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Prefață  

Fugarul șchiopătând a înțeles în sfârșit că beligerantul nu era de pe pământ.  Necunoscutul i-a 
zis: „Lasă-Mă să plec, căci se revarsă zorile” (Geneza 32,24-32; cuvintele citate sunt din versetul 
26).  „Dar Iacov a răspuns: ,Nu Te voi lăsa să pleci, până nu mă vei binecuvânta’” (același 
verset).   

Atunci „omul acela”, care era în stare să binecuvinteze, l-a întrebat pe patriarh: „,Cum îți este 
numele?’  ,Iacov’, a răspuns el.  Apoi a zis: ,Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel 
(Cel ce luptă cu Dumnezeu); căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor’” 
(versetele 27 și 28). 

„Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel.  Însă Iacov șchiopăta din coapsă” (versetul 31).  
De ce șchiopăta?  Pentru că, în cursul acelei lupte, „văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a 
lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov, pe când se lupta cu 
el” (versetul 25).   

Dacă era rănit în luptă și a rămas debil, cum a biruit Iacov?  Era perseverența de care a dat 
dovadă în adversități.  Iacov devenise un om al rugăciunii, pocăit, schimbat.  Aceasta era o 
biruință.  Și cum să se lupte cu Dumnezeu?  Era, implicit, o luptă cu sine, o luptă a căinței și a 
convertirii.  Rugăciunea sa disperată din versetele 9-12 ne arată cum a reușit el să „smulgă” de 
la Dumnezeu asigurarea iertării, a primirii, a ocrotirii, a călăuzirii.  Era o luptă pozitivă și sfântă 
cu Dumnezeu.  De fapt, împreună cu Dumnezeu.  Alături de Dumnezeu. 

„Nu Te voi lăsa să pleci, până nu mă vei binecuvânta” (Geneza 32,26).  „Dacă aceasta ar fi fost o 
îndrăzneală înfumurată, impertinentă, Iacov ar fi fost nimicit pe loc, dar i s-a dat asigurarea 
potrivită unuia care își mărturisește nevrednicia și se bizuie totuși pe credincioșia unui 
Dumnezeu care Își ține legământul.  Iacov ,s-a luptat cu Îngerul și a fost biruitor’ (Osea 12,4).  
Prin umilință, pocăință și lepădare de sine, acest muritor păcătos, supus greșelii, a fost biruitor 
față de Maiestatea cerului.  El se agățase cu o dârzenie tremurândă de făgăduințele lui 
Dumnezeu și inima Iubirii Infinite nu a putut respinge rugămintea păcătosului.”  (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 197)     

Cât privește șchiopătarea din coapsă, aceasta semăna parțial cu defectul fizic iremediabil al 
apostolului Pavel, despre care el însuși a zis: „Și, ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina 
strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă 
pălmuiască și să mă împiedice să mă îngâmf.  De trei ori L-am rugat pe Domnul să mi-l ia.  Și El 
mi-a zis: ,Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită’” (2 
Corinteni 12,7-9). 

Patriarhul Iacov a obținut har de la Ființa Divină cu care se angajase în luptă.  Un har suficient.  
Un har îmbelșugat.  Era acum un om nou.  Numele pe care-l purtase era rușinos și a scăpat de 
el, cu ajutor de sus.  Căci „Iacov” însemna: „Cel ce ține de călcâi”.  „Cuvântul ebraic pentru 
,călcâi’, ʽaqeb, este înrudit cu verbul  ʽaqab, ,a apuca de călcâi’, în sens figurat ,a înșela’” 
(Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, 
volumul I, pagina 369).  Așa s-a exprimat și Esau în fața tatălui său Isaac, când a constatat că 
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fratele său îi furase binecuvântarea: „Da, nu degeaba i-au pus numele Iacov, căci m-a înșelat de 
două ori.  Mi-a luat dreptul de întâi născut și iată-l acum că a venit de mi-a luat și 
binecuvântarea!”  (Geneza 27,36)    

Mesagerul ceresc i-a pus un nume nou, „Israel”.  Trecutul era ispășit, numele schimbat.  Vă 
aduceți aminte că Revelația ne-a promis un nume nou?  Iată făgăduința: „Celui ce va birui îi voi 
da să mănânce din mana ascunsă și-i voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume 
nou, pe care nu-l știe nimeni, decât acela care-l primește” (Apocalipsa 2,17).  Numele este un 
element de identificare a individului, semnul care-l deosebește de alți indivizi.  Ce rost are un 
nume pe care-l știe numai cel care-l primește?  Probabil este vorba de caracter, de 
individualitate, de personalitate, concentrate în acest nume nou: nimeni altul nu poate fi la fel, 
este un unicat. 

Nume nou, Israel, „căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor” (Geneza 32,28).  
Această numire s-a repetat: „Dumnezeu i S-a arătat iarăși lui Iacov, după întoarcerea lui din 
Padan-Aram, și l-a binecuvântat.  Dumnezeu i-a zis: ,Numele tău este Iacov, dar nu te vei mai 
chema Iacov, ci numele tău va fi Israel.’  Și i-a pus numele Israel” (Geneza 35,9.10).  Un nume 
dat de Dumnezeu, reflectând relația patriarhului cu El.  Cunoscătorii Sfintelor Scripturi știu că 
numele „Iacov” nu a dispărut, ci a fost folosit în mod paralel cu noul nume „Israel”.  De ce?  
Probabil ca o reflectare a trecutului și a prezentului: ce a fost cândva, în contrast cu ce este 
acum. 

Potrivit cu Authorized King James Version (KJV), numele „Israel” este folosit de 2.319 ori în toată 
Biblia.  Este un nume dat de Dumnezeu și se referă la poporul Său credincios din toate 
timpurile.  Numai unu dintre fiii lui Avraam a purtat mai departe moștenirea spirituală acordată 
de Dumnezeu, și anume Isaac.  Numai unu dintre cei doi fii ai lui Isaac a continuat-o, și anume 
Iacov, prin cei doisprezece fii ai săi, din care au apărut cele douăsprezece seminții ale poporului 
ales – poporul Israel.  

Făgăduințele date de Dumnezeu lui Avraam au continuat prin Isaac, Iacov și cei doisprezece fii 
ai săi.  Dumnezeu a iubit poporul acela și l-a ocrotit de-a lungul secolelor.  L-a ocrotit de 
exterminarea plănuită de faraon, l-a salvat din genocidul pus la cale de Haman.  În poporul 
acela S-a născut Salvatorul lumii ca „Sămânță” a lui Avraam (vezi Geneza 22,18 și Galateni 3,16), 
fiind „Sămânța femeii” menită să sfărâme capul șarpelui (vezi Geneza 3,15).  De aceea a zis Isus 
că „Mântuirea vine de la iudei” (Ioan 4,22).      

Dragostea lui Dumnezeu pentru Israel este ilustrată în mod superb în aceste fraze emoționante 
din psalmul 105: „Domnul este Dumnezeul nostru, judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot 
pământul.  El Își aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduințele Lui făcute pentru o 
mie de neamuri de om, de legământul, pe care l-a încheiat cu Avraam, și de jurământul, pe care 
l-a făcut lui Isaac; El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veșnic pentru Israel, zicând: ,Ție îți voi 
da țara Canaanului ca moștenire care v-a căzut la sorț.’  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 a pedepsit împărați din pricina lor.  ,Nu vă 
atingeți de unșii Mei’, a zis El, ,și nu faceți rău proorocilor Mei!’”  (Versetele 7-15)  
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În cântarea lui Moise întâlnim alte informații privitoare la modul cum Dumnezeu Și-a îngrijit și 
Și-a protejat poporul: „Căci partea Domnului este poporul Lui, Iacov este partea Lui de 
moștenire.  El l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate, l-a 
înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului Lui.  Ca vulturul, care își scutură cuibul, 
zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia și-i poartă pe penele lui: așa l-a călăuzit Domnul 
singur pe poporul Său și nu era niciun dumnezeu străin cu El” (Deuteronom 32,9-12).   

Cu scurt timp înaintea de rostirea legii morale pe Muntele Sinai, Dumnezeu S-a adresat astfel 
urmașilor patriarhilor: „Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vultur și   
v-am adus aici la Mine.  Acum, dacă veți asculta glasul Meu și dacă veți păzi legământul Meu, 
veți fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu.  Îmi veți fi o împărăție de 
preoți și un neam sfânt” (Exodul 19,4-6).   

Ce planuri mărețe!  Ce făgăduințe mângâietoare!  Ce legământ binecuvântat!  Pe paginile sacre 
ale Sfintelor Scripturi este înfățișată dezvoltarea, istoria și comportarea poporului ales de 
Domnul, de la formare și până când S-a arătat Salvatorul – Dumnezeu descoperit în trup. Și mai 
departe în mileniile care au urmat.  Vom vedea în broșura aceasta cum au decurs lucrurile cu 
urmașii lui Iacov/Israel și cum s-a manifestat îndurarea lui Dumnezeu față oamenii iubiți de El 
până în zilele noastre.  Vom penetra cu atenție rostirile profetice,  împlinirea lor în vremurile 
creștinismului și mai departe până la porțile paradisului redobândit.   
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I.  HOMO HOMINI LUPUS EST 

În noaptea de 1 octombrie 2017, Stephen Paddock, în vârstă de 64 de ani, a deschis focul 
asupra unei mulțimi care asista la un concert în aer liber în Las Vegas, Nevada.  Ca urmare, 58 
de persoane au fost ucise și 851 rănite, unele foarte grav, iar făptașul a fost găsit mort prin 
sinucidere în hotelul unde era cazat, în vecinătatea locului de desfășurare a concertului.  
Motivele ucigașului au rămas necunoscute.  Era cea mai gravă ucidere în masă comisă pe 
teritoriul Statelor Unite în toată istoria țării.   
În dimineața sâmbetei de 27 octombrie 2018, în timpul serviciilor de Sabat, sinagoga „Pomul 
vieții” sau „L’Simcha Congregation” din Pittsburgh, Pennsylvania, a fost atacată cu câteva arme 
semiautomate, 11 închinători fiind uciși și 7 răniți.  Singurul suspect a fost Robert Gregory 
Bowers, în vârstă de 46 de ani. 

În după-amiaza zilei de 15 martie 2019, a fost atacată moscheea Al Noor și Centrul Islamic 
Linwood din Christchurch, Noua Zeelandă.  Atacurile au dus la uciderea a 49 de persoane și 
rănirea gravă a altor 20.  Un supremațist alb numit Brenton Tarrant, în vârstă de 28 de ani, a 
fost acuzat de acele acte violente, deși se bănuiește că au participat și alții. 

Din câte observăm, în aceste trei cazuri de ucideri în masă, au fost atacate persoane de diferite 
credințe religioase, sau poate fără o astfel de credință.  Motivele pot fi: extremism religios, 
politic, rasism, aventură, tulburare mintală.  Eu cred că numai Acela care ne-a dat viața are 
dreptul să o și retragă.  Cred că viața omenească este extrem de prețioasă și consider orice ură 
împotriva unor ființe omenești ca fiind de natură satanică, incompatibilă cu demnitatea umană. 

Apostolul Ioan a scris că „oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș      
n-are viața veșnică rămânând în el” (1 Ioan 3,15).  Observați că și ura este ucidere, pentru că se 
află pe traiectoria uciderii, fiind primul pas către ea.     

II.  MÂNTUIREA DIVINĂ ESTE PENTRU IUDEI ȘI NEIUDEI 

Sfânta Scriptură ne învață că nu există mântuire pe altă cale decât prin jertfa Domnului Isus 
Hristos.  Iată texte care spun chiar așa:    

- „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3,16).                                                                                 

- „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care 
trebuie să fim mântuiți” (Fapte 4,12).   

- „Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește 
ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului.  Căci este un singur Dumnezeu 
și este un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine 
Însuși ca preț de răscumpărare pentru toți” (1 Timotei 2,3-6). 

- „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său, pe 
care l-a răspândit din belșug peste noi” (Efeseni 1,7.8). 



 

 

P
ag

e8
 

- „Eu sunt calea, adevărul și viața.  Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14,6). 

- „Căci mie nu mi-e rușine de evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu, 
pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului” (Romani 1,16).   

- Întâietate în timp, nicio superioritate etnică: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, 
ci că, în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire este primit de El” (Fapte 
10,34.35).    

- Prin urmare, Dumnezeul-Creator nu exclude pe nimeni de la mântuire: „Domnul nu întârzie în 
împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca 
niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință” (2 Petru 3,9). 

- „Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor?  Nu este și al neamurilor?  Da, este și 
al neamurilor” (Romani 3,29). 

- „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 oricărui 
norod” (Apocalipsa 14,6).    

III.  POPORUL ALES 

După ce am explorat învățătura biblică despre universalitatea ofertei mântuirii divine, să vedem 
acum cum stau lucrurile cu poporul ales.  Dumnezeu l-a chemat pe Avram: „Ieși din țara ta, din 
rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta.  Voi face din tine un neam 
mare și te voi binecuvânta; îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare.  Voi binecuvânta 
pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema; și toate familiile 
pământului vor fi binecuvântate în tine” (Geneza 12,1-3). 

Făgăduința că toate popoarele vor fi binecuvântate în Avram (vezi versetul 3 de aici), în 
sămânța sa (vezi Geneza 22,18) însemna că din posteritatea lui urma să Se nască Mesia, 
Mântuitorul lumii, și așa a fost.  Dacă citim genealogia lui Isus din Matei 1,1-17, observăm că 
Isus a fost descendent al lui Avraam.  Luca duce genealogia mai departe spre facerea lumii, 
stabilind faptul că Mântuitorul era un urmaș al lui Adam (vezi Luca 3,23-38).  Mai exact: 
descendent al lui Adam, al lui Avraam, al lui David. 

Alegerea divină a continuat de la Avraam prin Isaac și prin Iacov, iar cei 12 fii ai lui Iacov au 
format osatura poporului Israel, a poporului ales.  Ales pentru ce?  Pentru a fi singurii mântuiți?  
Nu, ci iată ce a zis profetul Isaia, redând cuvintele Domnului: „De aceea, te pun să fii lumina 
neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului” (Isaia 49,6).  Acest text a fost 
citat de apostolul Pavel în predica sa din Antiohia Pisidiei și notat în Faptele apostolilor 13,47. 

Poporul Israel a fost destinat de Dumnezeu să fie lumina lumii, să îndeplinească un rol misionar 
pentru întreaga omenire.  Iacov și familia lui au imigrat în Egipt la chemarea lui Iosif, care se afla 
deja acolo și era guvernatorul țării.  După aceea a avut loc o înmulțire imensă a poporului 
născut din patriarhi (vezi Exodul 1,7), care a fost adus de egipteni la starea de sclavie.  În cele 
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din urmă, Dumnezeu a aplicat măsuri severe asupra lui faraon și a poporului său, cele zece 
plăgi, ca să-i determine să-l lase pe Israel să plece pentru a-I sluji Lui.    

Datorită deselor lor răzvrătiri, israeliții au petrecut 40 de ani în pustie, înainte de a intra în 
Canaan, țara făgăduită.  După cucerirea Canaanului și așezarea lor acolo, copiii lui Israel L-au 
părăsit pe Domnul și s-au conformat obiceiurilor neamurilor.  În loc de a-și îndeplini chemarea 
de misionari, au învățat ei obiceiuri păgâne de la popoarele înconjurătoare: „Copiii lui Israel au 
făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor.  L-au părăsit pe Domnul, Dumnezeul 
părinților lor, care-i scosese din țara Egiptului, și au mers după alți dumnezei, dintre dumnezeii 
popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat înaintea lor și L-au mâniat pe Domnul.  L-au părăsit 
pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteelor” (Judecători 2,11-13).   

Au urmat: perioada judecătorilor, a împăraților, dezbinarea împărăției după moartea lui 
Solomon în împărăția de nord, cu zece seminții, numită Israel, și cea de sud, cu două seminții, 
numită Iuda.  Niciunul dintre împărații lui Israel de după dezbinare nu a făcut ce este bine 
înaintea Domnului, iar împărații lui Iuda au fost diferiți: unii credincioși, alții nelegiuiți.   

IV.  ȘAPTEZECI DE SĂPTĂMÂNI PROFETICE 

Apostazia prin asimilarea păgânismului a dus la robie: Israel a fost dus în captivitatea asiriană în 
anul 722 înainte de Hristos și nu a mai fost restabilit niciodată; Iuda a fost cucerit de babilonieni 
în trei atacuri succesive: 605, 597, 586.  În acest din urmă an, Ierusalimul a fost distrus și 
poporul dus în robia babiloniană pentru șaptezeci de ani. 

Babilonul a fost cucerit de perși în anul 539 și a dispărut ca împărăție, iudeii fiind acum supușii 
împăraților Persiei.  Spre sfârșitul celor șaptezeci de ani ai robiei lui Iuda, Daniel a primit o serie 
de viziuni, printre care pe acea din capitolul 9,24-27 al cărții sale.  Atunci îngerul Gabriel i-a spus 
profetului că urmează o nouă perioadă de timp special pentru poporul lui Daniel: după 
șaptezeci de ani de robie sub babilonieni și perși, ei au primit de șapte ori pe atât, adică 70 de 
săptămâni de ani sau 490 de ani, ultimul timp de probă pentru ca acea națiune să-și confirme 
credincioșia față de Dumnezeu.  

Perioada a început în anul 457 înainte de Hristos, când împăratul persan Artaxerxe Longimanus, 
în al șaptelea an al domniei lui, a dat decretul de rezidire a Ierusalimului și de reorganizare a 
statului iudeu, așa cum reiese din Ezra 7.  Era deci toamna anului 457 înainte de Hristos. 

Au trecut 69 de săptămâni, adică 483 de ani, până în toamna anului 27 al erei creștine, când 
Isus a devenit Mesia, adică Unsul, fiind uns cu Duhul Sfânt la botez: „De îndată ce a fost botezat, 
Isus a ieșit afară din apă.  Și, în clipa aceea, cerurile s-au deschis și L-a văzut pe Duhul lui 
Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel și venind peste El.  Și din ceruri s-a auzit un glas, 
care zicea: ,Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea’” (Matei 3,16.17).   

Apostolul Petru a zis în casa sutașului Corneliu: „Știți vorba făcută prin toată Iudea, începând 
din Galilea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt și cu 
putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și-i vindeca pe toți cei ce erau 
apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu El” (Fapte 10,37.38). 
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Ultima dintre cele șaptezeci de săptămâni a decurs din toamna anului 27 până în toamna anului 
34.  La mijlocul acelei săptămâni de ani, adică în primăvara anului 31, „Unsul a fost stârpit”, 
potrivit cu Daniel 9,26, adică a fost răstignit, exact la jumătatea săptămânii.  El a înviat, iar după 
40 de zile S-a înălțat la cer, unde slujește ca Preot și Mare Preot, Mijlocitor între Tatăl și 
păcătoși.  După înălțarea Sa, au mai trecut trei ani și jumătate din cei 490, deci încă o jumătate 
de săptămână profetică, până la încheierea ciclului de șaptezeci de săptămâni.   

V.  ANUL 34 AL EREI CREȘTINE 

Apostolii au vestit evanghelia cu putere primită de la Duhul Sfânt, așa cum făgăduise Isus în ziua 
înălțării Sale la cer: „Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl   
le-a păstrat sub stăpânirea Sa.  Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste 
voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului” 
(Fapte 1,7.8). 

Primii creștini au fost iudei, urmași trupești ai lui Avraam, adică cei doisprezece apostoli și mii 
dintre conaționalii lor.  Dar Isus le spusese că vor fi martori ai Lui în Ierusalim, în toată Iudea, în 
Samaria și până la marginile pământului.  Conducătorii poporului iudeu, unii dintre ei saduchei, 
care nu credeau în înviere, s-au opus cu îndârjire lucrării apostolilor, i-au șicanat, i-au arestat,   
i-au bătut (vezi Fapte 5,40.41).  Au făcut tot ce au putut ca să-i împiedice să vestească 
evanghelia, și nu numai în țara lor, ci și în străinătate.   

În toamna anului 34, Ștefan a fost arestat și interogat.  Conform capitolului 7 din Fapte, el le-a 
demonstrat conducătorilor națiunii iudaice că Isus, pe care ei L-au răstignit, era adevăratul 
Mesia.  Ei s-au înfuriat și l-au ucis pe Ștefan cu pietre pentru mărturia lui; era primul martir 
creștin, ucis chiar de Sinedriu și fără nicio judecată sau aprobare din partea romanilor.   

Imediat după asasinarea lui Ștefan, chiar „în ziua aceea”, „s-a pornit o mare prigonire împotriva 
bisericii din Ierusalim.  Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale 
Samariei” (Fapte 8,1).  Exact așa cum le poruncise Mântuitorul.  După vestirea evangheliei un 
timp în Ierusalim, a urmat Iudea.  Apoi Filip a vestit evanghelia în Samaria și l-a botezat pe 
ministrul de finanțe din Etiopia, Africa.   

Apostolul Petru a predicat evanghelia mântuitoare în casa sutașului roman Corneliu și, ca 
urmare, cei prezenți, „rudele și prietenii de aproape, pe care-i chemase . . .,” au fost „botezați în 
numele Domnului Isus Hristos” (Fapte 10,1-48; cuvintele citate sunt din versetele 24 și 48).  Prin 
acțiunea aceasta, un grup numeros de romani, deci europeni, au primit creștinismul.  
Evanghelia ajunsese pe trei continente din „toată lumea” (Marcu 16,15): Asia, Africa, Europa.  
Se deplasa, cu adevărat, spre „marginile pământului”, așa cum le ceruse Isus (Fapte 1,8).          

În deceniile următoare, Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns peste tot, astfel încât apostolul Pavel a 
putut zice la un moment dat: „. . . cuvântul adevărului evangheliei, care a ajuns până la voi și 
este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca și între voi” (Coloseni 1,5.6).  „. . . fără 
să vă abateți de la nădejdea evangheliei, pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei 
făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel” (versetul 23). 
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S-a format biserica, așa cum a promis Isus: „. . . pe această piatră (Petra = Stâncă = Hristos) voi 
zidi biserica Mea” (Matei 16,18).  El a zidit-o pe Sine și a călăuzit-o mereu: „Iată că Eu sunt cu 
voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.  Amin” (Matei 28,20).   

VI.  NAȚIUNE ȘI INDIVIZII EI 

Ce s-a întâmplat cu urmașii trupești ai lui Avraam?  Au fost lepădați?  Apostolul Pavel a pus 
această întrebare și a răspuns imediat: „Întreb dar: ,L-a lepădat Dumnezeu pe poporul Său?  
Nicidecum!  Căci și eu sunt israelit, din sămânța lui Avraam, din seminția lui Beniamin’” (Romani 
11,1).  Niciun popor nu a fost pus deoparte ca să se bucure în mod exclusiv de mântuire, niciun 
popor nu a fost exclus de la mântuire.  Dumnezeu i-a creat pe toți oamenii, îi iubește pe toți 
oamenii, Fiul Său a murit pentru toți oamenii și toți oamenii au drepturi egale la mântuire. 

Dar a zis Isus: „Eu sunt Ușa.  Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși și va 
găsi pășune” (Ioan 10,9).  „Adevărat, adevărat vă spun că, cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci 
sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar” (versetul 1).  Potrivit cuvintelor Sale, orice încercare 
de a ajunge la mântuire pe altă cale, nu prin El, este hoție și este tâlhărie.   

Ce s-a întâmplat după anul 34 al erei creștine?  Istoria arată că s-a produs o expansiune a 
creștinismului.  Prigonit la Ierusalim, el s-a întins în străinătate la orice națiune.  Nu a fost 
niciodată vorba ca numai iudeii să fie mântuiți, ci ca ei să-i conducă pe alții la mântuire.  Odată 
ce L-au lepădat și ucis pe Mântuitorul, odată ce i-au prigonit și maltratat pe ucenicii Săi, 
lepădând astfel în mod oficial evanghelia, statutul de popor ales a încetat și Dumnezeu Și-a 
făcut mai departe lucrarea prin biserica Sa.  Dar Israelul descendent din Avraam-Isaac-Iacov nu 
a fost lepădat, ca popor, de la mântuire, cum nicio altă națiune nu a fost lepădată și nu va fi 
lepădată înainte de încheierea harului.   

