: „Ierusalime, tu ești zidit ca o ce-

tate făcută dintr-o bucată”. 

f. Biserica lui Dumnezeu va fi atunci frumoasă și glo-

rioasă din punct de vedere spiritual, căci ea se va înfățișa 

în desăvârșirea frumuseții ei: „Scoală-te, luminează-te! 

Căci lumina ta vine, și slava Domnului răsare peste tine” 

(Isaia 60:1). „Mă bucur în Domnul, și sufletul Meu este plin 

de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hai-

nele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un 

mire împodobit cu o cunună împărătească, și ca o mireasă, 

împodobită cu sculele ei” (Isaia 61:10). Având în vedere 

aceste lucruri, Biserica va fi atunci cea mai frumoasă ima-

gine a cerului însuși. 

g. Perioada aceasta va fi caracterizată printr-o pros-

peritate materială deosebită. O stare spirituală așa cum a 

fost descrisă anterior are tendința naturală de a conduce 

la o viață sănătoasă și lungă, și aceste lucruri se vor pe-

trece în această perioadă, după cum este evident prin pro-

rocia din Zaharia 8:4: „Așa vorbește Domnul oștirilor: 

‚Iarăși vor ședea pe ulițele Ierusalimului bătrâni și femei 

în vârstă, fiecare cu toiagul în mână, din pricina marelui 

lor număr de zile”. Ea are de asemenea tendința naturală 

de a conduce la o viață liniștită, plăcută, fără greutăți, ca-

racterizată de o atitudine bucuroasă și de bogăție, precum 

și de o înmulțire a copiilor, după cum este sugerat în Za-

haria 8:5: „Ulițele cetății vor fi pline de băieți și fete, care 
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se vor juca pe ulițe”. Mai mult, prosperitatea temporală a 

poporului lui Dumnezeu va fi stimulată și printr-o binecu-

vântare specială venită din cer: „Vor zidi case și le vor lo-

cui; vor sădi vii, și le vor mânca rodul” (Isaia 65:21). La fel 

spune Cuvântul în Mica 4:4: „fiecare va locui sub vița lui 

și sub smochinul lui, și nimeni nu-l va mai tulbura”. „Ci 

semănăturile vor merge bine, vița își va da rodul, pămân-

tul își va da roadele, și cerurile își vor trimite roua; și toate 

aceste lucruri le voi da în stăpânirea rămășiței poporului 

acestuia” (Zaharia 8:12)5. Oamenii vor primi atunci tot fe-

lul de dovezi ale prezenței, acceptării și harului lui Dum-

nezeu: „Cetatea aceasta va fi pentru Mine o pricină de la-

udă și de slavă, printre toate Neamurile pământului. Ele 

vor afla tot binele pe care li-l voi face, vor rămâne mirate 

și uimite de toată fericirea, și de toată propășirea pe care 

le-o voi da” (Ieremia 33:9). Chiar și zilele lui Solomon vor 

fi ca o imagine încețoșată a acelei perioade, în ce privește 

prosperitatea oamenilor. 

h. Această perioadă va fi și una a fericirii și a bucuriei 

mari: „Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce, și vor merge 

spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va 

încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea 

și gemetele vor fugi!... Da, veți ieși cu bucurie, și veți fi 

 
5 Ieremia 31:12-13 – „Ei vor veni, și vor chiui de bucurie pe înălțimile Sionului; vor 

alerga la bunătățile Domnului, la grâu, la must, la untdelemn, la oi și boi, sufletul le va 

fi ca o grădină bine udată, și nu vor mai tânji. Atunci fetele se vor veseli la joc, tinerii 

și bătrânii se vor bucura și ei; le voi preface jalea în veselie, și-i voi mângâia, le voi da 
bucurie, după necazurile lor”. Amos 9:13 - „Iată, vin zile, zice Domnul, când plugarul 

va ajunge pe secerător, și cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăștie sămânța, când mus-

tul va picura din munți și va curge de pe toate dealurile”. 
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călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie 

înaintea voastră, și toți copacii din câmpie vor bate din 

palme... ca să fiți săturați, bând laptele mângâierilor lui, 

ca să vă desfătați în totul de plinătatea slavei lui” (Isaia 

35:10, 55:12, 66:11). „Veți scoate apă cu bucurie din izvoa-

rele mântuirii” (Isaia 12:3). Aceasta va fi ziua glorioasă a 

nunții Bisericii cu Hristos pe pământ: „Să ne bucurăm, să 

ne veselim, și să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; 

soția Lui s-a pregătit... Ferice de cei chemați la ospățul 

nunții Mielului!” (Apocalipsa 19:7, 9).  

Scriptura arată consecvent că această prosperitate va 

fi de lungă durată. Intervalele anterioare de odihnă și pros-

peritate au fost foarte scurte, așa cum am arătat, însă felul 

în care această perioadă este ilustrată este foarte diferit: 

„am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina 

mărturiei lui Isus și din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, 

și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei, și nu 

primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat, și au 

împărățit cu Hristos o mie de ani” (Apocalipsa 20:4). „De 

unde erai părăsită și urâtă, și nimeni nu trecea prin tine, te 

voi face o podoabă veșnică, o pricină de bucurie pentru oa-

meni din neam în neam” (Isaia 60:15). Cred că aceste infor-

mații sunt suficiente în ce privește starea prosperă a Bise-

ricii de-a lungul celei mai mari părți a acestei perioade, de 

la distrugerea împărăției vizibile a Satanei în lume până la 

apariția lui Hristos pe norii cerului, pentru judecată. 

II. Voi vorbi acum despre marea apostazie care va 

avea loc către finalul acestei perioade și despre felul în 
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care Biserica va fi amenințată, pentru scurt timp, de vrăj-

mașii ei. Aici voi analiza trei aspecte. 

1. Cu foarte puțin timp înainte de sfârșitul lumii, o 

mare parte a omenirii se va lepăda de Hristos și de Biserica 

Lui. Este scris în Apocalipsa 20:3 că Satana va fi aruncat 

în adânc și încuiat, având o pecete pusă asupra lui, așa în-

cât să nu mai înșele popoarele vreme de o mie de ani, însă, 

după aceea, el va fi dezlegat din închisoarea lui pentru 

scurt timp.6 De aceea, ni se spune că, după ce vor trece cei 

o mie de ani (v. 7-8), Satana va fi eliberat din închisoarea 

lui și va amăgi popoarele care se găsesc în cele patru col-

țuri ale lumii, Gog și Magog.7 Acest lucru sugerează că 

apostazia va fi aproape generalizată. Popoarele din cele 

patru colțuri ale lumii vor fi amăgite, iar numărul acelora 

ce se vor transforma în vrăjmași ai lui Hristos va fi foarte 

mare, așa cum este ilustrată oștirea lui Gog și Magog în 

cartea Ezechiel. Scriptura arată că numărul lor este ca ni-

sipul mării, că vor acoperi pământul ca o oștire suficient 

de mare încât să ajungă de la un capăt la altul al acestuia 

(v. 8). 

Astfel, după o perioadă fericită și glorioasă, după o 

lungă zi de lumină și sfințenie, de dragoste, pace și bucu-

rie, va veni o perioadă întunecată. Satana va reîncepe să 

 
6 Apocalipsa 20:3 – „L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, și a pecetluit intrarea dea-

supra 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”.  
7 Apocalipsa 20:7-8 – „Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat; și va 
ieși din temnița lui, ca să înșele Neamurile, care sunt în cele patru colțuri ale pămân-

tului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul 

mării”. 
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își zidească stăpânirea în lume, iar scena ei ajunge din nou 

una a întunericului și răutății. Prăpastia fără fund va fi 

deschisă și diavolii vor ieși din ea, astfel că un fum îngro-

zitor se va ridica iar pentru a întuneca lumea. În loc să se 

extindă până la capetele pământului, așa cum făcea odini-

oară, Biserica lui Hristos va fi redusă foarte mult. Omeni-

rea care a trăit până atunci într-o stare de mare prosperi-

tate, începe acum să abuzeze de bunăstarea ei, folosind 

toată acea prosperitate pentru a sluji poftelor și corupției 

morale. Învățăm aceste lucruri foarte clar din pasaje pre-

cum Luca 17:26: „Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va 

întâmpla la fel și în zilele Fiului omului”. 

2. Acești oameni apostați vor manifesta o împotrivire 

mare față de Biserica lui Dumnezeu. Biserica va fi amenin-

țată de o zdrobire rapidă și completă. Cuvântul spune că 

Satana îi va aduna pe oameni pentru bătălie, aceștia fiind 

ca nisipul de pe malul mării, înconjurând tabăra sfinților 

și cetatea iubită. Astfel, această cetate preaiubită va fi pe 

punctul de a fi înghițită, căci vrăjmașii ei nu doar că o vor 

amenința, ci se vor aduna împotriva ei, o vor asalta și o vor 

înconjura și ataca din orice parte. Totuși, nu există nimic în 

textele profetice care să spună că Biserica va cădea în mâi-

nile vrăjmașilor, așa cum căzuse în mâinile lui Antihrist, 

căruia i s-a dat să facă război cu sfinții și să îi biruie. Dum-

nezeu nu va tolera niciodată ca acest lucru să se petreacă 

după căderea lui Antihrist, căci atunci se vor sfârși zilele 

suferinței Bisericii, chiar dacă ea va fi amenințată într-un 

fel alarmant de distrugerea rapidă și totală. 
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3. Situația din această scurtă perioadă va reclama 

apariția imediată a lui Hristos spre judecată. Înainte de 

aceasta, lumea va fi plină de cele mai grave forme de rău-

tate. Mare parte din lume va deveni vizibil înrăită și în 

vrăjmășie fățișă față de Hristos, iar răutatea oamenilor va 

fi dusă la apogeu de apostazia lor. Înainte de căderea lui 

Antihrist, majoritatea lumii era plină de oameni răi, într-

un fel vizibil. Totuși, mare parte a acestora erau niște bieți 

păgâni, care nu avuseseră niciodată parte de lumina Evan-

gheliei, iar ceilalți crescuseră în întuneric islamic sau pa-

pistaș. Totuși, în acest caz, oamenii despre care vorbim au 

apostaziat și s-au lepădat de Biserica lui Hristos, de Împă-

răția Lui vizibilă, în care se bucuraseră de o mare lumină 

și de privilegiile vremurilor glorioase, care vor fi incompa-

rabil mai mari decât lumina și privilegiile de care se bu-

cură Biserica lui Dumnezeu în prezent. Această apostazie 

va semăna foarte mult cu apostazia diavolilor, căci diavolii 

au apostaziat și s-au transformat în dușmani ai lui Hristos, 

chiar dacă se bucuraseră de lumina cerului. Tot astfel, oa-

menii despre care vorbim vor apostazia și se vor tran-

sforma în vrăjmași ai Lui, deși s-au bucurat de lumina și 

privilegiile vremurilor glorioase ale Bisericii. Faptul că as-

tfel de oameni se transformă în dușmani deschiși ai lui 

Hristos și care caută pierzarea Bisericii Lui va constitui un 

strigăt hotărât care va chema la răzbunarea nemijlocită a 

lui Dumnezeu, ca răzbunarea ce a venit asupra diavolilor 

când aceștia au căzut. Răutatea lumii va duce la apariția 

imediată a lui Hristos într-o flacără de foc, pentru a se răz-

buna împotriva acestora, ca urmare a felului în care acești 
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oameni își vor arăta răutatea. Ei vor batjocori religia 

sfântă și Îl vor blestema pe Hristos, râzând în mod specific 

de ideea venirii lui Hristos spre judecată, venire pe care 

Biserica o va aștepta. Nu încape îndoială că acum se va face 

împlinirea finală a profeției apostolului: „Înainte de toate, 

să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de 

batjocuri, care vor trăi după poftele lor, și vor zice: ‚Unde 

este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit pă-

rinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zi-

dirii!” (2 Petru 3:3-4). Cei apostați nu doar că nu vor mai 

aștepta venirea lui Hristos spre judecată, ci chiar vor râde 

de această idee. Ei vor călca în picioare astfel de lucruri și 

se vor deda poftelor lor, vor mânca, vor bea și se vor tăvăli 

în plăceri senzuale, ca și cum ar exista veșnic în această 

lume. Ei vor disprețui avertismentele Bisericii despre ve-

nirea lui Hristos spre judecată, la fel cum oamenii din lu-

mea veche l-au disprețuit pe Noe pentru ceea ce le-a spus 

despre potopul care se apropia, și la fel cum oamenii din 

Sodoma l-au disprețuit pe Lot atunci când a spus că Dom-

nul va distruge acea cetate. Din acest motiv, spurcăciunea 

oamenilor va striga către ceruri chemând apariția lui Hris-

tos într-o flacără de foc pentru a se răzbuna pe vrăjmașii 

Lui. Hristos va veni pentru că oamenii își vor manifesta 

stricăciunea prin planuri și fapte rele, violente, împotriva 

cetății sfinte a lui Dumnezeu, unde a putut să fie văzută în 

practică religia lui Hristos o vreme atât de îndelungată. 

