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Introducere 
 
„…când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este 
aproape”  (Luca 21:31). 
 
 

Lumea noastră are nevoie cu disperare de veşti bune. 
 Astăzi toate titlurile ziarelor sunt pline de veşti rele – războaie bântuie peste tot 
globul; foametea devastează ţări întregi; catastrofe ale mediului înconjurător şi dezastre 
naturale cum sunt cutremure, secete şi inundaţii omoară multe mii de oameni; sărăcia 
cruntă ţine naţiuni întregi în pumnul ei brutal;  crimele violente crescând în intensitate în 
ciuda celor mai bune eforturi de a le rezolva –  lista de tragedii, suferinţe şi veşti rele este 
fără margini.   
 Accidentele şi bolile omoară mii de oameni în fiecare zi.  Tragic, accidentele, 
sinuciderile şi omorurile sunt cauzele principale de moarte între adolescenţi şi adulţii 
tineri în naţiunile avansate economic şi tehnologic.   Abuzul de droguri şi alcool precum 
şi promiscuitatea sexuală sunt excesive, provocând epidemii de căsătorii distruse, căsnicii 
şi vieţi distruse. 
 Noi boli misterioase apar în lume, sfidând încercările celor mai buni oameni de 
ştiinţă de a le controla sau vindeca.  Alte boli, crezute de mult că au fost cucerite de 
ştiinţele medicale, au reapărut cu o furie mortală, dezvoltând rezistenţă la medicamentele 
care le vindecau cu uşurinţă numai câteva decenii mai devreme. 
 Chiar şi religia, la care se uită mulţi pentru soluţii, este adesea parte din problemă.  
În orice moment, războaie şi conflicte armate se aprind şi ard, stimulate de focul ardorii 
religioase.  S-au dus războaie nu numai între religiile principale, dar şi între sectele 
aceleiaşi religii, presupus din devoţiune şi serviciu pentru acelaşi Dumnezeu. 
 
Existenţa omenească ameninţată 
 
 În acest secol, au fost omorâţi mai mult de 150 de milioane de oameni numai în 
război.  Mai mult de 100 de milioane au murit de boli şi dezastre naturale.  Înfricoşătoare 
arme nucleare, chimice şi biologice au puterea de a anihila armatele  –  chiar naţiuni 
întregi – în secunde.  Conducătorii de guvern devin mereu mai îngrijoraţi despre 
asemenea arme de distrugere de mase căzând în mâinile teroriştilor care nu se opresc de 
la nimic pentru a-şi atinge scopul lor.  
 Dece vedem noi atâta tristeţe, durere şi suferinţă în jurul nostru?  Încotro se 
îndreaptă toate acestea?  Dece este lumea într-o situaţie atât de precară? Cu toate aceste 
veşti proaste, este vre-o speranţă pentru viitorul omenirii?  
 Cu aproape 2000 de ani în urmă, Isus Hristos, chiar Fiul lui Dumnezeu, a venit pe 
pământ proorocind un viitor minunat pentru omenire urmând o perioadă de intense 
calamităţi cutremurătoare.  Mesagiul Lui, numit „evanghelie,” înseamnă „veşti bune” – 
chiar veştile bune de care lumea are nevoie atât de disperat. 
 Dar ce sunt exact aceste veşti bune --  această evanghelie  -- pe care a 
propovăduit-o Isus Hristos?  Este numai o poveste minunată despre naşterea, viaţa, 
activităţile, moartea şi învierea lui Isus?  Cu siguranţă acestea sunt parte integrală a 
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veştilor bune ale planului lui Dumnezeu pentru omenire (Marcu 1:1).  Dar trebuie să fie 
ceva cu mult mai mult în mesajul Său. 
 
Mesajul mântuirii 
 
 Noi vom vedea că veştile bune pe care le-a adus Isus Hristos nu sunt numai un 
mesaj despre viaţa şi moartea Sa conducând la mântuirea noastră; mesajul Lui priveşte 
semnificaţia mântuirii şi cum intenţionează El să salveze rasa omenească de problemele ei 
prezente.  Evanghelia ne dezvăluie destinul glorios al omenirii! 
 Trist, omenirea a redus evanghelia la povestea despre persoana lui Isus Hristos în 
timp ce a neglijat şi a ignorat mesajul mai profund şi mult mai cuprinzător pe care l-a 
adus El.  Cu siguranţă că El a adus veştile bune – cele mai minunate noutăţi pe care 
această lume obosită şi cu probleme le poate auzi! 
 O întreagă parte a Noului Testament este dedicată recordului istoric al mesajului 
pe care Isus Hristos l-a propovăduit în timp ce a fost pe pământ.  Această porţiune a 
Bibliei, numită potrivit „Evangheliile,” conţin primele patru cărţi ale Noului Testament:  
Matei, Marcu, Luca şi Ioan.  Autorii acestor relatări ne spun că mesajul principal al lui 
Isus a fost evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu. 
 Marcu ne spune:  „Isus a venit în Galilea, şi propovăduia Evanghelia lui 
Dumnezeu.  El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. 
Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie!”  (Marcu 1:14-15, accentuarea noastră peste tot).  
„Evanghelia lui Dumnezeu” este mesajul în care Isus Hristos i-a instruit pe adepţii Săi să 
creadă.  Această broşură te va ajuta să înţelegi şi să crezi aceste minunate veşti noi pe care 
Isus Hristos le-a anunţat omenirii! 
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Capitolul 1 
 
 
 
 
 
 

Noile veşti ale  
Împărăţiei lui Dumnezeu 
 
„După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea, şi propovăduia Evanghelia lui 
Dumnezeu.  El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. 
Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie!”  (Marcu 1:14-15). 
 
 

Subiectul mesajului lui Isus Hristos au fost veştile bune ale Împărăţiei lui Dumnezeu.  
Aceasta a fost exprimată clar de Matei, Marcu şi Luca.  Luca L-a înregistrat pe Isus cu 
cuvintele Lui proprii descriind scopul Lui:  „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui 
Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimes”  (Luca 4:43). 
 Marcu relatează că, la începutul serviciului Său, „Isus a venit în Galilea, 
propovăduind Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu”  (Marcu 1:14, Biblia Ortodoxă 
Română). 
 Matei ne spune, „De atunci a început Isus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-
vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor”...”Şi a străbătut Isus toată Galilea, învăţând în 
sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei …”  (Matei 4:17, 23). 
 Luca 8:1 confirmă că Isus Hristos a făcut exact ceea ce zisese că avea să facă:  
„Curând după aceea, Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi 
vestea Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu.”  
 Acest mesaj al Împărăţiei a fost inima şi miezul învăţăturii lui Hristos dela 
început.  Cu toţii, Evangheliile lui Matei, Marcu, Luca şi Ioan folosesc termenul de 
„împărăţia lui Dumnezeu” în 53 de versuri.  Evanghelia pe care a adus-o Isus Hristos este 
fără îndoială despre această Împărăţie.  
 
Altora li s-a spus ca să răspândească acest mesaj 
 
Dar despre discipolii Săi?  Ce le-a poruncit El să propovăduiască? „Isus a chemat pe cei 
doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii, şi să vindece 
boalele.  Apoi i-a trimes să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu, şi să tămăduiască 
pe cei bolnavi”  (Luca 9:1-2). 
. Mai târziu I-a instruit pe alţii să proclame acelaş mesaj:  „După aceea Domnul a 
mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici, şi i-a trimes doi câte doi înaintea Lui, în toate 
cetăţile şi în toate locurile, pe unde avea să treacă El.” El i-a instruit pe cei şaptezeci să 
proclame:   „Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi”  (Luca 10:1, 9). 
 Împărăţia lui Dumnezeu a fost clar tema serviciului lui Hristos.  În Predica de pe 
Munte, unul dintre exemplele cele mai familiare ale mesajului Său, El a îndreptat pe 
adepţii Săi către Împărăţie.  El şi-a început mesajul cu:  „Ferice de cei săraci în duh, căci a 
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lor este Împărăţia cerurilor!... Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor 
este Împărăţia cerurilor!”  (Matei 5:3, 10). 
 Hristos le-a spus adepţilor Săi despre importanţa supunerii legii lui Dumnezeu la 
intrarea în Împărăţie:  „Aşa că, ori cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, 
şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le 
va păzi, şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.  Căci 
vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a 
Fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor”  (Matei 5:19-20). 
 El a avertizat de asemenea că trebuie să ne supunem voinţei lui Dumnezeu pentru 
a intra în Împărăţie:  „Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia 
cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri”  (Matei 7:21). 
 El i-a învăţat pe discipolii Săi să se roage:  „vie împărăţia Ta”  (Matei 6:10). Şi ia 
notă de aceasta!  El le-a poruncit să „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi 
neprihănirea Lui”  (Matei 6:33).  Căutarea de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să 
fie prioritatea noastră principală. 
 Din nou şi din nou El a folosit parabole ca să ilustreze aspecte ale Împărăţiei 
(Matei 13, 20, 22, 25; Luca 13, 19).  În unele din ultimele Sale cuvinte înainte de 
răstignire, El a remarcat discipolilor Săi că El nu avea să mai participe la simbolurile de 
Passover până când El nu avea s-o facă din nou „până în ziua când îl voi bea cu voi nou în 
Împărăţia Tatălui Meu”  (Matei 26:29). 
 Timp de o perioadă de 40 zile imediat după moartea şi învierea  Sa, Isus Hristos a 
fost văzut de adepţii Săi.  Observă că chiar şi atunci El a continuat „vorbind cu ei despre 
lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu”  (Faptele Apostolilor 1:3). 
 

Alte nume pentru Împărăţie 
 
Deşi este numită cel mai des „Împărăţia lui 
Dumnezeu,” ocazional sunt folosiţi alţi 
termeni pentru descrierea Împărăţiei.  Trei 
dintre scriitorii Evangheliilor – Marcu, Luca 
şi Ioan – folosesc termenul „Împărăţia lui 
Dumnezeu” pentru a se referi la Împărăţie pe 
nume. 
 „Împărăţia Cerului” este un alt 
termen folosit exclusiv de Matei, cu 32 de 
referinţe în relatarea lui despre Isus Hristos.  
Totuşi, el foloseşte termenii „împărăţia lui 
Dumnezeu” şi „împărăţia cerului” alternativ.  
În Matei 19:23-24, el foloseşte termenii în 
versuri consecutive, implicând clar că ele 
sunt sinonime.  Adesea el îl cheamă simplu 
„Împărăţia.” 
 Dece a chemat-o Matei „Împărăţia 
cerului”?  Pentru că cerul este unde se află 
Dumnezeu, după cum a arătat clar Isus 
(Matei 5:34, 45, 48).  Matei a arătat fără 
dubiu că Împărăţia nu a fost, la acea epocă, o 
monarhie pământeană ca împărăţiile din 
jurul lor.  Totuşi, el a înţeles că era un 
Imperiu ce avea să vină, pentru care adepţii 
lui Hristos urmau să se roage (Matei 6:10). 

 Apostolul Pavel se referă la el de 
obicei ca „Împărăţia lui Dumnezeu.”  Totuşi, 
recunoscând rolul lui Isus Hristos ca 
Conducător al acelei Împărăţii şi al felului în 
care noi intrăm în acea Împărăţie, el îl 
cheamă de asemenea „împărăţia lui Hristos 
şi a lui Dumnezeu” (Efeseni 5:5).  El 
exprimă de asemenea relaţia profundă de 
dragoste dintre Dumnezeu Tatăl şi Isus 
Hristos chemând-o „Împărăţia Fiului 
dragostei Lui”  (Coloseni 1:13). 
 Apostolul Petru, de asemenea 
recunoaşte centralitatea rolului lui Hristos în 
Împărăţie, referindu-se la ea ca „Împărăţia 
vecinică a Domnului şi Mântuitorului nostru 
Isus Hristos”  (2 Petru 1:11).  Isus Hristos 
este acum Domnul şi Stăpânul nostru, şi El 
va domni suprem în Împărăţia ce are să vină 
(Apocalipsa 17:14; 19:16).  Ca Mântuitor al 
omenirii, El este „poarta” şi „calea” prin 
care noi avem acces la Dumnezeu Tatăl şi 
mântuirea în Împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 
10:9; 14:6). 
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Ce mesaj au propovăduit discipolii lui Hristos? 
 