Primii creștini, mii dintre ei, au fost iudei, dar aceștia au dus evanghelia la orice făptură, pentru 
că era menită să salveze orice făptură.  Aceasta era porunca lui Isus: „Duceți-vă în toată lumea 
și propovăduiți evanghelia la orice făptură.  Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine 
nu va crede va fi osândit” (Marcu 16,15.16).  

Ideile de mai sus sunt confirmate prin inspirație divină pe paginile Spiritului Profetic.  Iată 
asemenea citate:  

„Hristos ar fi prevenit dezastrul națiunii iudaice, dacă poporul L-ar fi primit.  Însă invidia și 
gelozia i-au făcut implacabili.  Ei s-au hotărât să nu-L primească pe Isus din Nazaret ca Mesia.  Ei 
au respins Lumina lumii și de acum încolo viața lor a fost înconjurată de întuneric ca întunericul 
de la miezul nopții.  Dezastrul prezis a venit asupra națiunii iudaice.  Pasiunile lor crude, 
necontrolate, au produs ruina lor.  În furia lor oarbă s-au nimicit unii pe alții.  Mândria lor 
rebelă, încăpățânată a adus asupra lor mânia cuceritorilor romani.  Ierusalimul a fost distrus, 
templul lăsat în ruine și terenul lui arat ca un câmp.  Copiii lui Iuda au pierit prin cele mai 
îngrozitoare forme de moarte.  Milioane au fost vânduți pentru a sluji ca robi în țări păgâne.”  
(Prophets and Kings/Profeți și regi, paginile 712-713)   
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„Apoi, îngerul a zis: ,El va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână (șapte ani)’ 
(Daniel 9,27).  Timp de șapte ani după ce Mântuitorul Și-a început lucrarea, evanghelia avea să 
fie predicată în special iudeilor; timp de trei ani și jumătate de Hristos Însuși și, după aceea, de 
către apostoli. . . .  Acea săptămână – șapte ani – s-a încheiat în anul 34 după Hristos.  Atunci, 
prin uciderea lui Ștefan cu pietre, iudeii au sigilat definitiv lepădarea de către ei a evangheliei; 
ucenicii, care au fost risipiți în străinătate prin persecuție, ,mergeau din loc în loc și 
propovăduiau Cuvântul’ (Fapte 8,4); și, la scurt timp după aceea, Saul, prigonitorul, a fost 
convertit și a devenit Pavel, apostolul neamurilor.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 233)  

„Am văzut că Dumnezeu îi părăsise pe iudei ca națiune, însă că indivizi dintre ei vor fi totuși 
convertiți  și vor fi făcuți în stare să rupă măhrama de pe inimile lor și să vadă că profeția cu 
privire la ei s-a împlinit; ei Îl vor primi pe Isus ca Mântuitor al lumii și vor vedea marele păcat al 
națiunii lor în lepădarea și răstignirea Lui” (Early Writings/Experiențe și viziuni, pagina 213).    

VII.  OILE PIERDUTE ALE CASEI LUI ISRAEL 

Serviciile templului și-au încetat importanța și valabilitatea în planul lui Dumnezeu când, în 
momentul morții lui Hristos, „perdeaua dinlăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos” 
(Matei 27,51).  Continuarea lor a fost inutilă, dar a și încetat complet în anul 70 al erei creștine, 
când romanii au distrus templul.  Cu puține ore înainte de arestarea, „judecarea” și răstignirea 
Lui, Isus a zis către iudei: „Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că, de acum încolo, nu Mă 
veți mai vedea până când veți zice: ,Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului!’”  
(Matei 23,38.39) 

Dumnezeu nu are două Israel-uri, o asemenea concepție nu este biblică, este absurdă și este 
periculoasă.  Există perspectiva binecuvântată, pentru orice fiu sau fiică a lui Avraam din punct 
de vedere trupesc, de a face parte din „Israelul lui Dumnezeu” (Galateni 6,16), marele Israel 
spiritual existent pe tot pământul, care se pregătește și pregătește calea pentru revenirea 
Mântuitorului, arătarea pe nori a lui Mesia.   

Un alt Mesia nu trebuie așteptat, căci nu va veni niciodată.  În contrast cu Israelul spiritual, 
Pavel se referă la „Israelul după trup” doar ca la o realitate etnică (1 Corinteni 10,18).  El îi 
mustra pe unii credincioși din Corint pentru nestatornicia lor: „În adevăr, dacă vine cineva să vă 
propovăduiască un alt Isus, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un 
alt duh, pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie, pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți 
de bine!”  (2 Corinteni 11,4).  Un alt Isus: acela nu există!  În fața lui Dumnezeu, nu pot exista 
nici două Israeluri care să funcționeze paralel, nici doi Hristoși, care să-i mântuiască pe oameni 
în moduri diferite.   

„Cele șaptezeci de săptămâni sau 490 de ani, alocați în special pentru iudei, s-au încheiat, așa 
cum am văzut, în anul 34 după Hristos.  În timpul acela, prin acțiunea Sinedriului iudaic, 
națiunea a sigilat respingerea de către ea a evangheliei prin martiriul lui Ștefan și prigonirea 
urmașilor lui Hristos.  Atunci solia mântuirii, nemaifiind limitată la poporul ales, a fost dată 
lumii.  Ucenicii, forțați de persecuție să fugă din Ierusalim, ,au mers din loc în loc și au 
propovăduit Cuvântul.’”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 328)   
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Mântuitorul a respectat prevederile profeției cu privire la cele șaptezeci de săptămâni rezervate 
pentru poporul iudeu.  El nu a plecat în alte țări ca să propovăduiască evanghelia, ci a spus-o 
clar: „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel” (Matei 15,24).  De la botez și 
până la crucificare, El S-a ocupat de oile pierdute ale casei lui Israel.   

Nu l-a respins pe nimeni care a venit la El pentru ajutor; unul dintre cei zece leproși pe care i-a 
vindecat era un samaritean și Isus i-a spus: „Scoală-te și pleacă; credința ta te-a mântuit” (Luca 
17,19).  El chiar a petrecut două zile în Samaria și nu fără succes.  A început discuția cu femeia 
samariteancă la fântâna lui Iacov (vezi Ioan 4,3-26), apoi a rămas două zile în cetatea lor, pentru 
că așa L-au rugat ei și nu i-a refuzat (vezi versetul 40).  Mai departe ni se spune: „Mult mai mulți 
au crezut în El din pricina cuvintelor Lui.  Și-i ziceau femeii: ,Acum nu mai credem din pricina 
spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, 
Mântuitorul lumii’” (versetele 41 și 42).  Da, i-a salvat și pe alții, dar misiunea Sa era stabilită 
pentru iudei și a procedat în consecință. 

Pe ucenici i-a trimis inițial numai la iudei: „Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în 
vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel” (Matei 
10,5.6).  Când le-a dat făgăduința înzestrării cu putere de sus, cu minute înainte de a-i părăsi, El 
nu i-a trimis întâi la marginile pământului, ci tot la „oile pierdute ale casei lui Israel”: „. . . și-mi 
veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea . . . ”(Fapte 1,8).  Samaria și marginile pământului au 
venit mai târziu. 

Astfel, înainte ca anii alocați poporului iudeu prin profeție să se încheie, Isus și apostolii au 
acordat atenție principală salvării neamului în care Se născuse Mesia.  Așa cum ne spune 
Inspirația undeva, „planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere.”       

VIII.  ÎMPĂRĂȚIA DATĂ ALTUI NEAM 

Avem nevoie acum să ne ocupăm pe scurt de pilda vierilor, spusă de Domnul nostru Isus Hristos 
și raportată în Matei 21,33-44.  Un om a sădit o vie cu toate construcțiile necesare, a arendat-o 
unor vieri și a plecat în altă țară.  La vremea roadelor a trimis niște robi ca să-și partea de rod.  
Vierii au fost cruzi cu robii, trimiși în mai multe serii: pe unii i-au maltratat, pe alții i-au omorât.  
În cele din urmă, stăpânul viei l-a trimis pe fiul lui, sperând că va fi primit cu cinste, dar l-au 
omorât și pe el, pentru a deveni ei stăpânii viei.   

Apoi, Isus a pus întrebarea: „Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora?”  
Iudeii I-au răspuns: „Pe ticăloșii aceia ticălos îi va pierde și via o va da altor vieri, care-i vor da 
rodurile la vremea lor” (versetele 40 și 41).  Tocmai așa aplicație a făcut Isus. 

Referindu-se la o astfel de aplicație, Spiritul Profetic ne dă următoarele detalii valoroase:  

- „Dar copiii lui Israel au pierdut din vedere înaltele lor privilegii de reprezentanți ai lui 
Dumnezeu.  Ei L-au uitat pe Dumnezeu și nu și-au îndeplinit sfânta lor misiune.  Binecuvântările 
pe care ei le-au primit nu au adus binecuvântări lumii.  Toate avantajele lor și le-au însușit 
pentru propria lor glorificare.  S-au izolat de lume ca să scape de ispită.  Restricțiile pe care 
Dumnezeu le stabilise în ce privește asocierea lor cu cei idolatri ca un mijloc de a preveni 
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conformarea lor cu practicile păgânilor, ei le-au folosit ca să construiască un zid de despărțire 
între ei și toate celelalte națiuni.  Ei L-au jefuit pe Dumnezeu de serviciul pe care îl cerea de la ei 
și i-au jefuit pe semenii lor de călăuzire religioasă și de un exemplu sfânt.”  (The Acts of the 
Apostles/Faptele apostolilor, paginile 14-15)  

- „Însă Israel ca națiune s-a despărțit de Dumnezeu.  Ramurile firești ale măslinului au fost 
rupte.  Aruncând o ultimă privire asupra interiorului templului, Isus a zis cu un patos îndurerat: 
,Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu Mă veți mai vedea până când 
veți zice: ,Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului!’  Până atunci, El numise templul 
casa Tatălui Său; însă acum, când Fiul lui Dumnezeu părăsea zidurile acelea, prezența lui 
Dumnezeu avea să fie retrasă pentru totdeauna de la templul construit pentru slava Sa.  De 
acum încolo, ceremoniile lui aveau să fie fără sens, serviciile lui o batjocură.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 620) 

- „Poporul Israel își făcuse alegerea.  Arătând spre Isus, ei ziseseră: ,Nu omul acesta, ci Baraba.’  
Baraba, tâlharul și ucigașul, era reprezentantul lui Satana.  Hristos era reprezentantul lui 
Dumnezeu.  Hristos fusese respins; Baraba fusese ales.  Pe Baraba urmau să-l aibă.  Făcând 
alegerea aceasta, ei l-au acceptat pe acela care de la început a fost un mincinos și un ucigaș.  
Satana era conducătorul lor.  Ca națiune, ei aveau să acționeze la ordinul lui.  Aveau să facă 
lucrările lui.  Aveau să suporte autoritatea lui.  Poporul acela care l-a ales pe Baraba în locul lui 
Hristos avea să simtă cruzimea lui Baraba până la sfârșitul timpului.”  (Ibid., paginile 738-739)   

Surprinzător este faptul că păgânul Pilat a încercat de câteva ori să-L scape pe Isus și să decidă 
eliberarea Lui, dar gloata iudeilor, ațâțată de conducători, a cerut cu stăruință răstignirea Lui.  
Pilat a dat dovadă de slăbiciune și a cedat insistențelor poporului.  Nici gestul lui de spălare a 
mâinilor nu l-a scutit însă de răspundere pentru decizia de a-L trimite pe Isus la cruce (vezi 
Matei 27,24).  Și-a spălat mâinile, dar nu conștiința și sufletul!  El a încercat să se scuture de 
răspunderea aceea, zicând: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia.  Treaba 
voastră!”     

Răspunsul necugetat și iresponsabil al iudeilor a fost: „Sângele Lui să fie asupra noastră și 
asupra copiilor noștri” (versetul 25).  S-au autoblestemat și blestemul acela i-a urmărit 
întotdeauna și peste tot după aceea. 

Regretabil, absolut regretabil!  Dar ce minunat este Dumnezeu, care îi acceptă pe oricare dintre 
ei care se întorc de la rătăcire și primesc mântuirea posibilă într-un singur nume, al Fiului lui 
Dumnezeu, „în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile 
harului Său”!  (Efeseni 1,7)   

IX.  NEGATIVISM PERPETUAT 

Iudeii nu au condamnat niciodată, ca națiune, sau măcar parlamentul lor, crima comisă la 
Golgota, ci continuă să-L repudieze pe Isus din Nazaret ca pe un impostor.  Au scris cărți în care 
Persoana Mântuitorului este discreditată și hulită, de exemplu cartea Iudaismul și creștinismul: 
deosebirile, de Trude Weiss-Rosmarin, publicată la New-York în 1943 de editura Jonathan 
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Publishers, în care autoarea ridică în slăvi iudaismul și critică creștinismul din toate punctele de 
vedere.   

În această carte, ea susține, în capitolul „Isus”, că El nu este întruparea lui Dumnezeu; că 
învățăturile Lui erau contrare spiritului profeției ebraice; că era arogant, făcând minuni pentru 
a-i determina pe oameni să creadă în El, în timp ce profeții evrei au făcut minuni ca să 
întărească încrederea oamenilor în Dumnezeu; că, deși a zis că nicio iotă din lege nu va trece, El 
a violat o serie de legi importante, și anume, S-a opus legii lui Dumnezeu, declarând „s-a zis . . ., 
dar Eu vă spun”, a fost neascultător de părinți și nu numai atât, ci a dat chiar sfaturi în direcția 
neascultării de părinți.   

Este negată calitatea lui Isus de mântuitor, profet, sfânt, iubitor de oameni.  Nu am găsit în 
cartea respectivă nici măcar un rând pozitiv despre Domnul nostru Isus Hristos.  E regretabil, 
foarte regretabil, cu tot respectul pe care îl am față de autoare și față de națiunea căreia îi 
aparține.   

Spre încheierea pildei vierilor, din Matei 21,33-44, Isus a rostit cuvintele din versetul 43: „De 
aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam, care va 
aduce roadele cuvenite.”  Cel ce rostea aceste cuvinte era Dumnezeu descoperit în trup, era 
Creatorul lumii, Cel care-l întâlnise pe Avraam și-i dăduse făgăduințele, Cel care rostise și 
scrisese legea morală pe Muntele Sinai.  Cuvintele Lui aveau și au autoritate până la sfârșitul 
lumii.  Împărăția lui Dumnezeu urma să fie luată de la iudei și dată altui popor, care urma să 
aducă roadele așteptate.  Nu vieri necredincioși, ci vieri adevărați și cinstiți.    

„Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi”, nici vorbă să le fie restituită vreodată, o așa 
perspectivă Isus nu a făgăduit.  Și ce se va face cu împărăția?  „Va fi dată unui neam care va 
aduce roadele cuvenite”.  Apostolul Petru a descris astfel neamul acela: „Voi însă sunteți o 
seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a 
câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la 
lumina Sa minunată, pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui 
Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare” (1 Petru 
2,9.10). 

Creștinismul!!!  Biserica zidită de Isus Hristos pe Sine!!!  
 
Bucurați-vă, prieteni, nu am fost un popor, dar am devenit un popor, nu căpătaserăm îndurare, 
dar acum am căpătat îndurare: slavă Mântuitorului nostru pentru această acceptare în urma 
jertfei Sale răscumpărătoare!!!  Amin!  
 

X.  UN POPOR NOU 
 
Textul din 1 Petru 2,9.10 este extrem de clar și convingător, în sensul că Dumnezeu nu-Și 
limitează lucrarea mântuitoare la un grup etnic, oricare ar fi acela.  Niciodată nu a fost acesta 
planul Lui.  Iată din nou acest text: „Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, 
un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile 
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minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată, pe voi, care odinioară nu 
erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, 
dar acum ați căpătat îndurare.” 

Apostolul a folosit în textul acesta metafore și făgăduințe din Vechiul Testament.  Poporului 
Israel scos din Egipt, Dumnezeu i-a făgăduit: „Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat 
pe aripi de vultur și v-am adus aici la Mine.  Acum, dacă veți asculta glasul Meu și dacă veți păzi 
legământul Meu, veți fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veți fi 
o împărăție de preoți și un neam sfânt” (Exodul 19,4-6).   

Aceleași calificări și făgăduințe le găsim și în textul citat mai înainte, din 1 Petru 2,9.10, acum 
aplicate la biserica Domnului nostru Isus Hristos.  Biserica este un popor nou, nu numai calitativ, 
ci și ca vechime, un popor inexistent mai înainte: „. . . voi, care odinioară nu erați un popor, dar 
acum sunteți poporul lui Dumnezeu” (1 Petru 2,10).  Și această afirmație provine din Vechiul 
Testament: „Ea (Gomera, soția lui Osea) a înțărcat-o pe Lo-Ruhama, apoi iar a zămislit și a 
născut un fiu.  Și Domnul a zis: ,Pune-i numele Lo-Ami (Nu-i poporul Meu), căci voi nu sunteți 
poporul Meu și Eu nu voi fi Dumnezeul vostru’” (Osea 1,8.9). 

Și apostolul Pavel a folosit cuvintele lui Osea: „Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și 
dintre neamuri, după cum zice în Osea: ,Voi numi ,popor al Meu’, pe cel ce nu era poporul Meu 
și ,preaiubită’ pe cea care nu era preaiubită.  Și acolo unde li se zicea: ,Voi nu sunteți poporul 
Meu’, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu.’  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 
9,24-27). 

Observați că este vorba doar despre o rămășiță a poporului descendent din credinciosul 
Avraam; chemarea divină este adresată nu numai iudeilor, ci și neamurilor, acelora care devin 
fii ai Dumnezeului celui viu, iar „Israel” înseamnă o nouă configurație a poporului lui Dumnezeu, 
un „neam sfânt”, internațional, inexistent până aci, care este popor al Domnului, preaiubit de 
El.           

Acesta este Israelul spiritual, neamul sfânt creat prin jertfa salvatoare a Mântuitorului nostru.  
Împărăția lui Dumnezeu a fost luată de la neamul necredincios și a fost dată unui neam care va 
aduce roade.  A adus oare roade „seminția aleasă, preoția împărătească, neamul sfânt, poporul 
pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui” (1 Petru 2,9)?  Fără cea mai mică îndoială.  Iată 
ce ni se raportează în Coloseni 1,5.6.23: „. . . cuvântul adevărului evangheliei, care a ajuns până 
la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca și între voi . . . ; fără să vă 
abateți de la nădejdea evangheliei, pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi 
de sub cer.”   

„Dă roade și merge crescând”, „în toată lumea”, „oricărei făpturi de sub cer”.  Începutul a fost 
glorios, a continuat și va continua până la încheierea istoriei: „Cei ce au primit propovăduirea lui 
(a lui Petru în Ziua Cincizecimii) au fost botezați și, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au 
adăugat aproape trei mii de suflete” (Fapte 2,41).  „Însă mulți dintre cei ce auziseră cuvântarea 
(a doua predică a lui Petru) au crezut, și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 
cinci mii” (Fapte 4,4).  „Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se 
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înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință” (Fapte 6,7).  Inițial, 
cei mai mulți creștini erau cei din Iudea, dar, pe măsură ce evanghelia s-a întins între neamuri, 
neiudeii constituiau majoritatea mereu crescândă.  

Iată ideile de mai sus confirmate pe pagini inspirate: „Ceea ce Dumnezeu intenționa să facă 
pentru lume prin Israel, națiunea aleasă, El va înfăptui în cele din urmă prin biserica Sa de pe 
pământ astăzi.  El ,a dat via Sa altor vieri’, adică poporului Său care respectă legământul, care cu 
credincioșie ,Îi dă rodurile la vremea lor.’  Niciodată nu a rămas Domnul fără adevărați 
reprezentanți pe acest pământ, care au făcut din interesele Lui propriile lor interese.  Acești 
martori pentru Dumnezeu sunt numărați în cadrul Israelului spiritual și cu ei se vor împlini toate 
făgăduințele legământului făcut de Iehova cu poporul Său din vechime.”  (Prophets and Kings/ 
Profeți și regi, paginile 713-714)    

XI.  ATITUDINEA DOMNULUI HRISTOS FAȚĂ DE STRĂINI 

Mântuitorul Isus Hristos nu a fost nici naționalist, nici xenofob, necum rasist.  El Și-a iubit 
neamul în care S-a născut, pentru că „a venit la ai Săi”, chiar dacă „ai Săi nu L-au primit” (Ioan 
1,11).  Și nu i-a iubit în mod superficial, pentru că El nu iubește niciodată așa, ci „i-a iubit până la 
capăt” (Ioan 13,1).  S-a rugat pentru iertarea lor și când Îl răstigneau (vezi Luca 23,34).  Totuși, El 
era credincios Tatălui Său, ferm atașat de misiunea sacră pentru care venise.  El cunoștea bine 
istoria poporului Israel și era conștient atât de rătăcirile lor trecute, cât și de dificultatea lor 
prezentă de a înțelege bazele planului de mântuire și rolul lor în acel plan.   

Astfel, în predica pe care a ținut-o în sinagoga din Nazaret, la scurt timp după botez și ungerea 
cu Duhul Sfânt (vezi Luca 4,16-30), El le-a atras atenția concetățenilor la faptul că Dumnezeu i-a 
primit pe străinii care căutau fața Lui și nu le-a întors spatele pentru a-i favoriza pe 
necredincioșii poporului ales.  Adică „erau multe văduve în Israel și, totuși, Ilie n-a fost trimis la 
niciuna dintre ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului” (versetele 25 și 26); de asemenea, 
„mulți leproși erau în Israel pe vremea proorocului Elisei, și, totuși, niciunul dintre ei n-a fost 
curățit, afară de Naaman, Sirianul” (versetul 27).  

Ascultătorii au fost șocați de cuvintele Sale: „Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, 
s-au umplut de mânie.  Și s-au sculat, L-au scos afară din cetate și L-au dus până în sprânceana 
muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce jos în prăpastie” (versetele 28 și 29).  Au 
încercat să facă ce n-a îndrăznit nici Satana când L-a dus pe streașina templului, la ispita a doua, 
și I-a sugerat să Se arunce jos, ca să-Și dovedească încrederea în făgăduințele Tatălui (vezi Matei 
4,5.6).  Isus nu-Și terminase misiunea, nu-I sosise ceasul, de aceea locuitorii din Nazaret nu L-au 
putut ucide, ci „Isus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo” (Luca 4,30).  

XII.  O MIE NOUĂ SUTE PATRUZECI ȘI OPT 

Mulți interpreți ai Bibliei, printre care unii iudei adventiști de ziua a șaptea, nu consideră că 
înființarea statului Israel în anul 1948 ar fi fost împlinirea vreunei profeții biblice.  Într-adevăr, 
anul 1948 nu este prevăzut nicăieri în textele profetice ale Vechiului sau ale Noului Testament.  
A fost, pur și simplu, înființarea unui stat, așa cum și alte state au fost organizate și recunoscute 
pe plan mondial, ca Timorul de Est, Sudanul de Sud, Bangladeș, Cipru și multe altele.    
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Așa cum am constatat din unele materiale găsite pe internet, mulți iudei s-au împotrivit creării 
statului Israel și nu-l consideră nici astăzi legitim.  Astfel, Rabbinical Torah Jews (evreii rabinici 
Torah) cred că statul sionist Israel este nelegitim în ochii lui Dumnezeu și nu-i reprezintă pe 
adevărații iudei sau iudaismul.  Ei cred că sioniștii au acaparat numele „Israel” în mod 
nejustificat și nu au dreptul să vorbească în numele poporului iudeu!     

Fără a mă exprima în niciun fel în această chestiune, voi cita numai declarațiile unor personalități iudaice 

de seamă: 

- Un exemplu este Nahum Goldmann, conducător de frunte al Mișcării Sioniste și mult timp 
președinte al Congresului Evreiesc Mondial.  S-a născut în 1895 în Belarus și a murit în 1982 în 
Germania Occidentală.  El a zis: „Când a apărut prima dată pe scena lumii, Sionismul a fost 
respins de cei mai mulți iudei și ridiculizat.  Herzl (Theodor Herzl, jurnalist austro-ungar, 
dramaturg, activist politic și scriitor, care a fost părintele Sionismului politic modern) a fost 
sprijinit numai de minoritate infimă.” 

- Iată o declarație din 1944 a Consiliului Evreiesc American: „Naționalismul evreiesc tinde să-i 
deruteze pe semenii noștri în legătură cu locul și funcția noastră în societate; el abate chiar 
atenția noastră de la rolul nostru istoric de a trăi ca o comunitate religioasă oriunde locuim. . . .  
Conceptul unui stat teocratic este de mult depășit.” 

