ISRAEL
POPORUL LUI DUMNEZEU, ÞARA LUI DUMNEZEU
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cu „poporul ales“? Räspunsul este: „Nu“.
Aproximativ 1000 de ani mai târziu, când
evreii au fost luaþi în captivitate de
babilonieni, pentru cä nu L-au ascultat pe
Domnul Dumnezeu, Zaharia se adresa
celor din Iuda (o seminþie din Israel—
n.tr.):
„Cäci aßa vorbeßte Domnul
oßtirilor: . . . cäci cel care se atinge
de voi se atinge de lumina ochilor
Lui“ (Zaharia 2:8).
Aproape nimic din corpul omenesc nu
poate egala în importanþä ochii; dacä ochii
sunt loviþi, atunci se declanßeazä o durere
foarte puternicä. La fel, trebuie sä fi simþit
ßi Domnul, atunci când popoarele din jur
au subjugat naþiunea pe care o iubea.
500 de ani mai târziu, când israeliþii
L-au crucificat pe Fiul lui Dumnezeu,
apostolul Petru zice:
„Spun deci: A lepädat Dumnezeu
pe poporul Säu? Nicidecum! . . .
În ce priveßte Evanghelia, ßi sunt
vräjmaßi, spre binele vostru; dar în
ce priveßte alegerea, sunt iubiþi din
cauza pärinþilor lor. Cäci darurile
de har ßi chemarea lui Dumnezeu
sunt färä schimbare“ (Romani
11:1,28,29).
Ca ßi tatäl fiului risipitor dintr-o pildä
a Domnului Isus, Dumnezeu nu ßi-a
schimbat dragostea pentru poporul Säu,
chiar dacä ei L-au supärat de mai multe
ori.
Ideea cä Domnul Dumnezeu are o

ätrânul stätea pe marginea
dealului, în timp ce israeliþii
täceau ßi aßteptau ca el sä
continue. Privi încä o datä spre poporul
säu, turma pe care o pästorise timp de
patruzeci de ani, apoi Moise le spuse:
„Cäci tu eßti un popor sfânt pentru
Domnul Dumnezeul täu; Domnul
Dumnezeul täu te-a ales sä fii un
popor al Lui dintre toate
popoarele de pe faþa pämântului“
(Deuteronom 7:6).
„Nu pentru cä aþi întrece la numär pe
toate celelalte popoare . . .“, le-a reamintit
el. Apoi, a continuat arätând cä pentru
Dumnezeu nu este important numärul de
membri al unui popor. Pentru El este cu
mult mai de preþ calitatea ßi nu cantitatea,
numärul.
„Ci pentru cä Domnul vä iubeßte,
pentru cä a vrut sä þinä jurämântul
pe care l-a fäcut pärinþilor voßtri,
pentru aceea v-a scos Domnul cu
mânä puternicä ßi v-a räscumpärat
din casa robiei,din mâna lui faraon,
împäratul Egiptului“ (Deuteronom
7:7,8).
Dumnezeu îi iubea, deßi ei erau
neascultätori! Timpul petrecut în deßert,
suferinþa din pustie, i-a unit în final pe
copiii lui Israel într-o naþiune, într-un
popor cu o istorie ßi un destin.
Poporul ales
Putea Moise sä prevadä ce se va întâmpla
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anumitä zi, când acest proiect va fi
realizat, întreg Pämântul va fi acoperit cu
Slava Domnului, ßi va fi locuit de toþi
oamenii, inclusiv de cei din trecut, de cei
care L-au iubit ßi L-au aßteptat. Cu
Domnul Isus ca Împärat, ei vor conduce
Pämântul într-o erä a päcii, când, în
sfârßit, voia Domnului va fi împlinitä.
Sä cercetäm în Biblie ßi sä analizäm
din punctul de vedere al lui Dumnezeu,
ce s-a întâmplat în ultimii 4000 de ani. În
pasajul pe care l-am citat din Epistola
cätre Romani, capitolul 11, Pavel afirmä
cä israeliþii sunt iubiþi „din cauza
pärinþilor lor“.
Evreii se considerä descendenþi direcþi
ai lui Avraam, fiul lui Terah. Avraam a
fost crescut în oraßul Ur, aproape de râul
Eufrat, un oraß care, în timpul nostru, se
aflä sub jurisdicþia Irakului.
Acestui om, Domnul Dumnezeu i-a
zis:
„Ießi din þara ta, din rudenia ta ßi
din casa tatälui täu ßi vino în þara
pe care þi-o voi aräta“ (Geneza
12:1).

relaþie specialä cu naþiunea lui Israel, nu
mai este acceptatä astäzi, deoarece
societatea noasträ doreßte drepturi egale
între toþi oamenii.
De ce ßi-a ales Domnul o naþiune
dintre atâtea popoare? Ce este aßa de
special în legäturä cu aceastä micä fâßie
de pämânt pe care noi o numim astäzi
Israel?
Un räspuns ar fi cä Domnul
Dumnezeu este Creatorul ßi cä El nu
trebuie sä ne explice tot ceea ce face.
Planul Lui Dumnezeu
Este ca ßi când am trece pe lângä locul
unde se construießte o nouä clädire. Acolo
vedem gropi, noroi, macarale—o
activitate care ni se pare cä nu are nici un
scop. Dacä inträm în cabina
antreprenorului, vom vedea sertare pline
cu planuri, härþi, cu date referitoare la
fundaþie, pereþi, acoperiß, pentru etapa
finalä, când clädirea va fi terminatä. Dacä
am avea oarecare cunoßtinþe de desen
tehnic, ne-am da seama cât de frumoasä
este clädirea ce se va construi dupä aceste
schiþe, desene, proiecte. Altfel, s-ar putea
crede cä acea casä nu se va termina
niciodatä de construit ßi, în concluzie, nu
poate fi datä în folosinþä.
La fel putem gândi ßi despre planul
Domnului Dumnezeu. Noi, oamenii, nu
vom vedea niciodatä în perspectivä, dacä
nu ne organizäm sistematic conform unor
planuri sau proiecte. §i aceasta dorim sä
arätäm în aceastä carte, sä explicäm
planul Domnului Dumnezeu, pe care El
ni l-a înfäþißat în Cuvântul Säu, Biblia.
Clädirea pe care o construießte
Domnul Dumnezeu se numeßte
Împäräþia lui Dumnezeu ßi într-o

Avraam—tatäl naþiunii
Datoritä credinþei în Domnul Dumnezeu,
Avraam a vândut totul ßi a plecat din locul
säu de baßtinä, päräsindu-ßi casa,
amintirile, tradiþiile ßi vecinii, chiar dacä
nu ßtia precis unde se va muta. Dupä o
cälätorie lungä de-a lungul Eufratului
(înspre Nord—n.tr.), el a fost condus sä
meargä spre vest, apoi spre sud, pânä a
ajuns într-un loc aflat între Marea
Mediteranä ßi Marea Moartä (aproximativ
200 de mile—320 km), o zonä deluroasä
în centru, cu câmpii în vest ßi deßertul
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pe poporul cäreia îi va fi roabä îl
voi judeca Eu: ßi pe urmä vor ießi
de acolo cu mari bogäþii . . . În a
patra generaþie, ei se vor întoarce
aici, cäci nelegiuirea amoriþilor nu
a ajus încä la culme“ (Geneza
15:13,14,16).

