ÎMPÄRÄÞIA LUI DUMNEZEU PE PÄMÂNT
PLANUL LUI DUMNEZEU CU ACEASTÄ LUME

V

creaþie sä fie întocmai perfecþiunii Sale:
„Cäci Pämântul va fi plin de
cunoßtinþa slavei Domnului, ca
fundul märii de apele care-l
acoperä.“ (HABACUC 2:14)
§i ultimul pas în concretizarea acestei
intenþii este ceea ce Biblia numeßte:
„Împäräþia lui Dumnezeu pe Pämânt“.

ederea planetei Pämânt din spaþiul
extraterestru este uimitoare ßi ni
se confirmä acest fapt de cätre
astronauþi, cât ßi de înregisträrile video
ale imaginilor. Pämîntul este cel mai bogat
giuvaer din toatä creaþia lui Dumnezeu
reprezentând unicul loc ales din Univers,
unde El a promis cä îßi va întemeia Regatul
(Împäräþia), cu toata gloria Sa.
Pämîntul, dintre toate planetele
Sistemului Solar, este singura perfect
adaptatä tuturor formelor de viaþä ßi unica
care orbiteazä la o distanþä exactä de soare,
pentru a oferi acele condiþii optime ßi
necesare dezvoltärii civilizaþiei rasei
umane.

UN REGAT REAL
Deoarece din punct de vedere fizic ßi
politic va fi un adevärat Regat, prin urmare
va avea un Rege, o capitalä ßi un sistem
internaþional de legi. Dumnezeu a delegat
ca toatä puterea Sa în ceruri ßi pe pämânt
sä-i fie datä unicului Säu Fiu, Isus
Christos. Data Întemeierii este fixatä în
divinul Säu calendar:
„Dumnezeu a rânduit o zi, în care
va judeca lumea dupa dreptate, prin
Omul, pe care L-a rânduit pentru
aceasta.“
(FAPTELE
APOSTOLILOR 17:31)
Regatul lui Dumnezeu va fi întemeiat
în curând pe Pämânt. Mulþimea de semne
care confirmä acest fapt nu constituie
subiectul pe care-l tratäm, dar suntem
convinßi cä aßa va fi! Venirea Mileniului
va fi cel mai uimitor lucru pe care
omenirea îl va träi ßi care va pune în umbrä
toate perioadele istorice renumite,
indiferent cä acestea s-au numit
Iluminism, Clasicism, Renaßtere sau
altfel. Era „Regatului lui Dumnezeu“ va
fi încununarea cu succes a acestei planete,

BIBLIA—UNICA SURSÄ DE
INFORMARE
Biblia ne explicä de ce este astfel.
Dumnezeu Creatorul:
„ . . . a întocmit Pämântul, L-a fäcut
si L-a întärit, L-a fäcut ca sä nu fie
pustiu, ßi L-a întocmit ca sä fie
locuit: Eu sunt Domnul ßi nu este
altul!“ (ISAIA 45:18)
Credem cä este logic ßi susþinem cä
dacä a existat un Mare Proiectant ßi El a
creat o rasä de fiinþe care sä locuiascä
planeta, atunci trebuie sä fi existat ßi un
ultim obiectiv, un þel final, în mintea Sa.
Din fericire, nu am fost läsaþi în derutä, ca
sä ne ghicim viitorul. Încä din ziua în care
Dumnezeu a pus fiinþa umanä pe Pämânt,
scopul Säu suprem a fost ca întreaga
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doar o simplä speranþä, o himerä de
nerealizat, neputând niciodatä sä ajungä
la acel statut ridicat de fericire pe care-l
doresc atât de mult! §i oare, de ce? Pentru
alþii, existä acel vis de fericire al „raiului
din cer“. Dar, haideþi sä fim realißti, sä
revenim cu picioarele pe pämânt ßi sä
recunoaßtem cä noi, omenirea, fiinþe atât
de neajutorate, ßi mici, ßi lipsite de putere,
(ca nißte furnici), poate doar în stare de a
ne autodistruge, nu putem singuri sä ne
autocreäm o lume mai bunä pentru noi ßi
copiii noßtri. Pe de altä parte, dacä citim
mai bine Biblia, vom înþelege cä nu se
promite o viaþä mai bunä în rai, dupä
moarte. Este vorba despre Pämânt, planeta
pe care locuim ßi vom träi veßnic; acest
Regat va fi o realitate concretizatä în
mediul terestru atât de binecunoscut ßi va
fi întemeiat atunci când Domnul Isus
Christos va reveni în viitorul apropiat.

dar se vor bucura de aceasta numai aceia
care îl vor recunoaßte pe Dumnezeu drept
Creator al acestei lumi, iar pe Isus
Christos, Rege.

