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Ce este Evanghelia Împărăţiei lui
Dumnezeu?
„…Când edificiul Bisericii a fost aproape completat, …doctrina domniei lui Hristos pe pământ a
fost …respinsă ca o invenţie absurdă a ereziei şi a fanaticizmului” (Edward Gibbon, Declinul şi
căderea Imperiului Roman [Decline and Fall of the Roman Empire], ediţia abreviată, 1967, p. 234).

Ruinele anticului Forum Roman zac în tăcere, o scenă de ruine dărăpănate, unde împăraţi au domnit
peste un imperiu puternic. Templele păgâne ale lui Jupiter and Venus sunt relicve ale unui trecut
glorios. Vizitatorii privesc la ruine şi se minunează cum trebuie să fi fost ele la vremea splendorii lor
Peste scena aceasta cad umbrele crucilor de pe vârfurile multelor biserici care înconjoară oraşul.
Pentru unii ele sunt un simbol al triumfului bisericii asupra unui imperiu care i-a persecutat oficial pe
credincioşi şi care a încercat să eradice Creştinismul.
Este munca religiei organizate Imperiul lui Dumnezeu de astăzi? Aceasta este ideea centrală
care formează părerea lumii religioase. Dar este acesta acelaşi Imperiu al lui Dumnezeu pe care îl
descrie Biblia?
A adus Creştinismul lumii şi locuitorilor ei pacea de durată aşa cum a fost prezis de proorocii
Bibliei? Este Împărăţia lui Dumnezeu reprezentată printr-o singură biserică organizată sau prin sute de
denominaţii mai mici, împărţite? Sau, aşa cum cred unii, este Împărăţia lui Dumnezeu simplu în
locuirea Duhului Sfânt înăuntrul inimii noastre?
Asemenea credinţe au format dramatic părerea lumii religioase a ceea ce este Evanghelia pe care
a propovăduit-o Isus Hristos.
Când Isus a vorbit de Împărăţia lui Dumnezeu, ce a înţeles El? S-a referit El la Biserica pe care
avea s-o clădească prin ucenicii Săi? Sau a vorbit El despre ceva complet diferit?
Acestea sunt întrebări importante. Mulţi au re-interpretat limbajul clar şi fără greşeală folosit de
Isus când i-a învăţat pe discipolii Săi despre Împărăţia lui Dumnezeu care avea să vină. Dar, de-a lungul
secolelor în lumea Creştină, Isus însuşi a devenit nu mesagerul dar întregimea mesajului. Dacă tu
urmează să înţelegi mesajul adus de Isus Hristos – „Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu” (Marcu 1:14,
Biblia Ortodoxă Română) – ai nevoie să descoperi răspunsurile biblice la aceste întrebări.

Unde începe povestirea?
Cum descrie Biblia Împărăţia lui Dumnezeu, şi când a început Dumnezeu să dezvăluie omenirii
informaţii despre Împărăţia Sa?
Mulţi presupun că evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu a originat cu propovăduirea lui Hristos şi
a discipolilor Săi.
Cele patru rapoarte ale Noului Testament a vieţii şi învăţăturilor lui Hristos, sunt referite în mod
obişnuit drept cele patru Evanghelii. Puţini îşi dau însă seama că părţi esenţiale ale Evangheliei au fost
dezvăluite de slujitorii lui Dumnezeu cu mult înainte ca Isus să se fi născut. (În realitate, la început,
aceste patru cărţi nu au fost numite „Evanghelii”; termenul nu li s-a aplicat decât la mijlocul secolului al
doilea.)
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În Biblie, cuvântul grec evangelion, tradus „evanghelie,” se referă la un masaj dela un împărat
sau un raport favorabil asupra unui eveniment important. Deci evanghelie se referă numai la veştile
bune dela Dumnezeu. Este mesajul lui Dumnezeu anunţând planul şi scopul Său pentru omenire. Sunt
veştile Lui bune pentru noi. Isus Hristos a venit să proclame veştile minunate despre planul şi scopul lui
Dumnezeu. Centrul acelui plan este Împărăţia lui Dumnezeu.
Dumnezeu Şi-a dezvăluit întotdeauna scopul său pentru omenire. Chiar şi la început El a explicat
dece am fost noi născuţi şi scopul vieţii omeneşti. Implicit acelei explicaţii este începutul evangheliei.
Apostolul Pavel ne spune că evanghelia a fost predicată, cu multe sute de ani înainte de naşterea
lui Isus, unui om numit Avraam. „Scriptura, de asemenea…a vestit mai dinainte lui Avraam această
veste bună: „Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.” (Galateni 3:8). Observă că Scriptura este
despre Dumnezeu binecuvântând (naţiunile). Este despre lucrurile bune care urmează să vină. Într-un
loc este numită „Evanghelie vecinică” (Apocalipsa 14:6). Este planul lui Dumnezeu de a binecuvânta
omenirea pentru veşnicie.
Isus Hristos este figura centrală a acestui plan. Dar evanghelia nu este limitată numai la
informaţia asupra persoanei lui Hristos. Cuprinde întregul scop al lui Dumnezeu cum este dezvăluit în
toată Scriptura. Este buna vestire de cum Mesia – Isus din Nazaret – la un climax inimaginabil de
minunat.
Să urmăm acum firul dezvăluirii lui Dumnezeu a acestei veşti bune cum se desfăşoară din Biblie.
Când Şi-a exprimat Dumnezeu prima dată scopul pentru crearea omenirii?
„Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să
stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate
târâtoarele cari se mişcă pe pământ” (Genesa 1:26).
Versul acesta începe anunţul, veştile bune, ale Împărăţiei lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu Îşi
exprimă intenţia să formeze fiinţe omeneşti după chipul Său şi să le dea stăpânire peste toată creaţia Sa.
Fiind creaţi după chipul lui Dumnezeu împarte un scop special vieţii omeneşti. (Lecţia 3 a acestui
Studiu al Bibliei acoperă în mult mai mult amănunt cum şi dece a creat Dumnezeu oamenii după chipul
şi asemănarea Sa).
Dumnezeu a oferit primei familii omeneşti un mod de viaţă – simbolizat de pomul vieţii – care îi
va face pe toţi oamenii să se bucure de o relaţie personală cu Creatorul lor.
Ce ingredient spiritual este esenţial pentru ca relaţia omului cu Dumnezeu să aibă succes?
„Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie
să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-l caută” (Evreii 11:6).
Dumnezeu pune binecuvântările şi răsplăţile Sale la dispoziţia celor care Îl slujesc de bună voie
în credinţă vie, activă (Iacov 2:17-23). Credinţa aceasta este posibilă numai ca un dar dela Dumnezeu şi
este foarte important pentru mântuirea noastră (Efeseni 2:8). Nimeni care refuză să creadă şi să aibă
încredere în Dumnezeu nu poate să-i placă.
Dumnezeu s-a aşteptat ca Adam şi Eva să aibă încredere în El şi să demonstreze încrederea lor
prin supunerea la ceea ce le-a poruncit. Prin întreaga Biblie supunerea cu încredere este referită ca
credinţă. Regretabil, Adam şi Eva au subestimat cu mult importanţa încrederii în Dumnezeu şi a urmării
cu credinţă a instrucţiunilor Sale.

Lecţia No. 6 What is the Gospel of the Kingdom of God -- Ce este Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu.doc