Sinai în sud. Nimeni nu aprecia la acea
vreme poziþia strategicä a acelei þäri,
situatä la intersecþia a trei continente. De
asemenea nimeni nu putea sä prevadä cât
de frumoasä va deveni aceastä þarä, într-o
zi. Însä, Dumnezeu i-a zis lui Avraam:
„Toatä þara aceasta o voi da
seminþiei tale“ (Geneza 12:7).
Apoi, afläm cä Avraam ßi soþia lui
Sara erau cäsätoriþi de mult timp, dar nu
aveau copii. §i chiar la adânci bätrâneþi,
li s-a fäcut o promisiune de cätre
Dumnezeu, cä le va da þara Canaanului
urmaßilor lor. Promisiunea a fost repetatä
de-a lungul anilor, dar Avraam ßi soþia
lui încä nu aveau copii; de asemenea ei
nu erau stäpâni pe nici cel puþin un lot de
pämânt, nici vorbä despre vreun teritoriu
atât de vast, care sä constituie o þarä.
Dar, iatä cä într-o noapte, Avraam a
avut o viziune ßi a auzit:
„Eu sunt Domnul, care te-am scos
din Ur, din Caldeea, ca sä-þi dau
în stäpânire þara aceasta“ (Geneza
15:7).
Acum el a avut posibilitatea sä întrebe:
„Stäpâne Doamne prin ce voi
cunoaßte cä o voi stäpâni?“
(Geneza 12:8).
Pentru a confirma ßi garanta
promisiunea Sa, Domnul a fäcut un
legämânt solemn cu Avraam, pecetluit cu
sânge, dupä obiceiurile acelor timpuri.
Totodatä, Domnul i-a înfäþißat lui Avraam
o parte din planul Säu:
„Sä ßtii bine cä sämânþa ta va fi
sträinä într-o þarä care nu va fi a
ei; acolo va fi robitä ßi o vor apäsa
greu, timp de patru sute de ani. Dar

Isaac, Iacov ßi cele 12 Seminþii
Aceastä profeþie remarcabilä ilustreazä
cât de detaliate sunt planurile Domnului
ßi cât de precisä este cunoßtinþa Sa.
Promisiunea cätre Avraam a fost
împlinitä. El a avut un fiu pe care l-a
numit Isaac. Nepotul lui Avraam, Iacov
(sau Israel—n.tr.) a avut 12 fii din care
au luat naßtere cele 12 seminþii ale lui
Israel.
§i, dupä cum Domnul i-a poruncit lui
Avraam, israeliþii s-au mutat în sud, în
Egipt—o þarä sträinä—într-un timp când
era foamete în þarä. Numärul lor a crescut
foarte mult, dar ei au fost fäcuþi sclavi ai
faraonilor. Apoi, Moise a primit sarcina
de a-i conduce pe evrei afarä din Egipt.
Dupä ce Domnul Dumnezeu a trimis cele
10 pedepse asupra egiptenilor (Exod cap.
7-11—n.tr.), faraon a fost determinat sä
le dea drumul la israeliþi, care au plecat
din Egipt. Atât de speriaþi erau egiptenii
de Dumnezeul lui Israel, încât ßi-au predat
bunurile chiar în mâinile foßtilor lor
sclavi:
„Fii lui Israel au fäcut dupä
cuvântul lui Moise ßi au cerut
egiptenilor lucruri de argint,
lucruri de aur ßi haine. §i Domnul
a fäcut ca poporul sä capete trecere
în ochii egiptenilor, care le-au
împlinit cererea. §i au pägubit pe
3

„Nu, nu pentru dreptatea ta, nici
pentru integritatea inimii tale intri
tu în stäpânirea þärii lor; ci din
cauza räutäþii acestor popoare le
izgoneßte Domnul Dumnezeul täu
dinaintea ta ßi ca sä împlineascä
astfel cuvântul prin care Domnul
S-a jurat pärinþilor täi, lui Avraam,
lui Isaac ßi lui Iacov“ (Deuteronom
9:5).
Aceastä scurtä introducere ne aratä cât
de complex este controlul lui Dumnezeu
asupra oamenilor. Ca ßi Creator al
Pämântului, El vede dinainte ridicarea ßi
cäderea popoarelor, conform cu
standardele lor morale. El i-a þinut pe
evrei în Egipt, astfel încât aceßtia,
cunoscând sclavia ßi suferinþa, au putut
apoi sä înveþe sä preþuiascä libertatea. În
acelaßi timp, El a läsat patru generaþii de
amoriþi sä aibä posibilitatea de a se pocäi
de faptele lor rele, ca apoi, sä-i înlocuiascä
cu evreii. Cât de nebänuite sunt judecäþile
Sale ßi cât de neânþelese pot fi cäile Sale!
În continuarea acestei cärþi vom afla
despre urmätoarea fazä a marelui plan al
lui Dumnezeu cu Israel.

egipteni“ (Exodul 12:35,36).
Cel care a scris Cartea „Exodul“
spune:
„§ederea fiilor lui Israel în Egipt a
fost de patru sute treizeci de ani“
(Exodul 12:40).
Pânä în momentul prezent putem
afirma cä fiecare detaliu al profeþiei s-a
împlinit: cälätoria cätre un pämânt sträin,
sclavia, ßederea acolo, timp de
aproximativ 400 de ani, pägubirea
egiptenilor. Toate s-au împlinit, dupä cum
a fost prorocit.
De asemenea, existä ßi anumite
implicaþii morale ale profeþiei. Dumnezeu
i-a judecat pe egipteni prin cele zece
pedepse pentru cä au fäcut sclavi pe fiii
lui Avraam. Mai mult, israeliþii erau acum
în drum spre aceeaßi þarä, unde Avraam
îßi aßezase corturile. Patru generaþii au
trecut ßi locuitorii Canaanului umpluserä
þara cu violenþä ßi imoralitate. În ochii
Domnului, ticäloßia amoriþilor (locuitorii
Canaanului ßi ai Filistiei) întrecuserä orice
mäsurä. De aceea, Moise le-a explicat
israeliþilor:
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ploi, recoltele ar fi fost distruse. Dußmanii
lor ar fi devenit mai puternici ca ei, ßi regi
sträini i-ar conduce. Ei ar fi fost invadaþi,
asediaþi ßi luaþi în robie. În cele din urmä
Moise avertizeazä:
„Domnul te va împräßtia printre
toate popoarele, de la o margine a
pämântului pânä la cealaltä: ßi
acolo, vei sluji altor dumnezei, pe
care nu i-ai cunoscut nici tu, nici
pärinþii täi, dumnezei de lemn ßi
de piaträ. Printre aceste neamuri nu
vei fi linißtit ßi nu vei avea loc de
odihnä pentru talpa picioarelor
tale. Domnul îþi va face inima
fricoasä, ochii obosiþi ßi sufletul
îndurerat. Viaþa îþi va sta
nehotärâtä înainte, vei tremura zi
ßi noapte, nu vei fi sigur de viaþa
ta“ (Deuteronom 28:64,65,66).
Trebuie sä remarcäm cä totul s-a
împlinit, ca în prorocie. Dupä patruzeci
de ani, timp în care israeliþii au mers prin
deßert, Domnul Dumnezeu a fäcut ca
israeliþii sä cucereascä þara Canaanului.
Au fost condußi de judecätori timp de
cinci sute de ani ßi au atins apogeul în
putere ßi prosperitate în timpul regilor
David ßi Solomon. Devotamentul lor faþä
de Domnul Dumnezeu ßi faþä de Legea
Domnului au atras asupra lor
binecuvântärile Domnului, despre care
vorbea Moise. Dupä aceea, cu pärere de
räu, trebuie sä observäm cä ei s-au
îndepärtat de de la Domnul Dumnezeu.
Ei au început sä se roage la dumnezei
sträini (idoli). Totußi, aduceau jertfe ßi
Domnului Dumnezeu dar nu respectau
Legea; nu îi ajutau pe säraci. Astfel au
început sä aparä blestemele. Þäri vecine