O LUME MINUNATÄ
Lasaþi-vä imaginaþia liberä pentru un
moment! Gândiþi-vä la o lume a päcii, cu
oameni obißnuiþi, dar bine hräniþi ßi
sänätoßi. Imaginaþi-vä o lume în care
oricine poate sä aibe asigurat un loc de
muncä, unde nu existä exploatare ßi se
poate träi o viaþä prosperä, decentä ßi färä
griji; o lume în care nu existä foamete ßi
mizerie, crimä ßi corupþie, în care
Pämântul nu-ßi mai epuizeazä resursele,
iar märile ßi oceanele îßi vor menþine
curäþenia, frumuseþea ßi bogäþiile. În acest
fel sä ne închipuim cä va aräta lumea în
acea perioadä mult aßteptatä!
Sä consideräm cä nu ar exista nici o
formä de bigotism religios, nici luptä
sectarä; imaginaþi-vä un cod de legi
internaþionale, care sä-l apere pe om,
justiþia necompromisä, iar cei care ne
conduc sä fie un exemplu de corectitudine
ßi cinste, ßi nu de corupþie, minciunä si
pälävrägealä politicä. Iar la muncä cu toþii
se într-ajutoreazä, sunt calmi ßi îngäduitori
unii cu alþii; în care tendinþele de räutate
nu vor fi încurajate; guvernele vor stabili
ßi vor asigura un standard ridicat de viaþä
ßi comportare sänätoasä; vor fi
implementate sisteme de retribuire
corecte; nu vor mai exista discriminari;
iar pe un loc primordial se va afla în atenþia
autoritäþilor sänätatea, educaþia ßi cultura.
Astfel va fi Împäräþia (Regatul) lui
Dumnezeu pe Pämânt!
Din päcate, pentru cei mai mulþi dintre
oameni, Regatul lui Dumnezeu va rämâne

(SÄ) VIE ÎMPÄRÄÞIA TA!
Discipolii lui Isus considerau o problemä
destul de dificilä modalitatea de a se ruga
lui Dumnezeu. Apoi, pentru ce anume sä
se roage. Care erau prioritäþile ßi ordinea
în cadrul actului de rugäciune?
Domnul Isus a rezolvat aceastä
problemä, înväþându-i ceea ce noi numim
„Tatäl nostru“. Aici se dau räspunsuri la
întrebärile puse ßi poate chiar ßi la
neclaritäþile noastre. DUMNEZEU este
Tatäl, Cel Atotputernic, El Îßi are Imperiul
(Împäräþia) în ceruri, de unde domneßte
peste tot, ßi voinþa Sa este ascultatä, iar în
curând pe Pämânt va fi întemeiat Regatul
Säu:
„Vie Împäräþia Ta, facä-se voia Ta,
precum în cer, ßi pe Pämânt. Cäci,
a Ta este Împäräþia, ßi puterea, ßi
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prin Fiul, pe care L-a pus
moßtenitor al tuturor lucrurilor.“
(EVREI 1:1,2)
Nu trebuie sä avem nici un dubiu
asupra celor ce se vor întâmpla, cäci:
„Când va veni Fiul omului în slava
Sa, cu toti sfþnþii îngeri, va ßedea
pe scaunul de domnie al slavei
Sale. Toate neamurile vor fi
adunate înaintea Lui.“ (MATEI
25:31,32)

slava, în veci.“ (MATEI 6:9-13)
Creßtinätatea încä repetä aceastä
rugaciune ßi în zilele noastre. „Vie
Împäräþia Ta!“, ar trebui sä fie întotdeauna
rostitä de orice adevärat credincios.
Însä, cea mai mare parte a omenirii
acþioneazä în viaþä ca ßi când nu ar fi
existat niciodatä nici Creatorul ßi nici
scopul Säu cu privire la întreaga lume.
Pentru aceßtia nu existä nici un fel de
scuzä; ar trebui doar sä se gândeascä ßi sä
priveascä la minunäþiile fizio-biologice
ale corpului uman, sau la viaþa plantelor,
exemple alese la întâmplare. Ar fi putut
aceste vietäþi sä aparä singure? Chiar ßi
ateii se înclinä in faþa incredibilelor minuni
ce au loc in interiorul celulelor vieþii.
Apostolul Pavel, un om cu un nivel de
educaþie ridicat pentru acele timpuri, a
declarat cä ateismul nu are vreo bazä realä
deoarece:
„Ce se poate cunoaßte despre
Dumnezeu este descoperit printre
ei, cäci le-a fost arätat de
Dumnezeu. Însußirile neväzute ale
Lui se väd lämurit, de la crearea
lumii, fiind înþelese de minte, prin
lucrurile fäcute de El, aßa cä nu se
pot dezvinoväþi.“ (ROMANI
1:19,20)
Dacä existä Dumnezeu ßi El a plänuit
un viitor pentru rasa umanä, atunci ne-ar
fi dezväluit El acest lucru? Desigur cä DA!
Întreaga Biblie, de la primele pagini ßi
pânä la sfârßit nu face decât sä ne
descopere „Planul lui Dumnezeu
privind Pämântul“.
„Dupä ce a vorbit în vechime
pärinþilor noßtri prin prooroci . . .
la ßfârßitul acestor zile, ne-a vorbit