-3-

Alegerea: care mod de viaţă?
Încrederea în Dumnezeu este rezultatul unei alegeri. Modul de viaţă a lui Dumnezeu nu a fost
singura alegere pe care părinţii noştri au avut de întâmpinat. Şarpele a prezentat-o pe Eva cu o
alternativă, convingând-o că apropierea lui a fost o cale mai bună. El a convins-o că Dumnezeu i-a
reţinut informaţie importantă; că Dumnezeu o conducea greşit (Genesa 3:1-6 ). Eva l-a convins atunci
pe Adam să i se alăture în rebeliunea ei contra instrucţiunilor lui Dumnezeu prin luarea din pomul
cunoaşterii răului şi binelui (Genesa 2:15-17).
Ca rezultat, un alt „conducător” (Ioan 12:31), cel care exersează influenţa peste „toate împărăţiile
lumii” (Matei 4:7-9), a pretins că ar putea conduce omenirea la un mod de viaţă diferit. Conducătorul
acesta este „balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga
lume” (Apocalipsa 12:9). În timp el chiar a introdus o religie falsă – o evanghelie diferită (Galateni 1:68) – care este opusă planului lui Dumnezeu şi a scopului lui pentru noi.
Noi trebuie să înţelegem semnificaţia Satanei introducerii omenirii a unui mod de viaţă diferit,
un mod de viaţă opus lui Dumnezeu. Mesajul Satanei este acoperit în limbaj sunând acceptabil, care pare
drept modului nostru natural de a gândi (2 Corinteni 11:13-15). El chiar a convins cea mai mare parte
din lume că modul de viaţă al lui Dumnezeu este copilăresc (1 Corinteni 2:14). Făcând aceasta, Satana a
devenit nu numai conducătorul dar şi „dumnezeul” epocii acesteia (2 Corinteni 4:4). Pavel se referă la
el ca la „domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării” (Efeseni 2:2):
Ce cuvinte profetice i-a zis Dumnezeu, „şarpelui cel vechi” ?
„Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta… Vrăjmăşie voi pune între
tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul”
(Genesa 3:14-15).
Aici, devreme în istoria omenirii, Dumnezeu a promis speranţă omenirii. El a promis că
Sămânţa aleasă (Mesia) avea să salveze omenirea de sub domnia Satanei. După cum vom vedea,
proorocia aceasta timpurie ne arată de asemenea dedicaţia lui Dumnezeu de a-şi îndeplini planul de a
forma omenirea în propria Sa imagine spirituală – să stabilească o împărăţie în care se va produce
fructul pomului vieţii în loc de fructul înşelăciunii Satanei.
Profeţia unei Seminţe promise, începe un fir care trece prin toată Biblia. Este promisiunea fermă
a lui Dumnezeu a unui Mântuitor, un Împărat care va domni cu dreptate şi va aduce pace şi mântuire
tuturora.
De cât timp a planificat Dumnezeu Împărăţia Sa?
„Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de
moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită dela întemeierea lumii” (Matei 25:34).
Dumnezeu a planificat înainte de creaţia omului să stabilească Împărăţia Sa. Nimic nu-L va
împiedica s-o împlinească. Dela primele pagini ale Bibliei Dumnezeu explică dece ne-a creat şi cum Îşi
va stabili Împărăţia.
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Regii din dinastia lui David au fost presupuşi să răspundă direct lui Dumnezeu. Dar Israelul şi
regii lui nu au fost credincioşi legământului lor cu Dumnezeu, şi împărăţia Israelului nu a durat. Astfel
legătura lor directă cu Dumnezeu a încetat.
După domnia lui Solomon naţiunea Israelului s-a rupt în două. Cele 10 triburi nordice au
continuat să fie numite Israel. Împărăţia din Sud, numită Iuda, a rămas loială dinastiei de regi ai lui
David. Dar nici una dintre naţiuni după aceea nu a mai urmat din toată inima exemplele lui Avraam şi a
lui David.
Eventual atât Israelul cât şi Iuda au căzut pradă vecinilor lor mai puternici. După o serie de
invazii, Israelul s-a prăbuşit şi a fost luat în captivitate de Asiria în 721 B.C. Regatul Iuda a căzut pradă
Babilonului sub regele Nabucodonosor în 587 B.C. Cu căderea lor, regatul temporal al Israelului a fost
sfărâmat afară din existenţă. Numai o mică parte din poporul ei a rămas ca prizonieri şi sclavi. Între
prizonierii din Iuda care au fost duşi în Babilon a fost un om tânăr, născut într-o familie nobilă, numit
Daniel. Dumnezeu i-a dat puterea să interpreteze anumite vise şi viziuni. Prin interpretarea lui Daniel
Dumnezeu a dezvăluit un viitor uimitor de nădejde pentru Israel.

Nevoia pentru un Mântuitor
Care a fost rezultatul păcatului lui Adam şi Eva?
„Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, cari să
învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii” (Genesa 3:24).
Dumnezeu i-a interzis pe Adam şi Eva şi urmaşii lor din Grădina Edenului. Dar li s-a întâmplat
altceva cu consecinţe de mult mai lungă durată. Dumnezeu le-a refuzat accesul la pomul Vieţii lui
Adam şi Eva şi urmaşilor lor până când Sămânţa promisă, Mântuitorul sau Mesia, va apărea şi îi va
mântui (1 Petru 1:18.21) şi îi va împăca permanent cu Dumnezeu (1 Corinteni 5:18-21).
Alegerea lor de a-l asculta pe Satana i-a pornit pe calea ignorării instrucţiunilor lui Dumnezeu şi
modului Lui de viaţă. În loc ei au ales „pomul cunoştinţei binelui şi răului.” Ei au îmbrăţişat „o cale ce
poate părea bună omului” dar până la sfârşit produce o abundenţă de consecinţe tragice (Proverbe 14:12;
16:25). Este calea păcatului, care conduce la mizerie, violenţă şi moarte (Romani 3:15-16; 6:23).
Ce s-a întâmplat în vieţile descendenţilor lui Adam şi Evei?
„Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu S-a uitat
spre pământ, şi iată că pământul era stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ” (Genesa
6:11-12).
Pe măsură ce oamenii şi-au dezvoltat civilizaţia separat de Dumnezeu, consecinţele alegerii
modului lor propriu de viaţă au devenit aparente repede. Începând cu asasinarea lui Abel de către fratele
său Cain (Genesa 4:8), violenţa s-a multiplicat.
Până la vremea lui Noe, lumea a devenit atât de coruptă încât „I-a părut rău Domnului că a făcut
pe om pe pământ, şi S-a mâhnit în inima Lui” (Genesa 6:6). Cu excepţia lui Noe şi a familiei lui
apropiate, toţi şi-au pierdut viaţa în potopul care a urmat (Genesa 7:23).
Cum se compară cuvintele lui Dumnezeu pentru Noe după potop cu instrucţiunile Lui originale
pentru Adam?
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„…Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui. Iar voi, creşteţi şi înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe
pământ, şi înmulţiţi-vă pe el!” (Genesa 9:6-7).
Amintindu-i lui Noe că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, El a accentuat din nou cheia
pentru relaţiile corecte. Dumnezeu vrea ca oamenii, prin comportarea lor, să reflecte caracterul şi modul
Său de viaţă. Acesta este singurul fel în care o civilizaţie se poate dezvolta în pace şi să fie productivă.
Este singura modalitate în care se pot evita relele care au condus la potop.
Lecţiile de violenţă şi distrugere înainte şi în timpul potopului au fost în curând uitate de
descendenţii lui Noe. Genesa 11 descrie omenirea, după potop, din nou opunându-se pe faţă domniei lui
Dumnezeu. Într-un loc care a ajuns să fie numit Babel, sau Babilon, oamenii au construit un turn care a
stat ca un simbol de durată a determinării lor reînnoite de a construi civilizaţia lor separat de
instrucţiunile lui Dumnezeu.
Însăşi numele de Babilon (Babel în ebraică) a devenit epitetul biblic al împărăţiei Satanei. În
ultima carte a Bibliei aflăm că împărăţia Satanei la sfârşitul acestei epoci este referit simbolic ca Babilon
(Apocalipsa 14:8).

Începutul poporului ales al lui Dumnezeu
Dumnezeu a chemat un of numit Avram afară din civilizaţia originară la Turnul Babel.
Dumnezeu i-a schimbat numele din Avram în Avraam, însemnând „tatăl multor neamuri” (Genesa
17:5). Noul nume al lui Avraam poartă o semnificaţie mare.
Dece l-a numit Dumnezeu Avraam?
„Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino în
ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume
mare, şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei ce
te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine” (Genesa 12:1-3).
Dumnezeu a început procesul care avea să aducă binecuvântări fiecărui locuitor al pământului.
Prin Avraam şi descendenţii lui, Dumnezeu a început o împărăţie fizică temporară, naţiunea Israelului.
A intenţionat Dumnezeu să aibă o relaţie personală cu Avraam, la fel cum dorise cu primii
oameni, Adam şi Eva?
„Cînd a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă ani, Domnul i S-a arătat, şi i-a zis: „Eu sunt
Dumnezeul Cel atotputernic. Umblă înaintea Mea, şi fii fără prihană” (Genesa 17:1).
Prin experienţele vieţii sale în noua ţară, Avraam a învăţat lecţia esenţială de a avea încredere în
Dumnezeu prin credinţă în promisiunile Lui şi acţionând asupra ei. Ca rezultat, Avraam este „tatăl
tuturor celor cari cred” (Romani 4:11).
Au fost împăraţi şi împărăţii asociate cu chemarea lui Avraam?
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„Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi”
(Genesa 17:6).
Prin descendenţii acestui om Dumnezeu a promis să ridice o naţiune mare. Proorociri ulterioare
aveau să arate că va fi precursorul eternei Împărăţii spirituale a lui Dumnezeu. Promisiunile lui
Dumnezeu pentru Avraam joacă un rol important în planul Său pentru omenire.
Promisiunile făcute de Dumnezeu lui Avraam sunt fundaţia Împărăţiei lui Dumnezeu. Avraam şi
proorocii sunt de asemenea fundaţia evangheliei. Pavel ne spune că însăşi Biserica „fiind zidită pe
temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos” (Efeseni 2:20).
Noi nu putem cuprinde complet semnificaţia evangheliei fără să comparăm dezvăluirea lui
Dumnezeu pentru Avraam şi a proorocilor următori cu învăţăturile lui Isus Hristos. Aceasta a fost
metoda folosită de apostolii lui Hristos în propovăduirea evangheliei lumii. Oricare altă metodă va
conduce la o înţelegere incompletă, deformată a evangheliei Împărăţiei lui Dumnezeu.