Binecuvántäri ßi blesteme
La începutul cälätoriei lor prin pustie,
Moise le-a adus israeliþilor Legea
Domnului. Acest mare cod naþional nu
restricþiona numai crima, ci le impunea
oamenilor sä iubeascä ßi sä respecte
säracii, sträinii ßi chiar dußmanii. La
poalele muntelui Sinai, Domnul
Dumnezeu a fäcut un legämânt între El
ßi poporul lui Israel, legämânt ce a fost
pecetluit cu sânge (la fel ca ßi legämântul
cu Avraam), prin care ei au promis sä þinä
aceste porunci. Ca räspuns, Domnul
Dumnezeu le-a promis o viaþä lungä ßi
fericitä, în þara pe care El le-o va därui.
De asemenea existau ßi unele condiþii. Ei
ar fi stäpânit þara atâta timp cât l-ar asculta
pe Domnul Dumnezeu. Dar, dacä ei ar fi
päcätuit ca amoriþii, pe care Domnul îi
izgonea dinaintea lor, atunci ei nu ar mai
fi fost stäpâni în acea þarä.
Aceastä deducþie ne conduce cätre
urmätoarea profeþie remarcabilä, despre
Israel. Moise a prorocit despre istoria
israeliþilor cu sute ßi chiar mii de ani
înainte. Pentru a le face de neuitat
legämântul cu Domnul Dumnezeu, lor li
s-au dat o serie de binecuvântäri ßi
blesteme, care trebuiau sä fie recitate cu
voce tare ßi scrise ca o märturie pentru
atuncea când vor intra în þara fägäduitä.
Toate acestea pot fi gäsite în cartea
Deuteronom, capitolul 28. Primele 14
versete conþin binecuvântärile pe care
le-ar fi primit ei, dacä ar fi respectat Legea
ßi ar fi fost ascultätori. Restul capitolului
prezintä pedepsele (acestea, crescând în
intensitate) pe care Domnul le-ar aduce
asupra lor, dacä nu ar fi respectat
promisiunea fäcutä. Atunci ar fi cäzut
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rodul viei, viticultorii i-au bätut ßi i-au
trimis înapoi.
„Stäpânul viei a zis: „Ce sä fac?
Voi trimite pe fiul meu iubit; poate
atunci când îl vor vedea, îl vor
respecta.“ Dar viticultorii, când
l-au väzut, s-au sfätuit între ei ßi
au zis: „Iatä moßtenitorul; veniþi
sä-l ucidem, ca moßtenirea sä fie a
noasträ!“ §i l-au scos afarä din vie
ßi l-au omorât. Acum, ce le va face
stäpânul viei?“ (Luca 20:13-15).
Domnul Isus ßtia ce avea sä urmeze.
El cunoßtea, de asemenea cä ßi mânia
Domnului putea izbucni oricând,
împotriva celor ce doreau sä îl omoare.
„Voi, deci umpleþi mäsura
pärinþilor voßtri“ (Matei 23:32).
a zis Domnul Isus. Ca amoriþii
dinaintea lor, israeliþii umpleau mäsura
nelegiuirii lor. Domnul dädea via altora.
La treizeci de ani dupä ce Domnul Isus
a fost crucificat ßi a înviat, ridicându-Se
la cer, evreii s-au räsculat împotriva
Romei. O armatä romanä puternicä a
pätruns în Israel, a cucerit Ierusalimul, a
invadat sträzile oraßului ßi a distrus
Templul. Dupä alþi ßaizeci de ani, o altä
revoltä (cea din 132 D.C.). Dumnezeu
le-a pecetluit soarta. Sute de mii de evrei
au fost vânduþi ca sclavi ßi au fost
împräßtiaþi în aproape toate provinciile
romane. Israeliþii, aßa cum a prorocit
Moise, au fost împräßtiaþi peste tot, au fost
persecutaþi ßi urâþi de lume. Pentru multe
secole, aßa cum au fost avertizaþi, sufletele
lor nu au avut linißte iar picioarele lor nu
au avut odihnä.

ca Siria ßi Edomul au început sä le
cucereascä din teritorii. Puternicii Asiriei
au trecut Eufratul, i-au cucerit. Ei le-au
luat în robie 10 din cele 12 seminþii ßi
le-au pus tribut.
Domnul Dumnezeu a fost extrem de
îndurätor cu poporul Säu. Prin proroci
(oameni importanþi ca Isaia, Ieremia,
Ezechiel), El le-a amintit israeliþilor cä
încalcä legämântul ßi promisiunea de a
þine legile Domnului. Astfel, Isaia a scris:
„Spälaþi-vä ßi curäþiþi-vä! Luaþi
dinaintea ochilor Mei relele pe
care le-aþi fäcut! Încetaþi sä mai
faceþi räul“ (Isaia 1:16).
Dar ei nu au pus mare preþ pe acest
lucru.
În cele din urmä, babilonienii au
cucerit Ierusalimul, în 587 Î.C. ßi au luat
în robie pe cele douä seminþii, care încä
mai erau libere (Iuda ßi Beniamin). Timp
de ßaptezeci de ani, þara lor nu a mai fost
locuitä decât de un amestec de popoare
strämutate forþat. Apoi, o parte din ei au
fost läsaþi sä se întoarcä din Babilon. În
tot acest timp ßi dupä, ei nu au mai avut
regi, ci au fost supußi persanilor, apoi
grecilor ßi romanilor. În timpul opresiunii
romanilor s-a näscut Domnul Isus—Fiul
Lui Dumnezeu.
Fiul lui David
Trimiterea pe pämânt a Domnului Isus a
fost cea mai mare realizare pe care
Domnul Dumnezeu a fäcut-o pentru
poporul Säu. În pilda viticultorilor,
Domnul Isus îi aseamänä pe fiii lui Israel
cu nißte viticultori. Când stäpânul viei
(Domnul Dumnezeu) i-a trimis pe
servitorii lui (pe proroci) pentru a lua
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Observäm, cä atunci când aceßti evrei
färä conßtiinþä ßi-au dat seama cä l-au
crucificat pe Fiul lui Dumnezeu ßi l-au
întrebat pe Petru ce trebuie sä facä sä fie
iertaþi, el le-a explicat cä Domnul Isus a
devenit acel sacrificiu care putea sä le
preia päcatele:
„Pocäiþi-vä“, le-a zis Petru, „ßi
fiecare din voi sä fie botezat în
Numele lui Isus Christos, spre
ierarea päcatelor voastre; ßi veþi
primi darul Sfântului Duh“
(Faptele Apostolilor 2:38).
Räspunsul lor imediat a fost
impresionant. Trei mii de evrei au fost
botezaþi. Dar trecerea timpului a dovedit
cä israeliþii nu au fost convinßi cä Domnul
Isus este Mesia. Mândria lor cä sunt copii
ai lui Avraam, le-a orbit nevoia de
credinþä, calitate ce l-a intitulat pe
Avraam „prietenul lui Dumnezeu“.