- Sigmund Freud, neurolog austriac și fondatorul psihoanalizei, s-a născut într-o familie de evrei 
în orașul morav Freiberg, în imperiul austriac, în anul 1856, și a murit în 1939 în Anglia.  El a 
afirmat că „mie mi s-ar fi părut un lucru mult mai sensibil să fie stabilită o patrie iudaică pe un 
teritoriu mai puțin împovărat din punct de vedere istoric.  Nu am absolut nicio simpatie pentru 
pietatea eronată care transformă o bucată de zid irodian într-o relicvă națională, rănind astfel 
sentimentele băștinașilor.”  

- Erich Seligmann Fromm (1900-1980), un psiholog, psihoanalist, sociolog și filosof umanist 
american de origine evreiască, născut în Germania, a făcut următoarea declarație: „Pretenția 
evreilor față de țara lui Israel nu poate fi o pretenție politică realistă.  Dacă toate națiunile ar 
avea deodată pretenție la teritoriile unde au trăit străbunii lor în urmă cu două mii de ani, 
lumea aceasta ar fi un balamuc.”    

- Auziți-l pe Albert Einstein (1879-1955), savantul evreu născut în Germania și strămutat în 
America, inițiatorul teoriei relativității, unul dintre pilonii fizicii moderne: „Aș dori mult mai 
degrabă să văd o înțelegere rezonabilă cu arabii pe baza conviețuirii în pace, decât crearea unui 
stat evreiesc.  Pe lângă considerațiile practice, conștiința mea despre natura esențială a 
iudaismului se opune unui stat evreiesc cu granițe, o armată și o anumită măsură de putere 
temporară, cât ar fi ea de modestă.  Mi-e teamă de prejudiciul intern pe care l-ar îndura 
iudaismul – mai ales prin dezvoltarea unui naționalism îngust în rândurile noastre, împotriva 
căruia noi am avut deja de luptat fără un stat evreiesc.”  

- Închei această listă, menționându-l pe Steve Wohlberg, pastor și teolog american de origine 
evreiască, care a scris cartea End Time Delusions, The Rapture, the Antichrist, Israel, and the 



 

 

P
ag

e1
9

 

End of the World/Amăgiri ale timpului din urmă, răpirea, anticristul, Israel, și sfârșitul lumii 
(publicată de Destiny Image Publishers, Inc., Shippensburg, Pennsylvania, United States, 2004).  
Capitolul 29, de la paginile 173-180, este intitulat ”1948: An Unsinkable Doctrine?”/„1948: O 
doctrină insubmersibilă?”  Voi reda în continuare unele idei susținute de acest bine-cunoscut și 
prestigios autor.     

După ororile Celui de Al Doilea Război Mondial, când foarte mulți evrei au fost exterminați în 
lagărele de concentrare ale lui Hitler, omenirea în general favoriza întoarcerea poporului iudeu 
în țara lor străbună.  Marea Britanie a controlat Palestina până în mai 1948.  La 14 mai, în urma 
unei rezoluții a Națiunilor Unite, Mișcarea Sionistă a proclamat înființarea statului Israel.  Arabii 
s-au opus și au atacat imediat statul cel nou, au avut loc lupte grele, dar în anul următor 
agresorii au fost înfrânți.  Au urmat alte războaie, în 1967, 1973, în total șase războaie, toate 
câștigate de Israel.   

O mare parte din lumea creștină a văzut în aceste evenimente împlinirea unor profeții biblice și 
cele mai multe concepții despre evenimentele finale sunt puse în legătură cu anul 1948.  Dar 
Steve Wohlberg compară doctrina acesta cu istoria vaporului Titanic, de care se credea că este 
imposibil să se scufunde, și, totuși, în urma lovirii de un ghețar, a naufragiat și s-a scufundat.     

Unii consideră succesele militare ale Israelului o dovadă că Dumnezeu a luptat de partea lor, 
dar autorul este de altă părere: faptul că o națiune câștigă războaie nu dovedește că Dumnezeu 
le susține.  El întreabă: au fost victoriile fulgerătoare ale hitleriștilor o dovadă că Dumnezeu 
aproba crimele lor monstruoase și că îi susținea în războaie?  Sigur că nu.   

Israel a pierdut multe lupte în timpurile vechi, ba chiar a fost dus în robie din cauza 
necredincioșiei.  O națiune poate avea succese sau insuccese pe câmpul de luptă, ceea ce nu 
dovedește că Dumnezeu este de partea ei sau că nu este.  Orice profeție biblică privitoare la 
strângerea israeliților laolaltă în zilele din urmă este condiționată de ascultare, dar asemenea 
profeții nu se pot aplica la un popor care nu acceptă în ruptul capului că Mesia cel promis a 
venit deja în urmă cu două milenii, a fost răstignit, a înviat și S-a înălțat la cer.  Altfel, toate acele 
profeții se referă la Israelul spiritual, care va fi strâns și strămutat de pe pământ în împărăția 
slavei lui Hristos.  (Aici se încheie ideile preluate de la Steve Wohlberg.)                               

Sioniștii creștini susțin restabilirea Israelului trupesc și îl susțin prin toate mijloacele în doctrină, 
politică și practică, proslăvindu-l ca popor al lui Dumnezeu, dar nu vor în ruptul capului să 
trăiască așa cum l-a învățat Dumnezeu pe Israel să trăiască.  Consideră că aceea este o cale a lui 
Dumnezeu stabilită numai pentru evrei, creștinilor fiindu-le proiectată o traiectorie diferită.  
Două sisteme, amândouă ale lui Dumnezeu; urmașii lui Adam împărțiți în două categorii.  
Muzică divină cântată concomitent pe două game, și totuși armonie.  Planul de mântuire în 
două variante.  Nu vă mirați?!   

Aplicarea unor texte biblice la o restaurare a lui Israel, pentru a justifica apariția acestui stat la 
multe secole după răspândirea impusă de imperiul roman, nu ține cont de un principiu biblic de 
interpretare și anume, că multe dintre profețiile și făgăduințele biblice sunt condiționale. Nu 
toate, de exemplu a doua venire a lui Hristos, ea va avea loc, indiferent ce cred oamenii despre 
ea, cum o discută și dacă se pregătesc sau nu să o întâmpine.  
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Dar profețiile/făgăduințele unde voința și atitudinea oamenilor sunt implicate se pot împlini sau 
nu.  Acesta este un principiul etern al guvernării divine.  Iată ce a zis El prin profetul Ieremia: 
„,Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel?’, zice Domnul.  ,Iată, cum este lutul în 
mâna olarului, așa sunteți voi în mâna Mea, casă a lui Israel!  Deodată zic despre un neam, 
despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpa și că-l voi nimici, dar, dacă neamul acesta, 
despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci și Mie Îmi pare rău de răul pe 
care Îmi pusesem în gând să i-l fac.  Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o 
împărăție că-l voi zidi sau că-l voi sădi.  Dar, dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea și 
n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău și de binele, pe care aveam de gând să i-l fac’” 
(Ieremia 18,6-10).  

Avem un exemplu de aplicare a acestui principiu în cazul cetății Ninive.  După cunoscutele lui 
peripeții, Iona s-a dus și a strigat în cetatea Ninive: „Încă patruzeci de zile și Ninive va fi 
nimicită” (Iona 3,4).  Au trecut cele patruzeci de zile și Ninive nu a fost nimicită.  A greșit 
Dumnezeu?  A fost o profeție falsă?  Era Iona un prooroc mincinos?  Nimic din toate acestea.  
Dumnezeu a renunțat la planul Său pentru că oamenii și-au schimbat purtarea: „Dumnezeu a 
văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea.  Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe 
care Se hotărâse să li-l facă și nu l-a făcut” (versetul 10).   

Lucrul acesta nu este de temut, ci este încurajator.  Dumnezeu este dispus să ignore tot trecutul 
dumitale negativ, oricât ar fi el de păcătos, dacă te întorci la El cu toată inima.  Dar și 
perspectivele glorioase dispar dacă părăsești brațul Său.   

Așa a zis El prin profetul Ezechiel: „,Sufletul care păcătuiește, acela va muri.  Fiul nu va purta 
nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său!  Neprihănirea celui neprihănit 
va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el.  Dar, dacă cel rău se întoarce de la toate 
păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile Mele și face ce este drept și plăcut, va trăi 
negreșit, nu va muri.  Toate fărădelegile pe care le-a făcut i se vor uita!  El va trăi, din pricina 
neprihănirii în care a trăit.  Doresc Eu moartea păcătosului?’, zice Domnul Dumnezeu.  ,Nu 
doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască?  Însă, dacă cel neprihănit 
se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urâciunile celui 
rău, s-ar putea să trăiască el oare?  Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la 
nelegiuire și la păcat; de aceea va muri în ele’” (Ezechiel 18,20-24).   

Având în vedere luările de poziție ale unor iudei de renume, pe care i-am citat mai înainte, este 
cu atât mai ciudat zelul cu care atâtea denominațiuni creștine luptă pentru niște utopii 
privitoare la Orientul Mijlociu.  Istoria omenirii se apropie de încheiere, planul mântuirii nu 
cunoaște limite și discriminări naționaliste, porțile cerului sunt larg deschise pentru toți 
pământenii sinceri care vor să umble cu Dumnezeu acum și în vecii vecilor.  În această direcție 
trebuie să vedem concentrându-se evenimentele finale și așa trebuie să fie înțelese profețiile 
biblice. 

Putem anticipa acum cântarea mântuiților, intonată la marea de cristal; deși nu-i știm melodia, 
avem o parte din cuvintele ei și le putem rosti.  Să le zicem împreună: „Mari și minunate sunt 
lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice!  Drepte și adevărate sunt căile Tale, 
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Împărate al neamurilor.  Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău?  Căci 
numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile 
Tale au fost arătate!”  Amin!!!   

XIII.  FĂGĂDUINȚE CONDIȚIONALE 

Își ia Dumnezeu vreodată vorba înapoi?  Nu, ci de la bun început El leagă mesajele Sale de 
anumite condiții.  Hofni și Fineas, cei doi fii ai marelui preot Eli, „erau niște oameni răi; nu-L 
cunoșteau pe Domnul” (1 Samuel 2,12).  Ei făceau fapte oribile, de imoralitate și de pângărire a 
jertfelor, iar tatăl lor, mare preot și judecător, deci conducătorul națiunii, care avea puterea să-i 
înlăture din slujbe, n-a făcut-o, ci i-a mustrat cu multă indulgență: „Pentru ce faceți astfel de 
lucruri?  Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele.  Nu, copii, ce aud spunându-se 
despre voi nu este bine; voi îl faceți pe poporul Domnului să păcătuiască” (versetele 23 și 24).   

Și atunci care era vina lui?  A spus-o Domnul către micuțul Samuel în prima lui viziune: „I-am 
spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fărădelegii de care are 
cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit.  De aceea jur 
casei lui Eli că niciodată fărădelegea casei lui Eli nu va fi ispășită, nici prin jertfe, nici prin daruri 
de mâncare” (1 Samuel 3,13.14). 

Înainte de această viziune a copilului Samuel, Eli fusese mustrat de „un om al lui Dumnezeu” (1 
Samuel 2,27).  Iată ce a zis el: „Așa vorbește Domnul . . .: ,Pentru ce călcați voi în picioare 
jertfele Mele și darurile Mele, care am poruncit să se facă în locașul Meu?  Și cum se face că tu 
cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe Mine, ca să vă îngrășați din cele dintâi roade luate din 
toate darurile poporului Meu Israel?’  De aceea, iată ce zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: 
,Spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble întotdeauna înaintea Mea.  Și acum’, zice 
Domnul, ,departe de Mine lucrul acesta!  Căci voi cinsti pe cine Mă cinstește, dar cei ce Mă 
disprețuiesc vor fi disprețuiți’” (versetele 27, 29 și 30).   

Spusesem, dar nu voi face așa!  Își calcă Dumnezeu cuvântul?  Minte Dumnezeu?  Scriind către 
Tit, apostolul Pavel s-a referit la „nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de 
Dumnezeu, care nu poate să mintă” (Tit 1,2).   

Așa constatase și văzătorul Balaam: „Dumnezeu nu este un om, ca să mintă, nici un fiu al 
omului, ca să-I pară rău.  Ce a spus, oare nu va face?  Ce a făgăduit, oare nu va împlini?”  
(Numeri 23,19).  Ba da, Domnul face ce a făgăduit că va face și nu face ce a făgăduit că nu va 
face, afară numai dacă Îl împiedică oamenii să procedeze așa cum intenționase.  Ei schimbă 
direcția lucrurilor, nu Dumnezeu: „Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb, de aceea voi, copii ai 
lui Iacov, n-ați fost nimiciți” (Maleahi 3,6). 

Ce bine este că avem un Dumnezeu neschimbător!  Se poate conta întotdeauna pe cuvântul 
Său, așa cum ne-au învățat psalmiștii: „Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, 
care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie” (Psalmul 125,1).  „Israele, încrede-te în Domnul!  El 
este ajutorul și scutul lor!”  (Psalmul 115,9).  „Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, 
încrede-te în El și El va lucra” (Psalmul 37,5).  Amin!      
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XIV.  LEPĂDARE ȘI LEPĂDARE 

Observați și capitolul 28 din Deuteronom.  Este un capitol lung, de 68 de versete, plin de 
făgăduințe și de avertizări, făgăduințe cu privire la binecuvântări, avertismente că vor veni 
blesteme: 14 versete cuprind binecuvântări și restul, de 54 de versete, de aproape patru ori mai 
multe, blesteme.   

Ce determină un viitor sau altul?  Atitudinea copiilor lui Israel.  Seria binecuvântărilor începe cu 
cuvintele: „Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate 
poruncile Lui pe care ți le dau astăzi . . . .” (versetul 1), și urmează binecuvântările.  Iar seria 
blestemelor începe tot așa: „Dar, dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, 
dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui, pe care ți le dau astăzi       
. . .” (versetul 15), și urmează blestemele. 

În poporul Israel au existat mulți oameni credincioși, slujitori ai viului Dumnezeu, în toate 
timpurile.  Chiar în timpul întunecat când a lucrat profetul Ilie.  Fugind la amenințarea Izabelei, 
el credea că este singurul rămas credincios; iată cuvintele lui: „Am fost plin de râvnă pentru 
Domnul, Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat 
altarele Tale și au ucis cu sabia pe proorocii Tăi; am rămas numai eu singur și caută să-mi ia 
viața!”  (1 Împărați 19,10).  Am rămas eu singur credincios.  Însă iată ce i-a răspuns Dumnezeu: 
„Dar voi lăsa în Israel șapte mii de bărbați și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii 
înaintea lui Baal și a căror gură nu l-a sărutat” (versetul 18). 

Acest dialog este atât de important, încât a fost citat de apostolul Pavel: „Dumnezeu n-a 
lepădat pe poporul Său, pe care l-a cunoscut mai dinainte.  Nu știți ce zice Scriptura, în locul 
unde vorbește despre Ilie?  Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când zice: 
,Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât, altarele Tale le-au surpat, am rămas eu singur și caută 
să-mi ia viața!’?  Dar ce-i răspunde Dumnezeu?  ,Mi-am păstrat șapte mii de bărbați, care nu    
și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal’  Tot așa, și în vremea de față, este o rămășiță datorită 
unei alegeri prin har” (Romani 11,2-5).  

Rămășița credincioasă a unui popor dedat la idolatrie, rămășiță pe care a păstrat-o Bunul 
Dumnezeu.  Idolatrii nu pot fi acceptați, ci lepădați odată cu idolii lor.  Dar cei ce nu și-au plecat 
genunchiul înaintea zeului fals Baal nu pot fi lepădați.  Ei sunt rămășița binecuvântată care va fi 
mântuită.   

Termenul „lepădare” nu are un singur înțeles.  Când Samuel s-a dus la Betleem în casa lui Isai ca 
să-l ungă pe unul dintre fiii lui ca împărat în locul lui Saul, profetul a fost impresionat când l-a 
văzut pe cel dintâi, Eliab; el și-a zis în sine: „Negreșit, unsul Domnului este aici înaintea Lui” (1 
Samuel 16,6).  Dar impresia era greșită; Eliab nu avea să fie împăratul următor.  Domnul i-a spus 
așa: „Nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat.  Domnul nu Se uită la ce 
se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul Se uită la inimă” (versetul 7). 

Domnul l-a lepădat pe Eliab din perspectiva de a fi împărat, dar aceasta nu avea nimic de a face 
cu mântuirea.  Eliab nu avea să fie niciodată împăratul lui Israel, Domnul nu l-a ales pe el.  La fel 
și în istoria poporului Israel: ales ca reprezentant al Domnului pentru a fi lumina lumii, alegerea 



 

 

P
ag

e2
3

 

lui a încetat când nu L-a acceptat pe Mântuitorul și a lepădat creștinismul.  Lepădare colectivă 
de la misiune, dar nu lepădare individuală de la mântuire.   

Dar Saul, primul împărat al lui Israel?  Samuel i-a spus: „Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te 
leapădă și El ca împărat” (1 Samuel 15,23).  Te leapădă ca împărat.  Dar de la mântuire?  Situația 
lui era ceva mai complicată, pentru că iată ce ni se spune în capitolul 16,14: „Duhul Domnului  
S-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul.”  Venea de la 
Domnul înseamnă că era îngăduit de Domnul, ca atunci când demonii au cerut voie să intre în 
porci (vezi Matei 8,28-34; cererea demonilor este redată în versetul 31).  Ni se spune mai 
departe că Isus le-a zis: „Duceți-vă” (versetul 32).  În Marcu 5,13, citim că „Isus le-a dat voie”.   
Așa i-a dat Domnul voie duhului rău să intre în Saul. 

Înseamnă oare că Saul era pierdut?  E greu de făcut o precizare, dar gândiți-vă la Samson.  După 
cochetarea cu păcatul în casa Dalilei (vezi Judecători 16,4-21), Samson i-a spus prostituatei 
secretul puterii lui, apoi filistenii l-au tuns și l-au slăbit.  Când Dalila a strigat, ca mai înainte: 
„Filistenii sunt asupra ta, Samson!”, „el s-a trezit din somn și a zis: ,Voi face ca și mai înainte și 
mă voi scutura.’  Nu știa că Domnul Se depărtase de el” (versetul 20).   

„Domnul Se depărtase de el!”  Însemna că era pierdut?  Când filistenii au organizat marea 
festivitate în cinstea zeului lor Dagon și l-au pus pe Samson să joace, el s-a rezemat de cei doi 
stâlpi ai templului, i-a doborât, clădirea s-a prăbușit și Samson a murit odată cu filistenii.  
Înainte de moarte, „Samson a strigat către Domnul și a zis: ,Doamne, Dumnezeule!  Adu-Ți 
aminte de mine, Te rog; Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură 
lovitură să-mi răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei!’”  (Versetul 28) 

Puterea i-a revenit, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și a efectuat prin Samson o ultimă mare 
izbăvire a poporului Său.  Dacă și la Saul Duhul Domnului a revenit sau nu, dacă posibilitatea 
mântuirii i-a fost menținută și harul acordat lui extins, nu știm.  Mulți oameni au fost stăpâniți 
de duhuri rele și Isus mai întâi, apoi apostolii Lui, i-au eliberat.  Dar în cele din urmă Saul a 
cauzat lepădarea sa totală prin apelarea la Satana ca să-i spună viitorul (vezi 1 Cronici 10,13.14).  

Lepădarea de la slujbă, retragerea unei chemări, a unei misiuni, pe de o parte, și lepădarea de la 
mântuire, pe de altă parte: nu înseamnă același lucru.  Pot fi și amândouă, dar se poate să fie 
vorba numai numai de prima.  A doua, lepădat de la mântuire, dar nu de la slujire, este o 
imposibilitate și o absurditate.       

XV.  POPORUL RĂMĂȘIȚEI 

Rămășița credincioasă Domnului a fost întotdeauna Israelul adevărat pe care l-a acceptat 
Dumnezeu și acel Israel nu a pierit niciodată.  Nu numai atât, însă, zicând „Israel”, Dumnezeu nu   
S-a referit niciodată numai la urmașii lui Avraam prin Isaac și Iacov, ci a cuprins orice ființă 
omenească dornică a face voia Sa și a-I sluji.  

Așa suntem informați în cartea profetului Isaia, supranumit evanghelistul Vechiului Testament: 
„Și pe străinii, care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească și să iubească numele Domnului, 
pentru ca să fie slujitorii Lui, și pe toți cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, și vor 
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stărui în legământul Meu, îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt și-i voi umple de veselie în casa 
Mea de rugăciune.  Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci casa Mea 
se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.  Așa vorbește Domnul Dumnezeu,  
care-i strânge pe cei risipiți ai lui Israel: ,Voi mai strânge și alte popoare la cei strânși acum din 
el’” (Isaia 56,6-8). 

Referindu-se la astfel de afirmații divine, apostolul Pavel a clarificat noțiunile de „Israel”, 
„israelit”, „iudeu”.  Iată declarațiile sale: „Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere 
Cuvântul lui Dumnezeu.  Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel și, măcar că sunt 
sămânța lui Avraam, nu toți sunt copiii lui Avraam, ci este scris: ,În Isaac vei avea o sămânță, 
care-ți va purta numele.’  Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci 
copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță” (Romani 9,6-8).  

Așa a zis și Mântuitorul: „Dacă ați fi copii ai lui Avraam, ați face faptele lui Avraam.  Dar acum 
căutați să Mă omorâți, pe Mine, un om, care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la 
Dumnezeu.  Așa ceva Avraam n-a făcut” (Ioan 8,39.40).  Și Ioan Botezătorul a avertizat 
împotriva acestei încrederi oarbe în etnicitate când era vorba de mântuire: „Faceți dar roade 
vrednice de pocăința voastră.  Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: ,Avem ca tată pe 
Avraam!’  Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam” (Matei 
3,8.9).  

Iacov, fratele Domnului Isus, și-a început epistola astfel: „Iacov, rob al lui Dumnezeu și al 
Domnului Isus Hristos, către cele douăsprezece seminții care sunt împrăștiate: sănătate!”  (Iac 
1,1).  La care seminții se putea referi scriitorul, când distincția dintre seminții dispăruse de 
mult?  Cele zece seminții care formau regatul de nord, numit Israel, au fost duse în robie de 
către asirieni în anul 722 înainte de era creștină și niciodată nu s-au mai întors pentru 
reconstituirea regatului.  Întoarcerea despre care se vorbește în cărțile Ezra și Neemia se referă 
la urmași ai locuitorilor regatului Iuda, care fusese format din semințiile Iuda și Beniamin, plus 
anumiți leviți.  Aceștia fuseseră duși în captivitatea babiloniană și apoi persană, iar după 70 de 
ani unii s-au întors în patria străbună, unde au reconstruit templul și capitala Ierusalim, ca 
urmare a unor decrete imperiale persane.   

Prin urmare, nu se mai putea vorbi pe vremea lui Iacov de seminții și anume douăsprezece la 
număr ca altădată.  Fratele Domnului nu se putea referi la altceva decât la creștinii situați în 
Palestina și în alte țări, deci el li se adresa credincioșilor de orice origine etnică.  Zicând „cele 
douăsprezece seminții care sunt împrăștiate”, el zicea Israelul întreg, aflându-se peste tot, și în 
niciun caz doar urmașii trupești ai lui Avraam.  Este vorba despre o expresie, douăsprezece 
seminții = Israel = poporul credincioșilor. 

Și apostolul „neamurilor”, Pavel, folosește o exprimare convențională în capitolul 15 din 1 
Corinteni.  El zice în versetul 5 că Isus „S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece”.  De fapt, 
imediat după învierea lui Hristos nu mai erau doisprezece ucenici, ci unsprezece, iar dacă Petru, 
numit aici Chifa, este scos din număr și amintit separat, atunci rămân zece.  Nu așa: „cei 
doisprezece” înseamnă toți ucenicii, grupul întreg al apostolilor existenți la data aceea.   
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În cuvântarea lui de apărare în fața împăratului Agripa, a guvernatorului Festus și a altor 
conducători din orașul Cezarea, deținutul Pavel s-a referit la „nădejdea făgăduinței, pe care a 
făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele douăsprezece seminții ale 
noastre, care Îi slujesc necurmat lui Dumnezeu, zi și noapte” (Fapte 26,6.7).  „Cele 
douăsprezece seminții”, o formulă istorică, o expresie consacrată care însemna întregul Israel, 
în mintea lui Pavel atunci Israelul fizic, din care făcea parte din punct de vedere etnic, și care, în 
cea mai mare parte, nu împărtășea convingerile lui despre Mesia.   