Un alt motiv al venirii imediate a lui Hristos va fi nu-

mărul foarte mare al celor răi. În acea perioadă, lumea va 
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fi plină de oameni care au trăit vieți lungi într-o stare de-

osebită de prosperitate, în lipsa unor evenimente pustii-

toare precum războaie, molime și alte astfel de lucruri, 

care să decimeze populația. De aceea, mare parte a lumii 

va fi intens populată, dar ea va fi alcătuită în acea scurtă 

perioadă din apostați răi și batjocoritori la adresa lui Dum-

nezeu. Nu încape îndoială că lumea va fi atunci cu mult 

mai plină de spurcăciuni decât a fost vreodată, de la înte-

meierea ei. Dacă răutatea lumii vechi, când oamenii au în-

ceput să se înmulțească pe pământ, a stârnit distrugerea 

ei printr-un potop de apă, această spurcăciune va chema 

cu atât mai mult distrugerea ei printr-un potop de foc. 

Apoi situația în care Biserica se va afla în acea peri-

oadă va necesita de asemenea apariția imediată a lui Hris-

tos, pentru că poporul Lui va fi atunci înconjurat de vrăj-

mașii lui ucigași și blasfemiatori, pregătiți să îl zdrobească. 

Acesta va fi un moment crucial și stresant pentru Biserică, 

însă credincioșii vor fi mângâiați în nădejdea eliberării 

care va veni de la Dumnezeu. Orice altă sursă de ajutor va 

eșua în acele vremuri. Situația Bisericii va fi una extremă, 

astfel că va avea nevoie de venirea imediată a lui Hristos 

spre eliberarea ei. Chiar dacă Biserica va fi amenințată în 

felul în care am descris, totuși, providența lui Dumnezeu 

va rândui toate lucrurile așa încât ea să fie ocrotită până 

ce Hristos Se va înfățișa venind din slava Tatălui Său ală-

turi de sfinții Lui îngeri. Apoi va veni vremea când toți ale-

șii vor fi adunați. Lucrarea de convertire, care a început de 

la căderea omului în păcat și a avansat de-a lungul tuturor 
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veacurilor, se va sfârși. Nu va mai exista niciun alt suflet 

convertit. Fiecare dintre acele milioane de oameni, ale că-

ror nume au fost scrise în cartea vieții dinainte de înteme-

ierea lumii, va fi adus în prezența lui Hristos, și niciun sin-

gur suflet nu va fi pierdut. Trupul tainic al lui Hristos, care 

a crescut din prima clipă, din vremea lui Adam, va fi desă-

vârșit, având toate membrele complete și strânse laolaltă. 

Din această perspectivă, lucrarea de răscumpărare va fi 

acum finalizată. Acum va fi atins țelul pentru care au fost 

date mijloacele harului. Tot acel efect care a fost avut în 

vedere va fi desăvârșit. 
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Capitolul 21.  

JUDECATA GENERALĂ 

 

Am arătat, iată, cum lucrarea de răscumpărare înfăp-

tuită de Hristos a avut un succes continuu de-a lungul exis-

tenței Bisericii, prin mijloacele harului. Am văzut ce 

schimbări extraordinare au fost făcute și se fac încă, în 

această perioadă de timp, și cum roțile uriașe ale provi-

denței lui Dumnezeu s-au mișcat spre asigurarea acestui 

succes al răscumpărării lui Hristos, anume în aplicarea ha-

rului în viețile aleșilor Lui. În analiza acestui subiect, am 

ajuns la momentul când roțile acestea au ajuns la final, 

când cursul lucrurilor din această stare a ajuns în punctul 

terminus, și când toate lucrurile s-au copt pentru venirea 

lui Hristos spre judecată. 

Succesul lucrării de răscumpărare comportă două as-

pecte, anume harul și gloria. Succesul harului s-a dovedit 

prin acele lucrări ale lui Dumnezeu care sunt înfăptuite în 

decursul acestor veacuri când Biserica se află sub mijloa-

cele harului; succesul în ce privește gloria va fi împlinit în 

principal în Ziua Judecății. 

Întrucât am arătat deja cum a fost atins succesul lu-

crării de răscumpărare în ce privește aspectul aplicării ha-

rului, ne vom concentra pe al doilea aspect, anume prin 

aplicarea slavei asupra Bisericii în Ziua Judecății. Aici 
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vreau să menționez două sau trei lucruri cu un caracter 

general legate de acest fel de succes al lucrării de răscum-

părare. 

1. Măreția succesului lucrării de răscumpărare se do-

vedește prin lucrarea în sine. Acest succes reiese din mân-

tuirea aleșilor lui Hristos, dar această proslăvire este atât 

de strâns legată de mântuire, încât este denumită mântu-

irea lor: „tot așa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură 

dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua 

oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor 

ce-L așteaptă” (Evrei 9:28). De asemenea, ea este denu-

mită și răscumpărare, pentru că mântuirea constă din răs-

cumpărarea Bisericii, așa cum citim în Efeseni 4:30: „pe-

cetluiți pentru ziua răscumpărării”; apoi în Luca 21:28, 

„izbăvirea voastră”, și în Efeseni 1:14: „răscumpărarea ce-

lor câștigați de Dumnezeu”. 

2. Tot ceea ce precedă aceasta, câtă vreme Biserica 

este sub influența mijloacelor harului, este înfăptuit doar 

pentru a crea calea pentru succesul atribuirii slavei. Mij-

loacele harului și harul lui Dumnezeu, în sine, sunt atribu-

ite aleșilor pentru a-i pregăti pentru starea glorificată. 

3. Toate acele lucruri extraordinare care s-au petrecut 

pentru Biserică în vremea mijloacelor harului sunt doar 

imagini și umbre ale acestei stări de slavă. Așa au fost toate 

lucrurile deosebite ce s-au realizat în beneficiul Bisericii în 

zilele lui Constantin cel Mare și așa este toată strălucirea 

Bisericii care a urmat căderii lui Antihrist. Oricât de mare 

ar fi fost acestea, ele nu vor fi decât o umbră a ceea ce îi va 
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fi dat Bisericii în Ziua Judecății. Voi arăta acum, pe scurt, 

felul specific în care acest succes va fi realizat. 

I. Hristos va apărea în slava Tatălui, cu sfinții Săi în-

geri, venind pe norii cerului. Tocmai când lumea se va tă-

văli în spurcăciune și va înconjura cetatea sfântă, gata să 

o distrugă, atunci își va face apariția Răscumpărătorul glo-

rios. Cel prin care s-a înfăptuit această răscumpărare și 

prin care a continuat să fie aplicată de-a lungul întregii is-

torii a omenirii va apărea înaintea acestei lumi. Lumina 

gloriei Sale va răsări atunci în toată strălucirea ei, și în-

treaga lume o va vedea imediat, căci oamenii își vor ridica 

ochii și vor avea înaintea lor această priveliște uimitoare. 

„Orice ochi Îl va vedea” (Apocalipsa 1:7). Hristos va veni 

în natura Sa omenească, în același trup (dar glorificat) în 

care venise cândva în lume într-un grajd de animale și pus 

într-un staul, trup care a fost țintuit ulterior cu multă cru-

zime pe acea cruce. 

Oamenii își vor ridica acum privirile și Îl vor vedea 

venind într-o măreție și slavă care le este acum de neima-

ginat. Strălucirea soarelui pe cerul clar va fi ca întunericul 

prin comparație cu gloria Lui. El va fi însoțit de toți sfinții 

și arhanghelii Lui glorioși, și va fi slujit de mii și zece mii 

de mii. Cât de diferit va fi El față de prima Sa venire, când 

era doar o mlădiță firavă răsărită într-un pământ uscat, 

un Om sărac, disprețuit și lovit de suferință! Când de dife-

rit va fi El acum în înfățișarea Lui, când va sta în mijlocul 

îngerilor glorioși, a puterilor și stăpânirilor din locurile ce-
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rești, toți însoțindu-L ca slujitori, prin comparație cu situ-

ația când s-a aflat în mijlocul unui cerc de soldați, îmbrăcat 

în chip batjocoritor cu roba purpurie și cu coroana de spini 

pe frunte, lovit și scuipat, sau atârnând pe cruce între doi 

tâlhari, înconjurat de o mulțime de vrăjmași triumfători! 

Aceasta va fi o priveliște foarte surprinzătoare pentru 

lumea stricată, căci El va veni ca un strigăt la miezul nop-

ții. Oamenii vor fi surprinși în plină spurcăciune și acest 

lucru îi va alarma și înspăimânta. Acest lucru va zdrobi cu 

totul visele lor, mâncarea, băutura și plăcerile lor carnale. 

Venirea Lui va pune brusc capăt planului armatei strașnice 

care va înconjura pe atunci tabăra sfinților și îi va face pe 

toți să își arunce armele. Lumea, care va fi pe atunci plină 

de oameni, majoritatea dintre ei niște spurcați, va fi plină 

de plânset și vaiet, căci toate popoarele pământului se vor 

boci din cauza apariției Lui (Apocalipsa 1:7). Unde să se 

ascundă aceștia? Imaginea măreției Sale îi va îngrozi când 

vor fi luați prin surprindere în mijlocul ticăloșiilor lor. 

Atunci ei vor vedea cine este El, ce fel de Persoană este 

acela pe care ei L-au batjocorit și luat în râs, și a cărui Bi-

serică s-au străduit să o distrugă. Această priveliște le va 

schimba vocea. Glasul lor vesel și de petrecere, în timp ce 

se vor căsători și se vor da în căsătorie ca și glasul batjo-

coritor, se vor schimba în strigăte diavolești hidoase. De la 

plăcere carnală, mândrie, aroganță și batjocură la adresa 

copiilor lui Dumnezeu, ei vor trece la spaimă, uluire și 

groază, tremurând și scrâșnindu-și dinții. 
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Sfinții, însă, vor avea înaintea lor cea mai fericită și 

mai glorioasă priveliște, căci ea îi va elibera pe veci de 

toată frica de vrăjmașii lor, care tocmai îi înconjuraseră și 

voiau să îi înghită. Eliberarea lor va veni în momentul în-

cercării celei mai grele, căci Căpetenia glorioasă a mântu-

irii lor se va arăta într-o vreme când niciun alt sprijin nu 

va mai exista. Atunci ei își vor ridica ochii, iar răscumpă-

rarea lor va veni peste ei: „izbăvirea voastră se apropie” 

(Luca 21:28). Hristos va apărea atunci într-o măreție infi-

nită, și totuși, aleșii Lui vor vedea pe fața Lui o dragoste 

nemărginită. Ei Îl vor vedea pe Răscumpărătorul lor ve-

nind pe norii cerului, și inimile lor se vor umple de fericire. 

Fețele lor vor fi schimbate, dar nu ca fețele celor răi, ci din 

fețe întristate se vor face peste măsură de bucuroase și tri-

umfătoare. Acum se va încheia lucrarea de răscumpărare 

și în alt sens, anume că întreaga Biserică va fi eliberată 

complet și veșnic de toată persecuția și răutatea oamenilor 

răi și a diavolilor. 