Isus Hristos nu a fost singurul care a proclamat acest mesaj.  Înainte ca Isus     să-
Şi înceapă serviciul Său, Ioan Botezătorul a poruncit oamenilor să se pocăiască, anunţând 
că „Împărăţia cerurilor este aproape”  (Matei 3:2). 

După cum am văzut, serviciul lui Isus s-a centrat pe Împărăţie.  Păstrând direcţia 
lui Isus, discipolii Săi au continuat să proclame Împărăţia şi după răstignirea Lui.  

Importanţa vieţii, sacrificiului şi a învierii lui Isus Hristos au fost o parte vitală a 
mesajului învăţat de apostoli.  Apostolul Petru a făcut clar aceasta în prima lui predică 
exact în ziua când Biserica a început prin revărsarea miraculoasă a Duhului Sfânt (Faptele 
Apostolilor 2:22-24, 36). 

Petru a vorbit despre conceptele mai largi ale Împărăţiei lui Dumnezeu în serviciul 
său.  În 2 Petru 1:10-11 noi citim,  „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.” 

Observă, de asemenea, că lumea a cerut botezul ca rezultat al mesajului lui Filip 
despre Împărăţie.  „Dar când 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). 
 
Pavel a proclamat Împărăţia 
 
 Dar despre apostolul Pavel?  Cartea Faptele Apostolilor înregistrează că devreme 
în serviciul său, cum el a ridicat congregaţii în diferite oraşe, el „întărind sufletele 
ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu 
trebuie să intrăm prin multe necazuri”  (Faptele Apostolilor 14:22).  Mai târziu, în Efes, 
„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). 
 Pavel a descris propovăduirea lui proprie în Corint referindu-se la „Împărăţia lui 
Dumnezeu”  (1 Corinteni 4:20).  El s-a referit la el însuşi şi la tovarăşii săi ca „singurii 
cari au lucrat împreună cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu”  (Coloseni 4:11). 
 Când a fost în arest de casă la Roma aproape de sfârşitul serviciului său, Pavel a 
primit un număr de vizitatori, „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).  Observă că 
Pavel a folosit scripturile Vechiului Testament – Legea lui Moise şi prin Prooroci – să 
predice despre ambele, Împărăţia lui Dumnezeu şi Isus Hristos. 
 Pavel este reprezentat greşit ca predicând o evanghelie numai despre viaţa, 
moartea şi învierea lui Hristos.  Realitatea, totuşi, este că Pavel a proclamat un mesaj 
despre Isus Hristos şi Împărăţia lui Dumnezeu.  Ultimele două versuri ale  cărţii Faptele 
Apostolilor îl descriu pe Pavel că „propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu, şi învăţa pe 
oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nici o piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos”  
(Faptele Apostolilor 28:31). 
 Acei care au urmat în paşii lui Isus Hristos au învăţat acelaşi mesaj pe care El l-a 
învăţat.  Cartea Faptele Apostolilor şi scrisorile apostolilor către Biserica timpurie, au fost 
clare că au propovăduit despre Împărăţia lui Dumnezeu. 
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Evanghelia înainte de Isus Hristos 
 
 Unii au presupus că evanghelia a fost introdusă mai întâi de Isus Hristos la 
începutul serviciului Său pământesc.  Evanghelia, totuşi, este cu mult mai veche decât 
atât.  Este numită „Evanghelie vecinică”  (Apocalipsa 14:6).   
 Ultimele patru versuri ale Evrei 3 vorbesc despre necredinţa Israelului antic şi de 
soarta tristă a acelora care au murit în deşert, fără să intre în ţara făgăduită.  Evrei 4:2 
continuă povestea:  „Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună [evanghelie] ca şi lor…”  
Israelul a auzit evanghelia  [vestea bună] dar nu a răspuns din cauza lipsei de credinţă. 
 Sute de ani înainte de atunci, patriarhul Abraham a auzit de asemenea evanghelia 
(Galateni 3:8).  Amândouă aceste pasagii confirmă că evanghelia fusese proclamată 
înainte de serviciul lui Isus Hristos pe pământ. 
 Descriind cum, la reîntoarcerea Sa, El îi va răsplăti pe aceia care au fost 
credincioşi modului Lui de viaţă, Isus Hristos a dezvăluit că Împărăţia lui Dumnezeu 
fusese pregătită pentru noi de mult mai mult timp decât ne-am putea imagina.  „Veniţi 
binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită dela 
întemeierea lumii”  (Matei 25:34).   
 Vestea cea bună despre viitorul glorios al omenirii fusese planul lui Dumnezeu 
dela începutul începutului.  Partea lui Hristos în acest plan, incluzând sacrificiul Său 
pentru a plăti pedeapsa pentru păcatele omenirii,  a fost stabilită de asemenea dela început 
(Apocalipsa 13:8; 1 Petru 1:18-20).  Acestea au fost veştile bune date lui Abraham – că 
prin descendentul lui, Isus Hristos, toate naţiunile vor fi binecuvântate (Galateni 3:8, 16). 
 
Puţini au înţeles înainte de Isus Hristos 
 
 Împărăţia lui Dumnezeu a fost proclamată de slujitorii lui Dumnezeu înainte de 
serviciul lui Isus Hristos pe pământ.  Regele David, în unii din psalmii săi, a privit 
profetic la Împărăţia lui Dumnezeu.  El a scris în Psalmul 145:10-13:  „Toate lucrările 
Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvânta.  Vor spune slava 
împărăţiei Tale, şi vor vesti puterea Ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta, şi 
strălucirea plină de slavă a împărăţiei Tale.  Împărăţia Ta este o împărăţie vecinică, şi 
stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.” 
 Profetul Daniel a cunoscut de asemenea despre sosirea Imperiului lui Dumnezeu.  
El, de asemenea, a fost inspirat să scrie realitatea viitoare a Împărăţiei:  „Dar domnia, 
stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor cari sunt pretutindeni supt ceruri, se vor da 
poporului sfinţilor Celui Prea Înalt. Împărăţia Lui este o împărăţie vecinică, şi toate 
puterile Îi vor sluji şi-l vor asculta!”  (Daniel 7:27). 
 Totuşi, chiar dacă evanghelia a provenit de la întemeierea omenirii şi a fost 
proclamată de-a lungul veacurilor, puţini au înţeles-o până când Isus Hristos şi apostolii 
au declarat-o lumii. 
 Dar dece?  Israelului antic, cum s-a notat mai devreme, i-a lipsit credinţa şi 
încrederea ca să înţeleagă şi să reacţioneze la ea  (Evrei 3:19, 4:2).  În plus, scripturile 
Vechiului Testament nu conectează toate piesele.  Ele au oferit priviri aţâţătoare la 
Împărăţie, dar înţelegerea mai bună a trebuit să aştepte până la sosirea lui Isus Hristos, 
dezvăluitorul „tainelor Împărăţiei cerurilor”  (Matei 13:11). 
 Când Isus Hristos a venit propovăduind evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu, El a 
clădit pe o fundaţie deja plănuită de Dumnezeu Tatăl dela început şi dezvăluită de 
prooroci mai devreme.  Ca mesager al Împărăţiei, El a dezvăluit adevăruri vitale care nu 
fuseseră înţelese din profeţiile Vechiului Testament.   
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 Una dintre marile neînţelegeri despre Împărăţie, neclarificată până a fost 
dezvăluită de Isus Hristos, a fost că vor fi o mie de ani de separaţie între prima Lui venire 
ca Mielul sacrificial al lui Dumnezeu (Ioan 1:29) până la reîntoarcerea Lui ca Împărat al 
Împărăţiei (Apocalipsa 19:11-16).  Venirea Lui a împlinit o parte vitală în evanghelia 
Împărăţiei – sacrificiul Lui a făcut posibilă iertarea, justificarea şi, în final, intrarea 
noastră în Împărăţie.  A doua Lui venire va aduce stabilirea acelei Împărăţii de necrezut. 
 Biblia proclamă dela început până la sfârşit un mesaj consecvent privitor la 
Împărăţia lui Dumnezeu, un mesaj transmis de-a lungul secolelor de slujitorii lui 
Dumnezeu.  Dar, paradoxal, partea din dezvăluirea despre Împărăţia lui Dumnezeu care a 
fost cel mai complet şi clar descrisă în profeţie după profeţie în Vechiul Testament – o 
împărăţie literală condusă de un Mesia proorocit – se pare să fie cel mai puţin înţeles 
aspect al evangheliei de astăzi. 
 Mulţi cred că adevărul fantastic, că adepţii lui Isus Hristos se vor bucura de viaţă 
veşnică într-o Împărăţie veşnică, face orice nevoie pentru o domnie pământească literală 
peste fiinţele umane fizice complet inutilă.  
 Dar ce spune Biblia?  Să punem de o parte toate ideile preconcepute, şi să credem 
învăţăturile simple ale Cuvântului lui Dumnezeu. 
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Sunt acolo evanghelii diferite? 
 

 
Ocazional Scriptura cheamă evanghelia pe 
alte nume decât „evanghelia împărăţiei lui 
Dumnezeu.”  Spre exemplu, Biblia vorbeşte 
despre „evanghelia lui Hristos” şi 
„evanghelia lui Dumnezeu”  (Romani 1:1, 
16). 
 Termenul „evanghelia lui 
Dumnezeu” simplu arată că a originat cu 
Dumnezeu.  Dumnezeu a predat mesajul pe 
pământ prin slujitorii Săi.  Petru ne spune că 
evanghelia a fost trimisă de la Dumnezeu 
prin Isus Hristos.  Observă Faptele 
Apostolilor 10:36-37:  „El a trimes Cuvântul 
Său fiilor lui Israel, şi le-a vestit Evanghelia 
păcii, prin Isus Hristos, care este Domnul 
tuturor.  Ştiţi vorba făcută prin toată Iudea, 
începând din Galilea, în urma botezului 
propovăduit de Ioan…” 
 Evanghelia lui Dumnezeu sunt 
veştile bune ale lui Dumnezeu despre 
Împărăţia lui Dumnezeu.  Evanghelia lui 
Isus Hristos sunt veştile bune pe care Isus le-
a adus ca mesager al lui Dumnezeu.  Toate 
sunt aceeaşi evanghelie; toate sunt parte din 
veştile minunate pe care Dumnezeu le are 
pregătite pentru omenire. 
 Într-o manieră asemănătoare, Pavel 
uneori a folosit termenul de „evanghelia 
mea”  (Romani 2:16; 16:25; 2 Timotei 2:8).  
Aceasta nu înseamnă că masajul a originat 
cu Pavel, nici că a fost o evanghelie despre 
Pavel.  A fost mesajul pe care el l-a primit 
direct dela Isus Hristos.  „…Evanghelia 
propovăduită de mine… n-am învăţat-o dela 
vreun om, ci prin descoperirea lui Isus 
Hristos”  (Galateni 1:11-12).  Folosirea lui 
Pavel a termenului de „evanghelia mea” este 
potrivită pentru că el a fost acela care a 
proclamat-o.   
 Veştile bune sunt numite de 
asemenea „Evanghelia harului lui 
Dumnezeu”  (Faptele Apostolilor 20:24).  
Dela început suntem chemaţi prin harul lui 
Dumnezeu., suntem justificaţi prin har şi 
suntem mântuiţi prin har (Galateni 1:6, 15; 