Trebuie amintit și apostolul Simon Petru (Chifa), care și-a început prima epistolă dintre cele 
două așa: „Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin 
Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia . . .” (1 Petru 1,1).  Să examinăm cuvintele „aleșii”, 
„străini”, „împrăștiați”.   

„Aleșii”.  Apostolul Pavel, referindu-se la cei răscumpărați prin sângele lui Hristos, a scris că „în 
El (în Hristos), Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană 
înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, 
după buna plăcere a voii Sale” (Efeseni 1,4.5).  Aleși prin preștiință divină și înfiați prin 
acceptarea de către ei a lui Isus Hristos sunt toți creștinii adevărați.   

„Străini”.  În aceeași epistolă primă a sa, apostolul Petru zice către credincioși: „Preaiubiților, vă 
sfătuiesc, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc 
cu sufletul” (1 Petru 2,11).  Versetul acesta este imediat după versetele 9 și 10, unde el se 
adresează poporului celui nou al creștinilor: „. . . o seminție aleasă, o preoție împărătească, un 
neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui.”     

Copiii lui Dumnezeu s-au considerat întotdeauna străini pe pământ, aparținând unei alte patrii, 
patria cerească, deja având cetățenia aceea.  Iată un text care vorbește așa: „În credință au 
murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine 
de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ” (Evrei 11,13).  Și un alt text: „Dar 
cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.  El va 
schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea 
puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile” (Filipeni 3,20.21).      

„Împrăștiați”.  „Saul se învoise la uciderea lui Ștefan.  În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire 
împotriva bisericii din Ierusalim.  Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și 
ale Samariei” (Fapte 8,1).  Ucenicul iubit s-a referit la creștinii din toate națiunile pământului, 
atunci când a redat și a comentat declarația lui Caiafa că este de folos „să moară un singur om 
pentru norod și să nu piară tot neamul” (vezi Ioan 11,47-52; cuvintele citate sunt din versetul 
50).   

Mai departe, apostolul a scris: „Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci, fiindcă era mare preot 
în anul acela, a proorocit că Isus avea să moară pentru neam.  Și nu numai pentru neamul acela, 
ci și ca să-i adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți” (versetele 51 și 52).  
Copiii lui Dumnezeu cei risipiți sau împrăștiați, deci locuind pretutindeni, au fost adunați prin 
moartea lui Hristos într-un singur trup, trupul Lui, biserica creștină: acesta este Israelul lui 
Dumnezeu, numit așa în Galateni 6,16.         
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XVI.  TERMINOLOGIE      

Revenim la calificările arătate de apostolul Pavel, care nu era un străin, un „outsider”, ci iată ce 
zicea el despre sine: „Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai 
mult: eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, 
evreu din evrei” (Filipeni 3,4.5).  „Sunt ei evrei?  Și eu sunt!  Sunt ei israeliți?  Și eu sunt!  Sunt ei 
sămânță a lui Avraam?  Și eu sunt!”  (2 Corinteni 11,22).  În apărarea sa înaintea gloatei de 
iudei, imediat după ce a fost arestat de căpitanul Lisias, el a declarat: „Eu sunt iudeu, născut în 
Tarsul Ciliciei” (Fapte 22,3).  Pavel se considera evreu, israelit, iudeu, sămânță a lui Avraam.   

Unii încearcă să facă o distincție între „evrei”, „israeliți”, „iudei”.  Această încercare este un 
nonsens, pentru că vedem prea bine că Pavel era de toate, el nu făcea o astfel de deosebire.  
Pentru el, și în accepțiunea strictă și corectă a Bibliei, evreu = israelit = iudeu.  

S-ar zice, totuși, că termenii „evreu”, „iudeu” nu pot însemna același lucru, pentru că în 
vechime numai cei din seminția lui Iuda, eventual adăugați și beniamiții, care formau împreună 
regatul de sud după moartea lui Solomon, erau „iudei”.  Dar după captivitate deosebirea între 
seminții s-a șters treptat și „evreu” era totuna cu „iudeu”.  De fapt, în limba engleză se zice 
„Jew”, cu referire la oricare urmaș al lui Avraam-Isaac-Iacov.  Nimeni nu zice „Hebrew”, acest 
termen fiind limitat la documentele istorice.  Și denumirea „israelit” se limitează la Biblie, 
pentru că locuitorii statului modern Israel sunt numiți israelieni.   

Pavel, un israelit, un evreu din evrei, un iudeu din iudei, a clarificat noțiunile acestea astfel, 
mutând accentul de la etnicitate la moștenirea spirituală: „Iudeu nu este acela care se arată pe 
dinafară că este iudeu și tăiere împrejur nu este aceea care este pe dinafară, în carne.  Ci iudeu 
este acela care este iudeu înăuntru și tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un 
astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu” (Romani 2,28.29).   
Orientarea sa creștină nu l-a împiedicat pe Pavel să fie un bun iudeu, de fapt mai bun decât alții.  
El îi iubea pe conaționalii lui și dorea mântuirea lor: „Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul 
meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor că simt o mare întristare și am o durere 
necurmată în inimă.  Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, 
pentru frații mei, rudele mele trupești” (Romani 9,1-3).   

Gata să piară el ca să fie mântuiți alți evrei!  Extraordinar, aceasta a fost o atitudine 
împrumutată de la Isus, Salvatorul omenirii prin jertfa Sa.  Sau o copie identică a atitudinii 
jertfitoare de sine a lui Moise, care a zis către Dumnezeu, după ce israeliții își făcuseră un vițel 
de aur și se închinaseră la el: „Ah!  Poporul acesta a făcut un păcat foarte mare!  Și-au făcut un 
dumnezeu de aur.  Iartă-le acum păcatul!  Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea Ta, pe care ai 
scris-o!”  (Exodul 32,31.32)     

Apostolul Petru a afirmat că în epistolele lui Pavel „sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care 
cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor” (2 
Petru 3,15-16; cuvintele citate sunt din versetul 16).  Între „lucrurile greu de înțeles” din 
scrierile apostolului Pavel este și capitolul 11 din Epistola către Romani.  Dacă citim acest capitol 
cu atenție, prudență, stăruință și multă rugăciune, putem pricepe, într-o anumită măsură, ce a 
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vrut să zică eruditul apostol al neamurilor.  Dar nicidecum izolat de celelalte scrieri ale acestui 
apostol.   

Ca să arate starea lui Israel din trecut, prezent și viitor, Pavel a folosit, în versetele 16-24,  
ilustrația a doi măslini.  De reținut din acest pasaj sunt următoarele expresii: măslin bun, măslin 
sălbatic, ramuri firești și tăiate, ramuri altoite, rădăcină.  Printre întrebările fundamentale care 
s-ar pune în acest context dificil sunt și acestea: ce înseamnă măslinul bun, ce înseamnă 
măslinul sălbatic?   

În primul rând, trebuie să admitem că este vorba de Israelul lui Dumnezeu, poporul Său ales.  
Iudeii necredincioși se făleau zadarnic cu originea lor, pentru că Ioan Botezătorul i-a avertizat, 
așa cum am mai arătat: „Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: ,Avem ca tată pe Avraam!’  
Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam” (Matei 3,9).  
Lepădând adevărul mântuitor, lepădându-L pe Mesia, iudeii care au făcut așa erau tăiați din 
măslinul bun al poporului lui Dumnezeu: nu mai făceau parte din el în accepțiunea lui 
Dumnezeu.  Alții, care nu proveneau din rădăcina etnică abrahamică, au ajuns, prin acceptarea 
cu credincioșie a Salvatorului lumii, să facă parte din acel popor al lui Dumnezeu, altoiți în 
Israelul Domnului.   

Dar motivul de măslin bun poate fi aplicat, prin analogie, și la Hristos, pentru că El a zis în Ioan 
15,1.2.4-6: „Eu sunt adevărata Viță și Tatăl Meu este vierul.  Pe orice mlădiță care este în Mine 
și n-aduce roadă, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă o curățește, ca să aducă și mai 
multă roadă. . . .  Rămâneți în Mine și Eu voi rămâne în voi.  După cum mlădița nu poate aduce 
roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă, dacă nu 
rămâneți în Mine.  Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele.  Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu 
aduce multă roadă, căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic.  Dacă nu rămâne cineva în 
Mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt 
strânse, aruncate în foc și ard.”  

Alt limbaj, același adevăr.  În loc de măslin, aici avem o Viță, care este Hristos.  Ramurile sunt 
numite mlădițe.  Acestea pot rămâne în viță, în Hristos, și pot aduce roadă, sau, dacă nu aduc 
roadă, sunt tăiate, aruncate în foc și ard.  În Hristos sunt altoiți toți mântuiți, El este Vița nobilă 
și binecuvântată, de origine cerească, măslinul bun, la care se poate veni sau de la care se poate 
pleca.  Fără El nu se poate face nimic.  Fără această altoire nu există mântuire.  El este singura 
nădejde de viață veșnică.          

XVII.  ÎNTREGUL ISRAEL MÂNTUIT 

Pe Pavel îl durea faptul că nu toți israeliții acceptau evanghelia, faptul că „o parte din Israel a 
căzut într-o împietrire, care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor” (Romani 11,25).  
Cu toată dragostea sa pentru Israel și dispoziția de a pieri odată cu ei, Moise nu scuza păcatul 
lor.  Cu toată dragostea jertfitoare de sine a lui Pavel față de cei din neamul lui, el nu era 
inconștient de răutatea multora dintre ei și nu ignora faptele lor.   

Iată ce a scris el într-o epistolă către credincioșii din Tesalonic: „Căci, fraților, voi ați călcat pe 
urmele bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Hristos Isus, în Iudea; pentru că și voi ați suferit 
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din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor.  
Iudeii aceștia L-au omorât pe Domnul Isus și pe prooroci, pe noi ne-au prigonit, nu-I plac lui 
Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, căci ne opresc să le vorbim neamurilor, ca să fie 
mântuite.  Astfel, ei totdeauna pun vârf păcatelor lor.  Dar la urmă i-a ajuns mânia lui 
Dumnezeu!”  (1 Tesaloniceni 2,14-16) 

Rețineți cum s-a exprimat el: „iudeii aceștia”, cei persecutori, nu toți iudeii; „o parte din Israel” 
a căzut într-o împietrire, nu tot neamul.  Hristos S-a născut din sămânța lui Avraam, din familia 
lui David, din fecioara Maria.  Apostolii au fost toți evrei; primii creștini, mii la număr, au fost 
evrei.  O generalizare ar fi nedreaptă, necinstită, nebiblică.  Cei „șapte mii”, număr simbolic, 
există încă, în persoana tuturor iudeilor care l-au primit pe Hristos ca Mântuitor al lor personal.   

De fapt, Dumnezeu nu mântuiește națiuni, ci persoane.  Cum?  Iată ce zice evanghelistul: „A 
venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit.  Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în 
numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia 
firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1,11-13). 

Iată Israelul lui Dumnezeu, care va fi mântuit în întregime: toți cei născuți din Dumnezeu, 
indiferent de rasă, grupare etnică, gen sau stare socială.  Pentru că „Domnul nu Se uită la ce se 
uită omul; omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul Se uită la inimă” (1 Samuel 16,7);  
„Dumnezeu nu caută la fața oamenilor” (Galateni 2,6); „Dumnezeu nu este părtinitor” (Fapte 
10,34).   

Vorbind către femeia samariteancă la fântâna lui Iacov de lângă orășelul Sihar din ținutul 
Samariei (vezi Ioan 4,3-26), Mântuitorul a zis: „Voi vă închinați la ce nu cunoașteți; noi ne 
închinăm la ce cunoaștem, căci Mântuirea vine de la iudei” (versetul 22).  Ce înseamnă aceasta?  
Nu înseamnă că oamenii mântuiesc, ci înțelesul este că de acolo a pornit mântuirea, acolo, în 
neamul iudeilor S-a născut Mântuitorul lumii, așa cum L-au și recunoscut samaritenii în zilele 
următoare: „. . . L-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul 
lumii” (versetul 42).   

În capitolul al șaptelea din Apocalipsa, versetele 4-8, se vorbește despre „numărul celor ce 
fuseseră pecetluiți” și anume „o sută patruzeci și patru de mii din toate semințiile fiilor lui 
Israel” (versetul 4).  Apoi sunt menționate douăsprezece nume de seminții, cu unele deosebiri 
față de listele din Vechiul Testament.  Lipsesc semințiile Efraim și Dan, deci ar rămâne zece, însă 
este amintit Levi, care de obicei nu era socotit împreună cu cele douăsprezece seminții, iar în 
loc de Efraim este Iosif, și astfel se ajunge tot la numărul de douăsprezece. 

Nu mă voi referi deloc la părerile existente în legătură cu această modificare a listei semințiilor, 
ci doar la ideea de Israel și de seminții ale lui Israel.  Chiar este vorba despre Israelul după trup?  
Iudeii vor fi cei sigilați și alții nu?  Pe ce criterii?  Cum rămâne cu tot ce s-a spus până aci în 
cărțile Noului Testament?  Și de ce se spune „din toate semințiile fiilor lui Israel”, când nu sunt 
toate?     

Dat fiind faptul că mântuirea, respectiv sigilarea, nu se acordă pe criterii etnice, nici măcar 
datorită descendenței fizice din Avraam, înțelesul acestui pasaj trebuie să fie altul.  Și anume, 
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când amintești douăsprezece seminții ale lui Israel, te referi la tot poporul Domnului și la o 
simetrie, la un echilibru, la o egalitate.  Sigilații și mântuiții nu vor fi numai dintr-o națiune, ci din 
toate națiunile, toți cei ce au încheiat un legământ cu Hristos și au rămas în el.  Ca să mergem 
mai departe și să precizăm cine vor fi propriu-zis acești 144.000 de indivizi, înseamnă să 
încercăm a spune ce nu spune Biblia.  În Apocalipsa 14,1-5, este descris caracterul acestora, dar 
nici acolo și nici în alte texte nu este destăinuită identitatea lor.  Și să nu uităm că, în general, în 
Apocalipsa, care este o carte profetică, se folosește un limbaj simbolic.   

În Apocalipsa 21,26, se spune că „în ea (în cetatea sfântă) vor aduce slava și cinstea 
neamurilor”, iar în capitolul 22,2, că „frunzele pomului (este vorba despre pomul vieții) slujesc 
la vindecarea neamurilor”.  Din nou neamuri?  Și pe noul pământ neamuri?  Atunci trebuie să 
fie vorba și despre iudei în contrast cu neamurile, ca altădată.  Eu cred că aceste neamuri sunt 
toți mântuiții; ei provin din toate neamurile, pentru că, potrivit cu Apocalipsa 14,6, evanghelia 
cea veșnică a fost predicată „locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei 
limbi și oricărui norod.”  Nimic altceva.   

Când ucenicul Petru L-a întrebat pe Isus ce răsplată vor avea pentru că L-au urmat pe El, 
Mântuitorul a răspuns: „Adevărat vă spun că, atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de 
domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-ați urmat, veți ședea și voi pe 
douăsprezece scaune de domnie și veți judeca pe cele douăsprezece seminții ale lui Israel” 
(Matei 19,27-30; citat este versetul 28).   

De altfel, toți mântuiții vor ședea pe scaune de domnie, potrivit cu făgăduința Martorului 
credincios și adevărat: „Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, 
după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie” (Apocalipsa 3,21). 
Scaune de domnie, biruitorii domnesc. 

Știm că judecata casei lui Dumnezeu (vezi 1 Petru 4,17) se desfășoară în prezent, de la 22 
octombrie 1844 până la încheierea harului, care va avea loc în viitorul apropiat; aceasta este 
judecata de cercetare, curățirea sanctuarului ceresc (vezi Daniel 7,9.10; 8,13.14; 9,24-27).   

Judecarea celor neconvertiți va avea loc în timpul celor o mie de ani, când cei mântuiți vor 
domni cu Hristos în cer și-i vor judeca pe cei nelegiuiți și pe îngerii căzuți (vezi 1 Corinteni 6,2.3 
și Apocalipsa 20,4).  Există și o a treia judecată, când cei doisprezece apostoli, stând pe 
douăsprezece scaune de domnie, le vor judeca pe cele douăsprezece seminții ale lui Israel?  Ce 
poate însemna aceasta?  Între toți cei pierduți vor fi și urmașii lui Avraam/Isaac/Iacov care nu  
L-au acceptat pe Hristos.  Între cei care îi judecă pe cei pierduți sunt și cei doisprezece apostoli.  
Toți mântuiții îi judecă pe toți nemântuiții.       

XVIII.  IUDEI ȘI NEAMURI 

Este o greșeală a aplica profeția din Romani 11,26, că „atunci tot Israelul va fi mântuit”, strict la 
Israelul trupesc.  De ce este o greșeală?  Pentru că interpretarea aceasta violează contextul 
capitolului 11 din Romani și contextul general al scrierilor apostolului Pavel, în care el explică 
termenii „Israel”, „israelit”, „iudeu”.  În versetele 13 și 14 din Romani 11, Pavel a zis: „V-o spun 
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vouă, neamurilor: întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut ca, dacă 
este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să-i mântuiesc pe unii din ei.”   

Unii dintre cine?  Dintre conaționalii lui, din neamul lui, evrei din evrei.  În versetul 14, autorul 
spune „să mântuiesc pe unii din ei”, în versetul 26, „tot Israelul va fi mântuit”.  Unii sau toți?  E 
clar că nu poate fi vorba în „tot Israelul”, numai de evrei, ci de toți mântuiții. 

Tot în aparent dificilul capitol 11 din Romani, apostolul atrage atenția asupra faptului că, în 
viața aceasta, experiența convertirii poate fi reversibilă: „Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui 
Dumnezeu: asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în 
bunătatea aceasta; altmintrelea, vei fi tăiat și tu” (versetul 22).  Părăsind brațul 
Atotputernicului, cei scoși din prăpastia păcatului pot cădea din nou.  Dar și cei care au căzut în 
ea pot fi încă recuperați: „Și chiar ei: dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci 
Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși” (versetul 23).   

Să ținem cont și de o afirmație a profetului Isaia, preluată de apostolul Pavel: „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).  „Numai rămășița”, numai „unii din ei”?  Atunci cum 
poate fi vorba de toți?   

Întâlnim deci în Epistola către Romani cel puțin trei argumente care infirmă ideea că 
apartenența la Israelul trupesc garantează viața veșnică:                                                                                                                                                                  

(01) Romani 11,14: „dacă este cu putință . . ., să-i mântuiesc pe unii din ei.”  Pe unii, nu pe toți.  
În limita posibilităților.  Și Pavel vorbea despre neamul său ebraic.   

(02) Romani 11,23: „Și chiar ei: dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu 
poate să-i altoiască iarăși.”  E logic să tragem de aici concluzia că, dacă stăruiesc în necredință, 
nu vor fi altoiți iarăși.  Deci nu mântuire din oficiu pe bază de etnicitate, ci credința sau 
necredința sunt factorii care decid destinul etern al fiecărui individ.   

(03) Romani 9,27: „Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării (așa îi promisese 
Dumnezeu lui Avraam, vezi Geneza 22,17), numai rămășița va fi mântuită.”            

Acel „tot Israelul” cuprinde toată mulțimea celor mântuiți, așa cum reiese și din cuvintele lui 
Ioan: „A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit.  Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce 
cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici 
din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1,11-13).  Cine formează 
Israelul, cei care nu L-au primit sau cei care L-au primit? Judecați și dumneavoastră.          

Cum este însă cu vremurile neamurilor? „O parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ține 
până va intra numărul deplin al neamurilor” (Romani 11,25) – ce înseamnă lucrul acesta?  Să 
vedem și cum S-a exprimat Domnul nostru Isus Hristos: „Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi 
luați robi printre toate neamurile (iudeii) și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până 
se vor împlini vremurile neamurilor” (Luca 21,24).   
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Cel mai bine pot fi înțelese aceste afirmații, „până va intra numărul deplin al neamurilor”, „până 
se vor împlini vremurile neamurilor”, dacă ținem cont de aceste cuvinte ale Mântuitorului: 
„Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie 
tuturor neamurilor.  Atunci va veni sfârșitul” (Matei 24,14).  După ce se termină predicarea 
evangheliei la neamuri („de mărturie tuturor neamurilor”) vine sfârșitul, nu un nou timp de 
convertire pus la dispoziția iudeilor.  

Nu va înceta predicarea evangheliei la neamuri până va veni sfârșitul; și iudeii sunt un neam, lor 
și tuturor neamurilor, tuturor li se predică evanghelia în egală măsură până vine sfârșitul, adică 
până când Hristos va striga din nou „S-a sfârșit!”, când va zice: „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 sfințească și mai departe!”  (Apocalipsa 
22,11).  Dumnezeu are un plan pentru toată lumea și planul acesta se va încheia odată pentru 
toată lumea.  

Ideea evanghelicilor și a altora, cum că acum se predică evanghelia la neamuri, până se atinge 
un anumit număr de convertiți și apoi încetează să li se predice lor și se întoarce ca să fie 
predicată numai evreilor, că există un timp al neamurilor și un timp al evreilor ca să beneficieze 
de ospățul evangheliei, este falsă și nefondată.  Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii (El a iubit 
„lumea”, Ioan 3,16), Fiul Său a murit pentru toți oamenii, El „dorește ca niciunul să nu piară, ci 
toți să vină la pocăință” (2 Petru 3,9).  

Același dar pentru toți urmașii lui Adam.  În același fel.  Mântuire în același nume și în același 
timp.   

XIX.  AVANTAJE PARADOXALE 

Evanghelia nu s-a predicat niciodată în mod discriminatoriu, pe compartimente etnice, ci 
întotdeauna le-a fost destinată tuturor, în măsura în care au avut acces la ea, pentru că poporul 
lui Dumnezeu a fost destinat să fie „lumina neamurilor”, ducând „mântuirea până la marginile 
pământului” (Isaia 49,6; textul este citat în Fapte 13,47).  Unii au primit-o, alții au lepădat-o.  
Așa este în prezent și așa va fi până la încheierea harului, când Hristos va rosti cuvintele citate 
din Apocalipsa 22,11 și va părăsi sfânta sfintelor a templului din ceruri, templu unde a mijlocit 
pentru noi, păcătoșii, și pe care l-a curățit.   

„O parte din Israel a căzut într-o împietrire”, dar știm că există oameni în toate națiunile care 
dau dovadă de împietrire față de adevăr.  Această împietrire poate fi biruită, părăsită, sau poate 
fi continuată până la sfârșit, când șansele de convertire se vor fi epuizat.  Acest lucru este valabil 
în dreptul iudeilor și în dreptul neamurilor.   

De altfel, divizarea aceasta este doar teoretică, în planul de mântuire există o singură rasă 
umană, descendenții lui Adam; tuturor li Se adresează Dumnezeu: „Nu mai este nici iudeu, nici 
grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, 
fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus” (Galateni 3,28).  De asemenea: „Aici nu mai este nici 
grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici 
slobod, ci Hristos este totul și în toți” (Coloseni 3,11). 
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Avraam a fost nu numai părintele celor ce au descins biologic din el, ci „tatăl tuturor celor care 
cred” (Romani 4,11).  Iată textul acesta complet: „Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o 
pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință, când era netăiat împrejur.  Și 
aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur; ca, 
adică, să li se socotească și lor neprihănirea aceasta și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați 
împrejur, adică al acelora care, nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței 
aceleia, pe care o avea tatăl nostru Avraam, când nu era tăiat împrejur” (versetele 11 și 12). 

Apostolul Pavel s-a exprimat la fel și în alte locuri, arătând că îndreptățirea acordată lui Avraam 
este valabilă pentru toți cei care manifestă aceeași credință: „Și, dacă sunteți ai lui Hristos, 
sunteți ,sămânța’ lui Avraam, moștenitori prin făgăduință” (Galateni 3,29).  „Înțelegeți și voi dar 
că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credință.  Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că 
Dumnezeu le va socoti neprihănite pe neamuri, prin credință, a vestit mai dinainte lui Avraam 
această veste bună (adică evanghelie): ,Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.’  Așa că cei 
ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avraam cel credincios” (versetele 7-
9).      