Planul lui Dumnezeu cu Fiul Säu
Crucificarea Fiului lui Dumnezeu a fost
ultima faptä de rebeliune a poporului ales,
faþä de Dumnezeu. Totußi, chiar ßi acest
lucru a fost anticipat în planul Domnului
Dumnezeu. Apostolul Petru, vorbindu-le
evreilor din Ierusalim, la ßase säptämâni
mai târziu dupä reânvierea lui Christos,
subliniazä cä Domnul Isus Christos a fost
„. . . dat în mâinile voastre, dupä sfatul
bine hotärât ßi dupä ßtiinþa mai dinainte a
lui Dumnezeu . . .“ (Faptele Apostolilor
2:23). Iatä ceea ce prorocul Isaia
prorocise cu mult înainte:
„El era dispreþuit ßi päräsit de
oameni, om al durerii ßi obißnuit
cu suferinþa . . .“ (Isaia 53:3).
Puteþi întreba de ce a läsat Domnul
Dumnezeu ca Fiul Säu sä moarä în agonie
ßi în rußine? Räspunsul este complex ßi
totußi se aflä în centrul planului lui
Dumnezeu de a mântui omenirea.
Pe acel deal din afara Ierusalimului,
Dumnezeu a adus faþä în faþä iubirea,
smerenia, ascultarea Domnului Isus ßi
mândria umanä, cruzimea, pe care noi le
avem ßi le purtäm în sufletele noastre ßi
pe care Biblia le numeßte päcate. Dupä
trei zile, puterea päcatului a fost învinsä.
Domnul Isus, care nu a päcätuit niciodatä,
a înviat dintre cei morþi, învingând astfel
moartea pentru cei care cred în el. Isaia
spunea:
„Doar El era sträpuns pentru
nelegiuirile noastre, zdrobit pentru
färädelegile noastre. Pedeapsa care
ne dä pacea a cäzut peste El, ßi prin
ränile Lui suntem vindecaþi“ (Isaia
53:5).

„§i-a lepädat Dumnezeu poporul
ales?“
Aceastä nerecunoaßtere a Evangheliei de
cätre evrei, urmatä de împräßtierea lor în
toate pärþile lumii, ne-ar putea face sä ne
întrebäm dacä Domnul Dumnezeu a
lepädat poporul ales. Pavel räspunde el
însußi, cu precizie,la aceastä întrebare:
„Dumnezeu n-a lepädat pe poporul
Säu, pe care l-a cunoscut mai
dinainte“ (Romani 11:2).
Chiar dacä evreii, ca naþiune, s-au
îndepärtat de Dumnezeu, au rämas, totußi
câþiva dintre ei care au räspuns la
chemare, ca aceia care l-au ascultat pe
Petru în ziua de penticost (cincizecime).
§i acest lucru a reprezentat foarte mult.
§i, dupä cum Moise le spusese,
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nu mai este nici rob, nici liber; nu
mai este nici parte bärbäteascä,
nici parte femeiascä, fiindcä toþi
suntem una în Christos Isus. §i
dacä sunteþi ai lui Christos, sunteþi
„sämânþa“ lui Avraam, moßtenitori
potrivit fägäduinþei“ (Galateni
3:28,29).
Petru, preluând o idee a lui Osea,
afirma:
„ . . . pe voi, care altädatä nu eraþi
un popor, dar acum sunteþi poporul
lui Dumnezeu; pe voi, care nu
cäpätaseräþi îndurare, dar acum aþi
cäpätat îndurare“ (1 Petru 2:10).
În Epistola cätre Romani, capitolul 11,
Pavel comparä Israelul cu un mäslin, care,
din päcate, nu produce nimic. Dumnezeu
a täiat ramurile mäslinului ßi le-a înlocuit
cu ramuri sälbatice pe care le-a altoit la
mäslin. Aceste crengi sträine se hränesc
acum din seva bogatä a copacului.
Cäderea israeliþilor a însemnat
posibilitatea neamurilor de a fi mântuiþi.
Dar, räspunsul neamurilor la chemare
este, ca ßi în cazul israeliþilor, individual.
Principiul „rämäßiþei“ încä se aplicä.
Iacov, un alt apostol, dovedeßte acest
lucru când descrie chemarea primilor
creßtini dintre neamuri, Corneliu ßi casa
sa:
„Simon a spus cum, mai întâi,
Dumnezeu §i-a aruncat privirile ca
sä ia dintre neamuri un popor
pentru Numele Säu“ (Faptele
Apostolilor 15:14).
Vor fi foarte puþini care vor fi aleßi ßi
se vor pocäi. §i condiþiile de a fi aleßi
sunt credinþa, ascultarea, botezul ßi
pocäinþa.

„cantitatea nu este importantä pentru
Domnul Dumnezeu“. Calitatea ßi-a
dovedit, ßi de aceastä datä supremaþia, în
faþa cantitäþii. Pavel continuä, în versetul
5:
„Tot aßa ßi în timpul de acum este
o rämäßiþä potrivit alegerii harului“
(Romani 11:5).
Nimic nu a mers räu în planul
Domnului. Împräßtierea israeliþilor
însemna cä planul intra într-o nouä fazä.
Când organizarea politicä a evreilor a
cäzut, Evanghelia s-a räspândit foarte
mult: pentru prima datä, neamurile puteau
sä-L cunoascä pe Dumnezeul cel Veßnic.
Pavel a fost cel mai energic predicator al
neamurilor. El le-a spus evreilor din
Antiohia:
„Cuvântul lui Dumnezeu trebuia
vestit mai întâi vouä; dar, fiindcä
voi îl lepädaþi ßi singuri vä judecaþi
nevrednici de viaþa veßnicä, iatä,
ne întoarcem spre neamuri“
(Faptele Apostolilor 13:46).
Poporul lui Dumnezeu a avut prima
posibilitate de a cunoaßte Cuvântul lui
Dumnezeu.
Faþä de evrei, neamurile erau popoare
ale altor naþiuni. Prin munca apostolilor
ßi prin räspândirea Scripturii, ußa prin care
se ajunge la Domnul Dumnezeu a fost
deschisä ßi pentru oameni ca tine ßi ca
mine.
Putem ßi noi sä inträm în acel popor
ales, poporul creßtin, ßi putem sä avem
aceleaßi promisiuni pe care Dumnezeu
le-a fäcut lui Avraam, sä fim iubiþi de
Dumnezeu Tatäl, aßa cum a fost iubit
Avraam.
„Nu mai este nici iudeu, nici grec;
8