II. Ultima trâmbiță va suna, morții vor învia și cei în 

viață vor fi schimbați. Dumnezeu Își va trimite îngerii cu 

un sunet mare de trâmbiță ca să-i adune pe aleșii Lui din 

cele patru colțuri ale lumii, într-un sens tainic, adică la fel 

cum El i-a trimis pe apostoli și pe alți credincioși să pre-

dice Evanghelia în toată lumea înainte de distrugerea Ie-

rusalimului. Tot astfel, într-un sens tainic, marea trâmbiță 

a sunat la începutul vremurilor glorioase ale Bisericii, dar 

acum ea sună într-un sens mult mai literal, cu un sunet 

care va cutremura pământul. Va exista atunci un semnal 
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imens dat printr-un sunet puternic, denumit vocea arhan-

ghelului, adică îngerul cu cea mai mare putere: „Căci în-

suși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu 

trâmbița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, și întâi vor 

învia cei morți în Hristos” (1 Tesaloniceni 4:16). La sunetul 

marii trâmbițe, morții din orice loc vor învia. Numărul 

acestora va fi foarte mare, căci moartea a avut un seceriș 

bogat în această lume de la întemeierea ei. Numărul lor va 

fi mai mare decât ne-am imagina, pentru că, până în acel 

moment, lumea va fi fost plină de oameni, mai ales după 

perioada celor o mie de ani, când locuitorii ei se presupune 

că au trăit vieți mai lungi. Toți aceștia vor învia cu această 

ocazie. Mormintele lor se vor deschide în orice loc din lume, 

iar până și marea îi va da înapoi pe nenumărații oameni 

care și-au găsit moartea în ea: „Marea i-a dat înapoi pe mor-

ții care erau în ea; moartea și Locuința morților i-au dat 

înapoi pe morții care erau în ele” (Apocalipsa 20:13). 

În acel moment își vor face apariția toți locuitorii care 

au existat vreodată pe fața pământului. Printre ei îi vom 

găsi pe Adam și Eva, primii părinți ai omenirii, pe Abel, 

Set și Metusala, ca și pe toți sfinții ce le-au fost contempo-

rani; pe Noe și Avraam, pe Isaac și Iacov, ca și pe toți pro-

feții și oamenii sfinți din Israel. Printre ei se vor număra 

și toți apostolii sfinți ai lui Isus Hristos, toți sfinții din vre-

murile lor și toți martirii sfinți care au căzut sub persecuții 

furioase. Acolo vor fi toți cei care au făcut parte din Bise-

rica ce s-a aflat în pribegie, în perioada întunecată a lui 

Antihrist, și toți cei ce au suferit de pe urma cruzimii lui 
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prigonitoare, alături de toți sfinții din trecut și din prezent, 

ca și de toți cei ce se vor naște până la sfârșitul lumii. Acum 

vor apărea cu toții și vrăjmașii Bisericii din toate veacurile, 

toți păgânii răi, toți Evreii, Musulmanii și papistașii. Vor fi 

strânși atunci toți păcătoșii de toate felurile, toți ipocriții, 

toți carnalii, ereticii, deiștii și persecutorii cruzi, ca și toți 

cei ce au murit în păcat. 

Odată cu învierea morților va avea loc și schimbarea 

instantanee a celor care vor fi în viață pe pământ în acel 

moment. Trupurile celor răi vor fi schimbate astfel încât 

să îi facă pregătiți pentru chinul veșnic, iar trupurile tutu-

ror sfinților în viață vor fi schimbate pentru a fi asemenea 

trupului glorios al lui Hristos1. Trupurile sfinților vor fi 

schimbate astfel încât să nu mai aibă niciodată parte de 

durere, suferință sau oboseală, iar orice greutate, întris-

tare sau diformitate anterioară va dispărea; ei vor fi îm-

brăcați cu putere, frumusețe, energie și o strălucire inco-

ruptibilă și nepieritoare. Aceasta va fi strălucirea în care 

vor fi îmbrăcate trupurile celor înviați. 

Lucrarea de răscumpărare se va încheia acum și în alt 

aspect al ei, anume prin faptul că aleșii vor fi acum răs-

cumpărați atât sufletește cât și trupește. Putem spune că, 

înaintea acestei transformări, lucrarea lor de răscumpă-

rare era incompletă, căci doar sufletele răscumpăraților 

 
1 1 Corinteni 15:51-53 – „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toți, dar toți vom fi 

schimbați, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va 
suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca tru-

pul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, și trupul acesta muritor să 

se îmbrace în nemurire”. 
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fuseseră mântuite și glorificate până atunci, cu doar câteva 

excepții. Acum, însă sfinții vor fi glorificați în întreaga lor 

ființă, în unirea dintre trup și suflet. 

III. Sfinții vor fi răpiți pe nori ca să Îl întâmpine pe 

Domnul în văzduh, iar cei răi și diavolii se vor înfățișa îna-

intea scaunului de judecată. După învierea sfinților, în-

treaga Biserică formată din toți aleșii din toate veacurile 

va sta strânsă laolaltă pe pământ, și aceștia se vor ridica 

de parcă ar avea aripi pentru a-L întâmpina pe Hristos. 

Atunci când Hristos va veni spre judecată, se pare că El nu 

va veni pe pământ, ci scaunul Lui de domnie va fi înteme-

iat în văzduh, pentru a putea fi văzut de toată vasta mul-

țime de oameni care se va aduna înaintea Lui. De aceea, 

sfinții se vor înălța la Mântuitorul lor. Apostolul ne spune 

că, atunci când morții în Hristos vor învia iar cei în viață 

vor fi schimbați, toți vor fi răpiți pentru a-L întâmpina pe 

Domnul în văzduh, și vor fi pe veci cu Domnul.2 Ce prive-

liște minunată va fi aceea când toate milioanele de sfinți 

se vor înălța astfel. 

Atunci va fi încheiată lucrarea de răscumpărare și în 

alt aspect: întreaga Biserică va fi eliberată complet și veș-

nic de această lume rea; ei vor părăsi pe veci acest pământ, 

unde au locuit ca străini și care a fost în mare parte scena 

necazului și a suferințelor lor, unde diavolul a domnit ca 

dumnezeu și i-a chinuit mult, într-un peisaj al spurcăciunii 

 
2 1 Tesaloniceni 4:16-17 – „Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel 
și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. 

Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să 

întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul”. 



CAPITOLUL 21  519 

 

și răutății, unde Hristos, Domnul lor, a fost batjocorit cu 

toată cruzimea și unde ei au fost urâți, ocărâți și prigoniți 

aproape fără încetare. Ei o vor părăsi astfel și nu își vor 

mai pune niciodată piciorul pe ea. Atunci se va face o se-

parare veșnică între ei și oamenii răi. Anterior, ei trăiseră 

amestecați în lume, și în multe situații era greu să se facă 

deosebire între cei buni și cei răi, însă acum totul va fi clar 

și va ieși la lumină. Atât sfinții cât și păcătoșii se vor înfă-

țișa în adevăratul lor caracter și cu adevărata față. Toată 

Biserica se va înălța acum la dreapta lui Hristos. Ce nor 

glorios vor forma ei acolo! 

Apoi lucrarea de răscumpărare va fi încheiată și în alt 

aspect, anume că Biserica va fi strânsă cu totul. Membrii 

ei au aparținut și anterior aceleiași adunări a sfinților, dar 

până atunci au fost despărțiți geografic și în timp. Unii 

ajunseseră deja în Rai, în timp ce alții s-au aflat pe pă-

mânt; cei de pe pământ s-au aflat la distanțe mari unii de 

alții, fiind separați de oceane late și de vastele continente. 

Acum, însă, toți vor fi adunați într-un singur loc, și nu vor 

mai fi separați niciodată. Acum nu doar că toți membrii 

Bisericii vor fi strânși împreună, ci toți vor fi strânși sub 

Capul lor, în prezența Lui glorioasă, și niciodată nu vor 

mai fi separați de El. 

În același timp, toți oamenii răi și toți diavolii vor fi 

aduși înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Ei vor 

fi adunați la stânga lui Hristos, și se consideră că vor ră-

mâne pe pământ, nefiind răpiți în văzduh asemenea sfin-

ților. Diavolul, acel șarpe vechi, va fi acum scos din Iad. El, 
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care a adus căderea și pierzarea omenirii la început, care 

s-a împotrivit atât de mult răscumpărării oamenilor, care 

a demonstrat de-a lungul istoriei că a fost un vrăjmaș in-

veterat al Răscumpărătorului, nu va mai putea face niciun 

rău Bisericii lui Dumnezeu, nici nu va mai fi tolerat să se 

atingă pe veci nici măcar de cel mai neînsemnat dintre 

membrii ei. În schimb, el este acum judecat și își va primi 

răsplata cuvenită pentru faptele lui. Acesta este momentul 

de care el a fost îngrozit dintotdeauna, vremea judecății 

lui și când își va primi dreapta pedeapsă. El, care, prin is-

pitirile lui, a condus cu răutate la răstignirea lui Hristos și 

a triumfat ca și cum ar fi ieșit biruitor, va ajunge acum să 

vadă consecințele acelei morți. De data aceasta, el trebuie 

să stea în fața aceluiași Isus, dar acum pentru a fi judecat, 

condamnat și aruncat pe veci în pierzarea veșnică tocmai 

de Isus. Dacă Satana, prințul Iadului, tremură cu mii de 

ani înainte la gândul condamnării lui, cu cât mai mult va 

tremura el, oricât de mândru și încăpățânat ar fi, când se 

va înfățișa înaintea tronului judecății lui Hristos! 

Apoi el va sta înaintea judecății sfinților, pe care i-a 

urât atât de mult, i-a lovit și rănit, căci sfinții vor fi alături 

de Hristos în judecată: „Nu știți că noi vom judeca pe în-

geri?” (1 Corinteni 6:3). Acum el va fi ca și cum ar fi pus 

sub picioarele Bisericii, așa cum spune apostolul în Ro-

mani 16:20: „Dumnezeul păcii îi va zdrobi în curând pe 

Satana sub picioarele voastre”. Când i-a ispitit la început 

pe părinții noștri să păcătuiască, prin viclenie și minciună, 

spunându-le că vor fi ca Dumnezeu, Satana nu s-a gândit 
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că ei chiar vor ajunge să fie ca niște zei, participând alături 

de Dumnezeu în judecata lui. El nu și-a imaginat că cei ce 

aveau natura celor pe care i-a ispitit, urmașii celor pe care 

i-a ispitit, vor ajunge în fapt să fie uniți cu Dumnezeu, că 

vor judeca lumea și că el însuși va sta tremurând și plin de 

uimire înaintea judecății lor. Astfel, toți diavolii Iadului, 

care s-au împotrivit atât de mult lui Hristos și Împărăției 

Lui, se vor înfățișa acum, în final, uluiți și îngroziți înaintea 

lui Hristos și a Bisericii Lui, care îi vor judeca și condamna. 

De asemenea, toți ceilalți vrăjmași ai lui Hristos vor fi 

aduși înaintea Lui. Cărturarii și fariseii, care au manifestat 

atâta ură față de Hristos, când a fost în starea Lui de sme-

rire, și care L-au prigonit până la moarte, vor fi chemați 

înaintea Lui. Cei care L-au judecat cândva pe Hristos ca 

răufăcător și care L-au batjocorit, L-au lovit și L-au scuipat 

în față, Îl vor vedea pe Hristos în gloria Lui uimitoare, 

exact așa cum a fost prevestit: „vă spun că de acum încolo 

Îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui 

Dumnezeu, și venind pe norii cerului” (Matei 26:64). Hris-

tos stătuse cândva înaintea scaunului lor de judecată, dar 

acum s-a întors roata, iar ei sunt chemați să stea înaintea 

Lui, cu fețele împietrite, cu limbile tremurând, cu dinții 

scrâșnind și cu genunchii lovindu-se unii de alții. 

De asemenea, se vor înfățișa și toții vrăjmașii și pri-

gonitorii cruzi ai Bisericii din toate secolele. Faraon și 

Egiptenii, Antioh Epifanul, cărturarii și fariseii, împărații 

păgâni persecutori, Iulian Apostatul, papii și papistașii 

cruzi, Gog și Magog – toți vor veni înaintea scaunului de 
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judecată al lui Hristos. Ei și sfinții pe care i-au prigonit în 

fiecare veac vor ieși la lumină, și trebuie să stea acum față 

în față înaintea marelui Judecător. Sfinții, așezați acum pe 

tronurile lor glorioase, vor fi făcuți judecătorii acestora, 

participând astfel la condamnarea prigonitorilor lor. Per-

secutorii vor ajunge acum să privească gloria celor pe care 

i-au disprețuit și tratat cu multă cruzime. În felul acesta, 

fața lucrurilor se va schimba, și toate lucrurile vor fi în-

dreptate. 