Să cercetăm încă vreo câteva versete din Romani 11 și anume 28-31: „În ce privește evanghelia, 
ei sunt vrăjmași, și aceasta spre binele vostru, dar în ce privește alegerea sunt iubiți, din pricina 
părinților lor.  Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile și de chemarea făcută.  După cum voi 
odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare 
acum, tot așa, ei acum n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete și ei 
îndurare.”   

Prigoana stârnită în Ierusalim după uciderea lui Ștefan cu pietre i-a silit pe creștini să se 
răspândească și în alte locuri, altfel ar fi rămas tot timpul în capitala țării natale și nu și-ar fi 
adus la îndeplinire mandatul încredințat de Isus.  Trimiterea era în toată lumea, la toate 
popoarele.   

Tocmai ostilitatea iudaică manifestată prin persecuție a facilitat plecarea creștinilor printre 
oameni de alte apartenențe etnice, ca să li se adreseze lor mai mult decât până atunci.  Era un 
avantaj al neiudeilor.  Dumnezeu poate să întoarcă răul în spre bine și așa a făcut.  Dar 
Dumnezeu nu i-a uitat nici pe ei, iubirea Lui față de credinciosul Avraam și față de devotatul 
David nu a încetat niciodată, El nu a regretat niciodată că l-a chemat pe părintele credincioșilor.   

Tocmai de aceea zice Pavel că ei „sunt iubiți, din pricina părinților lor” (versetul 28).  Ceea ce nu 
înseamnă mântuire împotriva voinței lor și făcând abstracție de atitudinea lor față de 
evanghelie.  „În ce privește evanghelia, ei sunt vrăjmași”, dar „în ce privește alegerea, sunt 
iubiți, din pricina părinților lor”.  Le folosește iubirea aceea?  Da, celor care răspund la ea și 
încetează vrăjmășia față de evanghelie.    

Vrăjmași și iubiți în același timp?  Hristos ne-a cerut în Matei 5,44 să-i iubim pe vrăjmașii noștri, 
iar în versetul următor L-a dat exemplu pe Dumnezeu-Tatăl, care chiar Își iubește vrăjmașii, căci 
El „face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste 
cei nedrepți” (versetul 45).   
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Dumnezeu a iubit lumea, pentru mântuirea ei L-a dat pe unicul Lui Fiu, așa cum știm din Ioan 
3,16, cuvinte spuse de Isus către Nicodim.  El îi iubește pe cei care nu-L iubesc: „Și dragostea stă 
nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și L-a trimis pe Fiul 
Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre” (1 Ioan 4,10).  A iubit lumea, îi iubește pe fiii 
trupești ai lui Israel în mod necondiționat, niciodată nu a încetat să-i iubească.  Însă, dacă vor fi 
cu El în cer sau nu depinde de alegerea lor.     

XX.  NEASCULTARE ȘI ÎNDURARE 

În versetele 30 și 31 din Romani 11, scriitorul inspirat zice: „După cum voi odinioară n-ați 
ascultat de Dumnezeu și, după cum, prin neascultarea lor, ați căpătat îndurare acum, tot așa, ei 
acum n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete și ei îndurare.”  Cum este 
posibil așa ceva?, ne vom întreba.  Neamuri și iudei, neamurile neascultătoare odinioară, capătă 
îndurare acum prin neascultarea iudeilor.  Cum poate neascultarea să ducă la îndurare și apoi 
îndurarea iar la îndurare?  Iată ce zice acest comentariu: 

„Odinioară.  Adică înainte de predicarea evangheliei între neamuri.  Iudeii, pe care Dumnezeu îi 
alesese ca să fie ambasadorii Lui în lume, eșuaseră în mod mizerabil în misiunea lor de 
evanghelizare mondială.  Astfel, abia în timpul bisericii creștine a fost extinsă invitația mântuirii 
către neamuri.  Nu au crezut.  Grecește ,apeitheo’, ,a nu asculta’.  Neascultarea lor de altădată 
trebuie să potolească orice simțăminte neiubitoare pe care neamurile ar fi tentate să le cultive 
cu privire la neascultarea prezentă a iudeilor.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 6, pagina 612)   

Respingerea evangheliei de către conducătorii iudei i-a forțat pe servii Domnului să caute de 
lucru în altă parte, de aceea, într-un fel, aceasta a fost șansa neamurilor.  În Antiohia din Pisidia, 
Pavel a vestit evanghelia cu așa putere, încât, „când au ieșit afară, neamurile i-au rugat (pe 
Pavel și pe Barnaba) să le vorbească și în Sabatul viitor despre aceleași lucruri” (Fapte 13,42).  
Entuziasmul a fost mare: „În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă 
Cuvântul lui Dumnezeu” (versetul 44).   

Dar a fost și opoziție: „Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, vorbeau 
împotriva celor spuse de Pavel și-l batjocoreau.  Dar Pavel și 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’” (versetele 45 și 46).   

La fel s-a întâmplat și în Corint, unde Pavel îl avea conlucrător pe Sila: „Fiindcă iudeii i se 
împotriveau și-l batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: ,Sângele vostru să cadă 
asupra capului vostru; cu sunt curat.  De acum încolo mă voi duce la neamuri’” (Fapte 18,6).  
Aceeași declarație a făcut-o Pavel și la locuința sa de deținut din Roma, în urma dificilei discuții 
cu conducătorii iudeilor: „Să știți dar că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu le-a fost trimisă 
neamurilor și o vor asculta” (Fapte 28,28).    

Astfel, neascultarea și opoziția iudeilor i-a forțat pe misionari să se adreseze neamurilor, unde 
succesul a fost mult mai mare. Așa a condus neascultarea lor la îndurarea căpătată de neamuri.  
Iar neamurile erau îndemnate să țină cont de faptul că și ele au fost cândva neascultătoare, de 
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aceea să manifeste răbdare, înțelegere și iubire față de împotrivitorii iudei.  Dar Pavel nu 
renunța ușor la un plan: el spera ca activitățile și succesele dintre neamuri să-i pună pe gânduri 
pe conaționalii lui și să-i determine a-și schimba atitudinea: „V-o spun vouă, neamurilor: 
,Întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut ca, dacă este cu putință, să 
stârnesc gelozia celor din neamul meu și să-i mântuiesc pe unii din ei’” (Romani 11,13.14).    

XXI.  NEPĂRTINIRE DIVINĂ 

Ce înseamnă oare propoziția enunțată de Pavel în Romani 11,25, „până va intra numărul deplin 
al neamurilor”, urmată de cea din versetul 26, „și atunci tot Israelul va fi mântuit”?   

Dumnezeu nu este părtinitor, El dorește mântuirea tuturor oamenilor, nu a stabilit un anumit 
număr de mântuiți și mai departe nu mai acceptă, cum ar fi locurile limitate la o facultate.  
Planul de mântuire a fost făcut pentru toți oamenii și, dacă toți oamenii l-ar accepta, toți ar fi 
mântuiți.   

Nu există deci o limitare arbitrară a numărului mântuiților; oamenii decid pentru sine dacă vor 
fi mântuiți sau nu, deși „mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie, 
și a Mielului” (Apocalipsa 7,10).  Dumnezeu oferă mântuirea, dar decizia de acceptare sau 
respingere a ei le aparține oamenilor.  „Numărul deplin al neamurilor”?  Dumnezeu a știut din 
capul locului cine va accepta mântuirea și cine nu, care va fi numărul total al mântuiților.  
Apostolul Pavel nu a vrut să zică altceva decât ce a zis Isus în Matei 24,14, că după predicarea 
evangheliei la toată lumea va veni sfârșitul. 

Distincția aceasta de „iudei” și „neamuri”, menționată de multe ori în Noul Testament, nu a fost 
făcută de Dumnezeu, ci, așa cum am mai arătat, a fost făcută de oameni (deși și Dumnezeu S-a 
exprimat uneori ca ei, vezi Fapte 22,21) și este pur teoretică.  În fond, iudeii înșiși sunt un neam.  
Trăim ultimele zile ale istoriei pământului și o mare lucrare se face pe pământ, simbolizată prin 
soliile a trei îngeri amintiți în Apocalipsa 14,6-12.  Versetul 6 zice așa: „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 oricărui norod.”  „Oricărui neam”, 
indiferent cum e numit acel neam: italieni, egipteni, israelieni, peruvieni – orice națiune.   

Și în gloata mântuiților vor fi persoane de orice proveniență: „După aceea, m-am uitat și iată că 
era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din 
orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea 
Mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini” (Apocalipsa 7,9).  

În Apocalipsa 21,9-27, un înger i-a arătat lui Ioan cetatea sfântă, Ierusalimul ceresc, care va 
coborî din cer de la Dumnezeu pe pământ la sfârșitul mileniului (vezi versetele 1-3).  În versetul 
12, Ioan ne informează că cetatea are douăsprezece porți, pe care sunt scrise „numele celor 
douăsprezece seminții ale fiilor lui Israel.”  Versetul 14 ne spune că cetatea are „douăsprezece 
temelii și pe ele erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.”   

Numele patriarhilor, ale semințiilor lui Israel, sunt scrise pe porți, numele apostolilor sunt scrise 
pe temelii.  Patriarhii simbolizează biserica Domnului dinainte de venirea lui Mesia, apostolii 
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simbolizează biserica Noului Testament; aceeași biserică a Domnului, același popor ales în 
ipostaza lui spirituală.  Acele douăzeci și patru de nume sunt gravate acolo, în cetatea sfântă.  
Alte detalii nu avem și nu le căutăm.  Dar faptul că toți acești douăzeci și patru de oameni ai lui 
Dumnezeu de altădată, dinainte de Hristos și de după Hristos, au numele scrise acolo, nu are 
nimic de a face cu vreo exclusivitate la mântuire, cu vreo prioritate spirituală pe motive etnice.  
Este poporul lui Dumnezeu, Israel, din toate timpurile, ajuns în cetatea sfântă.             

 XXII.  CA STELELE ȘI CA NISIPUL  

„Tot Israelul” care „va fi mântuit” este alcătuit din aceia care prin convertire au devenit fii și 
fiice ale lui Dumnezeu, frați și surori pe veci ai Domnului Isus Hristos.  Israelul acesta se află în 
prezent în morminte și în afara lor, dar va fi reunit la apariția în slavă a Domnului nostru Isus 
Hristos.   

Așa aflăm din afirmația plină de nădejde a apostolului Pavel: „Iată, în adevăr, ce vă spunem, 
prin Cuvântul Domnului: noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o 
înaintea celor adormiți.  Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu 
trâmbița lui Dumnezeu, Se va 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-L întâmpinăm pe Domnul în 
văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4,15-17). 

Reunirea aceasta a indivizilor înviați sau transformați va fi o minunată lucrare a puterii divine: 
„Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală 
din ochi, la cea din urmă trâmbiță.  Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi 
vom fi schimbați.  Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și 
trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.  Când trupul acesta supus putrezirii se va 
îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini 
cuvântul care este scris: ,Moartea a fost înghițită de biruință’” (1 Corinteni 15,51-54).  

Cele mai multe minuni efectuate de Atotputernicul în mod concomitent: milioane sau miliarde 
de învieri personale cu aceeași ocazie, implicând transformări anatomice, fiziologice, psihice și 
de alte naturi.  Cu adevărat, „moartea va fi înghițită de biruință”.  „Lucruri pe care ochiul nu le-a 
văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a 
pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc” (1 Corinteni 2,9).     

Actul mântuirii și transformării spirituale, urmat după câtva timp de acela al transformării 
materiale, reprezintă culmi ale înțelepciunii, puterii și iubirii Creatorului nostru, pe care scriitorii 
inspirați ai Sfintelor Scripturi le-au contemplat așa:   

- „O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu!  Cât de nepătrunse sunt judecățile 
Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui!”  (Romani 11,33) 

- „A!  De ar vrea Dumnezeu să vorbească, de Și-ar deschide buzele să-ți răspundă și de ți-ar 
descoperi tainele înțelepciunii Lui, ale înțelepciunii Lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ți 
răsplătește totuși după fărădelegea ta.  Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui 
Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a Celui Atotputernic?  Cât cerurile-i de 
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înaltă: ce poți face?  Mai adâncă decât locuința morților: ce poți ști?  Întinderea ei este mai 
lungă decât pământul și mai lată decât marea” (Iov 11,5-9).   

- „Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor!  
Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip” (Psalmul 139,17.18).   

Mântuitorul a explicat minunea creșterii prin parabola următoare: „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” (Matei 13,31.32).  Așa a crescut creștinismul, de la dimensiuni neglijabile și de 
mulți chiar neglijate, la un colos universal care s-a întins pe toate meridianele și care va moșteni 
pământul în vecii vecilor. 

Așa apare împărăția lui Dumnezeu în perspectivă profetică și cosmică: „Tu te uitai la el (la chipul 
umanoid din vis) și s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de 
lut ale chipului și le-a făcut bucăți.  Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat 
împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din 
ele.  Dar piatra, care sfărâmase chipul, s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. . . .  
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 alt popor.  Ea va sfărâma și va nimici toate 
acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic.  Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o 
dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, 
argintul și aurul” (Daniel 2,34.35.44.45).       

Creștinii erau la început priviți de romani ca o sectă iudaică și prigoniți la fel; acesta a fost unul 
dintre motivele pentru care mai târziu conducătorii creștini au încercat să se distanțeze de iudei 
–  pentru a evita persecuția.  Așa au ajuns să negocieze cu păgânii, să serbeze prima zi a 
săptămânii, să conducă biserica la „lepădarea de credință” (vezi 2 Tesaloniceni 2,3), la formarea 
bisericii imperiale, la asimilarea păgânismului în creștinism, un creștinism fals.  Secolele au 
trecut și creștinii s-au izolat tot mai mult de iudei, evitându-i, osândindu-i, prigonindu-i.  Dar 
aceasta nu este atitudinea normală față de ei, ci trebuie căutați și aduși în staulul Domnului, 
pentru că iubirea divină nu i-a părăsit niciodată.   

Nici pe ei și nici pe alții.  Grăuntele de muștar crește mai mult decât toate plantele 
înconjurătoare, piatra se face munte și umple pământul.  Creștinismul s-a ridicat din nimic până 
la dimensiunile profetice universale, biruind toate obstacolele, denaturările, apostaziile, 
trădările, falsificările.  Israelul Domnului va intra pe porți în cetate, purtând pe veci cununa 
biruitorilor conduși de Leul din seminția lui Iuda, Mielul junghiat pentru mântuirea lor.   

Israelul spiritual, provenit din toate națiunile lumii, va moșteni în cele din urmă pământul!  Noul 
pământ!  Popor uriaș la număr!  Cu adevărat, făgăduința dată lui Avraam s-a împlinit în mod 
fenomenal prin Hristos: „. . . te voi binecuvânta foarte mult și-ți voi înmulți foarte mult sămânța 
și anume: ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării” (Geneza 22,17).  Aleluia!  Amin!   
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XXIII.  VECHIUL LEGĂMÂNT ȘI NOUL LEGĂMÂNT 

În lumea antinomianistă se face o distincție severă între vechiul legământ, considerat a fi fost 
încheiat numai între Dumnezeu și evrei, fără nicio prevedere pentru mântuirea neamurilor, și 
noul legământ, care, se zice, este făcut de Dumnezeu cu creștinii.  În vechiul legământ este 
văzută legea Celor Zece Porunci ca fiind definitorie și păzirea ei mântuitoare, în timp ce noul 
legământ este cu totul altfel, fără acele porunci, în vigoare fiind o lege nouă, legea iubirii lui 
Hristos. 

Același Dumnezeu, diferite legăminte, diferite mântuiri.  Vechiul legământ este considerat calea 
mântuirii israeliților, de aceea creștinii nu trebuie să aibă nimic de a face cu el, iar noul 
legământ este cu totul altceva.  Sau, pentru îndulcirea ideii, acel legământ rămâne pentru evrei, 
dar noi suntem sub noul legământ.   

Această filosofie săvârșește mai multe greșeli.  Una dintre ele este că Dumnezeu ar fi limitat 
acel legământ la evrei.  Nu este deloc așa.  Când a instituit Paștele, cu ocazia ieșirii copiilor lui 
Israel din Egipt, Dumnezeu a zis prin Moise: „Dacă un străin, care va locui la tine, va vrea să facă 
Paștele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur; apoi se va 
apropia să le facă și va fi ca și băștinașul, dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele.  
Aceeași lege va fi pentru băștinaș ca și pentru străinul care va locui în mijlocul vostru” (Exodul 
12,48.49).  „Să fie o singură lege pentru toată adunarea, atât pentru voi cât și pentru străinul 
care locuiește în mijlocul vostru; aceasta să fie o lege necurmată printre urmașii voștri: cu 
străinul să fie ca și cu voi înaintea Domnului.  O singură lege și o singură poruncă să fie atât 
pentru voi, cât și pentru străinul care locuiește printre voi” (Numeri 15,15.16).   

Paștele era prima sărbătoare din calendarul religios iudaic și Dumnezeu le-a dat instrucțiuni 
amănunțite cum să fie celebrat, ce condiții trebuie să îndeplinească aceia care participă la 
ținerea Paștelui.  Aceeași lege, aceeași poruncă, aceleași condiții, aceleași privilegii, pentru evrei 
și pentru străini.  Paștele nu era inclus între Cele Zece Porunci, nu era o parte din legea morală.  
Dar cum stăteau lucrurile cu acest cod divin moral, singurul scris nu de Moise, ci de Dumnezeu 
cu mâna Sa?  Se aplica tuturor oamenilor, evrei sau neevrei?   

Domnul a răspuns prin profetul Isaia în mod afirmativ: „Și pe străinii, care se vor lipi de Domnul 
ca să-I slujească și să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, și pe toți cei ce 
vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, și vor stărui în legământul Meu, îi voi aduce la muntele 
Meu cel sfânt și-i voi umple de veselie în casa Mea de rugăciune.  Arderile lor de tot și jertfele 
lor vor fi primite pe altarul Meu, căci casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate 
popoarele.  Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care-i strânge pe cei risipiți ai lui Israel: ,Voi mai 
strânge și alte popoare la cei strânși acum din el’” (Isaia 56,6-8).   

În acest pasaj întâlnim atât legea morală (Sabatul, porunca a patra), cât și legea ceremonială 
(arderi de tot și jertfe).  Și este vorba despre străini, dacă se alipesc de Domnul, de poporul Lui, 
și vin la casa Lui, care este pentru toate popoarele: toți sunt bine veniți, pentru că Domnul 
oricum are de gând să strângă în harul Său și alte popoare, pe toți cei ce „vor stărui în 
legământul Meu”.  Vedeți că legământul Său era pentru toate popoarele?     
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Această universalitate, această larghețe divină, se baza pe două premise:  

Prima premisă, prezentă în Vechiul Testament și în Noul Testament: „De aceea, te pun să fii 
lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului” (Isaia 49,6).  Acest text, 
care clarifica misiunea poporului ales, le-a fost amintit de Pavel iudeilor la sinagoga din Antiohia 
Pisidiei: „Căci așa ne-a poruncit Domnul: ,Te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci 
mântuirea până la marginile pământului’” (Fapte 13,47).  Poporul lui Dumnezeu avea sarcina de 
a ducea mântuirea în toată lumea, fiind lumina ei.   

A doua premisă a fost formulată de apostolul Pavel în Romani 3,29.30: „Sau, poate, Dumnezeu 
este numai Dumnezeul iudeilor?  Nu este și al neamurilor?  Da, este și al neamurilor, deoarece 
Dumnezeu este unul singur și El îi va socoti neprihăniți, prin credință, pe cei tăiați împrejur, și 
tot prin credință pe cei netăiați împrejur.”  Dumnezeu, fiind unul singur din veci și în veci, nu 
este împărțit, El este al iudeilor și al neamurilor, al tuturor locuitorilor pământului.  Ca atare, El 
lucrează la fel pentru toți oamenii, așteaptă aceeași credincioșie de la toți oamenii.     

Iudei sau neamuri, înaintea lui Dumnezeu toți au aceleași privilegii, El este Dumnezeul tuturor și 
planul de mântuire a fost făcut pentru toată lumea: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața 
veșnică” (Ioan 3,16).   

Când le-a servit ucenicilor „rodul viței”, la cina dinaintea morții Sale, Isus le-a zis: „Beți toți din 
el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, 
spre iertarea păcatelor” (Matei 26,27.28).  Legământul cel nou este legământul mântuirii prin 
Hristos și acest legământ este veșnic: „Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui 
veșnic, L-a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor . . .” (Evrei 13,20).  
Legământul cel nou este esența planului de mântuire, datează din veșnicii și a fost ratificat la 
cruce; în acest legământ este inclusă toată lumea.   

Făcându-l pe Israel poporul Său ales, special, misionar, lumina lumii, Dumnezeu îl chema să 
colaboreze cu El în opera de salvare a păcătoșilor.  Ei l-au asigurat pe Moise că se vor conforma 
în totul; fără să-și cunoască neputința, s-au angajat să împlinească, prin puterea lor, cerințele 
divine: „Tot poporul a răspuns: ,Vom face tot ce a zis Domnul!’”  (Exodul 19,8).  Dumnezeu nu 
intenționa să-i cuprindă pe israeliți în altceva decât în legământul cel veșnic, dar încrederea lor 
în sine a creat o situație precară, care i-a convins curând de păcătoșenia lor, când și-au făcut un 
vițel de aur ca dumnezeu și s-au închinat înaintea lui. 

Dar Dumnezeu, la apelurile jertfitoare de sine ale lui Moise, un tip al lui Hristos, nu i-a lepădat și 
nu i-a distrus, ci le-a promis încheierea unui nou legământ, așa cum a fost prezentat ulterior în  
Deuteronom 29,1-29: „Stai ca să intri în legământ cu Domnul, Dumnezeul tău, în legământul 
acesta încheiat cu jurământ și pe care Domnul, Dumnezeul tău, îl încheie cu tine în ziua aceasta, 
ca să te facă azi poporul Lui și El să fie Dumnezeul tău, cum ți-a spus și cum a jurat părinților tăi, 
Avraam, Isaac și Iacov.  Nu numai cu voi închei legământul acesta încheiat cu jurământ, ci atât 
cu cei ce sunt aici printre noi, de față în ziua aceasta înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, 
cât și cu cei ce nu sunt aici printre noi în ziua aceasta” (versetele 12-15).  Era, deci, străvechiul 
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legământ de har încheiat demult cu patriarhii, legământul credinței, al salvării în „sămânța lui 
Avraam”, care este Hristos (vezi Galateni 3,16).   

O și mai completă precizare a legământului de har a fost făcută de Dumnezeu mai târziu prin 
pana profetului Ieremia:          

„,Iată, vin zile’, zice Domnul, ,când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou.  
Nu ca legământul, pe care l-am încheiat cu părinții lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i 
scot din țara Egiptului, legământ, pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra 
lor’, zice Domnul.  ,Ci iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea’, zice 
Domnul: ,voi pune legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar 
ei vor fi poporul Meu.  Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său, zicând: 
,Cunoaște pe Domnul!’  Ci toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare’ , zice 
Domnul; ,căci le voi ierta nelegiuirea și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor’” (Ieremia 
31,31-34). 

Casa lui Israel, casa lui Iuda: acestea sunt expresii care se referă la poporul lui Dumnezeu din 
toate timpurile, se referă la toți cei care primesc chemarea divină la mântuire.  Acest legământ 
prevede iertare, cunoaștere de Dumnezeu, acceptare ca popor al Domnului fără niciun cazier al 
păcatelor lor de altădată.  Același Domn care a scris poruncile în piatră promite acum că le scrie 
în minte și în inimă.  

Legământul în care s-au angajat copiii lui Israel după ieșirea din țara Egiptului se baza pe 
făgăduințele lor, ei s-au angajat să asculte de legea lui Dumnezeu.  Era o neprihănire proprie, 
imposibil de realizat și fără nicio valoare înaintea lui Dumnezeu.  Iată ce zice Pavel: „Le 
mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că, întrucât n-au 
cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor 
înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu” (Romani 10,2.3).  De aceea a 
eșuat vechiul legământ și nu putea să nu eșueze. 