Israel: Împărăţia temporară a lui Dumnezeu
Triburile Israelului, descendenţii lui Iacov nepotul lui Avraam, a devenit o împărăţie literală sub
domnia lui David.
David, un strămoş fizic al lui Isus Hristos, a considerat întrebarea veşnică a scopului omului în
timp ce contempla măreţia cerurilor. „Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi
în seamă?” (Psalm 8:4). Aceasta este veşnica întrebare a omenirii. „Este viaţa aceasta tot ce este?”
Prin David, Dumnezeu a dezvăluit că El va interveni dramatic în treburile oamenilor. El va pune
„capăt războaielor până la marginea pământului” şi va fi „stăpân peste neamuri” (Psalm 46:1-11).
Prin David, Dumnezeu a stabilit o dinastie de regi peste Israel. Însuşi Hristos, ca „fiul lui David,
fiul lui Avraam” (Matei 1:1) s-a născut să moştenească tronul lui David (Luca 1:32). Aflăm de o relaţie
directă între dinastia regilor pe care Dumnezeu a promis că îi va descinde din Avraam şi David şi
Împărăţia lui Dumnezeu propovăduită de Isus Hristos.
Cât de mult timp va domni dinastia lui David peste Israel?
„Nu trebuie oare să ştiţi că Domnul, Dumnezeul lui Israel, a dat pe vecie domnia peste Israel lui
David şi fiilor lui printr-un legământ care nu se poate călca?” (2 Cronicari 13:5).
Dominionul lui David urmează să dureze pe vecie. David este regele ce va domni peste Israel
după restaurarea de sub Mesia după întoarcerea Sa pe pământ (Ezechiel 37:21-24). Domnia lui David,
bine-nţeles, poate avea loc numai după ce Dumnezeu îl învie pe David şi pe ceilalţi sfinţi la re
întoarcerea lui Hristos.
Împărăţia lui Dumnezeu stabilită prin David a fost precursoarea unei Împărăţii mult mai
importante pe care Isus Hristos o va stabili în viitor. Observă pe Dumnezeu indicând semnificaţia
dinastiei lui David: „El Îmi va zidi o casă, şi-i voi întări pe vecie scaunul lui de domnie. Eu îi voi fi
Tată şi el Îmi va fi fiu; şi nu voi îndepărta bunătatea Mea dela el, cum am îndepărtat-o dela cel dinaintea
ta. Îl voi aşeza pentru totdeauna în Casa Mea, şi în împărăţia Mea scaunul lui de domnie va fi întărit pe
vecie” (1 Cronicari 17:12-14).
Dumnezeu a numit împărăţia lui David „împărăţia Mea” – un tip, un precursor, al Împărăţiei lui
Dumnezeu ce urmează să vină. Pricepând relaţia dintre împărăţia temporară a lui David şi veşnica
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Împărăţie a lui Dumnezeu este crucial pentru înţelegerea evangheliei propovăduite de Hristos şi de
apostolii Săi.
A văzut Pavel o relaţie între evanghelie şi promisiunile lui Dumnezeu pentru David?
„Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia
lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin proorocii Săi în Sfintele Scripturi. Ea priveşte pe
Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit
cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru”
(Romani 1:1-4).
În timp ce predica într-o zi de Sabat în Antioh, Pavel a explicat concepţia aceasta: „Ei au cerut
atunci un împărat. Şi, timp de aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din
seminţia lui Beniamin; apoi l-a înlăturat, şi le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel:
„Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele.” Din sămânţa
lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor, care este Isus” (Faptele
Apostolilor 13:21-23; compară cu 2 Timotei 2:8; Apocalipsa 22:16).
Când Solomon, fiul lui David, a devenit rege, pe al cărui tron a stat el?
„Solomon a şezut pe scaunul de domnie al Domnului, ca împărat în locul tatălui său David…”
(1 Cronicari 29:23).
Nu numai că Dumnezeu a privit Israelul ca împărăţia Sa temporală, dar a considerat tronul
Israelului ca fiind tronul Său – tronul pe care îl va moşteni Isus Hristos (Luca 1:32).
Regii din dinastia lui David au fost presupuşi să răspundă direct numai lui Dumnezeu. Dar
Israelul şi regii săi nu au fost credincioşi legământului lor cu Dumnezeu, şi împărăţia Israelului nu a
îndurat. Astfel contactul lor direct cu Dumnezeu a încetat.
După domnia lui Solomon naţiunea Israelului s-a împărţit în două. Cele 10 triburi din nord au
continuat să fie numite Israel. Împărăţia din Sud, cunoscută ca Iuda, a rămas credincioasă dinastiei de
regi ai lui David. Dar nici una din naţiuni după aceea, nu a urmat din toată inima exemplele lui Avraam
şi ale lui David.
Eventual, Israelul şi Iuda au căzut pradă vecinilor lor mai puternici. După o serie de invazii,
Israelul s-a prăbuşit şi a fost luat captiv de Asirieni în 721 B.C. Împărăţia lui Iuda a căzut Babilonienilor
sub împăratul Nabucodonosor în 587 B.C. Cu căderea lor, împărăţia temporală a Israelului a fost
zdrobită din existenţă. Numai o rămăşiţă a poporului ei a rămas ca sclavi şi prizonieri.
Între captivii din Iuda a fost şi un om tânăr de naştere nobilă, numit Daniel. Dumnezeu i-a dat
capabilitatea de a interpreta anumite vise şi viziuni. Prin interpretările lui Daniel Dumnezeu a dezvăluit
uimitorul viitor plin de speranţă al Israelului.

Daniel prezice Împărăţia lui Dumnezeu
Munca profetică a lui Daniel a început cu Nabucodonosor care avusese un vis tulburător.
Domnitorul acesta babilonian i-a întrebat pe magicienii săi să-i spună atât visul cât şi interpretarea lui.
Dumnezeu a pus în mintea lui Nabucodonosor să le pretindă ceva ce era omeneşte imposibil – să le
ceară să-i spună ce visase el.
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Daniel, nu numai că a fost capabil să descrie visul regelui, dar să explice şi semnificaţia lui
profetică.
Ce a văzut Nabucodonosor în visul său?
„Tu, împărate, te uitai, şi iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare, şi de o
strălucire ne mai pomenită. Stătea în picioare înaintea ta, şi înfăţişarea lui era înfricoşătoare. Capul
chipului acestuia era de aur curat; pieptul şi braţele îi erau de argint; pântecele şi coapsele îi erau de
aramă; fluierele picioarele, de fer; picioarele, parte de fer, şi parte de lut” (Daniel 2:31-33).
Ce simbolizează părţile statuii compuse din materiale diferite?
„Iată visul. Acum îi vom spune şi tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, eşti împăratul
împăraţilor, căci Dumnezeul cerurilor ţi-a dat împărăţie, putere, bogăţie şi slavă. El ţi-a dat în mâini,
ori unde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului şi păsările cerului, şi te-a făcut stăpân peste
toate acestea: tu eşti capul de aur! După tine, se va ridica o altă împărăţie, mai neînsemnată decât a
ta; apoi o a treia împărăţie, care va fi de aramă, şi care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra
împărăţie, tare ca ferul; după cum ferul sfărâmă şi rupe totul, şi ea va sfărâma şi va rupe totul, ca ferul
care face totul bucăţi” (versurile 36-40).
Studenţi ai profeţiei şi istoriei sunt de acord în general că părţi ale statuii se referă la cele patru
imperii ale Babilonului, Persiei, Greciei şi Romei (Persia şi Grecia chiar sunt identificate pe nume în
Daniel 8:20-21). Daniel, într-o altă viziune în capitolul 7, a văzut aceste imperii ca fiare sălbatice care
devorează alte naţiuni.
Cele patru imperii au dominat cursul evenimentelor în Orientul Apropiat în timpul guvernării lor.
Imperiul Roman până la urmă a crescut să acopere cea mai mare parte din teritoriul dela Orientul
Apropiat până la părţile cele mai vestice ale Europei. Roma a devenit faimoasă pentru persecuţia ei
intensă a evreilor şi a creştinilor.
Deşi nici unul dintre imperiile acestea nu a controlat fiecare parte a lumii, ideile lor au influenţat
civilizaţia de atunci încoace. Aceasta este în special adevărat cu Grecia şi Roma, ale căror culturi şi idei
au format mare parte din gândirea şi practica guvernamentală, educativă, socială şi religioasă a lumii
Occidentale.
Ce se va întâmpla cu imperiile reprezentate de statuia din visul lui Nabucodonosor?
„Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fer şi
de lut ale chipului, şi le-a făcut bucăţi. Atunci ferul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat
împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele.
Dar piatra, care sfărâmase chipul, s-a făcut un munte mare, şi a umplut tot pământul” (versurile 3435).
În visul lui Nabucodonosor, întreaga statuie s-a sfărâmat când „o piatră s-a dezlipit, fără ajutorul
vreunei mâini,” a lovit-o şi i-a sfărâmat picioarele. Bucăţelele au zburat ca praful că „nici urmă nu s-a
mai găsit din ele.” Împărăţiile oamenilor operând sub influenţa Satanei vor ajunge la acelaşi sfârşit. Ele
sunt destinate să fie complet distruse şi uitate.
Ce va urma distrugerii acestei civilizaţii influenţată de Satana?
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„Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi
nimicită niciodată, şi care nu va trece supt stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate
acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui vecinic” (versul 44).
Împărăţia pe care o va stabili Dumnezeu va depăşi toate eforturile omeneşti. Dumnezeu Îşi va
stabili pe pământ civilizaţia Sa, respinsă de omenire dela început. Biblia Interpretului, vorbind despre
această împărăţie, spune: „În statul ei „veşnic” este universalitatea împărăţiei în timp (Daniel 14:7)
întocmai cum muntele umplând pământul este universalitatea ei în spaţiu. Termenul „veşnic” ridică
împărăţia în afara timpului la eternitate. Perioadele lumii s-au sfârşit şi împărăţia fără timp, care nu are
sfârşit, urmează să fie introdusă. Fiecare din perioadele acelea ale lumii au fost urmate de o alta, dar
împărăţia aceasta nu va avea succesor.”
Isus Hristos va înlocui împărăţiile lumii acestea cu Împărăţia pe care Tatăl Său i-o va da la
reîntoarcerea Sa – Împărăţia lui Dumnezeu. Acestea sunt veştile bune ale profeţiei lui Daniel şi aceleaşi
veşti bune pe care Isus le-a predicat. Aceasta este despre ce e vorba în Evanghelie. Acesta este mesajul
pe care El l-a poruncit discipolilor Săi să propovăduiască lumii întregi.
Cât de sigură este profeţia aceasta?
„…Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta.
Visul este adevărat, şi tâlcuirea lui este temeinică” (versul 45).
Profeţiile lui Daniel despre Împărăţie au venit la un moment critic în istoria vechiului Israel.
Israeliţii îşi pierduseră suveranitatea prin captivitate. Totuşi, în mijlocul calamităţii şi ruinei lor,
Dumnezeu le-a dezvăluit, prin profeţii Săi, că restaurarea poporului şi a naţiunii Israelului va avea loc
sub domnia Mesiei (Ieremia 23:5-8).