IV. Neprihănirea Bisericii va fi arătată, iar răutatea 

vrăjmașilor ei va ieși la lumină. Acei sfinți care au fost obi-

ectul mâniei, ocării și batjocurii lumii, care au fost dispre-

țuiți și condamnați de persecutorii lor fără motiv, vor fi 

răzbunați acum pe deplin. Ei se vor înfățișa îmbrăcați în 

roba strălucitoare a neprihănirii lui Hristos. Acum se va 

arăta înaintea lumii faptul că neprihănirea lui Hristos este 

neprihănirea ce le este dată aleșilor, și ei vor străluci îm-

brăcați în ea. Sfințenia lor va fi arătată înaintea tuturor, 

iar toate faptele lor bune vor fi aduse la lumină. Lucrurile 

bune pe care ei le-au făcut în secret vor fi arătate înaintea 

tuturor. Sfinții lui Dumnezeu care au fost tratați ca și cum 

ar fi fost gunoiul și pleava pământului, oameni considerați 

nepotriviți să trăiască, tratați mai rău decât animalele sau 

diavolii, se vor dovedi acum că au fost cei mai buni oameni 

de pe pământ. Dumnezeu va face ca neprihănirea lor să 

strălucească acum ca lumina, și judecata lor ca soarele la 

amiază. Acum se va arăta cine au fost acele persoane rele 

care nu meritau să trăiască, când vor ieși la lumină toată 
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răutatea vrăjmașilor lui Hristos și ai Bisericii Lui, toată 

mândria lor, toată răutatea, cruzimea și ura lor față de re-

ligia adevărată, toate acestea fiind prezentate în adevăra-

tele culori, potrivit faptelor lor oribile. 

Cei neprihăniți vor fi ascultați înaintea acestui mare 

Judecător, cei care nu au fost auziți de judecătorii nedrepți 

de pe pământ. Ei își vor putea susține acum cauza și vor fi 

înălțați în judecată împotriva persecutorilor lor, putând 

declara acum felul în care au fost tratați de aceștia. Acum 

va ieși la lumină toată răutatea celor răi, toate faptele lor 

ticăloase secrete, și înseși inimile lor vor fi întoarse pe dos, 

fiind aduse la lumină cele mai tainice gânduri ale inimilor 

lor. Lucrurile care au fost spuse în șoaptă și făcute la întu-

neric vor fi arătate la lumină și declarate înaintea îngerilor 

și a oamenilor. 

V. Va fi pronunțată sentința asupra celor drepți și asu-

pra celor nedrepți. Hristos, gloriosul Judecător, va da acea 

fericită sentință asupra Bisericii ce se va afla la dreapta 

Lui: „Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Îm-

părăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii” 

(Matei 25:34). Această sentință va fi pronunțată cu o dra-

goste infinită, cu un glas care va face ca fiecare inimă să se 

umple de bucurie. Astfel, Hristos va pronunța o sentință 

de îndreptățire asupra acelor milioane de credincioși care 

au suferit de pe urma sentințelor de condamnare aruncate 

asupra lor de către prigonitorii lor. El îi va îmbrăca în cin-

ste pe cei care au fost disprețuiți anterior, va declara că 

sunt ai Lui și va pune o cunună de slavă pe capetele lor 
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înaintea lumii întregi. Astfel, ei vor străluci ca soarele ală-

turi de Isus Hristos, în slavă și bucurie, și înaintea tuturor 

vrăjmașilor lor. 

Apoi va veni sentința de condamnare asupra celor răi: 

„Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, 

care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui” (Matei 

25:41). Așa vor fi condamnați vrăjmașii Bisericii, iar la 

sentința acestora își vor da consimțământul sfinții martiri, 

care au suferit din mâna acestora. Când aceste cuvinte de 

condamnare vor fi pronunțate, ele vor lovi fiecare inimă a 

celor aflați la stânga lui Hristos, străpungându-i cu o ulu-

ire și spaimă de neconceput. Fiecare silabă a sentinței va 

fi mai groaznică decât un fluviu de fulgere ce le-ar stră-

punge inimile. Ce strigăte, scrâșniri de dinți, schimonosiri 

ale fețelor, priviri înfiorătoare, acțiuni hidoase și glasuri 

înspăimântătoare vor fi văzute în acea vastă mulțime! 

VI. După aceasta, Hristos și toți sfinții Lui, alături de 

îngerii sfinți care le slujesc, vor părăsi acest pământ și vor 

merge în înaltul cerurilor. Hristos Se va înălța în gloria mă-

reață cu care S-a coborât, și, în unele aspecte, într-o glorie 

chiar mai mare, căci El Se va înălța acum împreună cu Bi-

serica aleșilor Lui, toți fiind glorificați în trup și suflet. 

Prima înălțare a lui Hristos la cer, după învierea Lui, a fost 

foarte glorioasă, însă această a doua înălțare, având ală-

turi trupul Său tainic, întreaga Sa Biserică, va fi cu mult 

mai glorioasă. Biserica răscumpărată va fi înălțată în în-

tregime cu El, într-o manieră extraordinar de fericită și 

triumfătoare. Toți vrăjmașii și persecutorii lor, care vor fi 
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abandonați pe pământ pentru a fi pedepsiți, vor vedea 

înălțarea lui Hristos și vor auzi cântecele aleșilor Lui. As-

tfel, Biserica lui Hristos va părăsi pe veci această lume 

blestemată, mergând în înaltul cerurilor, în Paradisul lui 

Dumnezeu, împărăția pregătită pentru ei de la întemeie-

rea lumii. 

VII. După plecarea lui Hristos, a sfinților și a îngerilor, 

această lume va fi arsă într-un mare cuptor, în care toți 

vrăjmașii lui Hristos și ai Bisericii Lui vor fi chinuiți în veci 

de veci. Acest adevăr este prezentat clar de apostol în 2 

Petru 3:7: „Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și 

păstrate, prin același Cuvânt, pentru focul din ziua de ju-

decată și de pieire a oamenilor nelegiuiți”. După ce Hristos 

și Biserica se vor înălța la o distanță anume de această 

lume, în care va rămâne doar mulțimea ticăloasă a celor 

răi, asupra căreia se va pune în practică sentința, această 

lume va fi trecută prin foc, foc care va veni fie din ceruri, 

fie din străfundul pământului, fie din ambele părți, la fel 

cum a venit apa la vremea potopului. Totuși, toată această 

lume va fi arsă. Cei răi vor fi loviți de groază și de spaimă 

când focul va începe să îi înconjoare și când nu vor găsi 

nicio cale de scăpare din el. Ce strigăte și vaiete vor fi prin-

tre acele multe milioane de oameni, când vor începe să in-

tre în acest cuptor uriaș, când întreaga lume va fi ca un 

cuptor plin de cea mai feroce arșiță! Așa spune apostolul 

Petru că „cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se 

vor topi de mare căldură, și pământul, cu tot ce este pe el, 

va arde... cerurile aprinse vor pieri, și trupurile cerești se 
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vor topi de căldura focului” (2 Petru 3:10, 12). Atât de fier-

binte va fi căldura focului, încât va arde pământul până în 

centrul lui: „Căci focul mâniei Mele s-a aprins, și va arde 

până în fundul locuinței morților, va nimici pământul și 

roadele lui, va arde temeliile munților” (Deuteronom 

32:22). 

Toți prigonitorii Bisericii lui Dumnezeu vor arde aici 

într-un foc veșnic, cei care i-au ars cândva pe sfinți pe 

rug urmând să sufere chinuri cu mult mai mari decât cele 

la care au putut să îi supună ei pe sfinții din vremea lor. 

Aici vor arde trupurile tuturor celor răi și vor fi chinuite 

pentru toată veșnicia, neputând să fie mistuiți vreodată. 

Mânia lui Dumnezeu se va revărsa asupra sufletelor lor. 

Chiar dacă sufletele celor din Iad suferă acum pedeapsa 

groaznică, totuși pedeapsa lor va fi crescută în Ziua Jude-

cății, așa încât ceea ce au suferit până atunci să pară, 

comparativ, ca un arest înaintea execuției. Diavolul, șar-

pele cel vechi, își va primi acum pedeapsa completă, iar 

groaza și spaima de care a tremurat în trecut se vor re-

vărsa asupra lui. Această lume, care fusese locul împără-

ției lui, unde se înălțase ca dumnezeu, va fi acum locul 

pedepsei sale complete, al chinului lui veșnic și total. Prin 

aceasta, unul dintre obiectivele lucrării de răscumpărare, 

anume punerea vrăjmașilor lui Hristos sub picioarele 

Lui, va fi împlinit pe deplin. Vrăjmașii Lui vor fi făcuți 

acum așternut al picioarelor Lui în cel mai deplin sens 

posibil. Acum se va împlini în totalitate prorocia din Ge-

neza 3:15: „Aceasta îți va zdrobi capul”. 
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VIII. În același timp, întreaga Biserică va intra alături 

de Hristos, Domnul ei glorios, în cerurile cerurilor, în sta-

rea celei mai înalte fericiri și slave veșnice. În timp ce lu-

mea pe care au lăsat-o la picioarele lor este cuprinsă de 

focul răzbunării lui Dumnezeu iar flăcările mănâncă din 

ea și cei răi intră în focul cel veșnic, întreaga Biserică va 

intra împreună cu Căpetenia ei glorioasă și cu toți sfinții 

îngeri, într-o manieră fericită, în Paradisul veșnic al lui 

Dumnezeu, palatul mărețului Iehova, Tatăl lor ceresc. Por-

țile se vor deschide larg ca ei să intre, iar Hristos îi va duce 

în cămările Lui în cel mai înalt sens posibil. Hristos îi va 

aduce aici și îi va înfățișa în slavă înaintea Tatălui, spu-

nând: „Iată, Eu și copiii pe care Mi I-a dat Domnul” (Isaia 

8:18), ca și cum ar spune: „Iată-Mă, împreună cu fiecare 

dintre cei pe care Mi I-ai dat din veșnicie în grijă, pentru 

ca ei să fie răscumpărați și glorificați, pentru care M-ai tri-

mis să sufăr mult spre răscumpărarea lor și pentru care ai 

creat calea răscumpărării făcând toate acele fapte mărețe 

și schimbări deosebite de-a lungul multor veacuri. Iată-i 

aici, răscumpărați perfect în trup și suflet. I-am eliberat 

din toate roadele rele ale căderii și de toți vrăjmașii lor. I-

am adus pe toți cu Mine, căci i-am îndreptățit deschis îna-

intea tuturor îngerilor și oamenilor, îndepărtându-i total 

de acea lume blestemată în care au fost nevoiți să sufere 

atât de mult. Iată, i-am adus aici înaintea scaunului Tău de 

domnie. Am făcut pentru ei tot ceea ce ai rânduit să fac. I-

am curățat perfect în sângele Meu, și iată-i aici, prezenți 

în sfințenie perfectă și strălucind în chip desăvârșit”. Apoi 

Tatăl îi va accepta, îi va socoti pe toți drept copiii Lui și îi 
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va primi, dându-le moștenirea veșnică și perfectă, și slava 

casei Sale, aducând cu această ocazie dovezi mai glorioase 

ale dragostei Sale decât până atunci, chemându-i și pri-

mindu-i să se bucure mai mult și mai desăvârșit de El. 

Acum va avea loc nunta Mielului în cel mai complet 

sens. Începutul perioadei glorioase ale Bisericii de pe pă-

mânt după căderea lui Antihrist, este ilustrat ca nunta Mi-

elului, dar după aceasta citim despre o altă nuntă a Mielu-

lui, după încheierea Zilei Judecății. După ce ucenicul prea-

iubit a primit o descriere a Zilei Judecății (Apocalipsa 20 și 

21), el spune că a văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pre-

gătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Hristos va 

aduce Biserica Lui în casa Tatălui Său din cer, prezentând-

o ca Mireasa Lui, fără pată sau zbârcitură sau orice lucru 

de acest fel. 