DESPRE LOCUL STABILIRII
REGATULUI
Vom aborda Vechiul Testament. În acele
timpuri, evreii considerau cä träiau in
Regatul lui Dumnezeu, forma lor de
organizare fiind „teocraþia“, adicä
„conducerea aparþinând lui Domnului“.
Se cunoßtea cä Dumnezeu promisese
Canaanul, primul nume al Palestinei, lui
Avraam, Isaac ßi Iacov, (vezi Cartea
GENEZA 15:18, 7:8). Se pare cä
Dumnezeu a selectat aceastä zonä a
pämântului, din anumite raþiuni deasupra
întelegerii noastre, acordandu-i o foarte
mare atenþie. Astfel Palestina a devenit
„pämântul Sau“, dar în care sunt implicate
toate popoarele, (neamurile), ßi nu numai
poporul evreu. Este vorba despre un
pämânt bun, bogat în flori, lapte ßi miere,
bine udat de ploi, ßi perfect pentru o
agriculturä rodnicä. Evreii au ßtiut cä au
fost „o rasä aleasä“, din cauza credinþei
statornice ßi extraordinare a pärintelui lor
Avraam, cel cu care Dumnezeu a început
abordarea punerii în acþiune a planului
Säu.
Dupa exodul din Egipt, relaþiile
speciale dintre Dumnezeu ßi evrei, L-au
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se cunoßtea în mod categoric cä
Dumnezeu îßi reträsese sprijinul ßi-i
päräsise pe aleßii Säi. Ultimului monarh,
El îi spusese:
„Voi da jos cununa . . . pânä la
venirea Aceluia care are drept la
ea ßi în mâna caruia o voi
încredinþa.“ (EZECHIEL 21:27)
Aceastä poruncä ßi dezolantä prezicere
facutä casei regale, avea sä-ßi înceteze
acþiunea o datä cu venirea celui mai mare
dintre moßtenitorii tronului, este vorba
despre Isus Christos—Mesia; sau, cu alte
cuvinte, atunci când Regatul lui
Dumnezeu va fi restabilit.
Nu ne surprinde cä de-alungul
timpului s-a menþinut sämânþa credinþei
în cadrul unor grupuri de adeväraþi
credincioßi, care-l aßteptau pe Mesia,
descendent din linia lui David, din tribul
lui Iuda.
Discipolii lui Isus au fost încântaþi sä
înþeleagä aceastä idee a reinstaurärii
Regatului lui Dumnezeu în pämântul lor,
al Israelului. Dupä ce Isus s-a ridicat din
moarte, ei l-au întrebat:
„Doamne, în vremea aceasta ai de
gând sä aßezi din nou Împäräþia lui
Israel?“ (FAPTE 1:6)
Se poate explica ßi aceastä grabä a lor.
Titlul de „Rege al evreilor“ fusese afißat
pe cruce, deasupra capului lui Isus, la
rästignire. Apoi, El ießise din mormânt, a
apärut viu ßi sänatos printre ei, într-adevar
nemuritor; de aceea erau neräbdatori säL vadä cu coroana de Rege pe cap, pentru
a fi pärtaßi la reinstaurarea Regatului, ßi
bineânþeles la viaþa veßnicä promisä. Dar
nu a fost aßa! Evanghelia Regatului trebuia
mai întâi sä fie predicatä la toate

facut sä-i numeasca „Regatul Säu“. Astfel
Dumnezeu le-a devenit Conducator, iar
ei au acceptat conducerea Sa, (teocraþie).
„Acum, dacä veþi asculta glasul
Meu, ßi dacä veþi päzi Legämântul
Meu, veþi fi ai Mei, dintre toate
popoarele, cäci tot Pämântul este
al Meu. Îmi veþi fi o Împäräþie de
preoþi si un neam sfânt.“ (EXOD
19:5,6)
Poporul lui Israel nu ßi-a îndeplinit în
schimb legämântul säu de credinþä,
deseori degenerând în forme de idolatrie,
împrumutate de la vecini. Dar strict la
începuturile statului lor ßi pânä în timpul
regilor David ßi fiul acestuia, Solomon,
ei au reprezentat pe „aleßii“ Domnului,
având onoarea de a träi ceea ce s-a numit
„teocraþie“, în Regatul condus direct de
Dumnezeu. De aceea au prosperat, s-au
extins ßi au avut parte de pace în þinuturile
lor. Se localizeazä temporal aceastä
perioadä de glorie ca fiind la apogeu atunci
când Dumnezeu:
„ . . . a ales pe Solomon, ca sä-l
puna pe scaunul de domnie al
Împäräþiei Domnului, peste Israel“
(1 CRONICI 28:5)

DECÄDEREA REGATULUI
Din päcate, aceastä etapä înfloritoare din
istoria Israelului a fost scurtä ßi trecätoare.
Räutatea umanä, aroganþa ßi neâncrederea
în forþa divinä au împins-o spre decädere.
Curând a încetat sä mai fie un þinut în care
Dumnezeu era Rege. Atât de mare a fost
aceastä ruinä, încât dupä câteva sute de
ani mai târziu, Dumnezeu a trebuit sä punä
capät liniei regale. În apropierea atacärii
Ierusalimului de cätre armata Babilonului,
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„Dar, în vremea acestor împäraþi,
Dumnezeul cerurilor va ridica o
Împäräþie, care nu va fi nimicitä
niciodatä, ßi care nu va trece sub
stäpânirea unui alt popor. Ea va
sfärâma ßi va nimici toate acele
împäräþii, ßi ea însäßi va däinui
veßnic.“ (DANIEL 2:44)
Prezentäm ßi o altä formulare
profeticä:
„ . . . Împäräþia lumii a trecut în
mâinile Domnului nostru ßi ale
Christosului Säu. §i El va împäräþi
în vecii vecilor.“ (APOCALIPSA
11:15)

popoarele, (neamurile), ßi nu numai la
evrei. Isus le-a spus:
„Îmi veþi fi martori la Ierusalim, în
toatä Iudeea, în Samaria ßi pânä la
marginile Pämântului.“ (FAPTE
1:8)