Autorul Epistolei către Evrei se referă la ambele legăminte în termenii următori: „Dar acum, 
Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El e mai 
bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune.  În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără 
cusur, n-ar fi mai fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea.  Căci, ca o mustrare a zis Dumnezeu 
lui Israel: ,Iată, vin zile’, zice Domnul, ,când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un 
legământ nou; nu ca legământul, pe care l-am făcut cu părinții lor, în ziua când i-am apucat de 
mână, ca să-i scot din țara Egiptului.  Pentru că n-au rămas în legământul Meu și nici Mie nu  
Mi-a păsat de ei’, zice Domnul.  ,Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după 
acele zile’, zice Domnul: ,voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi 
Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Meu.  Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele 
său, zicând: ,Cunoaște pe Domnul!’, ,căci toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai 
mare dintre ei.  Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și 
fărădelegile lor.’  Prin faptul că zice: ,un nou legământ’, a mărturisit că cel dintâi este vechi; iar 
ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire” (Evrei 8,6-13). 
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Iată cum dispar lucrurile vechi, fiind înlocuite cu cele noi: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este 
o făptură nouă.  Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5,17).  
Această metamorfoză nu este opera omului, ci lucrarea lăuntrică a Duhului lui Dumnezeu: „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” (2 Corinteni 3,18).   

Ne aflăm în plin creștinism!  Noul legământ era deja proiectat pe vremuri, așa cum l-a notat 
profetul Ieremia, citând cuvintele exacte ale Domnului.  Iată-l reprodus exact în această carte 
valoroasă a Noului Testament.  Problema vechiului legământ consta în faptul că nu era fără 
cusur, fiind bazat pe făgăduințe omenești, de aceea era sortit eșecului de la început.  Dar noul 
legământ e întemeiat pe făgăduințe mai bune.  Nu se mai reped oamenii să-și asume 
răspunderea, capacitatea și meritele trăirii după voia lui Dumnezeu.  Nu mai este vorba de o 
îndreptățire omenească.  Acest legământ este bazat pe făgăduințe mai bune, care sunt 
făgăduințele Domnului.  El scrie poruncile și legile Sale în mintea și inima credincioșilor.  
Poporul Lui recunoaște dependența sa totală de Hristos, sângele Lui îi spală, harul Său minunat 
îi aduce în armonie cu legea divină, Hristos trăiește în ei. 

Observați că în noul legământ nu este anarhie, ci aceeași ordine dumnezeiască, acum 
implantată în ființa oamenilor.  Nu fărădelege, ci ascultare deplină de legea lui Dumnezeu, pe 
baza salvării și sfințirii operate de Duhul lui Dumnezeu.  Și nu există absolut nicio discriminare, 
fie ea de gen, stare socială sau naționalitate, Dumnezeu are același program pentru toți 
oamenii: „Toți care ați fost botezați pentru Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos.  Nu mai este nici 
iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte 
femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus.  Și, dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți ,sămânța 
lui Avraam’, moștenitori prin făgăduință” (Galateni 3,27-29).   

XXIV.  LIBERTATEA ALEGERII 

Eu îi iubesc pe urmașii trupești ai lui Avraam.  Cum aș putea să nu-i iubesc?  Când îl văd pe unul 
dintre ei, mă gândesc la părintele credincioșilor.  Dar tot atât de mult iubesc și indivizi din alte 
popoare, pentru că toți oamenii sunt „ieșiți dintr-unul singur” (Fapte 17,26), care a fost Adam; 
de aceea, din punct de vedere biologic, toți suntem frați.  Însă această iubire nu mă face să 
sucesc cuvântul lui Dumnezeu, să zic binelui rău și răului bine. 

Există două extreme în care cad oamenii din punctul de vedere al atitudinii față de urmașii lui 
Avraam: antisemitismul, care este satanic, cum și islamofobismul, care tot satanic este.  Sau alte 
xenofobisme.  Nimic nu justifică vrăjmășia față de oameni pentru că aparțin unui anumit grup 
etnic sau unei anumite religii.  Nimic nu justifică atacarea lor, verbală sau prin violență fizică.  
„Răul de la cei răi vine”, a zis David către Saul, prigonitorul lui (vezi 1 Samuel 24,13), citând o 
veche zicală.  Așa ceva copiii lui Dumnezeu nu pot face și nu pot aproba.        

Dar Scriptura este Scriptură, istoria este istorie, planul lui Dumnezeu este planul lui Dumnezeu.  
Repetatele răzvrătiri ale poporului ales de altădată au avut consecințe nefaste, uneori 
catastrofale pentru ei.  După șaptezeci de ani în robia babiloniană și persană, ei au fost lăsați să 
se întoarcă acasă, dar puțini dintre ei au venit. Templul a fost reconstruit, dar nu așa cum a fost 
templul lui Solomon, și nici pe departe templul descris în viziunea lui Ezechiel (vezi capitolele 
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40-44).  Vina pentru neîmplinirea acelei previziuni nu era la Dumnezeu, ci la oameni, din nou 
împlinirea viziunii și a făgăduințelor cuprinse în ea fiind condiționate de credincioșia sau 
necredincioșia oamenilor.    

După robia aceea, Dumnezeu le-a mai acordat 70 de săptămâni profetice, adică 490 de ani de 
probă (vezi Daniel 9,24-27); anii au trecut, în ultima săptămână s-au produs fapte grave, care au 
făcut ca încheierea perioadei să se soldeze cu terminarea rolului special al acelui popor în planul 
divin.  Ați văzut că așa a zis Hristos: „De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de 
la voi și va fi dată unui neam, care va aduce roadele cuvenite” (Matei 21,43).  Așa zisese Domnul 
de mult prin profetul Său Ieremia: „Tot așa, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție 
că-l voi zidi sau că-l voi sădi.  Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea și n-ascultă 
glasul Meu, atunci Îmi pare rău și de binele, pe care aveam de gând să i-l fac” (Ieremia 18,9.10).  
Fraza nu se încheie cu cuvintele „și nu-l voi face”, dar gândul acesta este subînțeles. 

Chemarea divină către poporul ales a fost întotdeauna clară, dreaptă, înțeleaptă și 
binevoitoare.  Iată o variantă a ei, înscrisă în Isaia 1,18-20: „,Veniți, totuși, să ne judecăm’, zice 
Domnul.  ,De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii 
ca purpura, se vor face ca lâna.  De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale 
țării, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit.’”   

Sau în Deuteronom 30,15.19.20: „Iată, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul. . . .  Iau 
azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, 
binecuvântarea și blestemul.  Alege viața, ca să trăiești, tu și sămânța ta, iubindu-L pe Domnul, 
Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El: căci de aceasta atârnă viața ta și 
lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da 
părinților tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov.” 

Aceste promisiuni divine, toate condiționate de ascultare, sunt valabile pentru copiii Domnului 
dintotdeauna, și pentru noi astăzi.  Țara promisă patriarhilor și după care tânjeau ei nu era 
decât în treacăt teritoriul de lângă Marea Mediterană, pentru că ei priveau mai departe și în 
sus, către altă țară, care ne este pusă și nouă înainte în aceleași condiții: „În credință au murit 
toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de 
departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ.  Cei ce vorbesc în felul acesta arată 
deslușit că sunt în căutarea unei patrii.  Dacă ar fi avut-o în vedere pe aceea din care ieșiseră, 
negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea.  Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie 
cerească.  De aceea lui Dumnezeu nu-I este rușine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a 
pregătit o cetate” (Evrei 11,13-16).   

De asemenea: „Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare” 
(Evrei 13,14).  Aparținem deja prin actul Golgotei la țara aceea eternă: „Dar cetățenia noastră 
este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.  El va schimba trupul 
stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o 
are de a-Și supune toate lucrurile” (Filipeni 3,20.21).             

„Există-o țară-a lui Hristos,                                                                                                                                              
ce loc sublim, ce loc frumos!                                                                                                                            



 

 

P
ag

e4
2

 

Aceea fi-va țara mea                                                                                                                                                                                     
când voi putea intra în ea. 

Refren: O, țara mea, o țara mea,                                                                                                                                    
îndată voi intra în ea,                                                                                                                                                       
la marea de cristal voi fi,                                                                                                                                                   
cu toți cei sfinți voi locui,                                                                                                                                        
căci Domnul chiar mi-a pregătit                                                                                                                                       
un loc plăcut și fericit! 

Isus cu mine va intra,                                                                                                                                                              
cu ochii mei Îl voi vedea,                                                                                                                                                
a Sa iubire-o voi simți,                                                                                                                                                  
prin care El mă mântui.  Refren 

O, ce favoare, să-L vedem                                                                                                                                                          
pe Tatăl nostru, în Salem,                                                                                                                                             
în veșnicii cu El vom fi                                                                                                                                                    
și-n slava Lui vom locui!  Refren 

Când mântuiții vor primi                                                                                                                                               
răsplata lor în veșnicii,                                                                                                                                                     
cu Domnul fi-vor tot mereu                                                                                                                                                    
și-or preamări pe Dumnezeu.  Refren” 

(Cântarea numărul 553 din Imnuri creștine, ediția 2006)   

XXV.  TEOLOGIE AMĂGITOARE 

Toată teoria restabilirii Israelului după trup ca națiune aleasă într-un stat numit „Israel”, cu 
rezidirea templului, aducerea din nou de jertfe, șapte ani de strâmtorare, apariția anticristului, 
care se va așeza în templu ca dictator mondial, răpire secretă a bisericii, este doar o născocire a 
vrăjmașului sufletelor, o teologie stranie, care nu are nicio bază biblică, și este absurdă.   

Este și periculoasă, nu numai pentru că îi abate pe credincioși de la adevărul biblic, ci și pentru 
că este sursa unor mari tensiuni și conflicte pe plan mondial, dar în primul rând în Orientul 
Mijlociu.  După Cel de al Doilea Război Mondial, au avut loc acolo multe războaie, multă vărsare 
de sânge, multe nedreptăți, multă dușmănie, restul națiunilor fiind polarizate de o parte sau de 
alta.  Lozinca „cine susține Israelul este binecuvântat” creează mult fanatism, radicalism, 
necredință și ură.     

Cine a provocat moartea Fiului lui Dumnezeu?  Vom răspunde în cor că noi toți, prin păcatele 
noastre, și așa este.  Povara păcatelor noastre I-a zdrobit inima și de aceea a murit.  Doar 
torturile fizice nu ar fi pus capăt vieții Sale atât de repede.  Ostașii au zdrobit fluierele 
picioarelor tâlharilor (vezi Ioan 19,32), însă, „când au venit la Isus și au văzut că murise, nu I-au 
zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre ostași I-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit 
din ea sânge și apă” (versetele 33 și 34).  Era mort.  Știm bine că „Pilat s-a mirat că murise așa 
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de curând; l-a chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult.  După ce s-a încredințat de la 
sutaș că a murit, i-a dăruit lui Iosif trupul” (Marcu 15,44.45).  

Prin urmare, păcatele noastre, păcatele întregii omeniri din toate timpurile au produs moartea 
Mântuitorului, așa cum vorbește Scriptura: „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, 
zdrobit pentru fărădelegile noastre.  Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile 
Lui suntem tămăduiți” (Isaia 53,5).  „El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru 
ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați” 
(1 Petru 2,24). 

Prin jertfa lui Hristos există iertare deplină, curățire, mântuire.  Există speranță de viață 
neprihănită.  Există viață veșnică.  Dar toate acestea nu sunt în niciun caz partea celor ce 
leapădă jertfa răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos.  Nimeni nu poate fi târât la cer.  
Dumnezeu respectă dreptul oamenilor de a alege și pieirea, la care El nu are nicio vină.   

Rezumând planul de mântuire într-o singură frază, Hristos a zis către fariseul Nicodim: „Fiindcă 
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El 
să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3,16).  Credința în singurul Fiu al lui Dumnezeu 
garantează viața veșnică,  dar necredința este în mod inevitabil urmată de pieire.     

Apreciind credința sutașului, care a zis, referindu-se la servul său bolnav, „zi numai un cuvânt și 
robul meu va fi tămăduit” (Matei 8,5-13; cuvintele citate sunt din versetul 8), Domnul Hristos 
„S-a mirat și le-a zis celor ce veneau după El: ,Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o 
credință așa de mare.  Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă 
cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor.  Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de 
afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților’” (versetele 10-12).   

Fiii împărăției înseamnă, în contextul acesta, urmașii trupești ai celor trei patriarhi numiți de 
Isus: cei necredincioși dintre ei vor fi pierduți (numai aceia!), cu toată originea lor israelită.  Dar 
alții, mai mulți la număr, din toate punctele cardinale, vor prânzi în împărăția cerurilor cu acei 
patriarhi.  Ei sunt cu toți fii ai lui Avraam, sunt adevăratul Israel al lui Dumnezeu.   

Împărăția lui Dumnezeu nu dispare pentru că mulți dintre fiii ei vor fi aruncați în întunericul de 
afară.  Când cei invitați la nunta fiului de împărat au refuzat să vină și nu numai atât, dar unii 
dintre ei „au pus mâna pe robi, și-au bătut joc de ei și i-au omorât” (Matei 22,1-14; cuvintele 
citate sunt din versetul 6), nunta nu s-a anulat.  Împăratul i-a trimis pe robii lui cu însărcinarea: 
„Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați-i la nuntă pe toți aceia pe care-i veți găsi” 
(versetul 9).  Urmarea: „Robii au ieșit la răspântii, i-au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și 
răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți” (versetul 10).   

Împărăția lui Dumnezeu va triumfa și cetățenii ei vor fi atât de mulți încât nimeni nu va putea 
să-i numere.  Chiar așa zice Cuvântul lui Dumnezeu: „După aceea, m-am uitat și iată că era o 
mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice 
norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea 
Mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; și strigau cu glas tare și ziceau: 



 

 

P
ag

e4
4

 

,Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie, și a Mielului!’”  
(Apocalipsa 7,9.10)   

XXVI.  RĂSPUNZĂTORI DE MOARTEA LUI HRISTOS  

Ce deosebire găsim între Caiafa, marele preot, și Iosif din Arimatea, „un sfetnic al Soborului, om 
bun și evlavios” (Luca 23,50), în raport cu moartea Domnului Isus Hristos?  Caiafa L-a acuzat pe 
Isus de hulă, pentru că recunoscuse sub jurământ că este Fiul lui Dumnezeu (vezi Matei 26,63-
65).  Caiafa i-a provocat pe membrii Sinedriului să-L condamne pe Hristos la moarte (vezi 
versetele 65 și 66).  Despre Iosif din Arimatea ni se spune că el „nu luase parte la sfatul și 
hotărârea celorlalți” (Luca 23,51).   

Nici Nicodim nu se unise cu ceilalți la decizia lor monstruoasă, pentru că îl vedem efectuând 
împreună cu Iosif înmormântarea lui Isus (vezi Ioan 19,38-42).  Dar să ne limităm acum la Iosif 
din Arimatea.  Ce deosebire vedem între el și Caiafa din acest punct de vedere?  Amândoi erau 
păcătoși, ca noi toți; și păcatele lui Iosif au apăsat asupra inimii lui Isus, producându-I moartea.   

Trebuie însă să distingem între autorul/autorii moral/morali al/ai unei crime și 
făptuitorul/făptuitorii ei.  De asemenea, între autori morali direcți și autori morali indirecți.   

Autori morali indirecți, toți locuitorii pământului, din toate timpurile: „Dar El era străpuns 
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre.  Pedeapsa care ne dă pacea a 
căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți” (Isaia 53,5).  „El a purtat păcatele noastre în 
trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin 
rănile Lui ați fost vindecați” (1 Petru 2,24).  Noi am provocat moartea Mântuitorului, prin 
păcatele noastre.  Noi, între care și Enoh, Moise și Ilie, cei luați la cer, dar mai întâi iertați, 
curățați, sfințiți, îmbrăcați cu neprihănirea perfectă și eternă a Fiului lui Dumnezeu, experiență 
pe care o vor avea toți mântuiții! 

Autori morali indirecți și direcți, membrii Sinedriului iudaic condus de Caiafa, minus doi dintre 
ei (Iosif din Arimatea și Nicodim), preoții cei mai de seamă, care au uneltit pentru uciderea Lui și 
l-au cumpărat pe Iuda pentru trădare, o gloată adunată în Ierusalim și ațâțată de preoții cei mai 
de seamă, care a strigat cu furie către Pilat să le zlobozească pe Baraba, criminalul, și să-L 
răstignească pe Isus, nevinovatul.  Nu aceștia au executat sentința de osândire la moarte a 
Mântuitorului, dar au contribuit la ea.  

Autori morali indirecți și făptași, ostașii romani puși de Pilat și conduși de un sutaș, care L-au 
maltratat pe Isus și L-au răstignit.  Aceștia au fost făptașii crimei de la Golgota: ei au efectuat cu 
mâinile lor uciderea Fiului lui Dumnezeu, deși nu au avut niciun rol în pronunțarea acelei 
sentințe.   

Au astfel de distincții un suport biblic solid?  Bineînțeles că da și vom vedea acest lucru adeverit 
în partea următoare a acestui studiu.     
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XXVII.  CRIMĂ ȘI PEDEAPSĂ 

Apostolul Petru a înțeles distincția dintre autorii morali direcți și cei indirecți ai crimei împotriva 
Domnului Isus, chiar dacă nu s-a exprimat așa.  În predica sa din Ziua Cincizecimii, Petru s-a 
adresat mulțimii adunate în Ierusalim și le-a zis, cu referire la Isus: „. . . pe Omul acesta, dat în 
mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați 
răstignit și L-ați omorât prin mâna celor fărădelege” (Fapte 2,23).  Autori morali direcți.    

În a doua sa predică, el a zis așa: „Voi v-ați lepădat de Cel Sfânt și Neprihănit și ați cerut să vi se 
dăruiască un ucigaș.  L-ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu L-a înviat din morți; noi 
suntem martori ai Lui” (Fapte 3,14.15).  Mai târziu, în fața Sinedriului, Petru și Ioan au zis, 
referindu-se la slăbănogul vindecat: „Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin 
sănătos în numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu 
L-a înviat din morți” (Fapte 4,10).  Ascultătorii lui Petru L-au răstignit pe Mântuitorul, ei erau 
autori morali direcți; nu puseseră mâna pe ciocan și pe cuie, dar îi angajaseră pe alții să o facă.    

Rețineți cum s-a exprimat Petru: „voi L-ați răstignit și L-ați omorât prin mâna celor fărădelege”, 
„L-ați omorât pe Domnul vieții”, „voi L-ați răstignit”.  Petru era unul dintre toți păcătoșii ale 
căror păcate contribuiseră la moartea Fiului lui Dumnezeu, ba chiar se lepădase de trei ori de 
Domnul său.  De ce nu a zis el: „noi L-am răstignit”, „noi L-am omorât”?  Tocmai pentru că 
apostolii nu efectuaseră uciderea lui Isus, ei nu erau făptașii crimei, nici autori morali direcți, ci 
indirecți, ca noi toți.              

Domnul Hristos i-a avertizat pe membrii Sinedriului împotriva fărădelegii oribile pe care erau pe 
cale să o săvârșească; la întrebarea, pusă de Caiafa, dacă El este „Hristosul, Fiul lui Dumnezeu” 
(Matei 26,63), Isus a răspuns, sub jurământ: „Da, sunt!  Ba mai mult, vă spun că, de acum 
încolo, Îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii 
cerului” (versetul 64).  Adevărul i-a deranjat, hristosul lor trebuia să arate altfel, să aibă alte 
planuri și să atingă scopurile urmărite de ei.  Pentru ei era o hulă și Caiafa, după ce „și-a rupt 
hainele” de mare preot, s-a adresat Sinedriului: „A hulit!  Ce nevoie mai avem de martori?  Iată 
că acum ați auzit hula Lui.  Ce credeți?”  (Versetele 65 și 66).  Răspunsul corpului religios, 
legislativ și juridic al națiunii iudaice a fost: „Este vinovat să fie pedepsit cu moartea” (versetul 
66).   

Observați autorii morali direcți ai celei mai îngrozitoare crime săvârșite vreodată?  De aceea 
zicea Simon Petru: „Voi L-ați omorât!”  Erau autorii morali direcți ai uciderii Salvatorului 
omenirii.   

Răspunsul lui Isus la întrebarea amenințătoare a lui Caiafa a fost nu numai că El este „Hristosul, 
Fiul lui Dumnezeu”, ci și că ei se vor întâlni odată și odată cu ticăloșia lor, când Îl vor vedea 
venind pe norii cerului.  În Apocalipsa 1,7, se face anunțul: „Iată că El vine pe nori.  Și orice ochi 
Îl va vedea; și cei ce L-au străpuns.”  Ca să-L vadă venind pe nori, spre groaza lor, ei trebuie să 
fie în viață la venirea Domnului; dar au murit în secolul întâi.  Singura explicație este că vor învia 
ca să-L vadă venind, ca împlinire a cuvintelor pe care li le-a spus Isus când era legat cu lanțuri.   
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Este vorba despre învierea parțială, la care se face aluzie în Daniel 12,2 (nu este aici locul ca să 
intru în detalii despre acea înviere): „Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula: 
unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică.”   

Prima înviere, despre care este vorba în 1 Corinteni 15,51-54, 1 Tesaloniceni 4,15-17 și 
Apocalipsa 20,4-6, este numai învierea credincioșilor.  A doua înviere, descrisă în Apocalipsa 
20,5.7-9, este numai învierea necredincioșilor.  La prima nu înviază necredincioși, la a doua nu 
înviază credincioși.  Dar în Daniel 12,2 este vorba despre o înviere mixtă, de credincioși, „pentru 
viața veșnică”, și de necredincioși, „pentru ocară și rușine veșnică.”  Și nu înviază „toți” din nicio 
categorie, ci „mulți”.  Nu este o înviere generală, nici a credincioșilor, nici a necredincioșilor, ci 
una specială, mixtă. 

Autorii morali direcți ai uciderii Mântuitorului Îl vor vedea venind, vor vedea că El este, cu 
adevărat, „Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.”  Este numai logic să gândim că și făptașii crimei de la 
Golgota, „cei ce L-au străpuns”, vor învia ca să-L vadă venind, să afle pe cine au țintuit în cuie. 

Hristos, pentru că El este iubirea întruchipată, întrupată, manifestarea absolută, maximă și 
eternă a iubirii, a fost extrem de generos cu toți omorâtorii Lui, din toate categoriile; El a zis, în 
momentul supliciului: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!”  (Luca 23,34).  Dacă vreunii dintre 
autorii morali direcți sau dintre făptașii răstignirii Sale s-au pocăit, iertarea aceasta cerută de la 
Tatăl s-a aplicat; dacă nu s-au pocăit, a rămas un deziderat dumnezeiesc și ei vor fi treziți la 
învierea specială, ca să-L vadă îngroziți cum vine pe norii cerului.   

Și ce avem de făcut noi, autorii morali indirecți ai morții Domnului Isus Hristos?  Să ne pocăim 
de participare, fie ea și indirectă, la asasinarea Mântuitorului.  Să primim meritele jertfei Sale, 
neprihănirea Sa, caracterul Său sfânt.  Să-L primim pe El în viața noastră, ca Domn al domnilor, 
ca Împărat al împăraților, ca Stăpân și Prieten al nostru pentru veșnicie!  Amin!  

XXVIII.  ADEVĂRATUL ÎMPĂRAT 

Timpurile când israeliții I-au fost loiali Creatorului și Împăratului lor ceresc au fost rare.  Iată o 
perioadă pozitivă: „Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții 
bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari, pe care le făcuse 
Domnul pentru Israel. . . .  Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat 
după el un alt neam de oameni, care nu-L cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel.  
Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor.  L-au părăsit pe 
Domnul, Dumnezeul părinților lor, care-i scosese din țara Egiptului, și au mers după alți 
dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat înaintea lor și L-au 
mâniat pe Domnul.  L-au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteelor” (Jud 2,7.10-13).   

Au fost repetate apostazii, cu unele reveniri urmate iarăși de căderi.  L-au lepădat pe 
Dumnezeul cel adevărat și au ales zei păgâni, astfel încât la un moment dat, pe vremea lui Ilie, 
confuzia era generală, deși șapte mii Îi slujeau lui Dumnezeu pe ascuns și nu și-au plecat 
genunchiul înaintea lui Baal (vezi 1 Împărați 19,18).   
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La marea demonstrare a nimicniciei dumnezeilor falși în contrast cu realitatea, atotputernicia și 
veșnicia Dumnezeului cerurilor, profetul Ilie a întrebat poporul: „Până când vreți să șchiopătați 
de amândouă picioarele?  Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, 
mergeți după Baal” (1 Împ 18,21).  Aceasta era necredincioșie, încercare de a sluji la doi stăpâni, 
o imposibilitate, așa cum a declarat Mântuitorul în Matei 6,24.  Da, o imposibilitate!  Pentru că 
Dumnezeu nu împarte inima omului cu Satana: dacă omul cedează ademenirilor vrăjmașului și 
acceptă domnia lui, Dumnezeu Se retrage.   