Mirele și Mireasa vor intra atunci în cer, îmbrăcați 

împreună în haine de nuntă, însoțiți de toată oștirea înge-

rilor glorioși. Acolo vor intra în sărbătoarea și bucuria căs-

niciei lor înaintea Tatălui, căci atunci va începe ziua nunții 

veșnice. Aceasta va fi ziua bucuriei inimii lui Hristos, de 

care Se va veseli mult alături de toți sfinții. Hristos Se va 

bucura de Mireasa Lui, iar Mireasa se va bucura de Mirele 

ei, în starea fericirii ei veșnice, pe care o vedem descrisă 

specific în capitolele 21 și 22 din Apocalipsa. 

Acum se va încheia întreaga lucrare de răscumpărare. 

Acum se va pune ultima piatră în clădirea ei. Pe parcursul 

acestei cărți, am trecut prin istoria Bisericii lui Dumnezeu 

în toate perioadele, văzând toate schimbările deosebite 
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care s-au produs și toate furtunile prin care ea a trecut de-

a lungul multor secole. Am văzut-o trecând prin încercări 

mari, dar acum iat-o ajungând în final în port, ancorată în 

înaltul cerurilor, în glorie completă și veșnică. Am parcurs 

alături de ea mai multe epoci ale timpului, așa cum ne-au 

călăuzit providența și Cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut 

cum toți vrăjmașii Bisericii au ajuns în pierzare veșnică, dar 

am văzut Biserica înfățișată în răscumpărarea ei desăvâr-

șită înaintea Tatălui din ceruri, bucurându-se de această 

slavă și binecuvântare indescriptibilă și de neconceput. Din 

acest moment înainte, Biserica se va bucura de această 

slavă de-a lungul veacurilor nesfârșite ale veșniciei. 

De acum toți vrăjmașii lui Hristos vor fi puși desăvâr-

șit sub picioarele Lui, iar El va triumfa total asupra păca-

tului și asupra Satanei, ca și asupra instrumentelor de care 

el s-a folosit, deopotrivă cu moartea și Iadul. Acum se vor 

împlini complet și desăvârșit toate promisiunile pe care 

Dumnezeu Tatăl le-a făcut lui Hristos, dinainte de înteme-

ierea lumii, promisiunile legământului răscumpărării. 

Hristos va obține acum în chip desăvârșit bucuria care a 

fost pusă înaintea Lui, pentru care a trecut prin acele mari 

suferințe în starea Sa de smerire. Acum vor fi împlinite 

toate nădejdile și așteptările sfinților. Starea anterioară a 

Bisericii a fost una caracterizată de o lucrare progresivă și 

pregătitoare, dar acum Biserica a ajuns în starea perfectă 

a slavei ei. Toată strălucirea Bisericii de pe pământ se va 

dovedi acum o biată umbră prin comparație cu gloria ei 

finală din ceruri. 
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Hristos, Marele Răscumpărător, va fi acum lăudat și 

proslăvit în perfecțiunea lucrării Lui, Dumnezeu Tatăl va 

fi glorificat în El, iar Duhul Sfânt va fi glorificat pe deplin 

în ce privește perfecțiunea lucrării Sale în inimile tuturor 

aleșilor. Acum vor fi desăvârșite cerurile noi și pământul 

cel nou, sau starea înnoită a lucrurilor, după ce este distrus 

chipul material al cerurilor vechi și al pământului cel 

vechi: „Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou; pentru 

că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, și marea nu 

mai era” (Apocalipsa 21:1). Marele Răscumpărător va de-

săvârși acum orice lucru care ține de lucrarea răscumpă-

rării, lucrare pe care El a început-o imediat după căderea 

omului în păcat. Cine poate să își închipuie triumful acelor 

laude care vor fi cântate în ceruri cu această ocazie deose-

bită, un triumf cu mult mai măreț decât la căderea lui An-

tihrist. Ioan, ucenicul preaiubit (Apocalipsa 19) pare să fie 

lipsit de expresiile potrivite pentru a descrie acele laude: 

„Și am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor 

ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: 

‚Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a 

început să împărățească’” (v. 6). Cu cât mai imposibil de 

descris vor fi laudele ce vor fi cântate în ceruri după înche-

ierea tuturor lucrurilor. Cum vor fi laudele acelei mulțimi 

vaste și glorioase ca niște tunete puternice! 

Cum au trecut toate lucrurile și ce stare glorioasă ca-

racterizează universul pentru toată veșnicia! Așa cum 

Hristos, când a intrat la început în lucrarea de răscumpă-

rare, a primit Împărăția în încredințare de la Tatăl, luând 
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asupra Lui sarcina de administrare a treburilor universu-

lui, gestionându-le pe toate așa încât să le supună scopu-

rilor acestei lucrări, tot așa acum, după ce lucrarea a fost 

încheiată, El va pune Împărăția înapoi în mâinile lui Dum-

nezeu Tatăl: „În urmă, va veni sfârșitul, când El va da Îm-

părăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimi-

cit orice domnie, orice stăpânire și orice putere” (1 Corin-

teni 15:24). De acum Hristos va înceta să domnească în 

această calitate. Deși este scris: „Va împărăți peste casa lui 

Iacov în veci, și Împărăția Lui nu va avea sfârșit” (Luca 

1:33); și „Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică, și nu va 

trece nicidecum, și împărăția Lui nu va fi nimicită nicio-

dată” (Daniel 7:14), totuși, sensul este că Hristos va da 

acea Împărăție sau stăpânire pe care o are asupra lumii, 

ca delegat sau vice-regent al Tatălui, pe care Tatăl i-a în-

credințat-o pentru a fi gestionată în supunere față de acest 

măreț plan de răscumpărare. Obiectivul acestei trimiteri 

sau delegări pe care Hristos a avut-o din partea Tatălui 

pare să fie acela de a sluji acestui plan specific de răscum-

părare, astfel că, după ce acest plan este realizat în totali-

tate, însărcinarea încetează, iar Hristos Îi va da Împărăția 

Tatălui, de la care a primit-o.3 

 

  

 
3 Edwards tratează subiectul autorității împărătești a lui Hristos doar în relație cu rolul 
asumat de Hristos ca Fiul lui Dumnezeu în planul de răscumpărare. Având în vedere 

doctrina Trinității, Hristos, ca Dumnezeu, nu încetează niciodată să exercite autoritate 

împărătească asupra universului. – n.tr. 
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Capitolul 22.  

RECAPITULARE FINALĂ 

 

În cele ce urmează voi trage câteva concluzii pe baza 

a ceea ce am spus până acum despre această învățătură. 

I. Din toate acestea putem învăța cât de măreață este 

această lucrare de răscumpărare. Până aici am prezentat, 

chiar dacă într-o manieră foarte imperfectă, progresul în-

tregii lucrări de răscumpărare, de la începutul ei, după că-

derea omului în păcat, până la finalul acesteia, la sfârșitul 

lumii. Am arătat felul în care Dumnezeu a continuat să 

construiască această clădire, printr-o succesiune lungă de 

lucrări minunate, avansând dintr-un veac în altul, până ce 

s-a pus piatra finală. De aceea, acum ar trebui să vedem 

cât de măreață este această lucrare. Atunci când privesc la 

anumite edificii deosebite, oamenii le admiră măreția, așa 

că și noi am putea să admirăm acum, după ce am prezentat 

lucrarea de răscumpărare în plinătatea ei, măreția acestei 

clădiri a lui Dumnezeu, pe care El a zidit-o veac după veac. 

După ceea ce am spus până acum, cred că există trei lu-

cruri prin care ni se arată cât de măreață este lucrarea de 

răscumpărare. 

1. Măreția acelor evenimente specifice și lucrări ale 

providenței prin care ea este realizată dovedește cât de 

mărețe sunt acele lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut și 
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care constituie părți ale acestei lucrări minunate! Ce lu-

cruri deosebite au fost făcute în lume pentru pregătirea 

căii pentru venirea lui Hristos spre realizarea răscumpă-

rării, și ce lucruri speciale s-au făcut pentru obținerea ei! 

Ce lucru minunat a realizat Hristos prin a Se pune în pos-

tura nemijlocită pentru această răscumpărare, anume prin 

întruparea Lui, așa încât Dumnezeu să devină Om! Ce lu-

cruri extraordinare s-au făcut prin acea răscumpărare, așa 

încât o Persoană, care este Iehova cel veșnic, să trăiască pe 

pământ vreme de treizeci și ceva de ani într-o stare sme-

rită și disprețuită, să Își petreacă viața în trudă și sufe-

rințe, și în final să moară pe cruce! Ce lucruri fără egal s-

au făcut pentru succesul aplicării răscumpărării lui Hristos! 

Ce lucruri mărețe s-au realizat pentru așezarea Lui într-o 

stare așa încât să garanteze reușita acestei lucrări! Pentru 

aceasta, El a înviat din morți și S-a înălțat la cer, toate lu-

crurile fiindu-I supuse. Cât de multe minuni s-au făcut și ce 

schimbări extraordinare s-au produs în lume, și cât de 

multe altele la fel de speciale vor fi realizate până la final! 

2. Mulțimea evenimentelor deosebite prin care Dum-

nezeu a continuat să împlinească această lucrare arată cât 

de măreață este ea. Acele schimbări extraordinare sunt 

atât de multe încât umplu istoria. Lucrările minunate care 

s-au făcut la creația lumii au umplut cele șase zile, dar dis-

pensațiile mărețe prin care lucrarea de răscumpărare a 

fost realizată progresiv sunt atât de multe, încât ele umplu 

șase sau șapte mii de ani, cel puțin, așa cum avem motive 

să concluzionăm din Cuvântul lui Dumnezeu. În această 
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lucrare s-au făcut lucruri speciale înaintea potopului; în 

timpul acestuia, lumea a fost distrusă prin ape, iar Biserica 

lui Dumnezeu a fost ocrotită în chip minunat de apele po-

topului, pentru a duce mai departe această lucrare. După 

potop, Dumnezeu a înfăptuit lucruri deosebite în reașeza-

rea lumii, a făcut minuni în vremea turnului Babel și a dis-

persării popoarelor, în scurtarea zilelor vieții omului, în 

chemarea lui Avraam, în distrugerea Sodomei și Gomorei, 

și în acea lungă serie de acțiuni minunate ale providenței 

Lui în viețile lui Avraam, Isaac, Iacov și Iosif, făcând apoi 

acele minuni extraordinare din Egipt și de la Marea Roșie, 

din pustie și din Canaan în vremea lui Iosua, apoi printr-o 

succesiune lungă de acțiuni extraordinare înfăptuite din 

veac în veac în poporul Israel. 

Ce lucruri excepționale a făcut Dumnezeu răsturnând 

adesea lumea înainte de venirea lui Hristos, totul având ca 

obiectiv deschiderea căii pentru venirea Lui! Ce lucruri 

mărețe s-au făcut în același timp în vremea lui Hristos și 

după aceea, prin distrugerea împărăției Satanei din impe-

riul păgân și astfel, prin ocrotirea Bisericii Sale în vremu-

rile întunecate ale papalității și apoi aducând o lumină de-

osebită prin Reformă! Ce multe lucrări deosebite și uimi-

toare vor fi făcute în vremea glorioasă a Bisericii, ca și în 

ultima venire a lui Hristos, în Ziua Judecății, prin distru-

gerea lumii și înălțarea întregii Biserici la cer! 

3. Această lucrare este dovedită glorioasă prin distru-

gerea perfectă și veșnică a celor răi, și prin glorificarea fi-

nală a celor drepți.   
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Haideți să aruncăm o privire asupra acestei clădiri, 

acum, când descrierea ei este finalizată și ultima piatră este 

așezată. În vremea apostolilor, ea a fost prezentată ca având 

o slavă deosebită, fiind mult mai glorioasă în perioada lui 

Constantin, și crescând după căderea lui Antihrist. Totuși, 

la sfârșitul tuturor lucrurilor, această clădire va avea o stră-

lucire mult superioară oricărei etape anterioare. Acum pu-

tem vedea măreția ei maximă, arătând ca o structură com-

pletă, al cărei vârf străpunge cerul cerurilor, o clădire vred-

nică de Dumnezeul cel măreț, Împăratul împăraților. 