IERUSALIMUL
Regatul lui Dumnezeu va fi restabilit întrun stat de obârßie evreiascä, cu un rege
evreu. Capitala acestui Regat, reßedinþa
administrativ—legislativä, centru al
deplinei autoritäþi, va fi Ierusalimul. Cu
cel puþin o mie de ani înaintea lui Christos,
preoþii evrei declarau:
„Frumoasä înälþime, bucuria
întregului Pämânt, este muntele
Sionului, în partea de miazänoapte
este cetatea Marelui Împarat.“
(PSALM 48:2)
Va fi o capitalä superbä, central
poziþionatä în raport cu întreg Pämântul
ßi faþä de New York, Moscova, sau
Strasbourg; se aflä la marginea marilor
continente Europa, Asia ßi Africa.
Acest Regat al lui Dumnezeu va fi un
Imperiu al lumii, iar Isus Christos,
Împärat. Acest lucru ne-a fost dezväluit
cu mult timp în urmä de proorocul Daniel,
care, interpretând o viziune, a preväzut
imperii succesive, dovedite printr-o
concretizare istoricä ulterioarä. Este vorba
de marile imperii ale antichitäþii: Babilon,
Persia, Grecia ßi Roma, urmate apoi de o
lume fragmentatä de guverne puternice ßi
slabe, (lumea noasträ contemporanä),
anticipând venirea lui Isus Christos,
imaginat sub forma unei „pietre“, ce avea
sä spargä naþiunile rebele, la timpul
sfârßitului:

JUDECAREA LUMII
O datä cu reântoarcerea Sa, Isus va aduce
cu sine „judecata“ ßi „binecuvântarea“.
Rezistenþa naþiunilor nu va dura mult timp.
Sä notäm urmatoarele patru aspecte:
1. „Toate naþiunile“ se vor aduna
împotriva lui Israel, dar Isus îi va
distruge pe invadatori; (ZAHARIA
14; EZECHIEL 38,39).
2. Ierusalimul va suferi un cutremur
devastator, cu rezultate grave, când
„picioarele lui vor sta în ziua aceea pe
Muntele Mäslinilor.“ (ZAHARIA
14:4)
3. Unele guverne se vor împotrivi lui
Christos ßi „se sfätuiesc împreunä
împotriva Domnului ßi împotriva
Unsului Säu.“ (PSALM 2:2); „dar, vor
fi cu toþii supußi ßi judecaþi.“ (ISAIA
34, APOCALIPSA 18)
4. Va exista o resurecþie, (înviere) ßi o
judecatä. Groaznice vor fi plânsetele
celor respinßi, deoarece avuseserä
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räzboi, pe vecie!

ocazia salvärii în mâna lor, dar nu au
acceptat-o. În schimb, ce bucurie vor
avea aceia care vor fi aleßi de Rege,
care le va spune: „Veniþi
binecuvântaþii Tatälui Meu, de
moßteniþi Împäräþia care va fost
pregätita de la întemeierea lumii.“
(MATEI 25:34)

LOCUITORII REGATULUI
Vor fi doua categorii de locuitori:
• În primul rând vor fi guvernanþii ßi toþi
aceia care vor fi nemuritori.
• Apoi, cetäþenii Regatului, simplii
muritori.
În prima categorie va fi inclus Isus,
Regele universal, Avraam, David ßi alte
personaje biblice renumite pentru meritul
credinþei lor; cei 12 apostoli, discipolii ßi
toþi urmaßii credincioßi ai lui Isus, oameni
obißnuiþi, dar care ßi-au închinat viaþa
Domnului, recunoscându-l pe Isus, adicä
„sfinþii“—cei care vor fi însärcinaþi cu
probleme administrative ßi de educare a
populaþiei, pentru timpurile cele noi.
Al doilea grup va cuprinde pe oamenii
muritori, care la reântoarcerea lui Isus vor
supravieþui, apoi îßi vor continua viaþa
normalä. Printre aceßtia se vor afla ßi
evreii, cärora li se va permite sä locuiasca
în Israel.
În primul rând, guvernanþii ßi liderii
spirituali.

ÎNTEMEIEREA REGATULUI
În urma acestor evenimente, Regele Îßi
va conduce triumfator armata Sa de
urmaßii credincioßi în Ierusalim. Se va
construi un nou Templu. Ambasadorii
celorlalte naþiuni îßi vor exprima respectul
în faþa Regelui:
„Împäraþii Sebei ßi Saabei vor
aduce daruri. Da, toþi împäraþii se
vor închina înaintea Lui.“ (PSALM
72:10-11).
Chiar ßi supravieþuitorii ßi urmaßii
inamicilor învinßi vor veni sä I se închine,
deoarece:
„ . . . toþi cei ce vor mai rämânea
din toate neamurile venite
împotriva Ierusalimului, se vor sui
în fiecare an sä se închine înaintea
Împaratului, (Regelui), Domnul
oßtirilor.“ (ZAHARIA 14:16)
„Popoarele se vor duce cu grämada la
El ßi vor zice: ,Veniþi sä ne suim la muntele
Domnului ßi la casa Dumnezeului lui
Iacov, ca sä ne înveþe cäile Lui ßi sä
umbläm pe cärärile Lui.‘ Cäci din Sion
va ießi Legea ßi din Ierusalim, Cuvântul
Domnului.“ (ISAIA 2:3)
Rezultatul acestei educaþii va fi
remarcabil. Naþiunile îßi vor transforma
„säbiile în pluguri“ ßi vor deveni pacifiste
ßi ascultatoare. Nu va mai urma nici un