Romani 3:24; Efeseni 2:8).  „Evanghelia 
harului [graţiei]” este un alt termen potrivit 
care accentuează un alt aspect al aceleiaşi 
evanghelii pe care a propovăduit-o Isus 
Hristos:  dragostea extraordinară a lui 
Dumnezeu pentru noi, exprimată prin mila 
Lui pentru omenire.   
 Acest mesaj este numit de asemenea 
„Evanghelia mântuirii tale”  (Efeseni 1:13).  
Din cauză că intrarea noastră în Împărăţia lui 
Dumnezeu este sinonimă cu mântuirea 
noastră, nu este nici un conflict între aceşti 
termeni pentru evanghelie.  Fiecare îl 
completează şi îl întăreşte pe celălalt.   
 „Evanghelia păcii”  este folosit de 
asemenea ca să descrie veştile bune (Romani 
10:15; Efeseni 6:15).  Împărăţia lui 
Dumnezeu va aduce pace pe pământ – un 
rezultat important al încrederii şi acţiunii 
noastre asupra evangheliei Împărăţiei.  
Proorocind despre Împărăţia lui Dumnezeu, 
Isaia a zis,  „Şi mare va fi stăpânirea Lui şi 
pacea Lui nu va avea hotar”  (Isaia 9:7, 
Biblia Ortodoxă Română).   
 Toate aceste termene descriu aceeaşi 
evanghelie.  Ele accentuează aspecte diferite 
ale aceluiaşi mesaj minunat. Isus Hristos a 
venit propovăduind evanghelia Împărăţiei lui 
Dumnezeu (Marcu 1:14-15), a învăţat pe 
discipolii Săi să predice acelaşi mesaj (Matei 
10:7) şi a continuat să-l propovăduiască când 
le-a apărut discipolilor Săi după răstignirea 
Sa (Faptele Apostolilor 1:3).  După ce Isus a 
înviat din morţi, apostolii au propovăduit 
aceeaşi evanghelie, dar cu  înţelegerea 
adăugată a semnificaţiei sacrificiului şi 
învierii lui Hristos.  Deşi termenii care îl 
descriu pot fi diferiţi, mesajul este 
întotdeauna acelaş.  
 Gloriosul adevăr este că întregul 
mesaj minunat este o evanghelie fără cusur, 
şi „este puterea lui Dumnezeu spre 
mântuirea a tot celui care crede…”  (Romani 
1:16). 
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Capitolul 2 
 
 
 
 
 
 

Promisiunea unei  
Împărăţii care are să vină 
 
 
„Iar în vremea acestor regi, Dumnezeul cerului va ridica un regat veşnic care nu va fi 
nimicit niciodată şi care nu va fi trecut la alt popor; El va sfărâma şi va nimici toate 
aceste regate şi singur El va rămâne în veci”  (Daniel 2:44). 
 
 

Am văzut că Isus Hristos şi apostolii au propovăduit evanghelia – veştile bune – despre 
Împărăţia lui Dumnezeu.  Dar mai precis ce este această Împărăţie? 
 Există mai multe idei despre Împărăţia lui Dumnezeu.  Unii cred că este biserica.  
Alţii cred că este un concept eteric care se află în inimile Creştinilor.  Alţii cred că este 
bunătatea colectivă a omenirii.  
 Ce spune Biblia?  Ce este Împărăţia lui Dumnezeu? 
 Cuvântul tradus Împărăţie prin tot Noul Testament este cuvântul grec basileia, 
care denotă  „suveranitate, putere regală, [şi] dominion [teritoriu]”  (Dicţionarul Expositor 
complete al lui Vine al cuvintelor Vechiului şi Noului Testament [Vine’s Complete 
Expository Dictionary of Old and New Testament Words], 1985, „Împărăţia”).  O 
examinare cu atenţie a Bibliei dezvăluie că faza următoare a Împărăţiei lui Dumnezeu nu 
este nimic mai puţin decât o monarhie mondială pe care Dumnezeu o va stabili pe acest 
pământ prin Isus Hristos! 
 
O recapitulare a guvernelor lumii 
 
 Acest adevăr uimitor este foarte clar în multe din versurile din Biblie.  Profetul 
Daniel a fost inspirat să înregistreze o descriere a guvernelor lumii acoperind o perioadă 
de mii de ani.  Profeţia sa, înregistrată în Daniel 2:28-45, descrie visul regelui 
Nabucodonosor a cinci imperii mondiale.  Când noi citim versurile acestea, vedem că al 
cincilea imperiu, Împărăţia lui Dumnezeu, este  o împărăţie literală care nu a venit încă pe 
pământ. 
 În acest pasaj, Nabucodonosor, regele Babilonului, a visat despre o statuie uriaşă a 
unui om consistând dintr-un cap de aur, piept şi braţe de argint, burtă şi coapse de bronz, 
pulpele de fier şi picioarele compuse dintr-un amestec de fire şi lut.   
 Dumnezeu i-a dat lui Daniel, un profet la curtea lui Nabucodonosor, puterea de a 
interpreta visurile (Daniel 1:17; 2:28).  Prin inspiraţia lui Dumnezeu, Daniel a dezvăluit 
că patru diviziuni ale acestei statui erau actualmente patru împărăţii mondiale succesive.  
Dumnezeu, prin Daniel, a identificat pe prima dintre aceste împărăţii, capul de aur, ca 
fiind Imperiul Babilonian (Daniel 2:38). 
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 Următoarele două imperii sunt identificate în Daniel 8:1-21.  Acest capitol 
înregistrează un vis ulterior celui prezis, şi dă mai multe amănunte despre al doilea şi al 
treilea imperii.  Aceste două împărăţii, sunt identificate ca „regii Mezilor şi Persiei” şi 
„împărăţia Greciei.”  Istoria confirmă că Imperiul Babilonian a fost cucerit de Imperiul 
Medo-Persian  (înregistrat în Daniel 5:30-31), care la rândul său a fost răsturnat de 
Alexandru cel Mare. 
 În capitolul şapte aceste patru Împărăţii sunt descrise din nou, de data aceasta ca 
patru fiare sălbatice.  Acest vis caracterizează Împărăţiile ca fiare sălbatice, prezicând 
dominarea lor severă şi opresivă asupra subiecţilor lor. 
 A patra Împărăţie a fost caracterizată ca fiind deosebit de crudă.  Istoria 
înregistrează că Împărăţia greacă a lui Alexandru a fost urmată de imperiul roman.  
Această împărăţie este arătată aici că provoacă însăşi autoritatea lui Dumnezeu şi 
persecută pe sfinţii lui (Daniel 7:25).  Are 10 coarne (versul 7), care au 10 extinderi sau 
învieri ale celui de al patrulea imperiu de control mondial (versul 24).  Aceste extinderi 
ale celui de al patrulea imperiu continuă prin istorie până în zilele noastre, şi ultima 
extindere a acestui imperiu este descrisă ca existând la reîntoarcerea lui Isus Hristos 
(versurile 8-14). 
 
 

Este Împărăţia aici, acum? 
  
 
Cu puţin timp înainte de arestarea, 
judecata şi răstignirea Sa, Isus Hristos a 
proorocit despre o perioadă de tulburări 
şi nelinişte răspândite peste întreaga 
lume fără paralel în istoria umanităţii.  
Această perioadă va fi caracterizată de 
decepţie religioasă, războaie, cutremure, 
foamete şi boli epidemice, împreună cu 
alte evenimente catastrofice mari.   (Luca 
21:7-28).  În acest discurs Isus a spus 
răspicat că Împărăţia lui Dumnezeu nu 
era încă aici. 
 El le-a spus discipolilor Săi că, 
după toate evenimentele acestea, oamenii 
„vor vedea pe Fiul omului venind pe un 
nor cu putere şi slavă mare…când veţi 
vedea întâmplându-se aceste lucruri, să 
ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este 
aproape”  (versurile 27, 31).  Hristos a 
spus clar că Împărăţia lui Dumnezeu nu 
va fi stabilită pe pământ până după 
reîntoarcerea Sa triumfătoare cu putere şi 
slavă mare.  
 Hristos de asemenea a spus 
aceasta clar şi în alte ocazii.  Câţi dintre 
noi nu au recitat Tatăl Nostru fără să 
recunoască semnificaţia clară a 
cuvintelor pe care le ziceam?  Aceste 

cuvinte familiare au fost date de Isus 
Hristos în răspuns la cererea discipolilor 
de ai învăţa cum să se roage.  „Iată dar 
cum trebuie să vă rugaţi,” le-a spus Isus, 
„Tatăl nostru care eşti în ceruri! 
Sfinţească-se Numele Tău; vie împărăţia 
Ta…”(Matei 6:9-10).  Cea mai obişnuită 
rugăciune în Creştinătate recunoaşte că 
Împărăţia lui Dumnezeu nu este încă aici 
şi că Creştinii urmează să se roage 
fervent pentru sosirea ei! 
 Aproape de sfârşitul vieţii Sale, 
în timp ce era interogat de Pilat înaintea 
răstignirii Sale, Isus a declarat clar:  
„Împărăţia Mea nu este din lumea 
aceasta. Dacă ar fi Împărăţia Mea din 
lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat 
ca să nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar 
acum, Împărăţia Mea nu este de aici”  
(Ioan 18:36). 
 Atunci Pilat a cerut să ştie dacă 
Hristos era un împărat.  Hristos a 
răspuns:  „Tu zici că Eu sunt împărat. Eu 
spre aceasta M-am născut şi pentru 
aceasta am venit în lume…”  (versul 37, 
Biblia ortodoxă română). 
 Evrei 11 descrie credinţa 
slujitorilor lui Dumnezeu prin milenii.  
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Însumând istoria şi experienţele lor, 
versurile 13-14 ne spun:  „În credinţă au 
murit toţi aceştia, fără să fi căpătat 
lucrurile făgăduite: ci doar le-au văzut şi 
le-au urat de bine de departe, mărturisind 
că sunt străini şi călători pe pământ.  Cei 
ce vorbesc în felul acesta, arată desluşit 
că sunt în căutarea unei patrii.  Dacă ar fi 
avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, 
negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă 
în ea.  Dar doreau o patrie mai bună, 
adică o patrie cerească. De aceea lui 
Dumnezeu nu-i este ruşine să Se 

numească Dumnezeul lor, căci le-a 
pregătit o cetate.” 
 Chiar şi Avraam, tatăl 
credincioşilor, „aştepta cetatea care are 
temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este 
Dumnezeu”  (Evrei 11:10). 
 Deşi oamenii astăzi simt o 
anticipare a Împărăţiei lui Dumnezeu ce 
are să vină în vieţile lor (vezi „Cum 
suntem noi strămutaţi în Împărăţie?”, 
pagina 15), multe scripturi  arată clar că 
Împărăţia lui Dumnezeu nu a sosit încă, 
dar va fi stabilită pe pământ în viitor. 