Din ceea ce s-a spus, se poate argumenta că lucrarea 

de răscumpărare este cea mai măreață dintre toate lucră-

rile lui Dumnezeu pe care le cunoaștem, fiind de altfel țelul 

tuturor celorlalte lucrări ale Lui. Din tot ceea ce am spus 

reiese clar că aceasta este cea dintâi dintre toate lucrările 

providenței lui Dumnezeu, și că toate sunt subordonate lu-

crării răscumpărării. Vedem că toate schimbările produse 

în lume servesc acestui plan măreț. Asta ne arată că lucra-

rea de răscumpărare este cu mult mai deosebită decât cea 

a creației, pentru că lucrarea creației este săvârșită pentru 

a-i servi răscumpărării, la fel cum folosirea unei case este 

scopul pentru care ea este construită. Lucrarea de răscum-

părare este suma tuturor lucrărilor providenței lui Dum-

nezeu, căci toate îi sunt subordonate, la fel cum lucrarea 

noii creații este superioară creației vechi. Astfel, Templul 

a depășit cortul întâlnirii în strălucire și măreție, noul le-

gământ l-a depășit pe cel vechi, noua dispensație a Evan-

gheliei a depășit dispensația lui Moise, tronul de domnie 
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al lui David l-a depășit pe cel al lui Saul, preoția lui Hristos 

a depășit preoția lui Aaron, noul Ierusalim l-a depășit pe 

cel vechi și noua creație o depășește cu mult pe cea veche. 

Dumnezeu nu a folosit creația pentru niciun alt scop 

decât pentru a sluji scopurilor lucrării de răscumpărare. În 

acest sens, El a creat omenirea și a dispus de ea, a creat în-

gerii, acest pământ și cerurile cele mai înalte pentru atinge-

rea acestui scop. Dumnezeu a creat lumea pentru ca aceasta 

să Îi dea o Mireasă și o Împărăție Fiului Său, ca să fie scena 

Împărăției lui Hristos și a căsătoriei Lui spirituale cu Bise-

rica, și pentru aceasta a trecut întreaga creație prin toate 

durerile și suferințele ei. Această lucrare de răscumpărare 

este atât de superioară tuturor celorlalte lucrări ale lui 

Dumnezeu, încât toate celelalte trebuie privite fie ca părți 

din ea, fie ca apendice ale ei, fie dependente de ea într-un 

fel și alimentând-o, așa încât toate hotărârile lui Dumnezeu 

se îndreaptă către ea și aparțin, într-un fel sau altul, legă-

mântului veșnic al răscumpărării care a fost stabilit între 

Tatăl și Fiul înainte de întemeierea lumii. Orice hotărâre a 

lui Dumnezeu este, într-un fel sau altul, concentrată pe acel 

legământ. Această lucrare de răscumpărare este atât de mă-

reață încât nu trebuie să ne surprindă că îngerii doresc să o 

privească. Nu trebuie să ne mire că se pune un accent atât 

de mare pe ea în Scriptură, că se insistă atât de mult pe ea 

în părțile narative, în profețiile și în cântările Bibliei, căci 

lucrarea de răscumpărare este subiectul central al întregii 

Scripturi, al doctrinelor, făgăduințelor, simbolurilor, cântă-

rilor, narațiunilor și profețiilor ei. 
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II. Putem învăța că Dumnezeu este Alfa și Omega, în-

ceputul și sfârșitul tuturor lucrurilor. Așa sunt titlurile și 

trăsăturile care Îi sunt atribuite în Scriptură: „Cine a făcut 

și a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat Neamurile 

de la început, Eu, Domnul, cel dintâi și Același până în cele 

din urmă veacuri” (Isaia 41:4). Scriptura Îi atribuie lui 

Dumnezeu astfel de titluri oricând vorbește despre lucra-

rea providenței Lui, mai ales în legătură cu măreața lu-

crare de răscumpărare.1 De aceea, când Hristos descoperă 

evenimentele viitoare excepționale ale providenței în legă-

tură cu Biserica și poporul Său, și face acest lucru față de 

ucenicul Ioan, El Își descoperă adeseori propria Persoană 

în această calitate: „‚Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și 

Sfârșitul’, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era 

și Cel ce vine, Cel Atotputernic... În ziua Domnului eram în 

Duhul. Și am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sune-

tul unei trâmbițe, care zicea: ‚Eu sunt Alfa și Omega, Cel 

dintâi și Cel de pe urmă” (Apocalipsa 1:8, 10-11). Alfa și 

Omega sunt prima și ultima dintre literele alfabetului din 

limba greacă, și este evident că au sensul că El este primul 

și ultimul, începutul și sfârșitul, așa cum spune Scriptura 

în Apocalipsa 21:6: „Apoi mi-a zis: ‚S-a isprăvit! Eu sunt 

 
1 Isaia 44:6-7 - „Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și Răscumpărătorul lui, 

Domnul oștirilor: ,Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, și afară de Mine, nu este alt 

Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca Mine (să spună și să-Mi dovedească!), de când i-
am făcut pe oameni din vremile străvechi? Să vestească viitorul și ce are să se întâm-

ple!’” Isaia 48:9-12 – „Din pricina Numelui Meu, sunt îndelung răbdător, pentru slava 

Mea Mă opresc față de tine, ca să nu te nimicesc. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-

am găsit argint; te-am lămurit în cuptorul urgiei. Din dragoste pentru Mine, din dra-
goste pentru Mine vreau să lucrez! Căci cum ar putea fi hulit Numele Meu? Nu voi da 

altuia slava Mea. ‚Ascultă-Mă, Iacove! Și tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu sunt 

Cel dintâi, și tot Eu sunt și Cel din urmă”. 
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Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul”. La fel subliniază 

Apocalipsa 22:12-13: „Iată, Eu vin curând; și răsplata Mea 

este cu Mine, ca să îi dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt 

Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și 

Sfârșitul”. Am văzut cu ce scop a început Dumnezeu șirul 

acțiunilor providenței Sale la începutul generațiilor oame-

nilor, și felul în care El a dus înainte aceste lucruri potrivit 

aceluiași obiectiv, fără să eșueze vreodată. Am văzut felul 

în care, în final, toate lucrurile Îi sunt atribuite și, de aceea, 

putem exclama alături de apostol: „O, adâncul bogăției, în-

țelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse 

sunt judecățile Lui, și cât de neînțelese sunt căile Lui!... Din 

El, prin El, și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie 

slava în veci! Amin” (Romani 11:33, 36). 

Am văzut cum alte lucruri au ajuns la sfârșit unul 

după altul, cum țările, împărățiile și regatele s-au ridicat, 

au căzut și n-a mai rămas nimic de ele, chiar și cele mai 

mari și mai puternice. Am văzut cum lumea s-a schimbat 

adesea și încă se va mai schimba, cum ea a fost distrusă 

odată prin apă și cum va fi distrusă total prin foc, la sfâr-

șitul vremurilor, însă Dumnezeu rămâne același de-a lun-

gul tuturor veacurilor. El a existat înainte de începutul 

acestei întregii istorii, și va exista și după sfârșitul ei: „Tu 

ai întemeiat în vechime pământul, și cerurile sunt lucrarea 

mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne; toate se 

vor învechi ca o haină; le vei schimba ca pe un veșmânt, și 

se vor schimba” (Psalmul 102:25-26). Astfel, Dumnezeu 

este Cel ce este, Cel ce a fost și Cel ce vine. 
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Am văzut felul în care toți ceilalți dumnezei pier, și 

aceasta într-o varietate de circumstanțe. Cei din popoarele 

din jurul Canaanului și din Imperiul Roman sunt toți dis-

truși, la fel cum este închinarea ce le-a fost adusă acestora 

în acest Imperiu.  

Am văzut cum Antihrist, care a pretins că este un 

dumnezeu pe pământ, cum Mohammed, care pretinde 

onoruri religioase, cum toți zeii păgâni din lume vor 

ajunge la sfârșit și cum Satana, marele balaur, acel șarpe 

din vechime, care s-a înălțat pe sine ca dumnezeu al aces-

tei lumi, va fi aruncat în lacul de foc, unde va suferi pe-

deapsa lui completă, însă Iehova va rămâne. Împărăția Lui 

este veșnică și stăpânirea Lui nu are sfârșit. Am văzut ce 

schimbări extraordinare au avut loc în lume, însă Dumne-

zeu este neschimbător, același ieri, azi și în veci. 

Am început studiul nostru la izvorul acțiunilor provi-

denței lui Dumnezeu, și am urmat șirul de evenimente cu 

toate unduirile lui, până ce am ajuns la capăt. Așa cum el 

a început în Dumnezeu, așa se va sfârși în Dumnezeu. 

Dumnezeu este oceanul infinit în care se varsă tot acest 

râu al providenței Lui. Providența este ca o roată imensă, 

al cărei cerc este uimitor, având slava Dumnezeului lui Is-

rael deasupra lui, așa cum este ilustrat în viziunea lui Eze-

chiel. Am văzut mișcările acestei roți și felul în care ea s-a 

învârtit în mâna lui Dumnezeu, întorcându-se mereu la El. 

Toate evenimentele providenței divine sunt asemenea za-

lelor unui lanț. Prima este de la Dumnezeu, și tot așa ul-

tima ajunge tot la El. 
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III. Putem vedea din ceea ce am spus că Hristos are 

întâietatea în toate lucrurile. El este marele Răscumpără-

tor. De aceea, deoarece lucrarea de răscumpărare este 

esența și suma lucrărilor providenței lui Dumnezeu, ea 

dezvăluie gloria Domnului nostru Isus Hristos arătându-L 

mai presus de orice, prin toate lucrurile și în toate lucru-

rile. Faptul că Dumnezeu a vrut ca lumea să fie folosită de 

Fiul Său în lucrarea de răscumpărare este motivul pentru 

care a creat-o prin El.2 Ceea ce am spus demonstrează că 

toate planurile lui Dumnezeu sunt gândite în Hristos, iar 

El este mai presus de orice și deasupra tuturor. Toate lu-

crurile depind de El și sunt guvernate de El, fiind create 

pentru El.3 Dumnezeu L-a așezat pe Fiul Său mai presus 

de toți împărații pământului și Îi așază scaunul de domnie 

deasupra tronurilor acestora. Dumnezeu a înălțat întot-

deauna și a susținut Împărăția Lui, pe când altele au pierit. 

Acest lucru se va dovedi în final, oricât de mult I s-ar îm-

potrivi împărățiile acestei lumi vreme de multe veacuri. 

Toate celelalte împărății vor cădea, dar Împărăția Lui este 

ultima, și ea nu va face loc alteia. 

 
2 Efeseni 3:9-12 – „și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei 

taine, ascunsă din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile; pentru ca domni-
ile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus 

de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Dom-

nul nostru. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu 
încredere”. 
3 Coloseni 1:15-18 – „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată 

zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, 

cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâ-
niri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, și 

toate se țin prin El. El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut 

dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea”. 
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Vedem că orice schimbare s-ar produce în lumea 

aceasta și oricât de mult s-ar înălța vrăjmașii lui Hristos, 

El continuă să domnească cu putere absolută și cu glorie 

infinită. În final, poporul Lui este mântuit în chip desăvâr-

șit și făcut fericit, pe când vrăjmașii Lui devin așternutul 

picioarelor Sale. Astfel, Dumnezeu Îi dă Fiului Său lumea 

ca moștenire. 

IV. Dacă ne gândim bine la tot ceea ce am studiat, acest 

lucru ne va sluji mult arătându-ne consecvența, ordinea și 

frumusețea lucrării providenței lui Dumnezeu. Dacă anali-

zăm evenimentele din orice altă perspectivă, totul va părea 

încețoșat și confuz, asemenea spumei valurilor, ca și cum 

schimbările succesive ar fi survenit pur și simplu aleato-

riu, fără vreun obiectiv cert. Dar dacă analizăm evenimen-

tele providenței în lumina în care ele au fost așezate îna-

intea noastră și în care Scriptura ni le prezintă, ele se vor 

dovedi o succesiune bine rânduită de evenimente, toate fi-

ind îndreptate cu înțelepciune într-o armonie și consec-

vență excelentă, concentrându-se către un singur obiectiv 

final. Roțile providenței nu se mișcă printr-o șansă oarbă, 

ci ele sunt pline de ochi de jur împrejur, așa cum le prezintă 

Ezechiel, fiind ghidate de Duhul lui Dumnezeu. Oriunde 

merge Duhul, acolo merg și ele. Toate lucrările providenței 

lui Dumnezeu din toate veacurile se întâlnesc în final ca 

niște linii care converg.  