Împăratul Împărăţiei ce are să vină
A fost prezisă prin profeţi naşterea unui împărat mesianic?
„Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi:
„Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii- El va face ca domnia Lui să
crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va
sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci: iată ce va face râvna Domnului
oştirilor” (Isaia 9:6-7).
Scrierile profeţilor ebraici conţin multe referinţe la venirea unui Împărat uns divin, identificat
specific în Daniel 9:25-26 a Mesia (Mântuitorul). În ebraică cuvântul pentru Mesia înseamnă „Cel
Uns.” În Israelul din antichitate regii şi preoţii erau unşi cu ulei când erau aleşi pentru serviciu. Mesia
este Împăratul împăraţilor uns divin (Apocalipsa 17:14).
Va domni Isus, Mesia, peste un imperiu literal, fizic?
„M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un
fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui. I S'a dat stăpânire, slavă
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şi putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile, şi oamenii de toate limbile.
Stăpânirea Lui este o stăpânire vecinică, şi nu va trece nicidecum, şi împărăţia Lui nu va fi nimicită
niciodată” (Daniel 7:13-14).
Conform acestei profeţii, Dumnezeu îi va da lui Isus Hristos o Împărăţie veşnică în care el va
domni peste „popoarele, neamurile, şi oamenii de toate limbile” – fiinţe omeneşti fizice pe pământ.
A recunoscut Isus că el a fost născut pentru a fi împărat?
„Atunci un Împărat tot eşti!” I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru
aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr
ascultă glasul Meu” (Ioan 18:37).

Evanghelia propovăduită de Isus
Care a fost tema principală a mesajului lui Hristos?
„După ce Ioan a fost prins, Isus a venit în Galilee, propovăduind Evanghelia Împărăţiei lui
Dumnezeu” (Marcu 1;14, Biblia Ortodoxă Română).
„Curând după aceea, Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea
Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu El” (Luca 8:1).
Dela începutul serviciului lui Hristos pe pământ, El s-a concentrat pe Împărăţia lui Dumnezeu. El
a continuat mesajul proclamat de Daniel şi de ceilalţi profeţi. Prin tot serviciul Său, El a folosit repetat
cuvintele împărat şi împărăţie ca să explice veştile bune pe care le propovăduia. (vezi „Împărăţia în
Evanghelii,” la pagina 12).
Ce altă temă a fost proeminentă în propovăduirea lui Hristos?
„S'a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în
Evanghelie” (Marcu 1:15; compară cu Matei 9:13).
Isus a propovăduit că nimeni nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu decât dacă se pocăieşte:
„Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui
Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în
Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”
Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă dela Mine, voi toţi cari lucraţi
fărădelege” (Matei 7:21-23).
Supunându-ne lui Isus Hristos este diferit decât simplu crezând în El. Supunerea voinţei lui
Dumnezeu cere o schimbare de inimă. Înseamnă să ajungem să avem încredere în Dumnezeu şi de bună
voie să ne pocăim de păcat, care este fărădelege (1 Ioan 3:4), călcarea legii lui Dumnezeu. Aici este
unde mulţi oameni sinceri înţeleg greşit nu numai evanghelia dar şi ce trebuie să facă cineva pentru a
intra în Împărăţia lui Dumnezeu şi să primească darul vieţii eterne.
Credinţa noastră în Dumnezeu şi în trăinicia promisiunilor Lui trebuie să conducă la o viaţă de
supunere activă. Altfel credinţa noastră este moartă şi fără folos (Iacov 2:26).
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Ce a spus Isus că este necesar pentru ca cineva să intre în Împărăţia lui Dumnezeu şi să primească
viaţa veşnică?
„Atunci s-a apropiat de Isus un om, şi I-a zis: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa
vecinică?” El i-a răspuns: „Dece mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să
intri în viaţă, păzeşte poruncile” (Matei 19:16-17).
Ce mesaj a fost cel mai important în mintea lui Isus Hristos după învierea Sa?
„După patima Lui, li S'a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se [apostolilor] deseori
timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu”
(Faptele Apostolilor 1:3).
După ce le-a explicat mai multe amănunte despre evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu, Isus i-a
trimis pe apostoli în lume ca să înveţe naţiunile adevărurile acelea (versul 8; compară cu Matei 28:1920).

Împărăţia în Evanghelie
Enciclopedia Bibliei cu fotografii a lui
Zondervan ne spune aceasta despre Împărăţia
lui Dumnezeu: „Cuvântul „împărăţie” se
găseşte de 55 de ori în Matei, 20 de ori în
Marcu, 46 de ori în Luca şi 5 ori în Ioan.
Când se dă ajustare pentru folosirea cuvântului
referitor la împărăţiile seculare şi versurile
paralele ale aceloraşi zicale ale lui Isus, fraza
„Împărăţia lui Dumnezeu” şi expresiile
echivalente
(spre
exemplu
„Împărăţia
cerurilor,” „împărăţia Sa,” etc. ) are loc de 80
de ori…Statisticele acestea indică marea
importanţă a conceptului „Împărăţiei” în
învăţăturile lui Isus…Deci, poate să fie puţin
dubiu că fraza „Împărăţia lui Dumnezeu”
exprimă tema principală a învăţăturilor Lui”
(volumul III, Zondervan, 1976, p. 804).
Isus a egalat primirea mântuirii cu
intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu (Matei

19:16; 23-24), şi El a explicat pierderea
mântuirii cu interzicerea intrării în Împărăţie
(Luca 13:28). Mesajul mântuirii este numit
„cuvântul
împărăţiei”
(Matei
13:19).
Confortul şi speranţa unui creştin se spune să
fie intrarea în Împărăţie (Marcu 10:15).
Ţinta fiecărui Creştin este „să caute
mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu” (Matei
6:33). Oamenii neprihăniţi sunt numiţi „fiii
împărăţiei”
(Matei 13:38). Tema multor
parabole ale lui Hristos este Împărăţia lui
Dumnezeu” (versurile 44-45; 47).
Unii din mulţii termeni pentru, şi în
referinţă cu, Împărăţia lui Dumnezeu sunt
explicaţi în broşura noastră „Evanghelia
Împărăţiei.” Să ceri negreşit copia ta gratuită
sau
coboar-o
de
pe
Internet,
la
www.ucg.org/easteuropean/.