 
Guvernele omeneşti înlocuite de Dumnezeu 
 
 În zilele acestei a patra împărăţii Dumnezeu va înlocui aceste împărăţii pământene 
cu Împărăţia Sa.  „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”  
(Daniel 2:44).  Noi vedem că imperiul al patrulea va continua să domnească până când 
Hristos se reîntoarce să-Şi stabilească Împărăţia Sa pe pământ. 
 Împărăţia lui Dumnezeu,  – prezisă repetat de Daniel – este aceeaşi Împărăţie 
despre care a predicat Isus Hristos.  Nu poate fi nici o greşeală asupra naturii acestei 
Împărăţii.  Toate cele patru împărăţii descrise în Daniel 2, 7 şi 8 au domnit peste oameni 
şi ţări.  Ele au fost mari imperii lumeşti cu teritorii şi autoritate de domnit, războindu-se 
împotriva, şi cucerind, alte naţii.  Ele au avut împăraţi, guverne, legi şi supuşi.  Ele au fost 
împărăţii literale, ale căror ruine sunt vizibile până astăzi. 
 Tot aşa şi Împărăţia lui Dumnezeu va fi o împărăţie literală domnind peste 
pământul întreg.  Daniel 7:27, vorbind despre stabilirea acestei Împărăţii, adaugă:  „Dar 
domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor cari sunt pretutindeni supt ceruri, se vor 
da poporului sfinţilor Celui Prea Înalt. Împărăţia Lui este o împărăţie vecinică, şi toate 
puterile Îi vor sluji şi-l vor asculta!” 
 Versul 14 indică şi mai clar că aceasta va fi o împărăţie literală, cu dominaţie 
mondială.  Daniel descrie ce a văzut el într-un vis despre Isus Hristos în viitor:  „…I S-a 
dat stăpânire, slavă 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.” 
 
Marile puteri vor cădea 
 
 Minunatele veşti ale venirii Împărăţiei lui Dumnezeu sunt inima şi miezul 
mesajului lui Isus Hristos pentru omenire.  Isus se va reîntoarce pe pământ şi Îşi va stabili 
această Împărăţie.  El va fi Domnitorul Împărăţiei lui Dumnezeu.  Observă această 
profeţie a reîntoarcerii lui Isus Hristos:  „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). 
 Guvernele omenirii, cu inerenta lor lipsă de putere de a rezolva problemele 
omeneşti care sunt înrădăcinate în inabilitatea omenirii de a alege modul corect de a trăi 
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(Proverbe 16:25), vor fi înlocuite cu o formă de guvernare care în sfârşit va rezolva aceste 
probleme.  Însuşi Isus Hristos va domni peste naţiunile pământului! 
 Aceasta este evanghelia – veştile bune – pe care le-a predicat Isus Hristos.  
Focarul mesajului lui Isus Hristos a fost anunţarea unui guvern mondial ce avea să vină 
(Luca 21:31).  Acest guvern nu va fi o condus de oameni motivaţi de egoism dar de Însuşi 
Isus Hristos, sub direcţia Dumnezeului Atotputernic! 
 Daniel nu a fost singurul profet care a vorbit despre această epocă.  Mica 4:1-3 de 
asemenea descrie această perioadă de pace fără precedent:  „În vremile de pe urmă, 
muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra 
dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el. 

“Neamurile se vor duce cu grămada la el, şi vor zice: „Veniţi, haidem 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. 

„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.” 

Aşa cum este descris în acest pasaj, când Isus Hristos stabileşte guvernul Său, 
omenirea va recunoaşte binecuvântările care decurg din supunerea legilor şi căilor lui 
Dumnezeu şi se vor aduna să înveţe acel mod de viaţă.  Hristos va rezolva disputele dintre 
popoare şi va trebui să „hotărască între neamuri puternice” care refuză direcţia şi 
autoritatea Lui. 
 
 

Este Împărăţia înăuntrul tău? 
 
 
 Multă lume crede că Isus Hristos a 
predicat că Împărăţia lui Dumnezeu este 
ceva ce nu există decât în inimile şi minţile 
credincioşilor.  Ei bazează aceasta pe Luca 
17:20-21, care zice:  „Şi fiind întrebat de 
farisei când va veni împărăţia lui Dumnezeu, 
le-a răspuns şi a zis: Împărăţia lui Dumnezeu 
nu va veni în chip văzut.   Şi nici nu vor 
zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată, 
împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul 
vostru.” 
 Asemenea presupuneri sunt 
incorecte pentru mai multe motive.  
Cuvântul grec entos, tradus „înăuntru,” este 
tradus mai potrivit „în mijlocul a”  
(Dicţionarul Expositor complet al lui Vine al 
cuvintelor Vechiului şi Noului Testament 
[Vine’s Complete Expository Dictionary of 
the Old and New Testament Words], 
„Înăuntru”).  Mai multe traduceri, incluzând 
Noua Biblie Americană Standard [New 
American Standard Bible], Versiunea 
Modernă King James [Modern King James 
Version] şi Traducerea Literală a lui Green 
[Green’s Literal Translation], traduc 

cuvintele lui Isus ca „împărăţia lui 
Dumnezeu care este în mijlocul vostru.” 
 Isus Hristos nu ar fi putut să le 
spună fariseilor aici că Împărăţia lui 
Dumnezeu era ceva care exista înăuntrul 
minţilor şi inimilor lor – după toate, ei 
vroiau să-L distrugă (Matei 12:14,  Marcu 
3:6). 
 În schimb, în acest pasaj Hristos 
arăta spre paradoxul că fariseii nu aveau 
discernământul spiritual de a recunoaşte că 
mesajul Împărăţiei lui Dumnezeu era la 
îndemână şi le era oferit (Matei 23:15-17).  
Pentru a sublinia acest punct, Isus,  
referindu-se la El Însuşi, a zis:  „Împărăţia 
lui Dumnezeu este între voi.”   
 În loc de a le spune fariseilor că 
Împărăţia lui Dumnezeu este ceva existând 
în inimile lor, Isus Hristos  i-a avertizat că ei 
erau atât de orbi spirituali că ei nu erau în 
stare să recunoască în El chiar personificarea 
acelei Împărăţii. 
 Nu există nici o bază în acest pasaj 
pentru a crede că Împărăţia lui Dumnezeu 
locuieşte în inima vre-unuia. 
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Este Biserica Împărăţia? 
 
 
Unii cred că Biserica este Împărăţia lui 
Dumnezeu.  Deşi există o legătură între 
cele două, ele nu sunt identice.  Isus 
Hristos este Capul Bisericii (Efeseni 
1:22), care este corpul de credincioşi 
chemat de Dumnezeu ca să proclame 
venirea Împărăţiei.   
 Hristos conduce Biserica Sa, 
astfel ea este sub suveranitatea şi 
autoritatea Lui regală.  Noi am putea 
spune că Biserica este precursoarea 
venirii Împărăţiei lui Dumnezeu.  Sau, 

punând-o în termenii folosiţi de Isus 
Hristos, noi am putea spune că Împărăţia 
lui Dumnezeu este asemănătoare cu 
proverbiala sămânţă de muştar, aşteptând 
germinaţia şi creşterea rapidă la 
reîntoarcerea lui Isus (Matei 13:31-32). 
 Biblia, totuşi, nu foloseşte nici 
odată termenul „împărăţie” aplicat direct 
la Biserică.  În schimb, se referă la 
guvernul proorocit al lui Dumnezeu 
domnind peste omenire. 

 
Profeţiile despre domnia lui Isus Hristos 
 
 Isaia, vorbind despre viitoarea domnie a lui Isus Hristos, descrie ce fel de 
domnitor va fi El:  „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…”            
(Isaia 9:6-7).   
 „Judecată şi neprihănire” vor fi caracteristicile domniei lui Hristos ce are să vie, în 
contrast cu nedreptatea, miopia şi opresiunea care atât de des caracterizează guvernele 
lumii.  Pacea va izbucni prin toată lumea – în căsătorii, familii, comunităţi şi naţiuni.  
Cum a fost profesat „o pace fără de sfârşit” va exista sub domnia lui Isus Hristos.  Prinţul 
păcii va aduce calm şi bunăvoinţă unei lumi care nu a cunoscut niciodată adevărata Pace.   
 Sub conducerea dreaptă a lui Isus Hristos, omenirea în sfârşit  va învăţa căile lui 
Dumnezeu şi va trăi această pace minunată.  Instituţiile de educaţie vor învăţa poporul 
cum să trăiască, nu numai cum să-şi câştige existenţa.  Principiile biblice pentru relaţii 
sănătoase şi durabile vor fi explicate complet.  „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).  Milioane multiple de oameni care nu au 
cunoscut niciodată legile sau căile lui Dumnezeu în sfârşit vor avea acces la această 
informaţie minunată, mântuitoare. 
 
Cauzele problemelor omenirii 
 
 Omenirea a avut timp de mii de ani să experimenteze cu guverne, administraţii şi 
stiluri de viaţă, aşa că dece nu am fost în stare să ne rezolvăm problemele? 
 Guvernul omenesc nu a avut succes pentru că, în ultimă analiză, omenirea pur şi 
simplu nu ştie cum să trăiască.  Dumnezeu ne avertizează prin profetul Ieremia că:  „nu 
este în voia omului calea lui, nici în voia celui ce merge, putinţa să-şi îndrepte paşii săi”  
(Ieremia 10:23, Biblia Ortodoxă Română).  
 Solomon, împăratul vechiului Israel, a spus-o direct:  „Multe căi pot părea bune 
omului, dar la urmă se văd că duc la moarte”  (Proverbe 14:12, 16:25). 
 Trist, omenirea a dovedit pentru generaţii adevărul acestor cuvinte.  Sub domnia 
omenească, lumea nu a cunoscut niciodată un timp în care să nu fi fost război, durere, 
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tulburări sau suferinţe.  Condiţiile de astăzi sunt atât de grave încât omenirea are puterea 
de a eradica viaţa omenească de pe faţa pământului de mai multe ori! 
 Pentru ce ar fi aşa? 
 Lumea noastră este ameninţată de probleme copleşitoare pentru că noi l-am 
respins pe Dumnezeu.  Însuşi Dumnezeu a spus-o clar de-a lungul veacurilor prin profeţii 
Săi.  Sub inspiraţia lui Dumnezeu, Împăratul David a scris că: „S-au stricat oamenii, fac 
fapte urâte; nu este nici unul care să facă binele.  Domnul Se uită dela înălţimea cerurilor 
peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere, şi care să caute pe 
Dumnezeu.  Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au dovedit nişte netrebnici; nu este nici unul care 
să facă binele, nici măcar unul”  (Psalm 14:1-3). 
 Profetul Ieremia a observat de asemenea că oamenii sunt în mare măsură orbiţi de 
decepţia propriilor lor motive şi intenţii rele.  „Inima este nespus de înşelătoare şi de 
deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?”  (Ieremia 17:9). 
 
 

Cum suntem noi „Strămutaţi în Împărăţie”? 
 