Hatuphutsoth sunt închinate bogäþiilor
comunitäþilor sentimentale ale evreilor
din diversele zone ale lumii; de exemplu
sunt expuse: forma unei sinagogi din
Peking, reconstituirea unei nunþi evreießti
din Ucraina, un rabin evreu rugând un
preot iezuit pentru viaþa lui în timpul
Inchiziþiei, ßi, ceea ce este mai mißcätor,
scrisori ce conþin gândurile evreilor din
lagärele naziste.
Tensiunea ßi emoþiile cresc, când
expoziþia ajunge la ultimul säu exponat,
acela al întoarcerii. Totul este luat în
ordinea anilor. Prima datä apar
înväþäturile unui evreu cu domiciliu forþat
în Rusia, în timpul þarilor, publicaþia
„Statul Evreu“ a lui Herzl din 1896 ßi
Congresul Sionist din 1897. Mandatul
britanic de dupä Primul Räzboi Mondial
permite mai multor evrei sä se întoarcä.
Dupä represiunea evreilor din timpul
celui de-al Doilea Räzboi Mondial se
precipitä evenimentele care conduc la
formarea statului Israel în 1948.
De atunci, aproape nu trece zi färä ca
acest mic stat sä nu fie menþionat în presa
cotidianä. Nefiind mai mare decât Þara
Galilor, cu o populaþie egalä cu douä
treimi din populaþia Londrei, Israel este
acum un stat important în lumea
afacerilor. Criza din Suez din 1956,
Räzboiul de 6 zile din 1967, bätäliile de
Yom Kippur din octombrie 1973, invazia
Libanului din 1984—chiar dacä admiräm
sau nu curajul israelienilor, ei au acum
un nou spirit naþional vital care sfideazä
istoria. Niciodatä nu a mai fost o naþiune
care sä fie împräßtiatä în toatä lumea, sä
supravieþuiascä timp de 25 de secole ßi
sä revinä apoi în þara în care au locuit
strämoßii lor în vechime.

Aceastä nouä fazä a planului lui
Dumnezeu, chemarea neamurilor la
credinþä, þine de douä mii de ani, o
perioadä la fel de lungä ca ßi chemarea
evreilor la credinþä. Suntem gata sä
trecem mai departe ßi sä vedem dacä
Biblia ne prezintä ßi alte pärþi ale planului
Domnului Dumnezeu.
Íntoarcerea lui Israel
În localul Universitäþii din Tel Aviv se
aflä un muzeu remarcabil numit
„Beth Hatuphutsoth Museum“—„Casa
Împräßtierii“. Este o clädire foarte
frumoasä ßi nouä, dotatä cu cele mai noi
instrumente audio-vizuale. Ea are scopul
de a le prezenta evreilor tineri, din vremea
noasträ, cum strämoßii lor au pästrat
cultura ßi credinþele lor de-a lungul
secolelor de împräßtiere, cum s-a pästrat
neamul lor datoritä cäsätoriilor numai cu
cei de acelaßi sânge ßi cum s-au întors
înapoi în þara visurilor lor. Într-o salä de
spectacole întunecatä, raze de luminä
proiecteazä pe tavan, deasupra publicului,
o hartä a lumii pe care steluþe mici
reprezintä comunitäþile de evrei, din
timpurile asirienilor, babilonienilor ßi
romanilor. Practic, fiecare þarä din lume
a avut evrei într-un anumit timp. Cu
trecerea secolelor, stelele proiectate se
mißcä pe tavan, deoarece persecutarea
evreilor i-a mutat dintr-un loc în altul.
Franþa, Germania, Spania, Polonia, Marea
Britanie—fiecare act de teroare e
catalogat prin proiectarea de luminiþe.
Apoi punctele de luminä se mutä spre
locul de pe hartä unde se aflä Þara lui
Israel (întoarcerea a început cu secolul al
XX-lea).
Toate galeriile muzeului Beth
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În Ieremia este scris:
„Cäci Eu sunt cu tine“, zice
Domnul, „ca sä te mântuiesc; voi
nimici toate neamurile prin care
te-am risipit, dar pe tine nu te voi
nimici; te voi corecta cu dreptate,
nu pot sä te socotesc nevinovat“
(Ieremia 30:11).
Cât de adevärate sunt aceste cuvinte!
Asirienii, babilonienii, romanii, care i-au
împräßtiat pe evrei, au dispärut, dar evreii
au supravieþuit, cäci:
„Domnul mi S-a arätat mai
departe: Te-am iubit cu o iubire
veßnicä; de aceea te-am atras cu
bunätatea Mea!“ (Ieremia 31:3)
În Ezechiel, capitolul 36, gäsim:
„Cäci vä voi scoate dintre popoare,
vä voi strânge din toate þärile ßi vä
voi aduce iaräßi în þara voasträ. Vä
voi stropi cu apä curatä ßi veþi fi
curäþiþi; vä voi curäþi de toate
necuräþiile voastre ßi de toþi idolii
voßtri. Vä voi da o inimä nouä ßi
voi pune în voi un duh nou; voi
scoate din trupul vostru inima de
piaträ ßi vä voi da o inimä de carne
. . . þara devastatä va fi lucratä
iaräßi, de unde pânä aici era
päräsitä în ochii tuturor
trecätorilor“ (Ezechiel 36:24, 25,
26, 34).
Am putea continua cu exemplele,
deoarece în Vechiul Testament sunt multe
prorocii asemänätoare, fiecare descriind
alte aspecte ale întoarcerii, la care noi am
fost martori în vremurile noastre. Nu este
nici o îndoialä cä aceasta este lucrarea
Domnului.