Bătrânii lui Israel au venit la Samuel la Rama și au cerut un împărat (vezi 1 Samuel 8,4-22). 
Profetul a fost șocat: „Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau: ,Dă-ne un împărat ca să ne 
judece.’  Și Samuel s-a rugat Domnului.  Domnul i-a zis lui Samuel: ,Ascultă glasul poporului în 
tot ce-ți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine Mă leapădă, ca să nu mai domnesc 
peste ei’” (versetele 6 și 7). 

Motivarea bătrânilor era: „Iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale; acum pune 
un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile” (1 Samuel 8,5).  După ce Samuel  
le-a explicat de ce cererea lor este greșită, dorința de a avea un împărat pământesc nu a fost 
abandonată: „Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel.  ,Nu!’, au zis ei, ,ci să fie un împărat 
peste noi, ca să fim și noi ca toate neamurile; împăratul nostru ne va judeca, va merge în 
fruntea noastră și ne va cârmui în războaiele noastre’” (versetele 19 și 20).   

Observați argumentele israeliților, în opoziție fermă față de voința lui Dumnezeu, adevăratul lor 
Împărat: „pune un împărat peste noi . . ., cum au toate neamurile”, „să fie un împărat peste noi, 
ca să fim și noi ca toate neamurile”.  Ca toate neamurile?   

Neamurile erau modelul lor?  Tocmai acest lucru a vrut Dumnezeu să-l prevină: ei nu trebuia să 
fie ca toate neamurile, ci să fie un popor deosebit, condus de Dumnezeul cel viu și veșnic: 
„Acum, dacă veți asculta glasul Meu și dacă veți păzi legământul Meu, veți fi ai Mei dintre toate 
popoarele, căci tot pământul este al Meu.  Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt” 
(Exodul 19,5.6).   

Impresia asupra popoarelor avea să fie formidabilă: „Să le păziți și să le împliniți (poruncile 
Domnului), căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor 
auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: ,Acest neam mare este un popor cu totul 
înțelept și priceput!’  Care este, în adevăr, neamul acela așa de mare încât să-i fi avut pe 
dumnezeii lui așa de aproape cum Îl avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl 
chemăm?  Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum 
este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?”  (Deuteronom 4,6-8)   

Domnul a vrut ca Israel să fie un popor special, cu totul deosebit de toate celelalte popoare, pe 
care ei să le influențeze și să le atragă la religia lui Iehova.  Dar ei n-au voit, ci au ales să fie ca 
toate neamurile.     

Domnul a suportat dorința necugetată și ingrată a poporului ales de a avea un împărat 
pământesc, deși aceasta era o formă de lepădare a Lui.  Dar El Și-a rezervat dreptul să decidă 
cine va fi împăratul lor, care era unul dintre ei, un israelit.  Când însă, la întrebarea lui Pilat,   
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„să-L răstignesc pe Împăratul vostru?”, iudeii au răspuns în cor și cu furie, „noi n-avem alt 
împărat decât pe Cezarul!”  (Ioan 19,15), ei au făcut atunci o alegere fatală, o trădare definitivă 
a Împăratului lor ceresc, preferând un împărat păgân.  

Iată cum descrie Spiritul Profetic această trădare a loialității față de Iehova și acceptarea 
conducerii păgâne: 

„Din nou Pilat și-a propus să-L elibereze pe Mântuitorul.  ,Dar iudeii strigau, zicând: ,Dacă dai 
drumul omului acestuia, nu ești prieten cu Cezarul.’  Astfel, fățarnicii aceștia pretindeau a fi 
geloși pentru autoritatea Cezarului.  Dintre toți adversarii stăpânirii romane, iudeii erau cei mai 
înverșunați.  Când o puteau face în siguranță, ei erau extrem de duri în impunerea cerințelor lor 
naționale și religioase; însă, când doreau să comită o faptă de cruzime, ei preamăreau puterea 
Cezarului.  Pentru a înfăptui nimicirea lui Hristos, ei exprimau loialitate față de stăpânirea 
străină pe care o urau.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 737)   

„Pilat și-a ocupat apoi locul pe scaunul de judecată și din nou L-a prezentat pe Isus norodului, 
zicând: ,Iată-L pe Împăratul vostru!’  Din nou s-a auzit strigătul nebunesc: ,Ia-L, ia-L,   
răstignește-L!’  Cu un glas auzit departe și aproape, Pilat a întrebat: ,Să-L răstignesc pe 
Împăratul vostru?’  Însă de pe buze profane, hulitoare, au ieșit cuvintele: ,Noi n-avem alt 
împărat decât pe Cezarul!’”  (Ibid.)   

„Alegând astfel un conducător păgân, națiunea iudaică se retrăsese din teocrație.  Ei Îl 
lepădaseră pe Dumnezeu ca Împărat al lor.  De acum încolo ei nu aveau niciun eliberator.  Nu 
aveau alt împărat decât pe Cezarul.  Aici îl conduseseră preoții și învățătorii pe popor.  Pentru 
acest lucru, cu rezultatele înfricoșătoare care au urmat, ei erau răspunzători.  Păcatul unei 
națiuni și ruina unei națiuni se datorau conducătorilor religioși.”  (Ibid., paginile 737-738)  

Pilat a scris pe tăblița așezată deasupra crucii adevărata identitate a Crucificatului: „Isus din 
Nazaret, Împăratul iudeilor” (Ioan 19,19).  Așa auzise el din gura lui Isus în odaia de judecată: 
„Da, Eu sunt Împărat” (Ioan 18,37), ca răspuns la întrebarea lui: „Ești Tu Împăratul iudeilor?”  
(Versetul 33).  Textul acestei inscripții era formulat în trei limbi: evreiește, latinește și grecește 
(Ioan 19,20).  Iată în continuare aceste trei versiuni:    

Evreiește: Yeshua HaNazarei v Melech HaYehudim (Isus, Nazarineanul, Împăratul iudeilor) 

Latinește: IESVS NAZARENVS REX IVDÆORVM (Iesus Nazarenus, Rex  Iudaeorum),                                         

Grecește: Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ Bασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων (Iesous ho Nazoraios ho Basileus ton 
iudaion = Isus, Nazarineanul, Împăratul iudeilor).  

Pilat a folosit ceva ironie în întrebarea lui când iudeii au cerut slobozirea lui Baraba: „Dar ce 
voiți să fac cu Acela pe care-L numiți ,Împăratul iudeilor’?”  (Marcu 15,12).  Nu era așa, ei nu-L 
numeau Împăratul lor, ci se lepădau de El, deși la intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim 
poporul entuziast strigase: „Osana!  Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului!  
Binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David!  Osana în cerurile 
preaînalte!”  (Marcu 11,9.10)   



 

 

P
ag

e4
9

 

Mulțimea spera că, în sfârșit, se realizează visul lor național.  Speraseră și altădată că sunt 
aproape de țel, după ce Isus hrănise cu pâine și cu pește o mare gloată, dar aspirațiile lor se 
spulberaseră: „Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus 
iarăși la munte, numai El singur” (Ioan 6,15).  

Se pare că raționamentul lor era acesta: „Dacă El nu acceptă să ne fie Împărat, Îl vom forța; 
dacă și așa ne scapă din mână și continuă să ignore aspirațiile noastre naționale, atunci nu este 
cel prezis, nu este Împăratul nostru!”  Și și-au ales ca împărat pe suveranul roman, care îi 
subjugase.    

Au fost proteste împotriva modului de formulare a textului de pe inscripție: „Preoții cei mai de 
seamă ai iudeilor i-au zis lui Pilat: ,Nu scrie: ,Împăratul iudeilor’, ci scrie că El a zis: ,Eu sunt 
Împăratul iudeilor’” (versetul 21).  Dar Pilat a fost consecvent; el a zis, enervat: „Ce am scris am 
scris” (versetul 22).  Preoții voiau să spună că Isus nu era cu adevărat Împăratul iudeilor, ci doar 
pretinsese El că este, împotriva voinței lor: nu-L doreau, nu aveau nevoie de așa Mesia.  Îl vor 
aștepta mai departe „pe cel adevărat”!  Și continuă să-l aștepte!       

Dar inscripția a rămas.  A rămas în mintea tuturor creștinilor adevărați și este prezentă în 
mintea tuturor locuitorilor necăzuți din întregul univers, că Isus a fost, este și va fi în vecii 
vecilor Împăratul iudeilor.  Nu al acelora care „se arată pe dinafară” că sunt iudei, ci al acelora 
care sunt iudei „înăuntru” (vezi Romani 2,28.29).  Împăratul slăvit al Israelului spiritual, care va 
fi mântuit în întregime la venirea Sa în slavă.  Ce perspectivă măreață!  O așteptăm și ne rugăm 
să vină mai curând Isus Hristos, „Domnul domnilor și Împăratul împăraților”!  Amin!  

XXIX.  PRIGONIRI ȘI TRADIȚII 

Creștinismul a fost prigonit în toate timpurile, dar suferințele creștinilor au început în Ierusalim: 
„Saul se învoise la uciderea lui Ștefan.  În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva 
bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei” 
(Fapte 8,1).   

Au urmat persecuțiile suferite din partea romanilor, apoi din partea papalității, cum și din 
partea multor biserici apostaziate sau din partea unor regimuri totalitare.  Dar de reținut este 
faptul că, mai întâi, prigonirile împotriva creștinilor au început acasă, din partea iudeilor.   

Cum se manifestau prigonirile în țara de origine a creștinismului?  „Saul, de partea lui, făcea 
prăpăd în biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și-i arunca în temniță” 
(Fapte 8,3).   

Iată ce a zis Saul, devenit apostolul Pavel, ca deținut, în fața guvernatorului Festus, a 
împăratului Agripa și a mai marilor cetății Cezarea: „Și eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac 
multe lucruri împotriva numelui lui Isus din Nazaret și așa am și făcut în Ierusalim.  Am aruncat 
în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă; și, când 
erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor.  I-am pedepsit adesea în toate 
sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească.  În pornirea mea nebună împotriva 
lor, îi prigoneam până și în cetățile străine” (Fapte 26,9-11).       
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Una dintre formele de prigonire a creștinilor era deposedarea lor de averi: „Aduceți-vă aminte 
de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe: pe de o 
parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și, pe de alta, v-ați făcut părtași 
cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi.  În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit 
cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care 
dăinuiește” (Evrei 10,32-34).   

Așa se explică eforturile apostolului Pavel de a-i ajuta material pe sfinții din Ierusalim (vezi 1 
Corinteni 16,1-4; 2 Corinteni 8,1-6; Romani 15,26.27; Fapte 24,17).     

În ciuda acestor vicisitudini, creștinii evrei au continuat să-și iubească neamul.  Ei nu s-au 
debarasat dintr-o dată de unele obiceiuri strămoșești, dacă acestea nu contraveneau credinței 
lor în Mântuitorul și nu violau legea divină.  Au făcut tot ce au putut ca să rămână încadrați în 
societatea națiunii lor și să cultive cele mai bune relații.  De aceea apostolul Pavel, în Romani 
14,1-8, nu a luat o atitudine drastică împotriva celebrărilor continuate de iudei și sub 
dispensațiunea creștină.  De exemplu, dacă se bucurau rudele lor la sărbătoarea Purim, când se 
celebra miraculoasa izbăvire divină a iudeilor din mâna lui Haman (vezi Estera, capitolele 8 și 9), 
de ce ar fi făcut iudeii creștini o notă discordantă sau scandal?   

Când a venit însă vorba ca și convertiților din alte țări să li se ceară să țină astfel de sărbătoriri și 
de obiceiuri, Congresul Apostolic din Ierusalim a luat o atitudine fermă împotrivă.  În niciun caz 
nu împovărăm neamurile cu acest „jug, pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta” 
(Fapte 15,10). 

Cineva din afara bisericii adventiste întreba de ce noi, dacă susținem valabilitatea Sabatului zilei 
a șaptea, nu respectăm și anul sabatic, adică o dată la șapte ani să lăsăm pământul necultivat.  
Nu este un lucru rău, pentru că făcând astfel pământul se odihnește, se regenerează, dar a face 
acum, în era creștină, religie din acel procedeu ar fi un lucru absurd.  Ce ne facem noi, care nu 
avem pământ?  Necultivarea pământului în anul al șaptelea nu era singura cerință în legătură cu 
anul sabatic, ci și eliberarea sclavilor de origine israelită.  Noi nu putem face lucrul acesta astăzi, 
pentru că nu avem sclavi!     

Anul sabatic nu era înscris în legea Celor Zece Porunci, așa cum este Sabatul zilei a șaptea.  Nu 
întâlnim acolo nici anul de veselie, adică al cincizecilea an, primul după șapte săptămâni de ani, 
în care pământurile se întorceau la proprietarii originari, dacă aceștia le-au vândut.  Erau 
aranjamente de drept și gospodărești, pe care Dumnezeu le-a dat unui popor în timpul 
cârmuirii teocratice.  Creștinii sunt răspândiți în toată lumea: cum ar putea ei să reglementeze 
proprietăți în felul acesta și cum ar putea să dea drumul la sclavi?  E clar că acestea erau 
rânduieli din viața unei națiuni. 

După căderea în păcat a lui Adam, Dumnezeu i-a învățat, pe el și pe urmașii lui, să aducă jertfe 
de animale curate, sănătoase, fără cusur, care să-L simbolizeze pe „Mielul lui Dumnezeu, care 
ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29), așa cum a făcut aplicația Ioan Botezătorul.  Până la Exod, jertfe 
aduceau capii de familie sau alți indivizi, iar sărbători nu au existat, în afară de Sabatul zilei a 
șaptea, ziua binecuvântată și sfințită de Dumnezeu la creațiune, făcută „pentru om” (Marcu 
2,27).   
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După ieșirea copiilor lui Israel din Egipt, aducerea de jertfe a fost integrată într-un sistem 
centralizat, pentru funcționarea căruia a fost construit, la porunca Domnului, sanctuarul.  În 
cadrul acelor reglementări ceremoniale, Dumnezeu a dat poporului Israel un calendar de 
sărbători anuale, care cuprindeau șapte sabate speciale, acestea căzând în fiecare an în alte zile 
ale săptămânii (vezi Leviticul 23,1-44).  Tot sistemul ceremonial, cu serviciile corespunzătoare 
oficiate la templu, și-a găsit împlinirea în jertfa Domnului Isus, atunci când, după momentul 
morții Sale, „îndată perdeaua dinlăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos” (Matei 
27,51).                                                                                                                                                                                   

Ce însemna acea sfâșiere?  Încheierea valabilității sistemului ceremonial, care servise drept 
umbră a crucii Salvatorului.  Acum avem jertfa cu adevărat mântuitoare, iar tot ce o simboliza a 
intrat în neființă, absorbit în această jertfă.  Revenirea la sistemul ceremonial ar însemna 
ignorarea jertfei Mântuitorului, ar însemna propriu-zis „cădere din har”, „despărțire de 
Hristos”, așa cum i-a avertizat apostolul Pavel, un iudeu, pe credincioșii din Galatia, în Galateni 
5,4.                                                                                                                                                                                               

Deci, revenirea la sistemul ceremonial, în orice măsură și sub orice formă, înseamnă lepădarea 
lucrării mântuitoare a Domnului nostru Isus Hristos.  A rămas, totuși, ceva din ciclul sărbătorilor 
ceremoniale pentru creștini?  Nu celebrarea lor, care este total neindicată și chiar imposibilă, ci 
semnificațiile lor simbolice în istoria poporului lui Dumnezeu.   

Sărbătoarea Paștelor a simbolizat jertfa de la Golgota, și aceasta a fost adusă, fiind comemorată 
în continuare nu prin Paște, ci prin Cina Domnului: „Pentru că, ori de câte ori mâncați din 
pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El” (1 Corinteni 
11,26).  „Apoi a luat o pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o, zicând: 
,Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea’” 
(Luca 22,19).   

Sărbătoarea Cincizecimii a simbolizat revărsarea Duhului Sfânt asupra bisericii primare, așa cum 
ni se raportează în Faptele apostolilor, capitolul 2,1-12.   

Ziua Trâmbițelor a simbolizat Mișcarea Millerită, adică Biserica Filadelfia, când a fost 
proclamată sosirea ceasului judecății, potrivit cu Apocalipsa 14,6.7, în ultimii ani din cea mai 
lungă perioadă profetică, aceea de 2.300 de ani, încheiați la 22 octombrie 1844.   

Ziua cea Mare de Ispășire a simbolizat judecata de cercetare a poporului lui Dumnezeu, pe care 
Marele Preot ceresc a început-o la 22 octombrie 1844 (vezi Daniel 8,13.14, coroborat cu 9,24-
27 și 1 Petru 4,17) și care durează până la încheierea harului, când Isus va rosti cuvintele din 
Apocalipsa 22,11: „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 sfințească și mai departe!”     

Sărbătoarea Corturilor a simbolizat strângerea tuturor mântuiților în împărăția cerurilor, unde 
va fi sărbătorită în mod triumfal încheierea lucrării de mântuire, potrivit cu Matei 26,29, 
Apocalipsa 19,6-9 și alte texte.   

Încercarea de a re-celebra acum sărbătorile ceremoniale este o absurditate, care produce 
confuzie și zăpăcește lumea cu privire la identitatea, doctrina și solia adventiștilor de ziua a 
șaptea.  Și de ce am zis că o astfel de încercare este imposibilă?  Pentru că se cerea așa: „De trei 
ori pe an, toată partea bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu” (Exodul 
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23,17).  Sărbătorile erau celebrate la sanctuar și acolo trebuia să vină, de trei ori pe an, toți 
bărbații; femeile, nu obligatoriu, dar erau binevenite.  

Scopul sărbătorilor este arătat în Leviticul 23,37: „Acestea sunt sărbătorile Domnului, în care 
veți vesti adunări sfinte, ca să se aducă Domnului jertfe mistuite de foc, arderi de tot, daruri de 
mâncare, jertfe de vite și jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărâtă.”  Scopul sărbătorilor 
era, deci, ca să se aducă Domnului jertfe de animale: așa ceva nu se mai face în prezent.  Dar 
Sabatul zilei a șaptea, Sabatul Domnului, nu făcea parte dintre aceste sărbători: „Afară de 
aceasta să păziți Sabatele Domnului” (versetul 38).  Afară de sărbători sau în afara lor era 
Sabatul săptămânal.   

În calendarul festivităților levitice erau șapte zile presărate de-a lungul anului religios, care erau 
numite sabate.  Un exemplu era Ziua Ispășirii, despre care Dumnezeu a zis prin Moise: „. . . din 
seara zilei a noua, până în seara următoare, să prăznuiți sabatul vostru” (Leviticul 23,32).  
Observați că Sabatul zilei a șaptea nu era sabatul lor: „Afară de acestea să păziți Sabatele 
Domnului” (versetul 38).  „Șase zile să lucrați, dar ziua a șaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu 
o adunare sfântă.  Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului, în toate 
locuințele voastre” (versetul 3).  „Sabatul Domnului”, „Sabatele Domnului”, așa Se exprima 
Domnul în legătură cu ziua Sa cea sfântă.      

E bine să luăm aminte la avertismentul rostit de apostolul Pavel în legătură cu sistemul 
ceremonial, așa cum îl găsim în Coloseni 2,16.17: „Nimeni dar să nu vă judece cu privire la 
mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire 
la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.”   

Acesta era un pachet de observări care constituiau „umbra lucrurilor viitoare”, deci umbră.  
Conjuncția adversativă „dar” arată un contrast: „. . . dar trupul este al lui Hristos”.  Nu în umbră 
găsim lumina și mântuirea, ci în realitate, în trup, în Hristos, spre care toate acestea trimiteau.  
Hristos nu este umbră, ci „Lumina lumii”, „Soarele neprihănirii”.  Părăsiți umbra și mergeți acum 
la lumina împlinitoare.         

Să recapitulăm: sărbătorile ceremoniale nu se mai pot ține, pentru că au fost limitate la 
dispensațiunea de dinainte de cruce, au fost limitate la locul sanctuarului în Ierusalim, care nu 
mai există, iar ținerea lor ar însemna revenire la serviciul umbră, implicând negarea jertfei 
Domnului nostru Isus Hristos.     

Așa cum ne învață Inspirația, creștinii „nu trebuie să stea în umbra crucii, ci în lumina ei mântuitoare.  Ei 
trebuie să deschidă sufletul față de razele luminoase ale Soarelui Neprihănirii.  Cu inimi curățate prin 
sângele foarte prețios al lui Hristos, pe deplin conștienți de prezența Lui, deși nevăzută, ei trebuie să 
audă cuvintele Sale: ,Vă las pacea, vă dau pacea Mea.  Nu v-o dau cum o dă lumea’ (Ioan 14,27)” (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 659).  

XXX.  CREȘTINISM PARȚIAL? 

Atât în țara străbunilor, cât și în străinătate, mulți evrei care au acceptat credința creștină au 
fost dezmoșteniți și alungați din căminele lor.  Iată un exemplu pe care îl găsim în cartea The 
Great Controversy/Tragedia veacurilor, paginile 357-358, despre copilăria doctorului Joseph 
Wolff, născut în Germania în prima parte a secolului al 19-lea, în familia unui rabin.  
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Încă din copilărie, Joseph s-a convins de religia creștină.  El auzise în familia tatălui său despre 
așteptările și nădejdile evreilor cu privire la venirea lui Mesia și restaurarea lui Israel.  Într-o zi, 
auzind despre Isus din Nazaret, el a întrebat cine a fost.  I s-a răspuns că a fost un evreu foarte 
talentat, însă, pentru că pretindea a fi Mesia, tribunalul iudeu l-a osândit la moarte.  La 
întrebarea de ce a fost distrus Ierusalimul și de ce iudeii sunt dispersați, tatăl lui a răspuns că 
pentru că iudeii i-au prigonit pe profeți.   

După ce un creștin i-a explicat copilului Joseph că Mesia deja venise, el i-a întrebat pe părinți 
despre profețiile privitoare la Mesia, în special capitolul 53 din Isaia, dar a fost întâmpinat cu 
tăcere.  La numai unsprezece ani, el a trebuit să plece de acasă ca să lucreze și a găzduit la rude, 
dar și acestea l-au alungat ca apostat și a fost silit să umble din loc în loc întreținându-se din 
lecții de ebraică.  El a acceptat creștinismul cu tot devotamentul și a devenit un curajos misionar 
în multe țări.  

Pe mine mă pune în încurcătură denumirea de „evrei mesianici”.  Se pare că aceasta se referă la 
evreii care au acceptat credința creștină.  Dar „mesianici” sunt toți evreii religioși, pentru că toți 
așteaptă arătarea lui Mesia, indiferent cum.  Dacă Cel născut în Betleem și crescut în Nazaret 
acum două mii de ani este adevăratul Mesia și este acceptat, atunci de ce nu „evrei creștini”, 
precum „arabi creștini”?  Arabii nu încetează să fie arabi când devin creștini, dar renunță la ceea 
ce nu este biblic în materie de religie, în concepție și în practică.  Este evitată cumva denumirea 
de „creștini”?   

Nu este suficient a accepta faptul istoric că în Isus s-a împlinit profeția din Isaia 53, ci trebuie să 
te identifici fără rezerve cu cei care acceptă creștinismul biblic ca doctrină, mod de viață și 
misiune, fără a demonstra cu tot dinadinsul că ești altceva.     

A fi portughez nu înseamnă a avea religie portugheză, a fi belgian nu înseamnă a avea religie 
belgiană.  Creștinismul este supranațional, este religia Mântuitorului Isus Hristos și nu cunoaște 
granițe etnice.  El este fondat de Hristos și urmează cu bucurie învățăturile Bibliei.  Dacă cineva 
vrea să-și demonstreze etnicitatea, inclusiv cea iudaică, aceasta este o chestiune total diferită 
de religie, în cazul acesta de religia creștină.  Te poți îmbrăca în stil japonez, dar când pui 
problema credinței și a apartenenței la poporul lui Dumnezeu, atunci te afli pe un alt teritoriu.   