 
 Coloseni 1:13 îi descrie pe sfinţii în 
viaţă ca fiind „strămutaţi” în Împărăţie.  Ca 
atare, acest pasagiu ar părea să implice că 
Creştinii ar fi acum în Împărăţia lui 
Dumnezeu.  Totuşi, este clar că nu este 
acesta cazul, pentru că 1 Corinteni 15:50 ne 
spune clar că:  „nu poate carnea şi sângele să 
moştenească Împărăţia lui Dumnezeu.”   
 Parte din confuzia de aici vine dela 
semnificaţia cuvântului împărăţie.  Adăugat 
la a  însemna o împărăţie literală, cuvântul 
grec basileia, tradus „împărăţie,” denotă 
suveranitate şi putere regală (Dicţionarul 
Expositor complet al lui Vine al cuvintelor 
Vechiului şi Noului Testament [Vine’s 
Complete Expository Dictionary of the Old 
and New Testament Words], „Împărăţie”). 
 Acest pasagiu din Coloseni arată că 
suveranitatea şi puterea lui Dumnezeu încep 
în viaţa Creştinului la convertire.  Noua 
versiune internaţională de studiu al Bibliei 
(The New International Version Study 
Bible) explică cum că în acest vers cuvântul 
împărăţie „nu se referă la un teritoriu dar la 
autoritate, domnie sau putere suverană a 
unui împărat.  Aici înseamnă că Creştinul nu 
mai este sub dominarea răului (întuneric) dar 
sub domnia binevoitoare a Fiului lui 
Dumnezeu.” 
 Virtual toate celelalte ocazii de 
folosire a basileia, când se referă la 
Împărăţia lui Dumnezeu, indică spre un 
dominion literal pe care Hristos îl va stabili 
la reîntoarcerea Sa (Matei  6:33; Apocalipsa 
11:15).  Ca „moştenitori ai lui Dumnezeu” în 

pregătire pentru a moşteni acea Împărăţie 
viitoare (Romani 8:15-17; Matei 25:34; 
Apocalipsa 30:4, 6), Creştinii sunt astfel deja 
supuşi ai suveranităţii şi autorităţii 
Împărăţiei, deşi nu sunt încă locuitori ai ei.   
 Isus Hristos, domnitorul Împărăţiei 
ce are să vină, este acum Domnul şi Stăpânul 
Creştinilor (Filipeni 2:9-11).  Dumnezeu 
conduce vieţile creştinilor convertiţi care I se 
supun de bunăvoie Lui şi legilor Sale.  Ei 
înşişi se supun „basileia” lui Dumnezeu – 
puterea şi suveranitatea Lui regală.  Ei 
individual sunt parte din Biserică, Trupul lui 
Hristos, pe care Dumnezeu o conduce de 
asemenea.  Dar Biserica colectiv priveşte 
spre viitoarea domnie mondială a lui 
Dumnezeu când basileia va fi total stabilită.   
 Contextul conducând la Coloseni 
1:13, de asemenea ajută să clarifice înţelesul.  
Versul 9 începe cu o descriere a punctelor pe 
care Pavel şi Timotei le includ în rugăciunile 
lor.  Una dintre binecuvântările pentru care 
erau ei recunoscători a fost aceea că 
Dumnezeu îi calificase pe ei si pe alţi 
membri să primească moştenirea sfinţilor 
(versul 12). 
 Această moştenire, viaţa veşnică, nu 
vine până când Hristos nu se reîntoarce (1 
Corinteni 15:50-52; Romani 8:17).  De aceea 
Biblia se referă la sfinţi ca moştenitori ai 
Împărăţiei (Iacov 2:5). 
 Versul 13 din Coloseni 1 continuă 
această temă, adăugând că acei care se 
calificau ca moştenitori,  acei a căror situaţie 
se schimbase dela ne-moştenitori la 
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moştenitori, erau de asemenea „strămutaţi,” 
sau transferaţi, din puterea întunericului la 
Împărăţia lui Dumnezeu. 
 Noi, ca sfinţi ai zilelor moderne, de 
asemenea schimbăm sistemul de 
guvernământ când suntem convertiţi.  Noi ne 
dăm acum loialitatea şi supunerea Împărăţiei 
lui Dumnezeu, chiar dacă Împărăţia nu a 
venit încă complect. 
 În 2 Corinteni 5:20, Pavel foloseşte 
o comparaţie diferită ca să ne ajute să 

înţelegem aceasta, chemându-ne 
„ambasadori.”  Un ambasador este cineva 
care reprezintă o împărăţie sau alt guvern, 
dar locuieşte într-o ţară diferită.  Creştinii 
sunt deci ambasadori pentru  
Împărăţia lui Dumnezeu, reprezentând 
modul Lui de viaţă în situaţia şi epoca 
noastră curentă lumească în care ne aflăm.  
Noi nu suntem încă în Împărăţia lui 
Dumnezeu. 

  
Omenirea s-a separat de Dumnezeu 
 

Profetul Isaia a adăugat:  „Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să 
mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de 
despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-l 
împiedecă să v-asculte!  Căci mâinile vă sunt mânjite de sânge, şi degetele de nelegiuiri; 
buzele voastre spun minciuni, şi limba voastră vorbeşte nelegiuiri.  Nici unuia nu-i place 
dreptatea, nici unul nu se judecă cu dreptate; ei se bizuiesc pe lucruri deşerte şi spun 
neadevăruri, zămislesc răul, şi nasc nelegiuirea. 

„Picioarele lor aleargă spre rău, şi se grăbesc să verse sânge nevinovat; gândurile 
lor sunt gânduri nelegiuite, prăpădul şi nimicirea sunt pe drumul lor.  Ei nu cunosc calea 
păcii, şi în căile lor nu este dreptate; apucă pe cărări sucite: oricine umblă pe ele, nu 
cunoaşte pacea”  (Isaia 59:1-4, 7-8). 

Căile lui Dumnezeu sunt diferite de cele ale omului.  „Căci gândurile Mele nu 
sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul.  Ci cât sunt de 
sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile 
Mele faţă de gândurile voastre”  (Isaia 55:8-9). 

Apostolul Pavel descrie rezultatele inevitabile ale respingerii lui Dumnezeu şi a 
modului Lui de viaţă:  „Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, 
Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.  Astfel au 
ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini 
de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şopotitori, 
bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, 
neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, 
neînduplecaţi, fără milă.  Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac 
asemenea lucruri, sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de 
buni pe cei ce le fac”  (Romani 1:28-32). 
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Cum este Împărăţia „la îndemână”? 
 
 
Când Isus a venit propovăduind 
Împărăţia lui Dumnezeu , el a zis că este 
„la îndemână” şi ne-a poruncit să ne 
pocăim şi să credem veştile bune despre 
Împărăţie (Marcu 1:14-15; Matei 4:7).  
Cuvântul grec tradus „la îndemână” este 
engizo.  Înseamnă să se vină aproape de 
ceva.  Nu implică ceva venit realmente, 
dar numai că este aproape de a se 
împlini.   
 Biblia în Engleza de Bază [The 
Bible in Basic English], Noua Versiune 
Internaţională [New International 
Version] şi Versiunea Engleză de Astăzi 
[Today’s English Version]  recunosc 
această diferenţă, traducând fraza din 
Marcu 1:15 ca „Împărăţia lui Dumnezeu 
este aproape.” 
 Alte traduceri, inclusiv Versiunea 
Nouă Standard Revizuită [New Revised 
Standard Version], Versiunea Modernă a 
lui King James [Modern King James 
Version] şi Versiunea Literală a lui 
Green [Green’s Literal Translation] 

declară că această  
Împărăţie „se apropie” sau „a venit 
aproape.”  Ele o fac clar că Împărăţia lui 
Dumnezeu nu a sosit încă, dar că este 
aproape. 
 Ce zicea Isus avea de a face cu 
mesajul Împărăţiei, şi de asemenea 
prezenţa Lui ca Împărat al Împărăţiei.  
Împărăţia, în sensul acela a fost foarte 
aproape de ei,  chiar dacă pentru câtva 
timp nu avea să sosească în modul literal 
în care Dumnezeu l-a dezvăluit lui 
Daniel. 
 Isus Hristos a fost personificarea 
mesagiului Împărăţiei.  El a fost 
Domnitorul, Împăratul Împărăţiei.  El a 
fost reprezentantul ei, Acela prin care 
omenirea va putea intra în Împărăţie.   
 Mesajul Său a fost ca oamenii să 
se pocăiască, să creadă veştile bune 
aduse de El, să creadă veştile bune pe 
care le-a adus El şi să pună mesajul în 
acţiune, schimbând vieţile lor ca să 
reflecte implicarea şi dedicarea lor.  

 
  
Cum va interveni Isus să salveze omenirea 
 
 Lăsată singură, omenirea ar anihila toată viaţa pe pământ.  Pare aceasta să fie 
şocant? Este.  Însuşi Isus Hristos a spus-o!  Descriind perioada imediat înainte de 
reîntoarcerea Lui pe pământ, El a zis:  „Pentrucă atunci va fi un necaz aşa de mare, cum 
n-a fost niciodată dela începutul lumii până acum, şi nici nu va mai fi.  Şi dacă zilele 
acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor 
fi scurtate”  (Matei 24:21-22). 
 Isus Hristos ne spune că El va trebui să intervină ca să ne salveze de noi înşine.  
„Îndată după acele zile de necaz, „soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, 
stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.”  Atunci se va arăta în cer 
semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului 
venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă”  (Matei 24:29-30). 
 Acest eveniment glorios este descris cu mai multe amănunte în Apocalipsa 19:11-
16:  „Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el, se 
cheamă „Cel credincios” şi „Cel adevărat”, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.  Ochii Lui 
erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti, şi purta un 
nume scris, pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur.  Era îmbrăcat cu o haină 
muiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu.”  Oştile din cer Îl urmau 
călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat.  Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, 
ca să lovească Neamurile cu ea, pe cari le va cârmui cu un toiag de fer. Şi va călca cu 



The Gospel of the Kingdom - Evanghelia Împărăţiei.doc  - 18 - 

picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu.  Pe haină şi pe 
coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.”   
 
Împărăţia milenară şi dincolo  de aceasta 
 

Isus Hristos va introduce o împărăţie literală, Împărăţia lui Dumnezeu, pe pământ. 
Dar acesta nu este sfârşitul poveştii.  Observă Apocalipsa 11:15:   „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!” 

Am văzut că Isus Hristos Îşi va stabili domnia peste naţiuni într-o împărăţie 
literală.  Această împărăţie este descrisă în Apocalipsa 20:3-7 ca durând 1000 de ani.  
Totuşi, în versul citat mai sus, ni se spune că, „El va împărăţi în vecii vecilor!”  Cu alte 
cuvinte, domnia de o mie de ani  (numită în mod obişnuit Millennium,  latin pentru „o mie 
de ani” este abia începutul domniei eterne a lui Isus Hristos în Împărăţia lui Dumnezeu.   

Într-adevăr, domnia milenară pe care Isus Hristos o împărtăşeşte cu sfinţii înviaţi 
– cărora le va fi dată Împărăţia – va avea loc exact pentru scopul de a oferi intrarea în 
eterna Împărăţie a lui Dumnezeu întregii omeniri.  Milioane de fiinţe omeneşti fizice în 
viaţă la reîntoarcerea lui Isus Hristos vor trăi în mileniu, şi deci multe generaţii de oameni 
vor fi născuţi şi vor trăi în timpul acela.  Lor toţi le va fi oferită ocazia de a fi schimbaţi 
din viaţa şi corpul fizic la duh, să le fie acordată viaţa veşnică şi să intre în veşnica 
Împărăţie a lui Dumnezeu. 

Adevărul că Împărăţia lui Dumnezeu este în final o împărăţie veşnică, nu numai 
pentru o perioadă de o mie de ani, este explicată clar de Isus Hristos.  În Matei 19:16, noi 
citim despre un om tânăr bogat care l-a întrebat pe Isus întrebarea fundamentală:  
„Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa vecinică?”  Isus a continuat să-i explice ce 
trebuia să facă acest om tânăr.  Când a devenit clar că el nu era înclinat să facă ce-i 
poruncise Isus, Isus a continuat să zică în versul 24  „este mai uşor să treacă o cămilă prin 
urechea acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu.”  Aici, intrarea în 
Împărăţia lui Dumnezeu este egalată cu viaţa veşnică. 

Da, domnia milenară a lui Isus Hristos va deschide poarta pentru milioane de 
fiinţe umane, fiind atunci conduşi deja de Împărăţia lui Dumnezeu, să fie mântuiţi şi 
actualmente să intre în eterna Împărăţie a lui Dumnezeu.  Mileniul, un timp de pace fără 
paralel, prosperitate şi fericire, va fi numai o pregustare a şi mai marei Împărăţii eterne.  
 