CEI NEMURITORI
Nemurirea este darul vieþii veßnice dat de
Dumnezeu acelora care L-au ascultat
supußi ßi I-au respectat legile în decursul
istoriei ßi pânä atunci când Isus se va
reântoarce pe Pämânt. Ei vor fi aceia care:
„ . . . au fost räscumpäraþi pentru
Dumnezeu . . . oameni din orice
seminþie, de orice limbä, din orice
norod ßi de orice neam. Ai facät
din ei o împäräþie de preoþi pentru
Dumnezeul nostru ßi ei vor
împäräþi pe Pämânt. Ei au înviat ßi
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seminþii ale lui Israel.“ (MATEI
19:28)
Proorocul Daniel a avut o viziune
despre Regatul lui Dumnezeu pe Pämânt,
despre care a spus:
„Sfinþii Celui Prea Înalt vor primi
Împäräþia ßi vor stäpâni Împäräþia
în veci, din veßnicie, în veßnicie.“
(DANIEL 7:18)
Ce poate fi mai relevant, sau spus mai
mult despre aceßti viitori guvernatori,
numiþi „sfinþi“? Termenul de „Sfânt“
desemneazä pe un credincios, sau un om
cu totul deosebit, un „ales“ pentru
dedicarea sa absolutä ßi definitivä
principiilor divine. Întocmai ca ßi oamenii
care au fost aleßi ßi li s-au dat Duhul
Domnului pentru a-l ajuta pe Moise sä
conducä anticul Israel, aceßtia trebuie sä
fie „oameni capabili, cu teamä de
Dumnezeu, oameni ai adevärului care sä
nu iubeascä läcomia, sau sa fie pizmaßi.“
Dar, bineânþeles cä va exista totußi o
diferenþä, ßi una majorä: dacä cei aleßi din
trecut au murit, noii conducätori ßi
guvernanþi nu vor muri niciodatä, iar
calitäþile lor se vor pästra neschimbate
pentru întotdeauna.
Regele va avea discernämântul sä-i
selecþioneze pe acei oameni drepþi, buni
credincioßi, bärbaþi ßi femei, potriviþi
funcþiilor atribuite, în scopul de a-ßi utiliza
cu maximum de eficenþä calitäþile, în
slujba tuturor.

au împäräþit cu Christos o mie de
ani.“ (APOCALIPSA 5:9,10;
20:4)
Nu trebuie sä ne gândim la o fiinþä
nemuritoare întocmai ca la o fantomä,
spirit, sau duh. Isus, dupä învierea Sa, a
devenit nemuritor; dar este bine cunoscut
faptul cä El a mâncat ßi a bäut împreunä
cu ucenicii Säi, demonstrând cä posedä
însußiri fizice din cele mai normale ßi
comune tuturor oamenilor. Corpul
nemuritor posedä „carne si oase“,
întocmai trupului normal, dar, spre
deosebire de acesta, este energizat ßi
însufleþit de Duhul lui Dumnezeu; acest
nou corp fizic uman nu va suferi de boalä,
släbiciune, îmbätrânire, sau moarte.
Isus, ca orice conducätor înþelept, va
delega la conducerea Regatului pe cei
merituoßi ßi bine cunoscuþi Lui, dupä
atâtea încercäri. Figuri proeminente, mari
exemple de credinþä precum Avraam,
„moßtenitor al lumii“, (ROMANI 4:13),
„robul Meu David, ce va fi voievodul lor
în veci“, (EZECHIEL 37:25), Isaac, Iacov
ßi Iosif, Moise ßi Samuel se vor afla acolo.
Vor fi deasemenea prezente ßi femei ca:
Sara, Rahab, Ruth, Maria si Elisabeta.

DESPRE CEI CARE VOR
GUVERNA CU ISUS
Trebuie sä menþionäm în primul rând pe
cei 12 apostoli:
„Adevärat vä spun cä, atunci când
va sta Fiul omului pe scaunul de
domnie al märirii Sale, la înoirea
tuturor lucrurilor, voi, care M-aþi
urmat, veþi ßedea ßi voi pe
douäsprezece scaune de domnie ßi
veþi judeca pe cele douäsprezece

CALITATEA DE „VIAÞÄ
ETERNÄ“
Viaþa veßnicä va oferi beneficii deosebite
acestor guvernatori ßi educatori. Având
minþi sänätoase ßi corpuri fizice perfecte,
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lucrarea de educare ßi înväþare a tuturor
oamenilor „ce înseamnä credinþa“. În
acelaßi timp trebuie sä ßtim cä naþiunile
muritoare îßi vor pästra propriile
caracteristici, culturi ßi träsäturi naþionale,
rasiale. Conducätorii vor deþine acel dar
de a vorbi în toate limbile; dar va trece o
perioadä de timp pânä când absolut toate
limbile ßi dialectele pämântului vor fi
dizolvate, pentru a se accepta acea limbä
universalä (care a încetat la Babel,
determinând apoi întreaga confuzie
lingvisticä—vezi GENEZA cap.11), ßi
astfel, suspiciunile ßi dificultäþile
lingvistice vor dispare.

ei nu vor suferi absolut de nici un fel de
räu cunoscut de noi:
„Nu le va mai fi foame, nu le va
mai fi sete, nu-i va mai dogorî nici
soarele, nici vreo altä arßiþä ßi
Dumnezeu va ßterge orice lacrimä
din ochii lor.“ (APOCALIPSA
7:16,17)
Precum conducatorul lor, ei vor
cunoaßte „ce este în inima omului“ ßi astfel
vor fi ußuraþi în sarcina lor de
diagnosticare a problemelor umanitäþii
având capacitatea de a îndepärta räul din
rädäcina ßi de a promova credinþa ßi
încrederea printre oameni.
Sä ne închipuim ce transformare va
urma când aceßti administratori nemuritori
ai lui Christos vor fi trimißi sä coordoneze
activitäþile ßi afarä din Ierusalim! Noile
legi, bazate pe principiile biblice, vor avea
efecte pozitive asupra partizanilor tuturor
politicilor, care rapid îßi vor schimba
cauza în favoarea politicii Regatului.