Ce trebuie sä întrebäm este care sunt
înþelesurile acestor lucruri? Este cumva
o coincidenþä faptul cä poporul lui
Dumnezeu a supravieþuit când alte naþiuni
din istorie au dispärut? Existä un räspuns
direct. În cartea Deuteronomului, chiar la
sfârßitul binecuvântärilor ßi blestemelor,
Moise a scris urmätoarele lucruri
importante:
„Când se vor întâmpla toate aceste
lucruri, binecuvântarea ßi
blestemul pe care le pun înaintea
ta, dacä le vei pune la inimä în
mijlocul tuturor neamurilor printre
care Domnul Dumnezeul täu te va
risipi, dacä te vei întoarce la
Domnul Dumnezeul täu ßi dacä vei
asculta de glasul Lui din toatä
inima ta ßi din tot sufletul täu, tu ßi
fii täi, potrivit cu tot ce-þi
poruncesc astäzi, atunci Domnul
Dumnezeul täu te va aduce înapoi
din captivitate ßi va avea milä de
tine, te va strânge iaräßi din
mijlocul tuturor popoarelor la care
Domnul Dumnezeul täu te va fi
împräßtiat. Chiar dacä ai fi risipit
pânä la cealaltä margine a cerului,
chiar ßi de acolo Domnul
Dumnezeul täu te va strânge, ßi
acolo se va duce sä te caute. §i
Domnul Dumnezeul täu te va
aduce în þara pe care o stäpâneau
pärinþii täi, ßi o vei stäpâni; îþi va
face bine ßi te va înmulþi mai mult
decât pe pärinþii täi“ (Deuteronom
30:1-5).
Întoarcerea lor nu este un accident al
istoriei. Este hotärârea Dumnezeului
iubitor.
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Israel“ (Luca 22:29,30).
Datoritä acestor binecuvântäri, Petru,
Iacov, Ioan ßi ceilalþi apostoli vor fi
înviaþi, deoarece nici unul din ei nu a
condus pe Israel în timpul vieþii lor.
Trebuie sä fie ßi un Israel pe care Domnul
Isus ßi apostolii sä-l conducä. Toate
acestea sunt foarte posibile astäzi. Israel
a supravieþuit ßi Domnul Dumnezeu i-a
adus înapoi în þara lor, pentru a pregäti
împäräþia lui Dumnezeu.
În mod sigur, Domnul Isus se va
întoarce din ceruri ßi va veni timpul când
cei ce au crezut în El ßi L-au urmat în
credinþä (ca apostolii), vor fi räsplätiþi.
Domnul Isus ne spune în pilda polilor
cä un om bogat s-a dus sä-ßi ia o împäräþie
ßi sä se întoarcä (Luca 19:11-27). În
timpul absenþei sale, el a läsat afacerile
sale în mâinile robilor. Dar, oamenii din
þara pe care el trebuia sä o ia în stäpânire
i-au trimis un mesaj: „Nu vrem ca omul
acesta sä împäräþeascä peste noi“. Luca
ne spune cä Domnul Isus a zis aceastä
pildä
„. . . pentru cä erau aproape de
Ierusalim ßi ei credeau cä împäräþia
lui Dumnezeu urma sä se arate
îndatä“ (Luca 19:11).
În Ierusalim se afla tronul de domnie
al lui David. Discipolii Domnului Isus
credeau cä El, care era împäratul, va
începe sä conducä Israelul, acolo ßi
atunci.
Dar nu era încä timpul. El trebuia întâi
sä moarä pentru päcatele noastre, sä învie
dintre morþi ßi sä se ridice la cer, unde sä
stea la dreapta Tatälui pentru mai mult
timp. În aceastä pildä, Domnul Isus era
„omul bogat de neam mare“ iar cerul—

În concluzie, desigur, cä vä veþi
întreba: „De ce a vrut Domnul Dumnezeu
ca evreii sä se întoarcä în þara lor? La ce
conduc toate acestea?“ Räspunsul ar fi:
reîntoarcerea Domnului Isus Christos.
Înainte de a vä gândi la acest lucru,
ascultaþi cuvintele îngerului Gabriel cätre
Maria:
„El va fi mare ßi va fi chemat Fiul
Celui-Prea-Înalt ßi Domnul
Dumnezeu îi va da scaunul de
domnie al tatälui säu David. El va
împäräþi peste casa lui Iacov în
veci ßi împäräþia Lui nu va avea
sfârßit“ (Luca 1:32,33).
Se pune urmätoarea întrebare: „A
condus Domnul Isus pe evrei când se afla
pe pämânt?“ Räspunsul este: „Nu“. „Noi
avem ca împärat pe Cezar“ au zis
israeliþii. Ei nu L-au acceptat ßi L-au
crucificat.
Dar Domnul Isus Christos a înviat
pentru o viaþä veßnicä. Prorocia lui
Gabriel zice cä Domnul Isus va împäräþi
pe tronul lui David în casa lui Iacov.
Acum 100 de ani în urmä, acest lucru nu
ar fi fost posibil. Evreii erau împräßtiaþi
prin toatä lumea iar Ierusalimul se afla
sub stäpânirea turcilor. Astäzi însä, þara
este locuitä de 4 milioane de evrei (ßi alte
comunitäþi). Ierusalimul este capitala
Israelului. Gândiþi-vä la promisiunea pe
care Isus a fäcut-o apostolilor:
„De aceea vä pregätesc o
împäräþie, dupä cum Tatäl Meu
Mi-a pregätit-o Mie, ca sä mâncaþi
ßi sä beþi la masa Mea, în împäräþia
Mea, ßi sä staþi pe scaunele de
domnie,
judecând
cele
douäsprezece seminþii ale lui
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venirea Domnului Isus.
Nu este nici o îndoialä cä unii dintre
ei vor räspunde la chemare, aßa cum a
fost în primul secol. Dar pentru
majoritatea:
„ . . . vine ziua care va arde ca un
cuptor! Toþi veþi fi mândri ßi toþi
cei räi vor fi ca mirißtea; ziua care
îi va arde,“ zice Domnul oßtirilor,
„ßi nu le va läsa nici o rädäcinä,
nici o ramurä“ (Maleahi 4:1).
Catastrofa care îi aßteaptä pe evrei este
invazia unei mari armate constituitä din
mai multe popoare, care îi vor ataca ßi
vor încerca sä cucereascä Ierusalimul.
Acest lucru este menþionat în mai multe
pasaje din Biblie:
„§i voi strânge toate popoarele sä
lupte împotriva Ierusalimului . . .“
(Zaharia 14:2).
„. . . voi strânge toate popoarele ßi
le voi coborî în Valea lui Iosafat.
Acolo voi începe judecata cu
poporul Meu, pentru Israel,
moßtenirea Mea, pe care l-au risipit
printre popoare, împärþind între ele
þara Mea“ (Ioel 3:2).
„De aceea prooroceßte, fiu al
omului, ßi spune lui Gog: Aßa
vorbeßte Stäpânul Domnul: Da, în
ziua în care poporul Meu Israel va
träi în linißte, nu vei ßti tu? §i vei
veni din adâncurile miazänoaptei,
tu ßi multe popoare cu tine, toþi
cälare pe cai, o mulþime mare ßi o
armatä puternicä. Vei înainta
împotriva poporului Meu Israel, ca
un nor care acoperä þara. În zilele
din urmä te voi aduce împotriva
þärii Mele, ca sä Mä cunoascä