Cerurile şi pământul transformate 
 
 După ce s-au terminat o mie de ani, sunt proorocite încă o altă secvenţă de 
evenimente de necrezut, după cum citim în Apocalipsa 21:1-7:  „Apoi am văzut un cer 
nou şi un pământ nou; pentrucă cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai 
era.  Şi eu am văzut coborându-se din cer dela Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalem, 
gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.  Şi am auzit un glas tare, care ieşea din 
scaunul de domnie, şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei 
vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.  El va şterge 
orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, 
nici durere, pentrucă lucrurile dintâi au trecut.” 

Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a 
adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”  Apoi mi-a 
zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete, îi voi 
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da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.  Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu 
voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.” 

Accesul la pomul vieţii – viaţa veşnică, dela care omenirea a fost oprită din timpul 
lui Adam şi Eva (Genesa 3:22-24) – va fi dat acelora care cu supunere ţin poruncile lui 
Dumnezeu (Apocalipsa 22:14). 

Viaţa eternă, ca copii ai lui Dumnezeu, îi aşteaptă pe cei care intră în Împărăţia 
Sa! 
 

Conducătorul Împărăţiei întunericului spiritual 
 
 
 Faptul trist rămâne că aceasta nu 
este lumea lui Dumnezeu.  Împărăţia lui 
Dumnezeu nu este încă parte din această 
lume, cum a făcut-o clar Isus Hristos în 
Ioan 18:36.  Este chiar mai tragic că o 
altă fiinţă este conducătoarea acestei 
lumi, chiar aici şi chiar acum – Satana 
diavolul. 
 Apostolul Pavel a descris orbirea 
spirituală care învăluieşte lumea şi a 
indicat sursa acestei orbiri.  „Şi dacă 
Evanghelia noastră este acoperită, este 
acoperită pentru cei ce sunt pe calea 
pierzării,  a căror minte necredincioasă a 
orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca 
să nu vadă strălucind lumina Evangheliei 
slavei lui Hristos, care este chipul lui 
Dumnezeu”  (2 Corinteni 4:3-4). 
 Cine este dumnezeul acestui 
veac?  El nu este nimeni altul decât 
Satana, marele înger extraordinar căzut 
(Ezekiel 28:14-17).  Într-adevăr el este 
conducătorul acestei lumi.  Isus Hristos a 
recunoscut aceasta, spunând că la 
judecată „stăpânitorul lumii acesteia va fi 
aruncat afară”  (Ioan 12:31). 
 Deşi noi nu-l putem vedea pe 
Satana, influenţa lui asupra lumii este 
pătrunzătoare.  Pavel a înţeles aceasta, 
spunând membrilor din Efes, „Voi eraţi 
morţi în greşelile şi în păcatele voastre, 
în cari trăiaţi odinioară, după mersul 
lumii acesteia, după domnul puterii 
văzduhului, al duhului care lucrează 
acum în fiii neascultării”  (Efeseni 2:1-
2.). 

 Rezultatul influenţei diavolului 
este că, înainte de convertire, „eram şi 
noi toţi odinioară, când trăiam în poftele 
firii noastre pământeşti, când făceam 
voile firii pământeşti şi ale gândurilor 
noastre, şi eram din fire copii ai mâniei, 
ca şi ceilalţi”   (versul 3). 
 Satana influenţează omenirea 
spiritual ca să respingă pe Dumnezeu şi 
Legea lui.  Sub influenţa Satanei, 
„Fiindcă umblarea după lucrurile firii 
pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui 
Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii 
lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se 
supună”  (Romani 8:7). 
 Separat de Dumnezeu, omul 
alege să meargă pe calea sa, cu rezulte 
tragice.  „Multe căi pot părea bune 
omului, dar la urmă se văd că duc la 
moarte” (Proverbe 14:12; 16:25). 

Influenţa Satanei este atât de 
mare că el „înşeală întreaga lume”  
(Apocalipsa 12:9), „că toată lumea zace 
în cel rău”  (1 Ioan 5:19).  Sub influenţa 
Satanei, omenirea a refuzat revelaţia şi 
ghidarea lui Dumnezeu şi a construit 
societăţi şi civilizaţii pe o fundaţie 
greşită. 
 Când Isus Hristos se reîntoarce, 
„Împărăţia lumii a trecut în mâinile 
Domnului nostru şi ale Hristosului Său. 
Şi El va împărăţi în vecii vecilor”  
(Apocalipsa 11:15).  Lumea Satanei, 
construită pe o fundaţie de minciuni şi 
înşelăciuni, se va prăbuşi fiind înlocuită 
de Împărăţia adevărului şi a luminii. 

 
. 
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Profeţiile despre venirea Împărăţiei lui Dumnezeu 
 
 
 Ce fel de viitor are pregătit 
Dumnezeu pentru planeta pământ?  Prin 
profeţii Săi Dumnezeu dezvăluie multe 
amănunte specifice despre cum va fi 
transformată această lume în Împărăţia 
lui Dumnezeu.  Observă câteva dintre 
profeţiile despre lumea minunată pe care 
Dumnezeu a plănuit-o pentru noi. 
 
O lume de pace fără egal.  

„…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 smochinul lui, şi nimeni nu-l 
va mai turbura…” (Mica 4:3-4). 

„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) 
 
Natura animalelor sălbatice va fi 
schimbată 
 „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…”  (Isaia 11:6). 
 
O lume de belşug agricol 
 „„Iată, vin zile, zice Domnul, 
când plugarul va ajunge pe secerător, şi 
cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăştie 
sămânţa, când mustul va picura din 
munţi şi va curge de pe toate 
dealurile…ei vor zidi iarăş cetăţile 
pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le 
vor bea vinul, vor face grădini şi le vor 
mânca roadele”  (Amos 9:13-14). 

 „…le voi trimete ploaie la vreme, 
şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată!  
Pomul de pe câmp îşi va da rodul, şi 
pământul îşi va da roadele…(Ezekiel 
34:26-27). 
 
Deşertul va fi schimbat 
 „…în pustie vor ţâşni ape, şi în 
pustietate pâraie; marea de nisip se va 
preface în iaz şi pământul uscat în 
izvoare de ape…”  (Isaia 35:6:7).  
 
Bolile şi maladiile vor fi vindecate 
 „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”  
(Isaia 35:5-6). 
 
Omenirii va fi dată o nouă inimă şi spirit 
 „Le voi da o altă inimă, şi voi 
pune un duh nou în voi…ca să urmeze 
poruncile Mele, să păzească şi să 
împlinească legile Mele; şi ei vor fi 
poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul 
lor”  (Ezekiel 11:19-20). 
 
Naţiunile vor învăţa căile lui Dumnezeu 
 „Neamurile se vor duce cu 
grămada la el, şi vor zice: „Veniţi, 
haidem să ne suim la muntele 
Domnului…ca să ne înveţe căile Lui, şi 
să umblăm pe cărările Lui! Căci din Sion 
va ieşi Legea…”  (Mica 4:2). 
 
Isus Hristos va domni peste întreaga 
lume 
 „Căci un Copil ni s-a născut, un 
Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul 
Lui …El va face ca domnia Lui să 
crească, şi o pace fără sfârşit va da…”  
(Isaia 9:6-7).  
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Capitolul 3 
 
 
 
 
 
 

Evanghelia lui Isus Hristos:  
Mântuirea în Împărăţie 
 
„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu 
pentru mântuirea fiecăruia care crede…”  (Romani 1:16). 
 

Noi am văzut că Isus Hristos a propovăduit „evanghelia Împărăţiei” şi că El i-a trimis 
pe discipolii Săi să proclame mesajul înainte de răstignirea Lui.  Totuşi, după moarte şi 
învierea lui Hristos, o altă accentuare a apărut în mesajul propovăduit de apostoli, una 
care nu ar fi fost posibilă înainte de moartea lui Hristos – Isus Hristos a plătit pedeapsa 
pentru păcatele omenirii!  Făcând aceasta, El a devenit Mântuitorul tuturor acelora care Îi 
vor accepta sacrificiul şi vor trăi o viaţă creştinească. 
 După Ziua de Pentecost, apostolii au continuat să proclame Împărăţia lui 
Dumnezeu întocmai cum o făcuseră când Hristos a umblat pe pământ, dar acum ei au 
înţeles şi au vorbit într-o altă dimensiune:  viaţa veşnică în Împărăţia aceea a fost acum 
posibilă prin sacrificiul lui Isus Hristos ca Mântuitorul omenirii şi prin rolul Lui continuu 
de Marele nostru Preot. 
 Astăzi, unii privesc termenii biblici de „evanghelia Împărăţiei” şi „evanghelia lui 
Hristos” ca şi cum ar fi mesaje diferite.  În realitate, însă, ele sunt unul şi acelaşi.  
Evanghelia Împărăţiei este mesajul pe care Isus Hristos l-a adus şi proclamat.  Evanghelia 
lui Hristos este de asemenea mesajul pe care Isus Hristos l-a propovăduit, împreună cu 
mesajul privind viaţa, moartea şi sacrificiul Lui pentru beneficiul nostru, care fac posibilă 
viaţa veşnică în Împărăţie.  Împărăţia lui Dumnezeu poate fi obţinută numai prin rolul 
central al lui Isus Hristos ca Mântuitor personal al tuturor celor care ar intra în Împărăţia 
aceea. 
 Înţelegerea mai profundă a apostolilor devine mai evidentă în scrisorile lor şi în 
alte mesaje după moartea şi învierea lui Isus Hristos.  Lumea din vremea lui Hristos s-a 
aşteptat la un Mântuitor cuceritor care ar arunca jos jugul conducătorilor romani în Iudea 
şi ar stabili o împărăţie nouă.  Discipolii lui Hristos L-au recunoscut pe El ca fiind Mesia  
şi L-au chemat „Hristos” (Matei 16:16), ceea ce în greacă înseamnă cel miruit – la fel cu 
cuvântul Ebraic „Messiah” (Ioan 1:41; 4:25).  Termenul miruit înseamnă unul care a fost 
ales să fie Împărat al Împărăţiei Mesianice. 
 