Apostolii au propovăduit aceeaşi Evanghelie
Ce mesaj le-a poruncit Isus Hristos adepţilor Săi să propovăduiască?
„Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi …i-a trimes să propovăduiască Împărăţia lui
Dumnezeu…” (Luca 9:1-2).
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„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie
tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul” (Matei 24:14).
„Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” (Marcu
16:15).
Au făcut ei ce li s-a comandat?
„Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei, şi întărea
Cuvântul prin semnele, cari-l însoţeau” (Marcu 16:20).
„Dar cînd au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a
Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei” (Faptele Apostolilor 8:12).
A fost Împărăţia lui Dumnezeu scopul primilor Creştini?
„Fiindcă am primit dar o împărăţie, care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţămitori, şi să
aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică” (Evreii 12:28).
Ce motiv a dat Petru pentru Dumnezeu chemând oamenii în Biserica Sa?
„De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci,
dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug
intrare în Împărăţia vecinică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Petru 1:10-12).
Iacov, fratele vitreg al lui Isus, a propovăduit de asemenea că Împărăţia lui Dumnezeu este scopul
unei vieţi Creştine?
„Ascultaţi, prea iubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia,
ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei, pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc?”
(Iacov 2:5).
Ce a spus Însuşi Isus Hristos ca ar trebui să fie scopul unui Creştin?
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui…” (Matei 6:33).
Ca să intri şi să împărtăşeşti Împărăţia lui Dumnezeu este declarat în mod consistent ca fiind
scopul suprem al credincioşilor în Hristos. Este scopul vieţilor lor. Prin toate cele patru Evanghelii, şi
alte scrieri ale apostolilor, realitatea Împărăţiei lui Dumnezeu este tratată ca o concluzie inevitabilă.
A fost Împărăţia lui Dumnezeu tema principală a învăţăturilor lui Pavel?
„În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu
ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu, şi căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau”
(Faptele Apostolilor 19:8).
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„I-au hotărât o zi, şi au venit mai mulţi la locuinţa lui. Pavel le-a vestit Împărăţia lui Dumnezeu,
le-a adus dovezi, şi a căutat să-i încredinţeze, prin Legea lui Moise şi prin Prooroci, despre lucrurile
privitoare la Isus. Vorbirea ţinea de dimineaţă până seara” (Faptele Apostolilor 28:23).
„Pavel a rămas doi ani întregi într'o casă, pe care o luase cu chirie. Primea pe toţi cari veneau
să-l vadă, propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu, şi învăţa pe oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nici o
piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos” (versurile 30-31).
Pavel a accentuat tema Împărăţiei lui Dumnezeu, continuând învăţăturile lui Hristos şi a celorlalţi
apostoli.
Pentru care motive au fost Pavel şi tovarăşii săi persecutaţi?
„Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason şi pe vreo câţiva fraţi înaintea dregătorilor cetăţii, şi
strigau: „Oamenii aceştia, cari au răscolit lumea, au venit şi aici, şi Iason i-a găzduit. Ei toţi lucrează
împotriva poruncilor Cezarului, şi spun că este un alt Împărat: Isus.” Prin aceste vorbe, Iudeii au
turburat norodul şi pe dregătorii cetăţii” (Faptele Apostolilor 17:6-8).
Pavel a propovăduit că Isus se va întoarce ca Împărat şi va stabili Împărăţia lui Dumnezeu.
Pentru învăţătura aceasta, el a fost acuzat fals că incita pe adepţii săi să răstoarne guvernul roman. Deşi
a fost neadevărat, l-au pus pe Pavel şi tovarăşii săi în pericol de moarte. F.F. Bruce, în comentariul său
asupra Faptelor Apostolilor, spune: „Apostolii au proclamat Împărăţia lui Dumnezeu, o împărăţia foarte
diferită de orice imperiu secular, şi fără nici un dubiu i-au dat lui Isus titlul grec de basileus (‚rege’), prin
care împăratul roman era descris de subiecţii săi de limbă greacă” (F.F. Bruce, The Book of Acts: The
New International Commentary on the New Testament [Faptele Apostolilor: Noul Comentariu
Internaţional], 1984, pp.344-345).
Pentru că evanghelia a vorbit despre o Împărăţie literală, cu Hristos ca regele ei, a inspirat
acuzaţii de trădare contra lui Pavel. Cetăţenilor le-a fost teamă că autorităţile romane vor interveni şi îi
vor trata aspru dacă discuţia aceasta despre Împărăţia lui Dumnezeu avea să continue deschis.
Incidentul acesta ne arată cât de puternic a fost efectul mesajului Împărăţiei asupra lumii Romane.
Pavel a propovăduit că lumea trebuia să se întoarcă dela zeii şi idolii falşi şi imediat să înceapă să
se supună învăţăturilor Dumnezeului viu. El le-a pus sub întrebare superstiţiile lor păgâne. Învăţătura
lui Pavel că Dumnezeu intenţiona să-L trimită pe Isus Hristos ca să stabilească Împărăţia lui Dumnezeu
a adus adesea persecuţie asupra sa şi a tovarăşilor săi (Faptele Apostolilor 16:19-24; 19:25-29).
Dece a fost Pavel acuzat adesea la curte că face rău?
„Şi acum, sunt dat în judecată, pentru nădejdea făgăduinţei, pe care a făcut-o Dumnezeu
părinţilor noştri, şi a cărei împlinire o aşteaptă cele douăsprezece seminţii ale noastre, cari slujesc
necurmat lui Dumnezeu, zi şi noapte. Pentru această nădejde împărate, sunt pârât eu de Iudei! Ce? Vi
se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morţii?” (Faptele Apostolilor 26:7-8).
Pavel şi-a bazat învăţăturile sale pe promisiunile făcute strămoşilor lui. El a propovăduit că
oameni peste tot pot fi binecuvântaţi pentru totdeauna prin Sămânţa lui Avraam aşa cum fusese promis.
El a propovăduit promisiunea că un Domnitor va veni din David care va sta pe tron veşnic. Ambele
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promisiuni s-au referit la rolul lui Hristos în planul lui Dumnezeu. Chiar şi în epoca aceea, mulţi evrei
anticipau apariţia acestui Domnitor din cauza aceloraşi promisiuni şi cuvinte din prooroci.
Învăţăturile lui Pavel au inclus promisiunea că omenirea va fi împăcată cu Dumnezeu prin
iertarea păcatului (Ieremia 31:34; Coloseni 1:18-23). Viaţa, moartea şi învierea lui Isus Hristos au
prevăzut pentru aceea. Pavel a învăţat că Isus Hristos a fost un sacrificiu pentru păcat cum a fost promis
în Scripturi (Isaia 53:3-6; Romani 3:23-25). Pavel a crezut şi a învăţat [pe alţii] că Dumnezeu avea să-i
învie pe cei morţi (Daniel 12:2-3; Faptele Apostolilor 23:6).
Mesajul lui Pavel a inclus toate promisiunile acestea ca şi minunata învăţătură a lui Dumnezeu că
creştinii vor avea un loc în Împărăţia Sa, care urma să înlocuiască împărăţiile nesupuse ale lumii acestea.
Pavel însumează spunând: „El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia
Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor” (Coloseni 1:1314).
Parabolele sau pildele lui Hristos şi Împărăţia
S-a aşteptat Isus ca fiecare să priceapă
parabolele Sale despre Împărăţia lui
Dumnezeu?
În învăţăturile Sale, Isus a
comparat adesea Împărăţia ce avea să vină cu
situaţii obişnuite din viaţa oamenilor.
Mesajele acestea sunt cunoscute ca parabole
sau pilde.
Multă lume asumă că Hristos a folosit
metoda aceasta de învăţământ ca să facă
adevărul mai uşor de înţeles. Isus Însuşi a
spus că contrariul este adevărat. „Ucenicii sau apropiat de El, şi I-au zis: „De ce le
vorbeşti în pilde?”
Isus le-a răspuns:
„Pentrucă vouă v-a fost dat să cunoaşteţi
tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost
dat. Căci celui ce are, i se va da, şi va avea de
prisos; iar dela cel ce n-are, se va lua chiar şi
ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentrucă
ei, măcar că văd, nu văd, şi măcar că aud, nu
aud, nici nu înţeleg” (Matei 13:10-13).
Isus nu s-a aşteptat ca fiecare să
înţeleagă pildele Sale despre Împărăţie, nici în
zilele lui pe pământ şi nici acum. „Şi cu
privire la ei se împlineşte proorocia lui Isaia,
care zice: „Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu
veţi înţelege; veţi privi cu ochii voştri, şi nu
veţi vedea. Căci inima acestui popor s-a
împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au închis
ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă
cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se
întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.” Dar