Lucrarea providenței lui Dumnezeu este unică, ase-

menea lucrării creației. Evenimentele providenței nu sunt 

niște acțiuni distincte și independente, ci mai degrabă ele 
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constituie multele părți diferite ale unei singure lucrări, 

ale unui singur plan. El sunt toate conectate, asemenea 

mai multor părți ale unei singure clădiri. Da, ele pot părea 

pietre diferite, bucăți diferite de lemn, dar toate sunt 

asamblate potrivit pentru a forma o singură clădire. Ele au 

o singură temelie și sunt unite, în final, de o singură piatră 

din capul unghiului. 

Providența poate fi asemănată cu un râu mare și lung, 

care are numeroase brațe și afluenți, fiecare începând să 

curgă dintr-o regiune diferită și la o distanță mare unul de 

celălalt, dar toate sunt îndreptate către un singur punct cen-

tral. După ce își parcurg cursurile foarte diverse și, în apa-

rență, contrare, toate își strâng apele într-un singur curs, 

pe măsură ce se apropie de sfârșitul comun, și, în final, 

varsă aceste ape printr-o singură gură în același ocean. Di-

feriții afluenți ai acestui râu ar putea să ni se pară că gene-

rează confuzie în mintea noastră, pentru că avem o price-

pere limitată, așa că nu putem vedea întregul dintr-o dată. 

Un om care vede deodată numai unul sau doi afluenți, nu 

poate spune încotro se îndreaptă cursul acestora. Albia lor 

pare foarte încurcată și acești afluenți par să meargă în di-

recții diferite, poate chiar contrare. Dacă ar fi privite chiar 

de la distanță, ar părea că există numeroase obstacole și im-

pedimente în calea lor, cum ar fi rocile și munții, lucruri 

care ar împiedica unirea celor două cursuri de apă și curge-

rea lor în ocean. Totuși, dacă le urmărim cursul, vom vedea 

că, în final, ele se unesc și se varsă în același ocean măreț. 

Niciunul dintre acești afluenți nu eșuează în cursul lui. 
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V. Putem susține hotărât că Scriptura este Cuvântul 

lui Dumnezeu, pentru că doar ea ne informează ce anume 

dorește Dumnezeu prin lucrările Lui. Nu încape îndoială că 

Dumnezeu urmărește un scop anume și pune în aplicare 

un anumit plan prin diferitele schimbări care au loc în 

lume din secol în secol. Este foarte rațional să spunem că 

există un plan măreț față de care Dumnezeu, în providența 

Lui, subordonează toate schimbările succesive și mărețe 

din această lume. Este rațional să tragem concluzia că 

toate schimbările ce au avut de la începutul lumii și vor 

avea loc până la sfârșitul ei, nu sunt decât elemente dife-

rite ale aceluiași plan, toate conducând la producerea eve-

nimentului măreț și la atingerea obiectivului final pe care 

Creatorul și Stăpânul măreț al acestei lumi le are în ve-

dere. Acest plan nu va fi finalizat și obiectivul lui nu se va 

împlini complet decât la sfârșitul lumii, când va avea loc 

ultima ei schimbare. 

Nu există nimic altceva în afara Scripturii, care să ne 

informeze în ce constă acest plan al lui Dumnezeu în lu-

crările Sale. Nimic altceva nu pretinde că prezintă întreaga 

serie de lucrări ale providenței lui Dumnezeu, de la înce-

put până la sfârșit, și că ne informează de felul în care 

toate lucrurile erau de la început din Dumnezeu, care este 

scopul lor, cum au fost rânduite de la început, cum se vor 

succeda până la sfârșitul lumii, cum se vor împlini în final 

și cum toate lucrurile se vor raporta atunci la Dumnezeu. 

Numai Scriptura pretinde că ne arată felul în care toate 

schimbările sunt conectate de Dumnezeu din veac în veac 
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în același plan. Nimic altceva nu poate spune că ne arată 

ceea ce Dumnezeu are să împlinească prin lucrurile pe 

care El le-a înfăptuit, le înfăptuiește și le va înfăptui, 

anume ce urmărește El prin acestea. Numai Scriptura pre-

tinde că poate demonstra cum, prin acțiuni certe și dis-

tincte, lumea aceasta a fost creată, și doar ea ne poate 

spune care a fost originea tuturor lucrurilor. Doar Biblia 

ne prezintă cum Dumnezeu a guvernat lumea de la înce-

putul generațiilor de oameni de pe pământ, într-o succesi-

une bine rânduită în istorie; și nimic altceva nu ne pre-

zintă cum El va stăpâni și cum conduce lumea până la sfâr-

șitul ei, prin profețiile despre evenimentele viitoare, potri-

vit provocării pe care Dumnezeu o lansează la adresa zei-

lor, prorocilor și învățătorilor păgânilor în Isaia 41:22-23: 

„Să le arate, și să ne spună ce are să se întâmple; care sunt 

prorociile pe care le-ați făcut vreodată? Spuneți, ca să 

luăm seama la ele, și să le vedem împlinirea; sau, vestiți-

ne viitorul. Spuneți-ne ce se va întâmpla mai târziu, ca să 

știm că sunteți dumnezei, faceți măcar ceva bun sau rău, 

ca să vedem și să privim cu toții”. 

Rațiunea ne arată că este potrivit și necesar ca ființele 

inteligente și raționale din lume să cunoască ceva despre 

planul și scopul lui Dumnezeu în lucrările Lui, căci oame-

nii sunt fără îndoială interesați și vizați de acestea. Planul 

lui Dumnezeu prin lucrările Lui le privește neîndoielnic pe 

făpturile Lui raționale, nu atâta pe animale și pe lucrurile 

fără viață. Schimbările pe care planul măreț al lui Dumne-

zeu le conține și care se fac în lume, au ca țintă principală 
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oamenii și vizează starea lor spirituală, nu situația lucru-

rilor fără viață sau rațiune. De aceea, este necesar ca oa-

menii să cunoască unele lucruri despre acest plan, mai ales 

că rațiunea ne arată că Dumnezeu le-a dat făpturilor Sale 

inteligente o abilitate specială de a-L recunoaște în lucră-

rile Sale, cu scopul de a vedea gloria Lui în ele și de a-I da 

slavă. Dar cum pot să vadă ei gloria lui Dumnezeu în lu-

crările Lui, dacă nu știu ce plan și ce scop are El în această 

lume? 

Mai mult, este potrivit ca omenirea să fie informată 

cumva de planul lui Dumnezeu în stăpânirea Lui peste 

această lume, așa încât să poată fi făcuți în stare să parti-

cipe activ în acel plan, să îl promoveze și să acționeze în el 

ca prieteni și supuși ai Lui. De aceea, este rațional să spu-

nem că Dumnezeu i-a dat o anume revelație omului pentru 

a-l informa de acest plan, iar această revelație se găsește 

doar în Biblie. Din Biblie putem învăța de originea tuturor 

lucrurilor și în ea avem o descriere a planului lui Dumne-

zeu care s-a desfășurat de la început, de-a lungul tuturor 

secolelor istoriei omenirii. Aici ni se spune care este scopul 

lui Dumnezeu, care este mărețul Lui țel, felul cum El a al-

cătuit acest plan extraordinar și care sunt lucrurile pe care 

El le face pentru a-l împlini. Aici avem cea mai rațională 

descriere a acestui subiect, unul vrednic de Dumnezeu și 

care ne arată din plin strălucirea perfecțiunilor Lui, măre-

ția Lui, înțelepciunea Sa, sfințenia Lui glorioasă, harul și 

dragostea Lui infinite, ca și înălțarea Lui peste toți, ca în-

ceputul și sfârșitul în toate. 
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Aici ni se arată diferitele părți ale lucrării providenței 

și cum toate sunt interconectate într-un cadru bine rân-

duit, frumos și glorios. În Biblie primim descrierea între-

gului plan al providenței, de la începutul și până la sfârși-

tul lumii, fie prin descrieri narative, fie prin profeții, prin 

care ni se spune care va fi soarta tuturor lucrurilor, care 

va fi sfârșitul vrăjmașilor lui Dumnezeu și cum se va face 

mântuirea și proslăvirea Bisericii Sale, alături de înteme-

ierea, zidirea și desăvârșirea Împărăției veșnice a Fiului 

Său. 

Cât de rațională, vrednică de crezare și minunată este 

această revelație! Ce carte minunată este Biblia, care con-

ține lucruri mai prețioase decât toate celelalte cărți din 

lume! Ce personaje regăsim aici, în cartea lui Dumnezeu! 

Ea este cartea marelui Iehova, care i-a dat-o omenirii spre 

învățătură, o lumină fără de care am rămâne în întuneric, 

confuzie și pierzare. 

VI. Putem vedea măreția glorioasă și puterea lui Dum-

nezeu manifestate în această lucrare de răscumpărare. Pu-

terea Lui glorioasă se arată în susținerea Bisericii Lui atât 

de mult timp și în continuarea acestei lucrări în ea, ocro-

tind-o adeseori când era doar o licărire, doar ca un muc 

care abia de mai fumegă, în care focul aproape că s-a stins, 

iar puterile pământului și ale Iadului și-au dat mâinile 

pentru a o distruge. Dumnezeu nu le-a permis niciodată să 

stingă acest foc, astfel că, în final, va face ca judecata Lui 

să fie biruitoare. Dumnezeu glorifică puterea Lui în slăbi-

ciunea Bisericii, în a-i face pe copiii Lui, care sunt ca niște 
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prunci, în stare să triumfe în final asupra întregului pă-

mânt și a Iadului, astfel că ei vor călca pe lei și pe vipere, 

călcând în picioare balaurul și leul. Puterea glorioasă a lui 

Dumnezeu se dovedește prin a cuceri numeroșii și puter-

nicii Lui dușmani prin acea Persoană care a fost cândva un 

prunc pus într-un staul, și care a crescut ca un om sărac, 

slab și disprețuit. El îi biruiește pe toți și triumfă asupra 

lor chiar cu arma lor, anume crucea. 

Măreția glorioasă a lui Dumnezeu se dovedește prin cu-

cerirea tuturor dușmanilor puternici ai Biserici veac după 

veac; prin cucerirea Satanei, acel duh mândru și puternic, 

și a întregii lui oștiri drăcești; prin punerea lui sub picioa-

rele Sale, la mult timp după ce acesta s-a erijat ca dumnezeu 

al acestei lumi, și după ce și-a dat toate silințele pentru a 

rămâne astfel. Hristos l-a biruit, diavolul a fost izgonit, așa 

că nu i s-a găsit loc sub cer; dar el a fost aruncat pe pământ, 

laolaltă cu îngerii lui. El este cucerit în acea împărăție în 

care și-a manifestat toată mândria, viclenia și cruzimea, 

anume împărăția lui Antihrist. Puterea glorioasă a lui Dum-

nezeu se dovedește prin cucerirea diavolului și prin aduce-

rea lui sub picioarele Sale, la mult timp după ce Satana și-a 

folosit puterea la maximum. El a fost cândva cucerit și în-

depărtat în imperiul său păgân din Roma, după ce își întă-

rise puterea în acele părți ale lumii, începând de la zidirea 

turnului Babel. Ea se dovedește de asemenea prin zdrobi-

rea împărăției lui într-un fel mai fatal și mai universal, în 

toată lumea, după ce Satana a avut o altă oportunitate de a 

se întări vreme de multe secole, prin a întemeia acele două 
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mari împărății ale lui Antihrist și Mohammed, și de a-și în-

tări interesele în lumea păgână. Am văzut cum aceste împă-

rății ale vrăjmașilor lui Dumnezeu păreau puternice, imposi-

bil de cucerit; totuși, când Dumnezeu Se arată, ele sunt mis-

tuite așa cum se topește grăsimea mieilor înaintea focului și 

sunt purtate departe de vârtejul de vânt cum este purtată 

pleava. 

Acele împărății puternice ale lui Antihrist și Moham-

med, care s-au arătat atât de strașnice secole la rând și au 

călcat lumea sub picioarele lor, se vor mistui ca o umbră 

când Dumnezeu va veni, și vor dispărea de la sine așa cum 

dispare întunericul într-o încăpere atunci când este adusă 

lumina. Ce sunt dușmanii lui Dumnezeu în mâinile Lui? 