Noul înţeles al lui Mesia 
 
 Credincioşii Evrei din Biserica dela început ar fi înţeles fraza „evanghelia lui 
Hristos” ca un mesaj acoperind cu mult mai mult decât persoana lui Isus Hristos.  Cum 
cuvântul Hristos înseamnă „Mesia,” – ei au înţeles mesajul apostolilor ca „evanghelia lui 
Mesia” – veştile bune ale Împăratului Împărăţiei lui Dumnezeu.  Pentru ei, veştile bune 
nu au fost numai că Hristos a murit pentru păcatele omenirii, dar că Mesia venise şi avea 
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să se reîntoarcă, stabilind Împărăţia lui Dumnezeu şi împlinind multe din profeţiile 
domniei Sale glorioase. 
 Ideea unei Împărăţii stabilite de Mesia nu a fost nouă pentru adepţii lui Hristos.  
Scripturile înregistrează că „ei credeau că Împărăţia lui Dumnezeu are să se arate îndată”  
(Luca 19:11).  Când Hristos le-a apărut din nou după învierea Sa, discipolii au întrebat, 
„Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”  (Faptele 
Apostolilor 1:6). 
 Ceea ce apostolii nu au putut pricepe în timpul vieţii lui Hristos a fost că Mesia, 
pe care ei L-au aşteptat să vină ca un împărat cuceritor, trebuia să moară mai întâi pentru 
a plăti pedeapsa pentru păcatele omenirii.  Chiar şi când Isus Hristos a dezvăluit acest 
adevăr discipolilor, ei au refuzat să-l accepte.  Nu cu mult înainte de moartea Sa, „De 
atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalem, 
să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din 
partea cărturarilor; că are să fie omorât, şi că a treia zi are să învieze.  Petru L-a luat       
de o parte, şi a început să-l mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi 
se întâmple aşa ceva!”  (Matei 16:21-22).  Nu numai că ei nu au înţeles acest aspect al 
misiunii lui Hristos, dar ei au refuzat s-o creadă. 
 Este de înţeles atunci, că discipolii au fost şocaţi când Conducătorul lor, care se 
aşteptau să răstoarne guvernul de ocupaţie roman dela putere, a fost arestat.  „Atunci toţi 
ucenicii L-au părăsit şi au fugit”  (Matei 26:56).  Buimăciţi şi devastaţi de această 
răsturnare neaşteptată de evenimente, ei s-au risipit în timp ce Isus a fost judecat, 
condamnat şi executat ca un criminal. 
 Mai târziu, după ce ei au primit Duhul Sfânt în ziua de Pentecost (Faptele 
Apostolilor 2:1-4), discipolii au ajuns să înţeleagă că, după cum proorociseră Scripturile, 
Mesia ar fi trebuit să moară şi să fie înviat.  Apostolul Petru, în prima lui predică inspirată 
evreilor adunaţi la Ierusalem, a proclamat că David, într-unul din Psalmi, a vorbit „despre 
învierea lui Hristos a proorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în 
Locuinţa morţilor, şi trupul lui nu va vedea putrezirea”  (Faptele Apostolilor 2:31). 
 
 

A fost Isus Hristos Mesia? 
 
 
 Care a fost scopul lui Hristos?  Dece a venit El pe pământ?  Dece va veni El din 
nou?  Răspunsurile la aceste întrebări devin evidente când examinăm conceptul de Mesia. 
 Messiah este un cuvânt ebraic însemnând „Cel Miruit” sau „Cel Uns.”  Miruirea a 
fost folosită, între alte lucruri, ca să însemneze că împăraţii au fost aleşi de Dumnezeu    
(1 Samuel 15:1; 16:12-13; 1 Regi 1:34).  Hristos înseamnă „Cel Miruit” în limba greacă, 
limbajul în care Noul Testament a fost păstrat pentru noi – acelaşi ca şi cuvântul ebraic 
Messiah.  Cele două termene înseamnă acelaşi lucru (Ioan 1:41; 4:25). 
 
Un împărat şi o împărăţie proorociţi 
  
   Evreii au înţeles că Scripturile lor conţineau multe proorociri ale unui conducător 
de alegere divină care ar restaura gloria şi măreţia împărăţiei Israelului.  Spre exemplu, 
Isaia 9:6-7 zice:  „…domnia va fi pe umărul Lui…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 în veci de veci…” 
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 Ieremia 23:5 adaugă:  „Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o 
Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi 
judecată în ţară.” 
 După ce regatele Israel şi Iuda au fost luate în captivitate de Asiria şi de Babilon, 
respectiv, poporul Izraelit s-a uitat la aceste promisiuni despre un eliberator.  În vremea 
lui Hristos, descendenţii evreilor care se întorseseră în ţara lor din Babilon cu câteva 
secole mai înainte, erau dominaţi de Imperiul Roman.  În asuprirea lor ei s-au rugat şi au 
sperat pentru un Mesia, un împărat cuceritor care avea să-i libereze de stăpânii lor 
Romani şi să restaureze Israelul la măreţie. 
 Din multe profeţii ei au dedus, corect, că Mesia urma să apară în curând.  
Speranţele erau ridicate.  Când Ioan Botezătorul a apărut pe scenă, unii au crezut că el     
s-ar putea să fie Mesia.  Scripturile ne spun că:  „…norodul era în aşteptare, şi toţi se 
gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul”  (Luca 3:15). 
 Ioan a zis că el nu era Mesia dar el a îndreptat lumea spre Isus din Nazaret.  Unul 
dintre discipolii lui Ioan, un pescar numit Andrei, a crezut imediat în Isus:  „Unul din cei 
doi, cari auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon 
Petru.  El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon, şi i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” 
(care, tălmăcit însemnează Hristos”  (Ioan 1:40-41).  Amândoi, Andrei şi Simon (Petru) 
au devenit discipoli. 
 
Isus a confirmat că El este Mesia 
 
 Isus a recunoscut într-o conversaţie cu o femeie samariteană că El a fost mult 
aşteptatul Mesia.   „Ştiu”, i-a zis femeia, „că are să vină Mesia, (căruia I se zise Hristos); 
când va veni El, are să ne spună toate lucrurile.”  Isus i-a zis: „Eu, cel care vorbesc cu 
tine, sunt Acela.”  (Ioan 4:25-26, accentuarea adăugată peste tot). 
 Isus de asemenea a recunoscut că El era Mesia la judecata Sa:  „…Marele preot  
L-a întrebat iarăş, şi I-a zis: „Eşti Tu, Hristosul, Fiul Celui binecuvântat?”  „Da, sunt,” i-a 
răspuns Isus. „Şi veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii 
cerului.”  (Marcu 14:61-62). 
 Isus a ştiut că El fusese născut să fie împărat.  Când Pontius Pilat L-a interogat 
înainte de răstignirea Sa, el L-a întrebat pe Isus dacă El era cu adevărat împărat.  Isus a 
răspuns:  „Tu zici că Eu sunt împărat. Eu spre aceasta M-am născut şi pentru aceasta am 
venit în lume...”  (Ioan 18:36-37, Biblia Ortodoxă Română). 
 
Înţelegerea greşită a discipolilor 
 
 Că Împărăţia lui Hristos nu a fost pentru acel timp a fost greşit înţeleasă de cei mai 
mulţi dintre adepţii Lui.  Ei presupuseseră  că Isus Hristos va conduce o rebeliune 
populară care va răsturna pe Romani şi va stabili o nouă entitate politică.  Între ei, unii 
dintre discipoli chiar s-au certat uneori care dintre ei avea să aibă poziţiile principale în 
noul guvern (Matei 20:20-21; Luca 9:46; 22:24). 
 Înţelegerea lor era limitată.  Ei nu-şi dăduseră seama că Hristos mai întâi a trebuit 
să vină să sufere şi să moară pentru păcatele omenirii şi abea mai târziu avea să vină ca 
împăratul cuceritor pe care îl aşteptau ei. 

Când Isus a fost judecat şi executat, ei au fost consternaţi.  Speranţele şi visurile 
lor de putere au fost distruse.  Petre şi unii dintre ceilalţi apostoli s-au reîntors la vechile 
lor ocupaţii de pescari (Ioan 21:1-3). 

Chiar şi după ce Isus le-a apărut din nou, ei încă nu au înţeles.  Ei încă au sperat că 
Isus va stabili Împărăţia lui Dumnezeu atunci.  Notează Faptele Apostolilor 1:6-8:  „Deci 
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apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de 
gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”  El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să 

ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat supt stăpânirea Sa.  Ci 
voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în 
Ierusalem, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” 

Isus le-a explicat că timpul sosirii  împărăţiei nu ar trebui să le fie preocuparea lor 
principală; intr-adevăr ei nu vor cunoaşte când avea să fie stabilit.  Concentrarea lor, a 
spus Hristos, ar trebui să fie pe sarcina pe care le-a trasat-o lor.  Împărăţia lui Dumnezeu 
avea să fie stabilită la timpul ei.  

În final ei au înţeles.  Isus din Nazaret era cu adevărat Mesia cel promis, dar mai 
întâi el trebuia să sufere şi să moară pentru păcatele lor.  Mai târziu El avea să vină ca un 
împărat cuceritor să stabilească Împărăţia lui Dumnezeu. 

Duzini de profeţii înregistrate de prooroci despre Mesia – profeţii împlinite de Isus 
Hristos – sunt între cele mai puternice dovezi că Biblia este Cuvântul inspirat al lui 
Dumnezeu.  Cele patru Evanghelii recheamă profeţiile Vechiului Testament  şi arată cum 
au fost ele împlinite de Isus Hristos. 

Evangheliile de asemenea vorbesc de înviere şi de reîntoarcerea pe pământ în final 
a Împăratului cuceritor.  Acesta este mesajul Evangheliilor – că Isus Hristos a fost Mesia 
care este proorocit prin tot Vechiul Testament. 

 
 

Este nevoie de salvator personal, sau Mântuitor 
 

Petru a trebuit să concentreze minţile Evreilor din vremea lui la sacrificiul 
ispăşitor al lui Hristos şi rolul Lui de salvator personal, sau Mântuitor, în loc de simplu 
conducător naţional:  „Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai lui.  
Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus, 
pe care L-aţi răstignit voi”  (Faptele Apostolilor 2:32, 36).  Când acei care erau convinşi 
au întrebat,  „Fraţilor, ce să facem?”   „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie 
botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul 
Sfântului Duh”  (Faptele Apostolilor 2:37-38).  Mii au răspuns acestei chemări de pocăire 
– cu o viaţă schimbată – şi au fost botezaţi. 

Petru i-a ajutat să vadă că promisiunea lui Dumnezeu privitor la Duhul Sfânt şi 
mântuire (versurile 17-18, 21, 33, 40) a fost posibilă numai din cauza sacrificiului şi a 
învierii lui Isus, proorocitul Mesia (versurile 24, 30-33, 36).   Acei cărora le-a vorbit Petru 
nu înţeleseseră nevoia pentru sacrificiul lui Mesia pentru păcatele lor personale, nici nu-şi 
dăduseră seama că Acela pe care ei abia îl condamnaseră la moarte a fost de fapt Mesia 
de care tuturor le era dor.  Apostolii au muncit ca să corecteze aceste neînţelegeri. 

Următorul mesaj public al lui Petru a arătat clar cum lucrul mântuitor, ispăşitor al 
lui Hristos conduce la venirea Împărăţiei lui Dumnezeu:  „Dar Dumnezeu a împlinit astfel 
ce vestise mai înainte prin gura tuturor proorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi.  
Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină 
dela Domnul vremile de înviorare, şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte 
pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească, până la vremile aşezării 
din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor 
sfinţilor Săi prooroci din vechime”  (Faptele Apostolilor 3:18-21). 

Acest mesaj minunat, care a mişcat încă multe mii de oameni să creadă, ilustrează 
modul în care evanghelia fusese propovăduită dela început, cum l-a introdus pe Hristos ca 
Mesia în suferinţă şi cum a fost un mesaj de „restaurare a tuturor lucrurilor” – minunata 
speranţă a reîntoarcerii lui Hristos ca Împărat al unei Împărăţii încă viitoare. 
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Unde conduce sacrificiul lui Isus 
 
 Apostolul Pavel a văzut cu multă claritate semnificaţia sacrificiului lui Hristos şi 
unde duce în final.  În prima lui scrisoare pentru Corinteni, el descrie mesajul pe care l-a 
predat:  „…vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi 
primit-o, în care aţi rămas, şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am 
propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.  V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am 
primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat 
şi a înviat a treia zi, după Scripturi”  (1 Corinteni 15:1-4). 
 Isus Hristos sacrificându-Şi viaţa în locul nostru este cu siguranţă o veste bună.  El 
plătind pedeapsa cu moartea pentru noi este cu siguranţă o noutate minunată! 
 Dar descrierea lui Pavel a evangheliei pe care o propovăduia el nu s-a terminat 
acolo.  După începutul cu rolul minunat al lui Hristos în salvarea noastră personală, el a 
continuat explicaţia motivului pentru care învierea lui Isus Hristos este aşa de importantă 
pentru salvarea întregii omeniri:  „Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în 
Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!  Dar acum, Hristos a înviat 
din morţi, pârga celor adormiţi.  Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi 
învierea morţilor.  Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos”          
(1 Corinteni 15:19-22). 
 