ferice de ochii voştri că văd; şi de urechile
voastre că aud! Adevărat vă spun că, mulţi
prooroci şi oameni neprihăniţi au dorit să vadă
lucrurile pe cari le vedeţi voi, şi nu le-au
văzut; şi să audă lucrurile pe cari le auziţi voi,
şi nu le-au auzit” (versurile 14-17).
Atunci Isus le-a explicat pilda cu
semănătorul.
Sămânţa semănată a fost
„Cuvântul privitor la Împărăţie” (versul 19).
După aceea El dă cele trei cele mai obişnuite
motive dece cei mai mulţi oameni nu înţeleg
ceea ce El a numit „tainele Împărăţiei
cerurilor” (versul 11).
Mai întâi El dă exemplul unei persoane
care este atât de înşelată de Satana încât îi
lipseşte profunzimea spirituală pentru a prinde
chiar şi numai înţelesul mesajului (versul 19):
Următorul ne dă exemplul celui care se
„poticneşte” de Cuvânt „cum vine un necaz
sau o prigonire din pricina Cuvântului”
(versurile 20-21). După aceea vine exemplul
celui care „aude Cuvântul; dar îngrijorările
veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor
îneacă acest Cuvânt, şi ajunge neroditor”
(versul 22).
Ultimul este exemplul celui care aude
şi înţelege învăţăturile lui Hristos privitor la
Împărăţia lui Dumnezeu (versul 23), persoana
care aude şi crede mesajul, şi atunci acţionează
pe informaţia aceea pentru a produce fructe
spirituale abundente.
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Apariţia unei Evanghelii false
Am văzut că Satana este domnitorul şi dumnezeul prezent al lumii acestea. Satana a devenit
profund amestecat în religie, devreme în istoria omenirii. El înşeală omenirea prin falsificarea şi
coruperea învăţăturilor lui Dumnezeu.
Au întâlnit apostolii o evanghelie pervertită, o versiune coruptă a învăţăturilor lui Hristos?
„Mă mir că treceţi aşa de repede dela Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o altă
Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni cari vă tulbură, şi voiesc să
răstoarne Evanghelia lui Hristos” (Galateni 1:6-7).
„În norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, cari vor
strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, şi vor face să cadă
asupra lor o pierzare năprasnică. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea
adevărului va fi vorbită de rău” (2 Petru 2:1-2).
Care a fost răspunsul lui Pavel oricui care a propovăduit o evanghelie diferită?
„Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie,
deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum:
dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!”
(Galateni 1:8-9).
Pavel a condamnat pe oricine ar fi propovăduit o evanghelie deosebită de cea propovăduită de el,
de ceilalţi apostoli şi de Isus Hristos. Deşi Pavel nu ne dă amănuntele acestui învăţământ deformat,
putem deduce din evoluări ulterioare moduri în care mesajul lui Isus Hristos a început să fie schimbat.
Cine a fost răspunzător pentru aceste învăţături false?
„Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre
să nu se strice dela curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă
propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh
pe care nu l-aţi primit, sau o altă Evanghelie, pe care n-aţi primit-o, oh, cum îl îngăduiţi de bine!” (2
Corinteni 11:3-4).
„Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, cari se prefac în
apostoli ai lui Hristos. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu
este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după
faptele lor” (versurile 13-15).
Pavel le-a cerut prezbiterilor bisericii din Efes să se întâlnească cu el (Faptele Apostolilor 20:17)
cu puţin timp înainte de arestarea lui în Ierusalem pentru propovăduirea evangheliei. El i-a avertizat pe
prezbiteri: „Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi (Sau:
priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. Ştiu bine că,
după plecarea mea, se vor vâra între voi lupi răpitori, cari nu vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul
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vostru oameni, cari vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor” (Faptele
Apostolilor 17:28-30).
Un număr crescând de învăţători falşi îi făceau pe oameni să dezerteze învăţăturile lui Pavel şi a
celorlalţi apostoli. Oamenii aceştia propovăduiau ideile lor personale non-scripturale. Pavel a scris:
„Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii, pe care aţi
primit-o. Depărtaţi-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui
lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşeală inimile celor lesne crezători” (Romani 16:17-18).
A prevăzut Isus Hristos problema aceasta?
„Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi
sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce
o află. Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinlăuntru sunt
nişte lupi răpitori” (Matei 13-15).
Isus a ştiut că aveau să se ridice învăţători falşi care aveau să deformeze învăţăturile Lui Chiar în
timp ce ei pretindeau că îl reprezintă pe El. Învăţătorii aceştia câştigau o audienţă din ce în ce mai mare.
Ei au devenit cei mulţi; şi cum a prezis Isus, credincioşii au rămas prin comparaţie puţinii.
Nu a trecut mult până când Creştinismul fals, propovăduind o evanghelie coruptă radical diferită
de cea a lui Hristos şi a apostolilor, a crescut într-o mişcare religioasă. Notează descrierea unui istoric
modern a rezultatului schimbărilor de doctrină în secolele din-nainte: „Contemplează Biserica Creştină
la începutul secolului al patrulea, deci, şi vei avea dificultate să recunoşti în ea comunitatea epocii
apostolice, sau mai degrabă, nu vom fi în stare s-o recunoaştem deloc” (Charles Guignebert, The Early
History of Christianity [Istoria devreme a Creştinismului], 1927, p.122, accentuarea adăugată).
În mai puţin de trei secole biserica vizibilă care se chema Creştină nu mai era de recunoscut ca
fiind biserica fondată de Hristos şi de apostoli. Uneori, cei care au refuzat să accepte doctrinele false şi
evanghelia coruptă nu au mai putut să-şi dezvăluie deschis identitatea fără să rişte persecuţia sau
moartea.
Până astăzi, noţiuni eronate despre evanghelia şi doctrinele lui Hristos abundă sub stindardul
Creştinismului. Avertismentul lui Pavel încă este aplicabil: „Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu
filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu
după Hristos” (Coloseni 2:8).
Când vor înceta înşelăciunile satanice?
„Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ
mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o
mie de ani” (Apocalipsa 20:1-2).
Imediat după reîntoarcerea lui Hristos, Dumnezeu îl va lega pe Satana. Pentru următorii 1000 de
ani el va fi reţinut dela influenţarea treburilor oamenilor, sfârşind domnia lui de confuzie şi înşelăciune
ca „dumnezeul veacului acestuia” (2 Corinteni 4:4). Scena va fi atunci pusă pentru un nou Domnitor pe
pământ, Isus Hristos.
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Domnia unei Împărăţii Noi
Ce se întâmplă după ce Dumnezeu înlătură prezentul „conducător al lumii acestea” ?
„Îngerul, al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, cari ziceau:
„Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii
vecilor” (Apocalipsa 11:15).
Va fi un eveniment fără precedent, miraculos, care să însoţească reîntoarcerea lui Isus Hristos?
„Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, cari vom rămânea până la
venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul
unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe
Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:15-17).
Ne produce Biblia şi alte amănunte despre învierea aceasta?
„Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui
Dumnezeu; şi că, putrezirea nu poate moşteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi,
dar toţi vom fi schimbaţi, într'o clipă, într'o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va
suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus
putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul
acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în
nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă” (1
Corinteni 15:50-54).
„Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii, şi alta este strălucirea stelelor; chiar o stea
se deosebeşte în strălucire de altă stea. Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este sămănat în putrezire,
şi înviază în neputrezire; este sămănat în ocară, şi înviază în slavă; este sămănat în neputinţă, şi înviază
în putere. Este sămănat trup firesc, şi înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup
duhovnicesc” (versurile 41-44).
Lumea ridicată în învierea aceasta va domni cu Hristos în Împărăţia Lui?
„Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o
putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani” (Apocalipsa
20:6).
Reîntoarcerea lui Isus Hristos va marca nu numai începutul Împărăţiei lui Dumnezeu dar şi
momentul când Dumnezeu îi va învia pe cei morţi în Hristos şi le va da viaţa veşnică să domnească
împreună cu Isus Hristos pe veci.
Cine va fi în învierea aceasta la viaţa veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu?
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„Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am
biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie” (Apocalipsa 3:21).
Vor juca cei 12 apostoli un rol special în timpul domniei mileniale a lui Hristos?
„De aceea vă pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie, ca să mâncaţi şi
să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea, şi să şedeţi pe scaune de domnie, ca să judecaţi pe cele
douăsprezece seminţii ale lui Israel.” (Luca 22:29-30).
Se va reîntoarce Isus pe pământ literal?
„Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalemului, spre
răsărit; muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte
mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miazăzi…Şi atunci va
veni Domnul, Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii împreună cu El!” (Zaharia 14:4-5; compară cu Apocalipsa
5:10).
Profeţia aceasta descrie reîntoarcerea literală a lui Isus Hristos pe pământ, unde El îi va întâlni şi
va fi însoţit de sfinţii înviaţi. El se va întoarce la Muntele Măslinilor, care priveşte peste Ierusalem dela
răsărit.
Care va fi situaţia Ierusalemului după reîntoarcerea lui Isus Hristos?
„Aşa vorbeşte Domnul: „Mă întorc iarăş în Sion, şi vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalemului.
Ierusalemul se va chema: „Cetatea cea credincioasă,” şi muntele Domnului oştirilor se va chema:
„Muntele cel sfânt” (Zaharia 8:3).