Cum se transformă cea mai mare putere a lor în slăbiciune 

de îndată ce Domnul se ridică! Cât se slabe se vor dovedi în 

Ziua Judecății! Astfel, putem apela la acele cuvinte din cân-

tarea lui Moise: „Dreapta Ta, Doamne, și-a făcut vestită tă-

ria; Mâna Ta cea dreaptă, Doamne, i-a zdrobit pe vrăjmași” 

(Exod 15:6). Cum va fi măreția lui Dumnezeu când se va 

dovedi prin răsturnarea lumii în mod repetat pentru a-și 

atinge scopurile și, în final, care va face ca pământul și ce-

rurile să fugă, pentru a face loc gloriei Împărăției Lui! 

VII. Din ceea ce am studiat putem vedea înțelepciunea 

glorioasă a lui Dumnezeu. Studiul nostru demonstrează în-

țelepciunea lui Dumnezeu prin creația lumii, anume prin 

faptul că a creat-o pentru un scop atât de înălțător, ca să 

împlinească prin ea o astfel de lucrare glorioasă. Ele ne 

arată înțelepciunea providenței divine prin schimbarea în 
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bine a unor lucruri atât de rele, făcând din căderea și 

pierzarea omenirii, care, în sine, sunt atât de triste și de-

plorabile, o ocazie pentru împlinirea lucrării atât de minu-

nate a răscumpărării și pentru ridicarea unei clădiri atât 

de strălucitoare, al cărei vârf să atingă cerul, și pentru a-i 

aduce pe aleșii Lui într-o stare de fericire imposibil de des-

cris. Cât de glorioasă se dovedește înțelepciunea lui Dum-

nezeu în acel lung șir de mari schimbări petrecute în lume, 

prin a aduce ordine în atâta haos, prin a împiedica cele mai 

subtile mașinațiuni ale Satanei, făcând ca până și lucrările 

lui cele mai atent plănuite, cu care s-a lăudat, să se tran-

sforme în ocazii pentru triumful cu mult mai glorios al Fi-

ului Său Isus Hristos! Cât de minunată este înțelepciunea 

lui Dumnezeu prin a produce atât de multe și diverse schim-

bări în lume pentru a rezulta un final atât de glorios, în-

dreptând astfel toate roțile providenței prin mâna Lui pri-

cepută, așa încât fiecare să contribuie, asemenea mai mul-

tor roți asamblate într-o mașinărie complicată și ciudată, 

care va produce un rezultat minunat, o manifestare a gloriei 

divine, spre fericirea copiilor Lui și spre arătarea Împărăției 

glorioase și veșnice a Fiului Său! 

VIII. Din ceea ce am studiat putem vedea statornicia 

îndurării și credincioșia lui Dumnezeu față de poporul Lui; 

putem vedea că El nu Își părăsește niciodată moștenirea, ci 

Își amintește de legământul Lui cu el de-a lungul tuturor 

generațiilor. Acum putem vedea motivul din cuvintele pa-

sajului următor: „Căci îi va mânca molia ca pe o haină, și-

i va roade viermele cum roade lâna; dar neprihănirea Mea 
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va dăinui în veci și mântuirea Mea se va întinde din veac 

în veac” (Isaia 51:8). Acum putem vedea motivul bogat 

pentru care Dumnezeu îi descoperă lui Moise acel Nume al 

Său: „Dumnezeu i-a zis lui Moise: ‚Eu sunt Cel ce sunt” 

(Exod 3:14), adică „Eu sunt același ca atunci când am in-

trat în legământ cu Avraam, Isaac și Iacov, și așa voi ră-

mâne în veac. Eu voi păzi și împlini în veci legământul, 

pentru că sunt atotsuficient și neschimbător”. 

Putem vedea acum adevărul conținut în Psalmul 36:5-

6: „Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri, și credin-

cioșia Ta până la nori. Dreptatea Ta este ca munții lui Dum-

nezeu, și judecățile Tale sunt ca Adâncul cel mare”. Iar dacă 

ne gândim la ceea ce am spus până aici, nu va fi nevoie să 

ne minunăm văzând că psalmistul spune repetat în Psalmul 

136 că „în veac ține îndurarea Lui”, ca și cum s-ar afla într-

o explozie de entuziasm când se gândește la perpetuitatea 

îndurării lui Dumnezeu față de Biserica Lui, fiind încântat 

când se gândește la ea și neștiind cum să o exprime altfel 

decât repetând la nesfârșit aceleași cuvinte. Haideți să cele-

brăm cu aceeași desfătare și bucurie veșnicia îndurării și a 

credincioșiei lui Dumnezeu față de Biserica și copiii Lui, și 

să fim mângâiați de aceasta indiferent cât de întunecate ar 

fi circumstanțele prin care Biserica lui Dumnezeu a trebuit 

și va trebui să treacă, indiferent de luptele și haosul din 

această lume, și indiferent de toate amenințările venite din 

partea dușmanilor Bisericii. Haideți să fim încurajați să ne 

rugăm fierbinte pentru acele lucruri glorioase pe care Dum-

nezeu a făgăduit că le va împlini pentru Biserica Lui. 
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IX. Din toate acestea putem vedea ce părtășie fericită 

este Biserica lui Hristos, căci toată această lucrare măreață 

este făcută pentru ea. Hristos Și-a asumat-o de dragul co-

piilor Lui și pentru binele lor o și continuă, căci El i-a iubit 

cu o iubire veșnică. De dragul lor, El răstoarnă țări și îm-

părății. De dragul lor, El scutură cerul și pământul. El dă 

oameni pentru ei și popoare pentru viața lor. Pentru că au 

fost dintotdeauna prețioși în ochii lui Dumnezeu, ei au fost 

cinstiți de El, astfel că, mai întâi, El varsă sângele Fiului 

Său pentru ei, apoi varsă sângele tuturor vrăjmașilor lor, 

multe mii și milioane, toate popoarele care le stau în cale, 

ca un fel de jertfă spre binele lor. 

El a creat lumea de dragul lor și tot din acest motiv o 

va distruge; de dragul lor El a zidit cerurile, și tot de dragul 

lor face din îngerii Lui duhuri care le slujesc aleșilor Lui. 

De aceea, apostolul spune: „Nimeni să nu se fălească dar 

cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel, 

fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lu-

crurile de acum, fie cele viitoare; toate sunt ale voastre” (1 

Corinteni 3:21-22).  

Cât de binecuvântat este poporul răscumpărat dintre 

oameni pentru Dumnezeu și pentru Mielul Lui, care Îl are 

pe Dumnezeu drept ocrotitor și ajutor al lui în toate vea-

curile! „Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine, un popor 

mântuit de Domnul, Scutul care îți dă ajutor, și sabia care 

te face slăvit? Vrăjmașii tăi vor face pe prietenii înaintea 

ta, și tu vei călca peste înălțimile lor” (Deuteronom 33:29). 
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Indiferent cine ar părea că învinge acum și oricât s-ar 

înălța vrăjmașii Bisericii, copiii Lui vor învinge în final. Ul-

tima împărăție, cea finală, va fi a lor; Împărăția va fi dată în 

mâinile lor și nu va exista alt popor după ei. Am văzut ce 

final binecuvântat va fi pentru ei și cum vor fi proslăviți, 

rămânând pe veci în posesia slavei, după ce toate împărăți-

ile lumii se vor sfârși, după ce pământul va fi ars, după ce 

munții vor fi aruncați în adâncul mării, iar această lume va 

fi risipită. O, popor fericit și adunare binecuvântată! Ei vor 

putea petrece o veșnicie în laude și aleluia față de Acela care 

i-a iubit și care îi va iubi pe veci. 

X. În final, putem vedea soarta tragică a tuturor celor 

răi, care nu Îl au pe Hristos. Tu, care ești în această stare, 

oricine ai fi, nu vei avea parte la fericirea descrisă mai sus. 

Nu vei fi niciodată într-o stare mai bună pentru a merita 

astfel de lucruri: vinovăția ta este atât de mare și pierzarea 

la care ești expus este cu atât mai îngrozitoare odată ce știi 

toate aceste lucruri. Ești unul dintre cei împotriva cărora, 

de-a lungul timpului, odată cu înaintarea acestei lucrări, 

Dumnezeu va manifesta mânia Lui; unul dintre acei duș-

mani gata să fie făcuți așternutul picioarelor lui Hristos, 

gata să fie cârmuiți cu un toiag de fier și zdrobiți în bucăți. 

Ești parte din sămânța șarpelui, iar zdrobirea capului lui 

este unul dintre cele mai importante țeluri ale acestei lu-

crări de răscumpărare. Niciunul dintre lucrurile glorioase 

pe care Dumnezeu le împlinește pentru Biserica Lui nu ți 

se adresează și nu vei avea parte de glorie. Cele mai stră-

lucitoare vremuri ale Bisericii sunt întotdeauna cele mai 
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întunecate pentru cei răi și nepocăiți.4 Astfel, vedem că 

oridecâteori sunt prevestite lucruri bune despre Biserică, 

sunt prevestite și lucruri îngrozitoare pentru cei răi, vrăj-

mașii ei. În toate eliberările remarcabile ale Bisericii a avut 

loc și o manifestare remarcabilă a mâniei asupra vrăjma-

șilor ei. Când Dumnezeu i-a eliberat pe copiii lui Israel din 

Egipt, El a revărsat în același timp mânia Lui asupra lui 

faraon și a Egiptenilor. Când El i-a adus în Canaan prin 

Iosua și le-a dat o țară bună, El a turnat mânia Lui asupra 

Canaaniților. Când Evreii au fost eliberați din exilul babi-

lonian, o răzbunare severă s-a abătut asupra Babilonieni-

lor. Când Neamurile au fost chemate și aleșii lui Dumne-

zeu au fost mântuiți prin predicarea apostolilor, Ierusali-

mul și Evreii prigonitori au pierit într-o manieră înspăi-

mântătoare. Același lucru se poate observa în ce privește 

strălucirea Bisericii în zilele lui Constantin cel Mare, când 

a avut loc răsturnarea împărăției vizibile a Satanei, apoi 

prin căderea lui Antihrist, și în final în Ziua Judecății. În 

toate aceste situații, și mai ales în ultima, a existat sau va 

exista o manifestare înspăimântătoare a mâniei lui Dum-

nezeu asupra celor răi. 

Nu încape îndoială că Dumnezeu te va folosi în 

această lucrare, însă o va face spre gloria dreptății Lui, nu 

a îndurării Lui. Vrăjmașii lui Dumnezeu sunt păstrați pen-

tru triumful puterii glorioase a lui Hristos în biruința Lui 

asupra lor și în pedepsirea lor. Tu ești printre cei care vor 

 
4 Isaia 66:14 – „Și când veți vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura, și oasele voastre 

vor prinde putere ca iarba. Domnul Își va arăta astfel puterea față de robii Săi, dar îi 

va face pe vrăjmașii Lui să-I simtă mânia”. 
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fi mistuiți laolaltă cu această lume blestemată în Ziua Ju-

decății, când Hristos și Biserica Lui se vor înălța triumfă-

tor și glorios la cer. De aceea, toți cei ce nu Îl au pe Hristos 

sunt chemați să cântărească serios aceste lucruri, nu să fie 

asemenea nebunilor din lumea veche, care n-au luat 

aminte la avertismentele lui Noe, când acesta le-a spus că 

Domnul avea să aducă un potop de ape peste pământ; sau 

ca oamenii din Sodoma, care n-au vrut să ia aminte la cu-

vintele lui Lot, când i-a avertizat că Dumnezeu avea să dis-

trugă acea cetate și că, dacă nu aveau să fugă de mânia 

viitoare, aveau să fie mistuiți în acea groaznică pierzare. 

Acum voi încheia tot acest subiect cu următoarele cu-

vinte: „Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevă-

rate... ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea 

aceasta!...  Iată, Eu [Hristos] vin curând; și răsplata Mea 

este cu Mine, ca să îi dau fiecăruia după fapta lui... Cine este 

nedrept, să fie nedrept și mai departe; cine este întinat, să 

se întineze și mai departe; cine este fără prihană, să trăiască 

și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfin-

țească și mai departe! Ferice de cei ce își spală hainele, ca 

să aibă drept la pomul vieții, și să intre pe porți în cetate! 

Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la 

idoli, și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună! Cel 

ce adeverește aceste lucruri, zice: ‚Da, Eu vin curând’. Amin! 

Vino, Doamne Isuse!” (Apocalipsa 22:7, 12, 14-15, 20). 
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