þara depärtatä. Evreii erau oamenii care
nu L-au acceptat ca Împärat. Dupä ce a
pus sub stäpânire acel popor, El s-a întors
pentru a-i inspecta pe robii pe care i-a
läsat cu afacerile sale. În acel timp,
dußmanii lui erau învinßi. Timpul ca
Domnul Isus sä se întoarcä este aproape.
De aceea trebuie sä ne pregätim pentru
inspecþie.
Privind spre viitor
Pânä acum am urmärit ceea ce Domnul a
avut în plan pânä în secolul al XX-lea.
Ne înfäþißeazä Biblia evenimentele ce se
vor petrece în viitor? Da. Problema este
cä sunt prea multe prorocii în Biblie, care
sä fie interpretate împreunä.
În primul rând este sigur cä evreii
trebuie sä se reînnoiascä spiritual. Este
trist faptul cä ei au fost devotaþi Domnului
în timpul persecuþiilor, dar acum mulþi
dintre ei au päräsit credinþa. Va trebui sä
fie multe schimbäri pentru ei. Acest lucru
îl gäsim în Ezechiel 36:25:
„Vä voi stropi cu apä curatä ßi veþi
fi curäþiþi; vä voi curäþi de toate
necuräþiile voastre ßi de toþi idolii
voßtri.“
Maleahi scrie cä:
„Iatä, vä voi trimite pe proorocul
Ilie, înainte de a veni ziua
Domnului, ziua aceea mare ßi
înfricoßätoare. El va întoarce inima
pärinþilor spre copii ßi inima
copiilor spre pärinþii lor, ca nu
cumva, la venirea Mea, sä lovesc
þara cu blestem“ (Maleahi 4:5,6).
El spune cä prorocul Ilie va fi trimis,
exact cum a fost Ioan Botezätorul, pentru
a pregäti poporul lui Dumnezeu pentru
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armatele asediatoare.
„De la Domnul oßtirilor va veni
pedeapsa, cu tunete, cutremure de
pämânt ßi zgomot puternic, cu
vijelie ßi furtunä ßi cu flacära unui
foc mistuitor. §i, ca un vis, ca o
viziune de noapte, aßa vor fi
mulþimea popoarelor care vor
lupta împotriva lui Ariel
(Ierusalim), aßa vor fi cei ce se vor
räzboi împotriva lui ßi a
fortificaþiilor lui, asediindu-l“
(Isaia 29:6,7).
Ezechiel spune cä vor trece ßapte luni
pânä ce morþii vor fi îngropaþi (Ezechiel
39:11-16).
Evreii, dându-ßi seama cât de mult
s-au îndepärtat de Domnul Dumnezeu, se
vor întoarce la El ßi vor gäsi iertare, pace.
Din toate naþiunile pämântului va începe
un nou exod; evreii se vor întoarce din
nord ßi din sud.
„Îi voi semäna dintre popoare ßi
Îßi vor aduce aminte de Mine în
þäri depärtate; vor träi împreunä cu
fiii lor ßi se vor reîntoarce. Îi voi
aduce înapoi din þara Egiptului ßi-i
voi aduna din Asiria; îi voi aduce
în þara Galaadului ßi în Liban ßi nu
le va ajunge locul“ (Zaharia
10:9,10).
Isaia adaugä:
„El va înälþa steag pentru popoare,
va strânge pe exilaþii lui Israel ßi
va aduna pe cei risipiþi ai lui Iuda,
de la cele patru margini ale
pämântului“ (Isaia 11:12).
Ca ßi în exodul original, rebelii sunt
eliminaþi ßi, cei care au terminat cälätoria,

popoarele, când voi fi sfiinþit în
tine sub ochii lor, Gog!“ (Ezechiel
38:14-16).
Gog fiind numele Rusiei antice.
Într-un fel lupta aceasta nu este numai
împotriva lui Israel, ci ßi împotriva
Domnului Dumnezeu.
„Împäraþii pämântului se räscoalä
ßi domnitorii se sfätuiesc împreunä
împotriva Domnului ßi împotriva
Unsului Säu: „Sä rupem legäturile
lor ßi sä aruncäm departe de noi
funiile lor!““ (Psalmul 2:2,3).
Probabil cä va fi o zi întunecatä pentru
Israel; oraßele lui vor fi cucerite, vor fi
luaþi mulþi prizonieri. În acea zi, ei Îl vor
recunoaßte pe Domnul Isus ca Mântuitor.
Zaharia zice cä:
„Atunci voi turna peste casa lui
David ßi peste locuitorii
Ierusalimului un duh de îndurare
ßi de rugäciune ßi îßi vor întoarce
privirile spre Mine, pe care L-au
sträpuns. Îl vor plânge cum plânge
cineva pe singurul säu fiu ßi-L vor
jeli amarnic, cum plânge cineva pe
un întâi näscut . . . În ziua aceea
se va deschide casei lui David ßi
locuitorilor Ierusalimului un izvor
pentru päcat ßi necuräþie“ (Zaharia
12:10; 13:1).
Pavel scrie în Epistola cätre Romani:
„. . . Salvatorul va veni din Sion ßi
va îndepärta nelegiuirile lui Iacov
. . .“ (Romani 11:26).
Dußmanii lor, care vor asedia
Ierusalimul, vor fi distrußi. Un cutremur
va zgudui pämântul, muntele Mäslinilor
va fi împärþit în douä ßi un foc va mistui
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culmea sa. Dupä mii de ani de pregätire,
membrii împäräþiei sunt adußi împreunä.
Liderii ßi prinþii sunt discipolii credincioßi
din toate timpurile, înviaþi din morþi cu
apostolii, pentru a domni cu Împäratul lor.
Supußii lor sunt Israelul reunit ßi toate
naþiunile pämântului, care împart aceeaßi
bucurie. Acum, în sfârßit, motivul pentru
care Domnul a ales acestä micä porþiune
de pämânt de la graniþa continentelor, este
înfäþißat—cartierul general al conducerii
Domnului Isus Christos. §i acum
promisiunea fäcutä lui Avraam pentru
urmaßii säi,cu mult timp în urmä, dar färä
sä fie uitatä de Domnul Dumnezeu, este
împlinitä.
Atunci Domnul Isus va aduce ußurare
ßi-i va înväþa pe toþi oamenii sä se
iubeascä, sä-L binecuvânteze pe Domnul
Dumnezeu. Pustiul va fi transformat în
päduri ßi câmpii.
„Va fi belßug de grâne în þarä pânä
pe vârful munþilor; spicele lor se
vor legäna ca ßi copacii din Liban;
oamenii vor înflori în cetäþi ca
iarba pämântului“ (Psalmul
72:16).
„Nu vor construi case, ca altul sä
locuiascä în ele; nu vor sädi vii, 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 65:22).
Ce imagine glorioasä avem în viitor,
ceva pe care cu toþii putem avea! Pe
pämânt nu vor mai fi räzboaie, violenþä,
foamete, boli, suferinþe:
„Ochii täi vor vedea pe Împärat în
strälucirea Lui, vor privi þara în