Cele trei aspecte faţete ale Evangheliei
Dela început Dumnezeu şi-a arătat dorinţa de
construi o relaţie eternă cu rasa omenească.
Evanghelia include trei aspecte ale planului
Lui de a construi această relaţie spirituală.
Toate se centrează pe Isus Hristos.
Pus simplu, intrarea noastră în relaţia
aceasta veşnică este prin (1) ce a făcut
Dumnezeu pentru noi, (2) ce face Dumnezeu
pentru noi şi (3) ce va face Dumnezeu pentru
noi. Toate trei sunt realizate prin Isus Hristos.
Prima faţetă a evangheliei este rolul
vieţii, morţii şi învierii lui Isus Hristos în
mântuirea noastră. Fără aceasta nu ar fi nici
un mijloc de a ne împăca cu Dumnezeu şi să
începem procesul de mântuire. Aici este unde
cei mai mulţi teologi pun accentul, dar adesea
prin excluderea a altor două aspecte

importante. Mulţi interpretează partea aceasta
a planului lui Dumnezeu ca sfârşitul
procesului de mântuire. În realitate este numai
punctul de plecare.
Al doilea aspect decurge din
promisiunea lui Hristos de a trimite un
„ajutor,” Duhul lui Dumnezeu care să-i
conducă pe discipolii lui Hristos în înţelegerea
şi trăitul prin adevărul lui Dumnezeu (Ioan
14:16-17, 26). Când cineva se căieşte în
credinţă şi primeşte darul Sfântului Duh al lui
Dumnezeu (Faptele Apostolilor 2:38), el
începe o viaţă „condusă” de Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu.
Prin Duhul Său, cum explică
Pavel, Dumnezeu „este Acela care lucrează în
voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi
înfăptuirea” (Filipeni 2:13).
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Pentru a ne ajuta să obţinem mântuirea,
Hristos, ca Marele nostru Preot, intervine
pentru noi la mâna dreaptă a Tatălui în ceruri.
Multe pasaje din cartea Evreii amplifică acest
punct. Noi suntem încurajaţi „să ne apropiem
dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca
să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca
să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evreii
4:16).
Al treilea aspect al relaţiei noastre cu
Dumnezeu făcut posibil prin Isus Hristos este
ce se va întâmpla când se va reîntoarce Isus
Hristos. În momentul acela, cei în „Hristos”
(Romani 8:1), acei cu Duhul lui Dumnezeu,

vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu –
devenind duhuri nemuritoare în familia eternă
a lui Dumnezeu prin învierea la viaţa veşnică
(1 Corinteni 15:50-54). Ei îl vor ajuta pe
Hristos, ca regi şi preoţi, în domnia peste
naţiuni (Apocalipsa 5:10; 11:15).
Nici unul din aceste trei aspecte ale
evangheliei nu trebuie să fie accentuat peste
celelalte. Dar nici nu se poate neglija nici
unul dintre cele trei fără să se deformeze
evanghelia propovăduită de Isus şi de apostolii
Săi. Toate trei sunt elemente esenţiale ale
evangheliei Împărăţiei lui Dumnezeu.

„În vremea aceea, Ierusalemul se va numi scaunul de domnie al Domnului; toate
neamurile se vor strânge la Ierusalem, în Numele Domnului, şi nu vor mai urma pornirile inimii
lor rele” (Ieremia 3:17)..
„De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalemului nu voi înceta, până nu
se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui şi izbăvirea lui, ca o făclie, care s-aprinde. Atunci
neamurile vor vedea mântuirea ta, şi toţi împăraţii slava ta; şi-ţi vor pune un nume nou, pe carel va hotărî gura Domnului” (Isaia 62:1-2; 6-7).
Ierusalem, oraşul acela vechi pentru care s-a vărsat atâta sânge de-a lungul veacurilor, va
deveni centrul de guvern şi religios al lumii în Împărăţia lui Dumnezeu.
Va aduce Mesia alte naţiuni sub domnia Sa?
„Se va întâmpla în scurgerea vremurilor, că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca
cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate neamurile se vor îngrămădi spre
el. Popoarele se vor duce cu grămada la el, şi vor zice: „Veniţi, să ne suim la muntele
Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările
Lui.” Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalem cuvântul Domnului” (Isaia 2:2-3).
Observă că Împărăţia lui Dumnezeu, stabilită de Isus Mântuitorul, va lua controlul peste
împărăţiile lumii. Va fi o împărăţia literală înlocuind sistemele de guvernământ curente, care au
refuzat să accepte şi să impună legile lui Dumnezeu. Împărăţia aceasta dumnezeiască va deveni
realitate la reîntoarcerea lui Hristos.
Cum va mânui Isus Hristos pe oamenii care nu vor veni la Ierusalem să I se închine aşa
cum le comandă El?
„Toţi cei ce vor mai rămânea din toate neamurile venite împotriva Ierusalemului, se vor
sui în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, şi să prăznuiască
sărbătoarea corturilor. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalem
ca să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Dacă
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familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea; va fi lovită cu
aceeaşi urgie cu care va lovi Domnul neamurile cari nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea
corturilor” (Zaharia 14:16-18).
Naţiunile care pierd sursa de apă îşi vor da seama în curând că supravieţuirea lor depinde
de bunăvoinţa noului Împărat din Ierusalem. Eventual toate naţiunile vor răspunde chemărilor
lui Hristos şi vor veni la Ierusalem să înveţe căile lui Dumnezeu.
Ce se va întâmpla cu zona deşartă, uscată din jurul Ierusalemului?
„Tot astfel, Domnul are milă de Sion, şi mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia
lui ca un Rai, şi pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria şi veselia vor fi mijlocul
lui, mulţămiri şi cântări de laudă” (Isaia 51:3).
„Voi face să izvorască râuri pe dealuri, şi izvoare în mijlocul văilor; voi preface pustia
în iaz, şi pământul uscat în şuvoaie de ape; voi sădi cedri, salcâmi, mirţi şi măslini în pustie; voi
pune chiparoşi, ulmi, şi merişori turceşti la un loc în pustie, ca să vadă cu toţii şi să ştie, să
priceapă şi să înţeleagă că mâna Domnului a făcut aceste lucruri, şi Sfântul lui Israel le-a zidit”
(Isaia 41:18-20).
„Pustia şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli, şi va înflori ca
trandafirul; se va acoperi cu flori, şi va sări de bucurie, cu cântece de veselie şi strigăte de
biruinţă, căci i se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului şi a Saronului. Vor vedea slava
Domnului, măreţia Dumnezeului nostru… marea de nisip se va preface în iaz şi pământul uscat
în izvoare de ape. În vizuina care slujea de culcuş şacalilor, vor creşte trestii şi papură” (Isaia
35:1-2, 7).
Ce efect în agricultură vor avea toate schimbările acestea?
„Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul;
viţelul, puiul de leu, şi vitele îngrăşate, vor fi împreună, şi le va mâna un copilaş; vaca şi
ursoaica vor paşte la un loc, şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul,
pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii, şi copilul înţărcat va băga mâna în vizuina
viperei” (Isaia 11:6-8).
Ce se va întâmpla cu starea de sănătate a oamenilor în perioada aceasta?
„Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; atunci şchiopul
va sări ca un cerb, şi limba mutului va cânta de bucurie; căci în pustie vor ţâşni ape, şi în
pustietate pâraie” (Isaia 35:5-6).
Va pune Isus Hristos sfârşit războiului şi violenţei?
„El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din
săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; nici un neam nu va mai trage
sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa să facă război; ci fiecare va locui supt viţa lui şi supt
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smochinul lui, şi nimeni nu-l va mai turbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit”
(Mica 4:3-4).
Va avea lumea pace în sfârşit?
„Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii, şi le vor mânca rodul. Nu vor zidi case, ca
altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele
poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Nu
vor munci degeaba, şi nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânţă
binecuvântată de Domnul, şi copiii lor vor fi împreună cu ei” (Isaia 65:21-23).
„Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul
va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele cari-l acopăr” (Isaia 11:9).
Împărăţia lui Dumnezeu, sub supravegherea lui Isus Hristos, va aduce lumii
binecuvântarea păcii şi a prosperităţii. Dumnezeu va restaura tot ceea ce a luat când i-a dat afară
din Grădina Edenului pe Adam şi Eva: accesul la cunoaşterea Lui prin pomul vieţii (Apocalipsa
22:1-2). Pacea universală va fi rezultatul. Dumnezeu nu va permite nimănui, fie om sau fiară, să
dăuneze vre-o parte a creaţiei Sale.
Care este cheia acestor schimbări minunate?
„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; şi Eu voi fi Dumnezeul lor,
iar ei vor fi poporul Meu. Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele, sau pe fratele său, zicând:
„Cunoaşte pe Domnul!” Ci toţi Mă vor cunoaşte, dela cel mai mic până la cel mai mare, zice
Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor” (Ieremia
31:33-34).
Fiinţele omeneşti, prin ele singure, nu pot realiza transformările acestea de necrezut ale
comportării şi ale inimii. Ele pot veni numai ca rezultat al Duhului lui Dumnezeu lucrând în
minţile şi inimile lor, împuternicindu-le să urmeze poruncile din inimă (Zaharia 4:6; Ezechiel
36:25-37). Dumnezeu va schimba însăşi natura omului.
Fiinţele omeneşti vor putea atunci să înceapă să realizeze potenţialul lor spiritual
nelimitat. Dumnezeu va putea atunci să formeze toţi oamenii – fiecare rasă şi naţiune – în
imaginea Sa spirituală, care a fost intenţia Sa iniţială.