UN SISTEM CORECT DE
JUSTIÞIE
Orice sistem de civilizaþie îßi are propriul
sistem de legi, care sä determine un anumit
standard de bazä ßi care se va impune
populaþiei respective. Nici un fel de
ideologie cunoscutä în istoria omenirii,
comunism, dictaturä, socialism, tiranie,
sau capitalism, nu a fost în stare sa
realizeze acea stare de perfecþiune doritä.
Întotdeauna au existat forþe corupte ßi
subversive care au cälcat interesele de
grup în picioare, pentru meschine scopuri
personale. Toate acestea se vor schimba
în mod sigur! Va fi întronatä odatä pentru
întotdeauna dreptatea, iar cei ce au fost
înßelaþi de dreptul lor, îßi vor avea räsplata
cuvenitä. Astfel, Isus:
„ . . . nu va judeca dupä înfäþißare,
nici nu va hotärî dupä cele auzite,
ci va judeca pe cei säraci cu
dreptate ßi va hotärî cu nepärtinire
asupra nenorociþilor þärii; va lovi
pämântul cu toiagul cuvântului lui

O MIE DE ANI DE PACE
Bineânþeles cä va fi nevoie de o perioadä
de timp necesarä ca toþi oamenii sä vadä
ßi sä înþeleagä beneficiile noului fel de
viaþä. Nu este de aßteptat o schimbare
totalä peste noapte; va fi o perioadä de
„reânoire glorioasä a oamenilor de pe
Pämânt de o mie de ani, înainte ca planul
Domnului sä fie complet realizat.
Nu trebuie sä ne gândim la acele
timpuri ca la ceva mirific sau imposibil
de realizat. Aceastä lume va exista, va fi
realä, va fi populatä cu oameni care au
supravieþuit judecäþii ßi care l-au acceptat
pe Isus drept conducätor ßi care, pentru
binele întregii civilizaþii, vor contribui la
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ßi cu suflarea buzelor lui va omorî
pe cel räu.“ (ISAIA 11:3,4)
Atunci când „Împäratul va împäräþi cu
dreptate ßi voievozii vor cârmui cu
nepärtinire“, (ISAIA 32:1), întreaga
balanþä a societäþii va fi schimbatä; nu vor
mai exista legi speciale sau clauze pentru
bogaþi ßi altele pentru säraci. Aceleaßi legi
vor fi valabile la Washington, Moscova,
sau Bucureßti, deoarece vor avea la bazä
„Predica de sub Munte“, cât ßi principiile
divine, legi ce se vor da de Rege la
Ierusalim.
Cum va fi afectatä viaþa oamenilor?
Toþi vor avea parte de o judecatä dreaptä,
inclusiv criminalii ßi huliganii; pedeapsa
corectä va fi în final aplicatä. Cei mai mulþi
îßi vor da seama cä a-þi iubi semenul,
virtutea, onestitatea ßi adevärul, vor fi
preferate la judecatä, pentru obþinerea unei
vieþi viitoare veßnice, fericite ßi prospere.
Dar aceasta nu înseamnä cä familiile ßi
vecinii vor träi într-o perfectä armonie.
Totußi, majoritatea vor înþelege cä:
„Lucrarea dreptäþii va fi pacea,
roada dreptäþii: odihna ßi siguranþa
pentru totdeauna.“ (ISAIA 32:17)
Condiþiile impuse de conducätorii
dotaþi cu viaþä veßnicä vor preveni
excesele naturii umane. Simplii päcätoßi
nereprezentativi vor avea parte de execuþii
sumare, sau li se va scurta existenþa, care
ar fi putut fi nepieritoare:
„Se va hotärî cu nepärtinire asupra
nenorociþilor þärii . . . cäci cine va
muri la vârsta de o sutä de ani, va fi
încä tânär, ßi cel ce va muri în vârstä
de o sutä de ani va fi blestemat ca
päcätos.“ (ISAIA 11:4; 65:20)

O SÄNÄTATE PERFECTÄ
Profetul Isaia ne spune în cartea sa,
urmatoarele:
„Nu vor mai fi nici copii cu zile
puþine, nici bätrâni care sä-ßi
împlineascä zilele. Cäci cine va
muri la vârsta de o sutä de ani va fi
încä tânar, ßi cel ce va muri în vârstä
de o sutä ani, va fi
blestemat.“(ISAIA 65:20)
Aceasta înseamnä cä mortalitatea
infantilä, un indicator descurajator în þäri
slab dezvoltate, va fi eradicatä. Dacä
cineva va atinge vârsta de o sutä de ani,
va fi considerat încä copil. Este o
schimbare spectaculoasä faþä de timpul
nostru când vârsta de 40 de ani, abia de
poate fi atinsä în unele þäri ale Pämântului.
Copilaria va fi o bucurie, în timp ce
bätrâneþea nu va mai fi un chin, deoarece:
„Vor ßedea pe uliþele Ierusalimului
bätrâni si femei în vârstä, fiecare
cu toiagul în mânä, din cauza
numärului mare de ani. Uliþele
cetäþii vor fi pline de bäieþi ßi fete
care se vor juca.“ (ZAHARIA
8:4,5)
Dacä Isus a putut sä-i vindece pe cei
bolnavi, sä le redea vederea la cei orbi, în
mod sigur cä iar o va face, ßi în mod sigur
cu mai multä putere, atunci când va reveni
pe Pämânt. Atunci vor dispare definitiv
cancerul, bolile cardio-vasculare, SIDA,
ebola ßi celelalte boli care secerä vieþile
în ziua de azi. Atunci familia va fi întäritä
ßi respectatä. Atunci:
„ . . . se vor deschide ochii orbilor,
se vor deschide urechile surzilor.
Atunci ßchiopul va säri ca un cerb
9