Religia și etnicitatea sunt două categorii filosofice diferite.  În biserică nu trebuie să se facă 
deosebire de rasă sau apartenență națională, creștinii sunt un popor de origine cerească, 
înaintând către cer.         

Este de mirare faptul că mulți evrei care acceptă creștinismul nu poposesc în biserica 
păstrătoare a Sabatului, ci în una „de duminică”.  Cineva din familie de iudei care repudia 
creștinismul susținea că este normal pentru creștini să țină duminica, pentru că acesta este 
sabatul lor, în timp ce un iudeu are Sabatul zilei a șaptea.  Dar noi știm că normal este ca toată 
lumea să asculte de Dumnezeu, respectând întregul Decalog, inclusiv porunca a patra, care ne 
cere respectarea Sabatului zilei a șaptea, singurul Sabat poruncit de Dumnezeu și valabil în ochii 
Săi.   
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Și „Sabatul a fost făcut pentru om”, așa cum a zis Isus și cum citim în Marcu 2,27.  A fost instituit 
când s-a încheiat facerea lumii și când existau numai doi oameni, Adam și Eva, strămoșii tuturor 
oamenilor: ai evreilor, a căror existență a început cu Avraam la două milenii după facerea lumii, 
ai românilor, ai bulgarilor, ai tuturor locuitorilor pământului din toate timpurile.     

Ar fi de așteptat ca, atunci când un iudeu acceptă creștinismul, el sau ea să adere la Biserica 
Adventistă de Ziua a Șaptea și nu la alta (unii o fac, dar nu chiar așa de mulți!), pentru că aici 
găsește acceptate toate cerințele lui Dumnezeu cu privire la ziua de odihnă, alimentație și alte 
asemenea rânduieli divine.   

Un prieten al meu care locuia cândva în Cluj, dar pe care l-am cunoscut în Sibiu, mi-a povestit că 
s-a dus în vizită, împreună cu un grup de alți adventiști, la sinagoga din Cluj.  Acolo au încercat o 
discuție amicală cu unii conducători, arătându-le că și ei respectă Sabatul zilei a șaptea, 
sâmbăta, dar numai ca să li se răspundă cu răceală: „Da?  Voi nu sunteți nici evrei, nici creștini!”  
Surprinzător și trist.    

După absolvirea cursurilor Seminarului Teologic în iunie 1960, pentru că, datorită amestecului și 
controlului autorităților în viața bisericii, nu se puteau face angajări, a trebuit să mă apuc de 
ceva.  M-am înscris împreună cu doi prieteni din biserică la o școală de steno-dactilografie din 
București, situată undeva aproape de Calea Moșilor.  Datorită nefrecventării cursurilor în zilele 
de Sabat, am fost exmatriculat după puține săptămâni de la începutul anului școlar.   

Într-o altă clădire din curtea școlii locuia un bărbat evreu în vârstă de circa 50 de ani.  Când i-am 
spus că sunt adventist de ziua a șaptea și, ca atare, respect Sabatul, fapt pentru care m-au 
exmatriculat, el nu a crezut, ci a zis cam așa: „Noi nu putem ține Sabatul într-o țară străină.  
Numai atunci când suntem în țara noastră.”  Nu l-am putut convinge că spun adevărul.   

Am avut doi colegi de liceu care erau din familii de evrei; ei mergeau sâmbăta la cursuri, în timp 
ce eu am fost exmatriculat, iar dirigintele clasei mi i-a dat drept exemple: „Ei ar putea pune 
problema aceasta, și n-o fac, dar tu?  Cu ce drept?”     

Un frate din Comunitatea Adventistă de Ziua a Șaptea din Zimnicea îmi povestea cândva că se 
afla în capitală și, într-o vineri seara, când mergea spre adunare, cineva l-a strigat: „Domnule, 
vino te rog și aprinde-mi lumina, știi, pentru mine a început Sabatul și eu nu mai pot face lucrul 
acesta!  Îți plătesc!”  Biblia și rațiunea ne învață însă că angajarea altora într-o lucrare 
nepermisă în Sabat nu se deosebește de efectuarea acelei lucrări cu propria mână: „Să nu faci 
nicio lucrare în ea, . . . nici robul tău, nici roaba ta, nici străinul . . .” (Exodul 20,10).    

Doctorul oftalmolog W. S. s-a adresat uneia dintre asistentele medicale care lucrau în clinica sa 
(nu soției mele Gerda, pentru că știa că adventiștii de ziua a șaptea nu consumă băuturi 
alcoolice), cu rugămintea următoare: „Te rog, vrei să cumperi de la mine sticlele acestea de 
vin?”  Erau sticle cu vin alcoolic foarte scump.  „Știi”, a continuat el, „se apropie Paștele și noi, 
evreii, nu avem voie să posedăm alcool în timpul sărbătorilor.”  „Dar nu am niciun ban la mine”, 
a zis asistenta.  „Nu-i nimic, cât ai?”  „Aproape nimic, numai 25 de cenți.”  „Dă-mi-i pe aceia, 
după ce trece sărbătoarea cumpăr vinul înapoi.”  Și așa a făcut. 
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Iată un mod ciudat și absurd de a ține sărbătorile Domnului, continuate din vremea 
așezământului levitic.  Poți folosi alcool, dar nu atunci; nici măcar nu poți poseda alcool în zilele 
acelea, trebuie să-l înstrăinezi, chiar dacă ulterior îl cumperi înapoi.  Interesant raționament 
rabinic! 

Dar am învățat ceva din experiența aceea: că este absolut falsă pretenția unora că Isus a folosit 
la ultima cină pâine dospită și vin alcoolic (!).  De fapt, în niciuna dintre evanghelii nu este folosit 
cuvântul „vin” în legătură cu acea împrejurare, ci „acest rod al viței” (Matei 26,29), „rodul viței” 
(Marcu 14,25 și Luca 22,18).  Nu era permisă prezența unei băuturi alcoolice într-o casă israelită 
în timpul Paștelui și a Sărbătorii Azimilor.   

Iar pâinea?  La fel, pâinea dospită era interzisă: „Să jertfești Paștele în cinstea Domnului, 
Dumnezeului tău, jertfele tale de oi și boi, în locul pe care-l va alege Domnul ca să-Și așeze 
numele acolo.  În timpul sărbătorii, să nu mănânci pâine dospită, ci șapte zile să mănânci azimi, 
pâinea întristării, căci ai ieșit în grabă din țara Egiptului; așa să faci, ca să-ți aduci aminte toată 
viața ta de ziua când ai ieșit din țara Egiptului.  Să nu se vadă aluat la tine, pe toată întinderea 
țării tale, timp de șapte zile . . .” (Deuteronom 16,2-4).  „În timpul celor șapte zile, să mâncați 
azimi, să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat, pe toată întinderea țării tale” (Exodul 13,7).   

Astfel, azimile erau pâinea întristării, oricum, pâine, iar Isus „a luat o pâine și, după ce a 
binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, zicând: ,Luați, mâncați; acesta este trupul Meu’” 
(Matei 26,26).  Nu putea fi decât azimă, pentru că versetul 17 zice: „În ziua dintâi a praznicului 
Azimilor, ucenicii au venit la Isus și I-au zis: ,Unde vrei să-Ți pregătim să mănânci Paștele?’”  El   
i-a trimis pe unii ucenici să pregătească Paștele într-un anumit loc, apoi ni se spune așa: 
„Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus și au pregătit Paștele.  Seara, Isus a șezut la masă cu cei 
doisprezece ucenici ai Săi” (versetele 19 și 20).  Pâinea respectivă era nedospită și o astfel de 
pâine a folosit Isus.  Iar „rodul viței” era must proaspăt de struguri.  Nu era voie altfel, nu aveau 
altceva, nu era permis să aibă altceva.           

Am fost întotdeauna împotriva botezării oamenilor „la prima vedere”, după foarte puțin 
contact cu biserica, fără o pregătire doctrinară temeinică.  Un confrate sus-pus zicea cândva, 
prin anul 2004, la o întâlnire cu pastori, eu aflându-mă în spatele dânsului la amvon, că, în Ziua 
Cincizecimii, apostolii i-au botezat imediat pe cei dornici, fără nicio pregătire.  Am ripostat că 
toți erau evrei.  Într-adevăr, lor nu le lipsea altceva decât credința în Hristos, dacă erau cu 
adevărat evlavioși.  Aveau toată baza doctrinară în cadrul credinței mozaice stabilite de 
Dumnezeu pentru părinții lor.   

Iar în prezent problema se pune la fel: trebuie să ajungă convinși de adevărul despre Trinitate, 
despre Hristos ca Dumnezeu și Mântuitor, despre Spiritul Profetic și despre alte aspecte ale 
adevărului prezent.  Nu trebuie să-i convingi despre Sabat, zecime, sau alimentația corectă.  E 
ușor de îndoctrinat și de acceptat în biserică o asemenea persoană, mult mai ușor și mai repede 
decât creștinii nominali sau decât păgânii. 

Când locuiam în Brisbane, Australia, venea la adunarea noastră destul de des un bărbat 
împreună cu soția sa, amândoi membri ai Bisericii Baptiste.  Ea era de naționalitate română și el 
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era evreu, iar în timpul când trăiseră în România el fusese foarte activ ca dirijor de cor în 
biserica lor.  Deși exista biserică baptistă în Brisbane, le plăcea să ne viziteze și pe noi.   

Odată i-am zis lui așa: „Dumneavoastră, ca fiu al lui Avraam, vă stă foarte bine între noi; aceasta 
este biserica la care ar trebui, în mod normal, să aparțineți.”  A răspuns așa: „De fapt, toată 
viața mea am dorit să țin și sâmbăta și duminica.”  De mirare, i-ar eu i-am amintit cuvintele 
Mântuitorului din Matei 6,24 că „nimeni nu poate sluji la doi stăpâni”. 

Avem un Stăpân perfect și minunat, care Și-a dat viața pentru salvarea noastră din păcat și din 
moarte eternă.  Pe El să-L urmăm, de glasul Lui să ascultăm, pe El să-L adorăm în vecii vecilor!  
Amin!   

XXXI.  LUMINĂ DE LA IERUSALIM LA BUCUREȘTI?  

Cineva a zis că adevărata religie este aceea în cadrul căreia se aduce lumină de la Ierusalim la 
București.  Flacără olimpică?  Pentru ce adorarea unei lumini slabe și poluante, fără nicio 
implicație spirituală?  În timp ce bunul simț ne obligă să respectăm părerile altora chiar când 
sunt nefondate, chiar absurde și ciudate, nu numai bunul simț, ci Biblia și conștiința ne obligă să 
ne exprimăm, să luăm poziție principială și fermă.  Cum este cu lumina și ce legătură are ea cu 
adevărata religie? 

O, da, are legătură.  Mântuitorul nostru Isus Hristos a rostit cuvintele care sunt raportate în 
Evanghelia după Ioan, capitolul 8,12: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va 
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.” Vedeți lumina?  Hristos!  El este lumina de care 
avem neapărată nevoie!  „Lumina aceasta era adevărata Lumină care-l luminează pe orice om, 
venind în lume” (Ioan 1,9).  Era, este și va fi.  Nicio altă lumină nu ne schimbă viața, fie ea de 
ceară, smoală, lemn, paie, petrol sau electricitate.  Nicio altă lumină. 

Și El a spus-o clar: „Cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.”  
Trebuie să-L urmăm pe El, în tot ce ne-a spus El, să ascultăm de El, de poruncile Lui, aceasta 
este lumina vieții de care avem absolută nevoie.  El a promis: „Iată, Eu vin curând și răsplata 
Mea este cu Mine, ca să-i dau fiecăruia după fapta Lui” (Apocalipsa 22,12).  Dumnezeu îi va 
judeca pe oameni după faptele lor, dacă sunt fapte ale credinței, fapte spirituale care rezultă 
din călcarea fidelă pe urmele Lui, din aplicarea în viața personală a tuturor îndrumărilor Lui, sau 
dacă sunt fapte ale firii pământești, ale pornirilor păcătoase.  El nu-i va premia pe cei care 
aprind o lumină într-o țară și o mută în alta: acesta este un nonsens religios, o superstiție.   

Iar Ierusalim?  Înainte de crucificarea Sa, pentru că tocmai în locul acela, unde se afla templul 
Domnului, El a fost respins și batjocorit, Hristos a zis: „Ierusalime, Ierusalime, care-i omori pe 
prooroci și-i ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine!  De câte ori am vrut să-i strâng pe copiii tăi cum 
își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut!  Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de 
acum încolo nu Mă veți mai vedea, până când veți zice: ,Binecuvântat este Cel ce vine în numele 
Domnului!’”  (Matei 23,37-39) 

Casa aceea din Ierusalim, templul iudaic, a fost părăsită definitiv de Hristos și a fost nimicită prin 
foc, împreună cu orașul ucigaș, în anul 70 al erei creștine, de trupele romane.  Cândva mai 
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târziu, Ierusalimul a fost reconstruit, dar este un oraș modern ca oricare altul, cu nicio 
semnificație creștină, cerească.  Apostolul Pavel a arătat că există un alt Ierusalim către care 
trebuie să ne îndreptăm atenția și spre care să aspirăm: „. . . căci Agar este Muntele Sinai din 
Arabia și răspunde Ierusalimului de acum (încă nedistrus de romani când scria apostolul), care 
este în robie împreună cu copiii săi.  Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama 
noastră” (Galateni 4,25.26). 

Avem de ales, între Ierusalimul care este în robie și Ierusalimul cel de sus!  Despre acest 
Ierusalim, de jos, Sigmund Freud (neurolog austriac și fondatorul psihoanalizei, care s-a născut 
într-o familie de evrei în orașul morav Freiberg, în imperiul austriac, în anul 1856, și a murit în 
1939 în Anglia) a afirmat așa (citat pe care l-am mai amintit): „Mie mi s-ar fi părut un lucru mult 
mai sensibil să fie stabilită o patrie iudaică pe un teritoriu mai puțin împovărat din punct de 
vedere istoric.  Nu am absolut nicio simpatie pentru pietatea eronată care transformă o bucată 
de zid irodian într-o relicvă națională, rănind astfel sentimentele băștinașilor.”  

Mântuitorul nu ne-a promis nimic despre Ierusalimul care este în robia păcatului, a lumii, dar a 
zis așa: „Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului Meu și nu va mai ieși afară 
din el.  Voi scrie pe el numele Dumnezeului Meu și numele cetății Dumnezeului Meu, noul 
Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, și numele Meu cel nou” 
(Apocalipsa 3,12).   

Acel Ierusalim nou, ceresc, este descris în capitolul 21,9-27, o descriere cu adevărat splendidă și 
cuceritoare.  Va coborî pe pământ la încheierea mileniului descris în Apocalipsa 20, fiind „cortul 
lui Dumnezeu cu oamenii” (Apocalipsa 21,3).  În el va fi Dumnezeu, împreună cu poporul Său 
mântuit și cu toți îngerii sfinți.  Nelegiuiții înviați îl vor ataca, sub conducerea lui Satana, dar vor 
fi nimiciți printr-un foc venit din cer (vezi capitolul 20,7-9).   

Păcatul și păcătoșii vor dispărea.  Nu va mai fi nici moarte, nici suferință (vezi capitolul 21,4).  
Pământul va fi purificat prin foc și înnoit, ca să fie în veci patria celor mântuiți, sediul guvernării 
divine, capitala universului întreg.  Acolo, unde este acum Ierusalimul aflat în robie, unde se află 
Muntele Măslinilor, se va instala Ierusalimul cel nou după coborârea din cer, potrivit cu textul 
din Zaharia 14,3.4.  

Haidem să mergem acolo!  Hristos va veni să ne ia.  Călătoria nu ne va costa nimic și nu vom 
avea nevoie de costume spațiale, căci „El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face 
asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile” 
(Filipeni 3,21). 

Ierusalimul de sus!  Lumina lui emană de la Cel ce a zis în urmă cu peste șase mii de ani: „Să fie 
lumină!  Și a fost lumină” (Geneza 1,3).  Așa suntem informați prin cuvântul profetic: „Cetatea 
n-are trebuință nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu, 
și făclia ei este este Mielul” (Apocalipsa 21,23).  Dacă făclia noastră este Mielul divin acum, vom 
avea parte de lumina Lui în viața aceasta, și de lumina aceea slăvită în Ierusalimul ceresc, nou, 
de sus, care este mama noastră!  Foarte curând!  Amin!  



 

 

P
ag

e5
8

 

„Ai curaj, tresaltă și nu te-ngrijora,                                                                                                                               
în curând acas’ cu toți vom fi.                                                                                                                                
Noaptea lungă trece și-o zi se va-arăta,                                                                                                                                   
când acasă, sus, cu toți vom fi. 

Refren: În curând acas‘, în curând acas‘,                                                                                                                                     
în curând acas‘ vom fi.                                                                                                                                                         
Ne vom întâlni,                                                                                                                                                                       
sus, cu Domnul, într- zi,                                                                                                                                                  
în curând acas‘ cu toți vom fi. 

Vom vedea pe-ai noștri ce-n Domnu-au adormit,                                                                                                             
în curând acas‘ ajungem noi.                                                                                                                                                    
Ne vom bucura în căminul fericit,                                                                                                                       
pregătit de Domnul pentru noi.  Refren 

Salvatorul nostru, în care azi sperăm,                                                                                                                                  
în curând acasă ne va lua.                                                                                                                                           
Nu-i departe ziua în care să-L vedem                                                                                                                                 
pe Isus în măreția Sa.  Refren 

Cel ce vine vine și nu va zăbovi,                                                                                                                                                 
în curând acas‘ la El vom fi.                                                                                                                                                        
Cei răscumpărați pe Isus Îl vor slăvi,                                                                                                                                        
toată veșnicia, zi de zi.  Refren” 

(Imnul de cor „În curând acas‘ cu toți vom fi”, de E. E. Hewitt; din Cor mixt, Partituri, Partituri 
corale)                     

XXXII.  O LUCRARE IMPORTANTĂ DE FĂCUT  

În ciuda traiectoriei regretabile a poporului Israel, așa cum o cunoaștem din Biblie, Dumnezeu îi 
iubește pe acești urmași ai lui Avraam și dorește mântuirea lor.  Să reținem aceste trei  afirmații 
ale apostolului Pavel:  

(01) „În ce privește evanghelia, ei sunt vrăjmași, și aceasta spre binele vostru; dar, în ce privește 
alegerea, sunt iubiți, din pricina părinților lor.  Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile și de 
chemarea făcută” (Romani 11,28.29).    

(02) „Căci  mie nu mi-e rușine de evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu, 
pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului” (Romani 1,16).  Așa cum 
am mai arătat, aici grec înseamnă neiudeu, toate neamurile.  Evanghelia este absolut pentru 
oricine, iar întâietatea iudeului este numai cronologică: la ei S-a născut Mesia, ei au auzit prima 
dată evanghelia.  Nu este ierharhie, ci ordine istorică.  Niciun neam nu este mai pe sus de altul, 
ci toate familiile pământului sunt la fel de prețuite și iubite de Dumnezeu.     
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(03) „Și chiar ei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i 
altoiască iarăși.  Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin, care din fire era sălbatic, ai 
fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt 
ramuri firești, în măslinul lor?”  (Romani 11,23.24)     

Spiritul Profetic a prevăzut, așa cum am arătat, convertiri substanțiale din rândurile evreilor în 
viitor.  În adevăr, când adorarea duminicii, respectiv călcarea Sabatului, vor fi impuse pe plan 
mondial prin lege, și credincioșii zilelor din urmă, „sfinții care păzesc poruncile lui Dumnezeu și 
credința lui Isus” (Apocalipsa 14,12), vor rămâne statornici păzitori ai Sabatului și vor fi 
prigoniți, este de așteptat ca mulți evrei evlavioși  să fie impresionați de această loialitate 
creștină și să li se alăture.  

Iată unele declarații clare ale Spiritului Profetic, care arată datoria propovăduitorilor evangheliei 
de a li se adresa și acestor „ramuri firești” ale măslinului:   

„Printre iudei există unii care, asemenea lui Saul din Tars, sunt tari în Scripturi și aceștia vor 
proclama cu putere minunată imuabilitatea legii lui Dumnezeu.  Dumnezeul lui Israel va face ca 
lucrul acesta să aibă loc în zilele noastre.  Mâna Lui nu s-a scurtat, așa încât să nu poată mântui.  
Pe măsură ce slujitorii Lui lucrează în credință pentru aceia care au fost neglijați și disprețuiți 
multă vreme, mântuirea Lui va fi descoperită.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, 
pagina 381) 

„O mare lucrare este de făcut în lumea noastră.  Domnul a declarat că neamurile vor fi adunate 
și nu numai neamurile, ci și iudeii.  Există printre iudei mulți care vor fi convertiți și noi vom 
vedea mântuirea lui Dumnezeu mergând înainte ca o lampă care arde.  Există iudei peste tot și 
lor trebuie să le fie oferită lumina adevărului prezent, ca să aibă ocazie să o accepte.  Există 
printre iudei mulți care vor ieși la lumină și care vor vesti imuabilitatea legii lui Dumnezeu cu 
putere minunată.  Domnul Dumnezeu va lucra.  El va face lucruri minunate în neprihănire.”  
Apoi este citat Romani 11,9-20.  (Manuscript Releases/Manuscrise publicate, volumul 9, pagina 
309, capitolul 79, intitulat „Datoria noastră față de iudei”)   

„În proclamarea finală a evangheliei, când o lucrare specială urmează să fie făcută pentru clase 
de oameni neglijate până atunci, Dumnezeu așteaptă ca solii Lui să dea dovadă de un interes 
deosebit față de poporul iudeu, pe care îl găsesc în toate părțile pământului.  Când Scripturile 
Vechiului Testament sunt combinate cu cele ale Noului într-o explicație a planului etern al lui 
Iehova, lucrul acesta va fi pentru mulți dintre iudei ca zorile unei noi creațiuni, învierea 
sufletului.  Când Îl văd de Hristosul dispensațiunii evangheliei înfățișat pe paginile Scripturilor 
Vechiului Testament și își dau seama cât de clar îl explică Noul Testament pe Vechiul, facultățile 
lor adormite vor fi trezite și Îl vor recunoaște pe Hristos ca fiind Mântuitorul lumii.  Mulți Îl vor 
primi prin credință pe Hristos ca Răscumpărător al lor.  Pentru ei se vor împlini cuvintele: ,Dar 
tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai 
lui Dumnezeu’ (Ioan 1,12).”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 381)  

Evanghelia va fi predicată tuturor neamurilor, așa cum a prezis Isus în Matei 24,14.  Tuturor 
neamurilor.  Și urmașilor lui Isaac, și urmașilor lui Ismael, tuturor națiunilor pământului.  Și 
recolta va fi mare, așa cum este oglindită în cartea descoperirii finale: „După aceea m-am uitat 
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și iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice 
seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie 
și înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și 
ziceau: ,Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie, și a Mielului!’”  
(Apocalipsa 7,9.10).  Amin!  

„Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și 
îndurare!”  (Galateni 6,16).  După dreptarul Cuvântului lui Dumnezeu, care „rămâne în veac” (1 
Petru 1,25).  Peste Israelul acesta, care se conduce în totul după Cuvântul lui Dumnezeu, 
dreptarul desăvârșit, este și va fi pace și îndurare. 

 „Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui” (Psalmul 25,22).  Îl va izbăvi,        
într-adevăr, pe tot Israelul Său, din toate necazurile lui, și mai ales „din necazul cel mare” 
(Apocalipsa 7,14).    

„Israele, încrede-te în Domnul!  El este ajutorul și scutul lor” (Psalmul 115,9).  Încredere 
salvatoare, care nu înșală și nu este iluzorie, ci bazată pe formidabilele experiențe făcute de 
Israel cu Dumnezeu!     

„Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se veselească fiii Sionului de Împăratul lor!”  (Psalmul 
149,2).  Să se bucure acum Israel și se va bucura în vecii vecilor!  

 „Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este Împăratul nostru” (Psalmul 89,18).  L-am 
ales și Îl alegem să fie Împăratul nostru în vecii vecilor, pe El, Mântuitorul nostru minunat, 
„Împăratul împăraților și Domnul domnilor” (Apocalipsa 19,16).  Amin și amin în veci de veci!    

*  *  *  * 

 

 

   

 