Esenţa „Veşnicei Evanghelii”
Apostolul Ioan ne spune că, în vis, „Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul
cerului, cu o Evanghelie vecinică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam,
oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod…” Observă esenţa acestei evanghelii veşnice:
„Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-i slavă…şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul,
marea şi izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:6-7).
Mesajul lui Dumnezeu pentru omenire este veşnic şi consistent. El a accentuat
întotdeauna importanţa ca noi să avem o relaţie cu El ca Creator al nostru. El i-a zis lui Avraam:
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„Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va
fi un legământ vecinic, în puterea căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine”
(Genesa 17:7). Mai târziu Dumnezeu a repetat aceleaşi cuvinte naţiunii Israelului (Deuteronom
29:13).
Termenul Împărăţia lui Dumnezeu implică mult mai mult decât administrarea de către
Isus Hristos a legilor lui Dumnezeu pe întreg pământul. De asemenea cuprinde însăşi copiii lui
Dumnezeu – familia lui Dumnezeu. El dezvăluie că membrii acelei familii, pe care El este în
procesul de a o construi, sunt proprii Săi fii şi fiice care vor împărtăşi cu Hristos administrarea
legilor lui Dumnezeu asupra naţiunilor.
Isus a promis „Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie,
după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie” (Apocalipsa
3:21). Ce vor face ei atunci? „Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele,
îi voi da stăpânire peste Neamuri” (Apocalipsa 2:26).
O relaţie remarcabilă există între Isus Hristos şi cei care vor împărtăşi răspunderile cu El
în Împărăţia lui Dumnezeu. „Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate,
şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă, să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii
lor. Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi, sunt dintr'unul. De aceea, Lui [Isus] nu-i este
ruşine să-i numească „fraţi”” (Evreii 2:10-11).
Nu numai că ei sunt fraţii şi surorile lui Isus Hristos, dar Dumnezeu Tatăl îi priveşte ca pe
proprii Săi fii şi fiice. „Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem
Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor;
Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.” Deaceea: „Ieşiţi din mijlocul lor, şi
despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi
Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic” (2 Corinteni 6:16-18).
Hristos a comparat Împărăţia lui Dumnezeu cu „„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un
grăunte de muştar, pe care l-a luat un om şi l-a sămănat în ţarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr,
este cea mai mică dintre toate seminţele; dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile
şi se face un copac, aşa că păsările cerului vin şi îşi fac cuiburi în ramurile lui” (Matei 13:3132).
Evanghelia este povestirea lui Dumnezeu construindu-şi familia Sa, chemând mai întâi
din lume un număr mic de oameni care, ca sămânţa de muştar, vor creşte în număr şi scop până
când întregul pământ este plin cu copiii lui Dumnezeu.
Nu-i de mirare că Isus a spus: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; căci
Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei” (Marcu 10:14). Împărăţia lui Dumnezeu va consista
din copiii lui Dumnezeu care vor primi darul vieţii veşnice ca fiinţe spirituale la reîntoarcerea lui
Isus Hristos.
Apostolul Pavel descrie cum se va întâmpla aceasta: „Ce spun eu, fraţilor, este că nu
poate carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu; şi că, putrezirea nu poate
moşteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într'o
clipă, într'o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia
nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se
îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire” (1 Corinteni 15:5053).
Dela bun început Dumnezeu a dorit să ofere omeniri darul cel mai nepreţuit: darul vieţii
veşnice ca un membru al familiei Sale în Împărăţia lui Dumnezeu. Chiar când Adam şi Eva erau
escortaţi afară din Grădina Edenului din pricina păcatelor lor, Dumnezeu planificase deja o altă
Lecţia No. 6 What is the Gospel of the Kingdom of God -- Ce este Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu.doc

- 23 -

ocazie pentru fiinţele omeneşti să împărtăşească într-o relaţie de familie de dragoste, personală şi
veşnică cu El.
Isus Hristos se prepară chiar acum pentru Împărăţie şi un viitor cu noi (Ioan 14:1-3).
Dumnezeu Tatăl ne oferă ocazia să intrăm în Împărăţie ca proprii Săi fiii nemuritori. Aşa cum a
zis apostolul Pavel: „Ştiţi iarăşi că am fost pentru fiecare din voi, ca un tată cu copiii lui: vă
sfătuiam, vă mângâiam şi vă adeveream, să vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă
cheamă la Împărăţia şi slava Sa” (1 Tesaloniceni 2:11-12).

Rezumat
Lumea noastră este dominată de marele înşelător, Satana Diavolul. Isus Hristos a venit
aducând veşti bune, evanghelia, despre Împărăţia lui Dumnezeu. El este „un om de neam mare
s-a dus într'o ţară depărtată, ca să-şi ia o împărăţie, şi apoi să se întoarcă” despre care a vorbit
într-una din parabolele Sale (Luca 19:12). El ne spune să ne rugăm: „vie împărăţia Ta; facă-se
voia Ta, precum în cer şi pe pământ” (Matei 6:10).
Este vital că toţi cei care au încredere în Dumnezeu să-şi amintească, aşa cum ne-a
reamintit apostolul Pavel: „…Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii,
a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de
acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei
marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2:11-13).
Între timp, „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să
slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul” (Matei 24:14). Slujitorii
credincioşi ai lui Dumnezeu vor continua să împlinească porunca lui Hristos pentru adepţii Săi:
„Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura” (Marcu 16:15).
Pentru a înţelege mai bine punctele acoperite de lecţia aceasta să ceri negreşit, sau să ţi le
cobori depe Internet la www.ucg.org/easteuropean, următoarele broşuri gratuite:
•
•
•
•
•
•
•

Evanghelia Împărăţiei [The Gospel of the Kingdom].
Tu poţi înţelege profeţia Bibliei [You Can Understand Bible Prophecy].
Trăim noi în epoca de sfârşit? [Are We Living in the End Time?].
Biserica clădită de Isus [The Church Jesus Built].
Care este destinul tău? [What is Your Destiny].
Calea spre viaţa veşnică [The Road to Eternal Life].
Poţi avea o credinţă vie [You Can Have Living Faith].
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Chestiuni de Ponderat
Întrebările acestea sunt menite ca un ajutor de studiu, să stimuleze mai multă meditare
asupra subiectelor discutate în lecţia aceasta şi să te ajute să le aplici la un nivel personal. Noi
îţi sugerăm să îţi faci timp să scrii răspunsurile tale la aceste întrebări şi să le compari cu cele din
scripturile date. Te rugăm să te simţi liber să ne scrii cu orice comentarii, întrebări sau sugestii
despre curs sau lecţia aceasta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cine este Dumnezeul epocii în care trăim noi acum? Cine convinge lumea că drumurile
lui Dumnezeu sunt copilării? (1 Corinteni 2:14; 2 Corinteni 4:4, 11:13-15; Efeseni 2:2).
Descendenţii lui Avraam au devenit literal împărăţia Israelului. O dinastie de regi a fost
instituită peste acea împărăţie. Cine a fost născut ca să moştenească tronul să domnească
peste această împărăţie? (Matei 1:1; Luca 1:32; Faptele Apostolilor 13:21-23.
Ce se va întâmpla cu împărăţiile lumii acesteia reprezentată de statuia din visul lui
Nabucodonosor? (Daniel 2:34-35).
Care sunt „veştile bune” din profeţia lui Daniel? A cui împărăţie va înlocui împărăţiile
oamenilor? (Daniel 2:44).
Cine a fost născut pentru a fi Împărat al împăraţilor, domnind peste o împărăţie fizică pe
pământ? (Isaia 9:6-7; Apocalipsa 17:14; Daniel 7:13-14).
Dela începutul serviciului pământesc al lui Isus, care a fost focarul Său principal?
(Marcu 1:4; Luca 8:1; Faptele Apostolilor 1:3; Matei 28:19-20; Luca 9:1-2; Matei 24:14;
Marcu 16:15).
Trebuie noi să fim diligenţi împotriva evangheliilor false care pot deforma învăţăturile lui
Hristos? (Galateni 1:6; 2 Petru 2:1-2; Galateni 1:8-9).
Cine va domni cu Isus Hristos în Împărăţia Lui pe pământ? (Apocalipsa 20:6; 3:21;
5:10).
Cum va fi transformat pământul sub noua domnie? (Isaia 51:3; 41:18-20; 35:1-2, 7;
11:6-8; 35:5-6; Mica 4:3-4; Isaia 11:9; Ieremia 31:31-34).
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