sunt uniþi cu fraþii lor care au supravieþuit
invaziei din nord. Aici, oamenii pocäiþi
devin nucleul unui imperiu märeþ condus
de Domnul Isus, ce va aduce pace ßi
bucurie tuturor naþiunilor de pe pämânt.
„În timpul acela, Ierusalimul se va
numi scaunul de domnie al
Domnului; toate popoarele se vor
strânge la Ierusalim, pentru
Numele Domnului, ßi nu vor mai
urma înclinarea încäpäþânatä a
inimii lor rele“ (Ieremia 3:17).
„. . . Veniþi, hai sä ne suim la
muntele Domnului, 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. El va judeca între multe
popoare, va hotärî între popoare
puternice, pânä departe. Din
säbiile lor îßi vor fäuri fiare de plug
ßi din suliþile lor cosoare; nici un
popor nu va mai ridica sabia
împotriva altuia ßi nu vor mai
înväþa sä facä räzboi“ (Mica 4:2,3).
„. . . ci va judeca pe cei säraci cu
dreptate ßi va hotärî cu nepärtinire
asupra celor întristaþi ai þärii; va
lovi pämântul cu toiagul gurii Lui
ßi va omorî pe cel räu cu suflarea
buzelor Lui . . . Nu se va face nici
un räu ßi nici o pagubä pe tot
muntele Meu cel sfânt; cäci
pämântul va fi plin de cunoßtinþa
Domnului, ca fundul märii de
apele ce-l acoperä“ (Isaia 11:4,9).
Pustietatea transformatä
În sfârßit, planul Domnului ajunge în
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de 2000 de ani, oameni din toate naþiunile
au fost chemaþi, dupä cum am väzut, sä
se pregäteascä pentru venirea Lui. Nu
conteazä ce naþionalitate avem. Nu
trebuie sä fim evrei ca sä ajungem acolo.
Avem nevoie de o credinþä, cum a avut
Avraam ßi, în primul rând, trebuie sä-L
recunoaßtem pe Domnul Isus ca
Mântuitor al nostru.
Într-una din pildele Sale, Domnul Isus
spunea cä Împäräþia lui Dumnezeu se
aseamänä cu o nuntä la care mulþi oameni
au fost invitaþi. Ce onoare am avea dacä
am fi invitaþi la nunta unui suveran sau
preßedinte! Dar noi am fost invitaþi la ceva
mult mai märeþ. Prin Biblie noi am primit
invitaþia sä stäm la masä cu Domnul Isus,
Împäratul! De obicei, când suntem invitaþi
la o nuntä, ne cumpäräm haine noi ßi ne
îmbräcäm cu ele. Dar în acest caz hainele
sunt oferite chiar de gazdä, färä platä.
Sângele Domnului Isus ne spalä päcatele
ßi noi trebuie „sä ne îmbräcäm cu el“, prin
botez ca sä fim curäþiþi, sä stäm înaintea
lui Dumnezeu.
„Voi toþi care aþi fost botezaþi
pentru Hristos, v-aþi îmbräcat cu
Hristos“ (Galateni 3:27).

toatä întinderea ei . . . Priveßte
Sionul, cetatea särbätorilor
noastre! Ochii täi vor vedea
Ierusalimul, ca locuinþä linißtitä, un
cort care nu va mai fi mutat, ai
cärui þärußi nu vor mai fi scoßi
niciodatä ßi ale cärui funii nu vor
mai fi dezlegate“ (Isaia 33:17,20).
„Cei räscumpäraþi ai Domnului se
vor întoarce ßi vor merge spre Sion
cu cântece de biruinþä. O bucurie
veßnicä le va încununa capul; vor
cäpäta veselie ßi bucurie, iar
durerea ßi gemetele vor fugi“ (Isaia
35:10).
Ioan a scris:
„Fericiþi ßi sfinþi sunt cei care au
parte de prima înviere! Asupra lor
a doua moarte nu are nici o putere;
ci vor fi preoþi ai lui Dumnezeu ßi
ai lui Hristos ßi vor împäräþi cu El
o mie de ani“ (Apocalipsa 20:6).
În tot acel timp Domnul Isus ßi prinþii
Lui vor conduce pämântul.
„Cäci trebuie ca El sä împäräþeascä
pânä va pune pe toþi vräjmaßii Säi
sub picioarele Sale. Vräjmaßul cel
din urmä care va fi nimicit va fi
moartea“ (1 Corinteni 15:25,26).
Chiar dacä în acel timp bolile ßi
foametea vor dispärea, oamenii încä vor
muri pânä când päcatul, care este cauza
morþii, va dispärea din inima oamenilor.
§i cei care vor vedea sfârßitul glorios, vor
träi veßnic, iar Domnul Dumnezeu va fi
în toate.
Aceastä împäräþie, despre care ne
vorbeßte Biblia, se apropie, iar invitaþia
de a-i aparþine e pe cale sä disparä. Timp

Venirea ímpäräþiei
„§i dacä sunteþi ai lui Hristos,
sunteþi „sämânþa“ lui Avraam,
moßtenitori potrivit fägäduinþei“
(Galateni 3:29).
Imaginaþi-vä acest lucru: sä fim în
stare sä ne bucuräm astäzi, de aceeaßi
bunävoinþä ßi iertare pe care Domnul
Dumnezeu o va aräta lui Israel, în
împäräþia Lui!
Dar mai întâi o avertizare. Venirea
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Într-o altä epistolä, Pavel spune cä
aceastä mare räsplatä este „cununa
dreptäþii, care mi-o va da în ziua aceea
Domnul, Judecätorul cel drept; ßi nu
numai mie, ci ßi tuturor care iubesc
arätarea Lui“ (2 Timotei 4:8).
Acea zi a întoarcerii Domnului Isus
poate fi foarte aproape. Nu e nimic în
lume care ne poate împiedica ca sä nu ne
încadräm promisiunii fäcute lui Avraam.
Calea a fost pregätitä prin märeþul Säu
plan. El ne-a arätat prin istoria evreilor
cä ne putem încrede în Cuvântul Säu—
mesajul Evangheliei, conþinut în Biblie.
Dar trebuie sä fim botezaþi; ßi apoi sä ne
träim viaþa în felul în care Domnul Isus
le-a cerut discipolilor.
„Cine va crede ßi va fi botezat, va
fi mântuit; dar cine nu va crede va
fi condamnat“ (Marcu 16:16).

Domnului Isus va aduce o zi de judecatä,
când inimile evreilor ßi ale neamurilor vor
fi cercetate de El. Trebuie sä ne pregätim
pentru acea zi. Pavel a avertizat:
„Dar cu împietrirea inimii tale,
care nu vrea sä se pocäiascä, îþi
aduni mânie pentru ziua mâniei ßi
a arätärii dreptei judecäþi a lui
Dumnezeu, care va räspläti
fiecäruia dupä faptele lui: va da
viaþä veßnicä celor care, prin
stäruinþa în bine, cautä slavä, cinste
ßi neputrezire; ßi va da mânie ßi
indignare celor care fac dezbinäri
ßi nu ascultä de adevär, ci ascultä
de nedreptate“ (Romani 2:5-8).
Glorie, onoare, nemurire—toate
acestea pot fi ale noastre în Împäräþia lui
Dumnezeu.
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