America din cauza politicii de preþ.
Biblia prevede bogäþia rodnicä a
Pämântului. Regele David spunea:
„Va fi belßug de grâne în þarä, pânä
în vârful munþilor, ßi spicele lor se
vor clätina ca ßi copacii din Liban“
(PSALM 72:16)
Ioel descrie aceste vremi în modul
urmätor:
„În vremea aceea va picura must
din munþi ßi va curge lapte din
dealuri, toate pâraiele lui Iuda vor
fi pline cu apa.“ (IOEL 3:18)
Aceeaßi descriere o face ßi proorocul
Amos în cartea sa: cerealele fermierilor
vor fi atât de multe încât:
„Semänäturile vor merge bine, viþa
îßi va da rodul, pämântul îßi va da
roadele ßi cerurile îßi vor trimite
roua.“ (AMOS 9:13)
Proorocul Isaia are o viziune a unui
deßert care renaßte ßi este înfloritor, ca un
trandafir în floare, (ISAIA 35:1).
Sä ne gândim la Africa, Orientul
Mijlociu, Asia, unde în fiecare an
nisipurile deßertului acapareazä metru cu
matru pämântul fertil, condamnând
milioane de oameni la moarte.
Guvernanþii nu vor, sau sunt incapabili sä
investeascä finanþele necesare pentru a
aduce apa din adâncuri. §i ce
binecuvântare ar fi pentru aceßti locuitori
ai deßertului sä vadä realizat proiectul de
irigare ßi fertilizare al pämântului lor sterp.
Toate aceste probleme vor fi realizate
în perioada Regatului lui Dumnezeu.

ßi limba mutului va cânta de
bucurie; cäci în pustie vor þâßni ape
ßi în pustietate pâraie.“ (ISAIA
35:5-6)

RESURSELE LUMII,
SUFICIENTE PENTRU TOÞI
Din päcate, trebuie sä recunoaßtem cäci
cu toatä civilizaþia noasträ modernä, cu
toate cä deþinem mari rezerve de bogäþii
minerale ßi un potenþial abundent pentru
producþia de hranä, omenirea, la
momentul prezent, nu este în stare de a
asigura alimentaþia întregii populaþii ßi cu
atât mai mult în viitor, conform indiciului
înalt de creßtere demografic. Nu putem sä
ne organizäm raþional munca sau
distribuirea resurselor, ca oricine de pe
acest Pämânt sa aibä satisfacut necesarul
minim de hranä pentru asigurarea unei
vieþi optime. Existä ßi soluþii. Aceste
rezerve au existat încä de când Creatorul
a facut Pämântul. Este nevoie numai de o
minte raþionalä, o autoritate supremä care
sä rezolve problema acestei lumi ßi care
sä organizeze administrarea eficientä a
resurselor.
Ar trebui sä ne reamintim cä Isus a
fost un bun organizator, la fel de bun ca ßi
înväþätor sau educator. §i la fel cum a
procedat asigurând hrana la mii de
oameni, în grupuri de 50 sau 100, doar
asistat de cei 12 discipoli, desigur cä va
eradica malnutriþia milioanelor de oameni,
atunci când va fi Rege pa Pämânt. Nu vor
mai exista episoade dramatice ca cele din
Etiopia, Mozambic sau Bangladesh, unde
alimentaþia este o problemä de viaþä; dar
nici munþi de alimente nu vor mai fi stocate
în depozitele Europei, ßi nici enorme
cantitäþi de cereale nu vor mai fi arse în

A TRÄI VIAÞA DIN PLIN
Va fi o concentrare mai micä de oameni
în marile oraße; mulþi dintre locuitorii lor
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färä restricþii de ritual. Deci, este absolut
sigur cä va exista o rezolvare pe cale
paßnica a conflictului actual din Orientul
Mijlociu; astfel vor fi îndeplinite ßi
promisiunile fäcute de Dumnezeu lui
Avraam, cu referire la descendenþii säi
arabi, din ramura lui Ismael.

se vor muta cât mai aproape de naturä, în
zone împädurite, unde vor apare noi
localitäþi conform noilor scheme de
conservare ecologice. Dumnezeu nu a
încurajat niciodatä pe oameni sä träiascä
în marile oraße, unde räutatea umanä se
selecteazä ßi se exprimä mai bine; acolo
räutatea îßi gaseßte loc de ascuns prin
colþuri întortocheate, întunecate . . .
Pe de altä parte, sub conducerea lui
Isus, omenirea îßi va exprima apogeul
raþiunii ßi îßi va folosi întregul potenþial
în beneficiul tuturor. Se va ajunge la ceea
ce numim „satisfacþie în muncä“.
„Vor zidi case ßi le vor locui; vor
sädi vii ßi le vor mânca rodul. Nu
vor zidi case ca altul sä locuiascä
în ele, nu vor sädi vii pentru ca altul
sä le mänânce rodul, cäci zilele
poporului meu vor fi ca zilele
copacilor, ßi aleßii mei se vor
bucura de lucrul mâinilor lor.“
(ISAIA 65:21,22)

PERIOADA DE EXISTENÞÄ A
REGATULUI: „MILENIUL“
Existä o întrebare: Va dura aceastä stare
de pace ßi bunästare pentru totdeauna?
În sensul cä Dumnezeu a proiectat
Pämântul pentru a fi locuit de oameni pe
vecie, räspunsul ar fi afirmativ. Dar,
Regatul lui Dumnezeu, condus de Isus ca
Rege, ßi administrat de conducätori
nemuritori, va deþine în mod predominant
un procentaj ridicat de populaþie
muritoare. Trebuie sä recunoaßtem cä
tendinþele umane spre päcat încä vor mai
däinui, aceasta fiind cauza pentru care
Dumnezeu a stabilit o limitä de timp. În
calculul Säu, Dumnezeu a planificat
aceastä perioadä la „o mie de ani“, (fiind
numitä ßi „mileniu“), pentru a-i educa în
totalitate pe oameni cu privire la
standardul de comportare dorit. Va fi o
perioadä totußi îndelungatä pentru a
înþelege minunatele beneficii pe care lear obþine dacä ar poseda ßi ei înßißi, „viaþa
veßnica“.
Bineânþeles cä Mileniul va avea ßi un
sfârßit. În cele din urma va fi marcat de o
ußurare deliberatä a domniei puternice a
Regelui, pentru a permite ultimilor rebeli
sä iasä la suprafaþä ßi sä declanßeze acea
disperatä provocare finalä contra voii
Domnului, (vezi APOCALIPSA 20).
Aceßtia vor ataca Ierusalimul, dar curând
vor fi anihilaþi. Va fi ultima tentativä de

ARABI SI EVREI LUCRÂND
ÎMPREUNÄ
Una dintre cele mai îmbucurätoare aspecte
ale acelei vieþi va fi armonia care va exista
între vechii inamici. Viziunea profetului
cä „lupul ßi mielul se vor hräni împreunä“,
este o descriere minunatä a armoniei
restabilite între oameni, între om si
animale, dar deasemenea face referinþe
speciale la viitoarea pace dintre popoarele
dußmane.
Isaia vorbeßte despre arabi, venind la
Ierusalim ßi „aducînd aur ßi tämâie, ßi vor
vesti laudele Domnului.“ (ISAIA 60:6).
Aceßtia vor lucra împreunä cu evreii la
construirea zidurilor noului oraß, cu care
vor fi ca fraþii, la fel hränindu-se împreuna,
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„În urmä va veni sfârßitul, când El
va da Împäräþia în mâinile lui
Dumnezeu Tatäl, dupä ce va fi
nimicit orice domnie, orice
stäpânire ßi orice putere. Cäci
trebuie ca El sä împäräþeascä pânä
va pune pe toþi vrajmaßii sub
picioarele Sale. Vräjmaßul cel din
urmä, care va fi nimicit, va fi
moartea. Dumnezeu, într-adevär,
a pus totul sub picioarele Lui. Dar,
când zice cä totul I-a fost supus, se
înþelege cä afarä de Cel ce I-a supus
totul. §i când toate lucrurile Îi vor
fi supuse, atunci chiar ßi Fiul I se
va supune Celui ce I-a supus toate
lucrurile, pentru ca Dumnezeu sä
fie totul in toþi.“
Este dificil sä ne imaginäm ce va fi de
atunci înainte sau ce înseamnä
„Dumnezeu sa fie TOTUL ÎN TOÞI“.
Totußi, trebuie sä înþelegem cä va fi
apogeul încununarii cu succes al scopului
lui Dumnezeu, al märeþului plan al
Creatorului privind Pämântul ßi omenirea;
ßi aceasta reprezintä cel mai important
lucru.
„§i este adevärat cä Eu sunt viu ßi
cä slava Domnului va umplea tot
Pämântul.“ (NUMERI 14:21)
Nu läsaþi acest minunat viitor sä se
îndepärteze, sä pierdeþi aceastä unicä
ocazie. Isus va veni curând. De aceea,
trebuie cititä Biblia, ßi sä ne rugäm:
„Vie Împäraþia Ta. Facä-se voia
Ta, precum în cer, ßi pe Pämânt.“

atac mortal al omenirii. Va aduce acel
important sfârßit de mileniu, „semn al
timpurilor“, populaþiei unei lumi al cärui
final va fi înfäptuit.
Când rebeliunea se va sfârßi, lucrarea
lui Isus, de Mântuitor ßi Rege, va fi
consideratä îndeplinitä. Cei morþi din
aceastä perioadä de o mie de ani vor fi
ridicaþi la viaþä pentru a-L întâlni din nou
pe Rege, de aceastä datä ca Judecator.
„§i am väzut pe morþi, mari ßi mici,
stând în picioare înaintea scaunului
de domnie. Nißte cärþi au fost
deschise. §i a fost deschisä o altä
carte, cartea vieþii. §i morþii au fost
judecaþi dupä faptele lor, dupä cele
ce erau scrise în cärþile acelea.“
(APOCALIPSA 20:12)
Atunci, vor sta sä aßtepte judecata lui
Christos. Rebelii ßi toþi aceia care
reprezintä cele mai rele elemente ale
umanitäþii vor muri de o moarte din care
nu mai existä reântoarcere. Pe de altä
parte, cei credincioßi îßi vor primi räsplata,
viaþa veßnicä, întocmai ca ßi conducätorii
lor din perioada celor o mie de ani.

„VIE ÎMPÄRÄÞIA TA!“
În conformitate cu aceste evenimente,
Pämântul va fi locuit numai de oameni
care vor avea viaþä veßnicä. Lucrarea
Domnului Isus Christos, ca Rege, a fost
îndeplinitä. El nu mai are nici un supus
muritor peste care sä domneascä, iar cei
mai mari dußmani ai potenþialului uman,
„päcatul“ ßi „moartea“, au fost învinßi.
Voinþa lui Dumnezeu a fost înfaptuitä pe
Pämânt ßi astfel s-a räspuns la rugäciunea
„Tatäl nostru“.
Apostolul Pavel ne spune in 1
CORINTENI 15:24-28:
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TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZÄ:
JULIAN SLABU
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