Toţi vor fi înviaţi din nou la viaţă 
 
 Observă că Pavel zice că toţi vor fi eventual înviaţi.  El continuă arătând că totul 
va avea loc în stadii:  „dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la 
venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.  În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia 
în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice 
putere”  (1 Corinteni 15:23-24). 
 Mai devreme am citit despre domnia lui Hristos ca Împărat al acelei Împărăţii.  
Dar notează că preluarea de către El a puterii ca Împărat este precedată de învierea „la 
venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos”! 
 Prin întregul capitol, Pavel explică acest aspect minunat al mesajului evanghelic 
pe care el îl predica.  În versurile 50-53 el a explicat când şi cum putem noi intra în 
Împărăţia lui Dumnezeu:  „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 [în moarte] 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.” 
 Acesta este scopul inspirat cu smerenie al naşterii, vieţii, morţii şi învierii – 
învierea mult mai multora la viaţa veşnică pentru ca „să moştenească Împărăţia lui 
Dumnezeu”!  (versul 50).  Adepţii lui Hristos urmează să „moştenească”, sau să intre în, 
Împărăţia „la cea din urmă trâmbiţă” (Versul 52), sunetul care semnalează întoarcerea lui 
Hristos să domnească pe pământ în veci vecilor (Matei 24:30-31; Apocalipsa 11:15). 
 Vedem că viaţa nemuritoare în Împărăţia Lui este făcută posibil de Isus Hristos, 
„care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie”    (2 
Timotei 1:10). 
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Capitolul 4 
 
 
 
 
 
 

Cum poţi intra în Împărăţie 
 
 
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi 
se vor da pe deasupra”  (Matei 6:33). 
 
 
Mântuirea prin viaţa, moartea şi învierea lui Isus este la miezul mesajului evangheliei.  
Isus Hristos a murit, a fost îngropat şi a înviat pentru un motiv:  astfel ca noi să putem 
moşteni viaţa veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3:16).  Această parte uimitoare a 
evangheliei – intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu – este aspectul pe care atât de puţini îl 
înţeleg.  Este sinonim cu mântuirea.  Fără înţelegerea  acestei părţi a evangheliei, nu 
putem înţelege ce este mântuirea.  Ştii tu cum să intri în această Împărăţie, să obţii 
mântuirea de care vorbeşte Biblia? 
 
Intrând chiar familia lui Dumnezeu! 
 
 Ce va însemna mântuirea – viaţa veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu – pentru acei 
care o vor primi?  Noi am văzut că mântuirea este transformarea din om de carne, muritor 
într-un fiu nemuritor al lui Dumnezeu.  Observă cum exprimă aceasta cartea Evrei:  „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 [Hristos] şi cei ce sunt sfinţiţi [fiinţe omeneşti pocăite şi convertite], sunt dintr-
unul [din aceeaşi familie]. De aceea, Lui nu-i este ruşine să-i numească „fraţi”  (Evrei 
2:10-11). 
 Ai înţeles aceasta mai înainte?  Toţi cei care intră în Împărăţia lui Dumnezeu sunt 
„din aceeaşi familie” – familia lui Dumnezeu!  Toţi sunt copiii lui Dumnezeu, aduşi la 
„slavă” – o stare de spirit nemuritor (1 Corinteni 15:42-44) – de El. Aceasta   este tot ce 
este mântuirea.  „De aceea, Lui nu-i este ruşine să-i numească „fraţi,” când zice: „Voi 
vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării.”  Şi iarăş: „Îmi voi 
pune încrederea în El.” Şi în alt loc: „Iată-Mă, Eu şi copiii, pe cari Mi i-a dat Dumnezeu!” 
(Evrei 2:11-13). 
 Că lui Isus nu-i este ruşine să-i privească cum sunt proprii lui fraţi (şi surori) arată 
cât este de personală această relaţie de familie.   Acei ce intră în Împărăţia lui Dumnezeu 
vor împărţi chiar şi natura divină a lui Dumnezeu (2 Petru 1:4) pentru eternitate. 
 Dumnezeu îi va face pe cei ce intră în Împărăţia Sa, complet ca Isus Hristos!  Dar 
Apostolul Ioan este explicit:  „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai 
lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentrucă nu L-a cunoscut nici pe El.  
Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar 
ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea aşa cum este. 
Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat”  (1 Ioan 3:1-3). 
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 Da, fiinţelor omeneşti care intră în Împărăţia lui Dumnezeu le va fi dată onoarea 
glorioasă de a fi ca înviatul, glorificatul Isus Hristos.  „Însuşi Duhul adevereşte împreună 
cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.  Şi, dacă suntem copii, suntem şi 
moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă 
suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El”   (Romani 
8:16-17). 
 Acesta este un potenţial extraordinar pentru toţi cei ce primesc viaţa veşnică ca 
membri ai familiei pe care Dumnezeu o creează! 
 
Răsplata sfinţilor 
 
 Răsplata promisă a sfinţilor – sau mântuirea, cum este chemată adesea – ia loc la 
învierea dintre morţi (1 Corinteni 15:50-52).  Aceasta ia loc când Isus Hristos se 
reîntoarce la sunetul ultimei trompete şi când „Împărăţia lumii a trecut în mâinile 
Domnului nostru şi ale Hristosului Său”  (Apocalipsa 11:15). Acei care sunt înviaţi dela 
viaţa supusă morţii la nemurire vor intra în Împărăţia Sa şi-L vor ajuta pe Hristos într-o 
domnie de o mie de ani pe pământ (Apocalipsa 20:4-6) 
 Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu dezvăluie că Isus Hristos va aşeza Împărăţia 
Sa pe pământ cu sfinţii Săi înviaţi ca să dea fiecăruia ocazia pentru viaţa veşnică.  Dorinţa 
lui Dumnezeu este ca fiecare să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu, fiecare la timpul 
său (2 Petru 3:9; 1 Corinteni 15:20-26). 
 Adevărata evanghelie dezvăluie că sfinţii – adepţii credincioşi ai lui Isus Hristos 
înviaţi la viaţa veşnică la reîntoarcerea Sa – vor fi amestecaţi activ în Împărăţia lui 
Dumnezeu atunci când va fi stabilită (Apocalipsa 5:10).  Profeţiile din cartea lui Isaia 
dezvăluie că Hristos va începe să lucreze cu fiinţele omeneşti ramase în viaţă după 
întoarcerea Sa să le înveţe căile Sale.  Sfinţii înviaţi îl vor ajuta pe Hristos în aducerea 
unei vindecări complete spirituale şi fizice a naţiunilor (Isaia 30:20-21; 35:1, 5-6). 
 Urmaşii credincioşi ai lui Isus Hristos, cărora li s-a dat acum viaţa veşnică, Îl vor 
ajuta ca regi şi preoţi în Împărăţia lui Dumnezeu (Apocalipsa 1:6).  Ei vor deveni duhuri 
şi vor trăi pentru totdeauna (1 Tesaloniceni 4:14-17; 1 Corinteni 15:42-44; 50-54). 
 Aceasta este promisiunea de necrezut făcută lor:  „Cel ce va birui, va moşteni 
aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu”  (Apocalipsa 21:7).  Ce 
include această moştenire?  Evrei 2:6-8 arată că destinul nostru final este să participăm la 
domnia peste întregul univers ca fiii glorificaţi, nemuritori ai lui Dumnezeu! 
 
O chemare la acţiune 
  
 Când noi auzim şi înţelegem evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu, Isus se aşteaptă 
ca noi să ne pocăim şi să credem veştile bune despre Împărăţia Sa (Marcu 1:14-15).  
Împărăţia Sa este ceva unde noi trebuie să intrăm (Marcu 10:23, 25). 
 Acceptând porunca lui Isus de a ne pocăi şi a crede acest mesaj, aceste veşti bune, 
este primul pas.  Noi ne putem întoarce la Dumnezeu pentru iertarea şi împăcarea prin 
Isus Hristos şi să începem să trăim  prin legile Împărăţiei lui Dumnezeu cum sunt 
propovăduite de Isus Hristos.  Acei care refuză să trăiască modul sfânt al lui Dumnezeu 
de viaţă le va fi refuzată intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu şi viaţa veşnică (1 Corinteni 
6:9-10; Galateni 5:19-21; Efeseni 5:5). 
 Isus ne-a avertizat de obstacole care să ne împiedice de a intra în Împărăţie (Matei 
5:20; 19:23-25; Marcu 9:47; Luca 18:17; Ioan 3:5).  Ca să intrăm în Împărăţie, noi trebuie 
să câştigăm un aspect apropiat – o atitudine umilă, docilă, ca de copil – însoţită de o 
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pocăire reală, botez şi primirea Duhului Sfânt (Matei 18:3; Ioan 3:3, 5; Faptele 
Apostolilor 2:38). 
 Dacă vrei să afli mai mult despre botez şi cum se poate schimba viaţa ta, cheamă 
sau scrie pentru broşura noastră gratuită Calea spre viaţa veşnică [The Road to Eternal 
Life].  Această informaţie este vitală pentru intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu. 
 Căutarea Împărăţiei lui Dumnezeu trebuie să devină prioritatea noastră principală, 
indiferent de dificultăţi.  Pavel a scris:  „în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin 
multe necazuri”  (Faptele Apostolilor 14:22).  Isus ne încurajează să biruim aceste 
dificultăţi ţinând Împărăţia lui Dumnezeu ca obiectivul nostru principal (Matei 6:23).  El 
ne îndeamnă să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ca să vină Împărăţia Sa (Matei 6:10). 
 Când vieţile noastre sunt devotate căutării Împărăţiei lui Dumnezeu, înfăţişarea 
noastră va fi ca aceea pe care patriarhii au înregistrat-o în Evrei 11.  Observă aceste 
cuvinte inspirate despre orientarea lor:  „În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat 
lucrurile făgăduite: ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt 
străini şi călători pe pământ”…De aceea lui Dumnezeu nu-i este ruşine să Se numească 
Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate”  (versurile 13, 16).  Patriarhii s-au considerat 
„străini şi călători” pentru că ei au privit înainte spre Împărăţia lui Dumnezeu.  Vieţile lor 
au fost centrate pe Împărăţie, nu pe viaţa lor fizică, materială. 
 
Harta pentru Împărăţie 
 
 Un mod în care Creştinii îşi pot mări viziunea lor despre venirea Împărăţiei lui 
Dumnezeu este prin înţelegerea semnificaţiei  celor şapte Zile Sfinte anuale ale lui 
Dumnezeu. 
 Deşi multă lume crede că ele sunt obligatorii numai pentru Evrei, Dumnezeu a 
arătat clar că ele sunt, în realitate, festivalurile şi Zilele Sfinte ale LUI  (Leviticul 23:2, 
4).  Dumnezeu a dat aceste sărbători speciale ca să ne ajute să înţelegem partea lui Hristos 
în mântuirea noastră şi cum va fi stabilită pe pământ Împărăţia lui Dumnezeu. 
 În Coloseni 2:16-17, Pavel s-a referit la aceste festivaluri ca „umbra lucrurilor 
viitoare.”  Pavel şi Biserica de început l-au observat ca reamintiri ale venirii Împărăţiei 
lui Dumnezeu.  Chiar dacă alţii au criticat pe Coloseni pentru modul în care ei au prăznuit 
aceste zile, Pavel şi sfinţii din Colosse au priceput legătura dintre scopul acestor zile şi 
evanghelie.  
 Înţelegând semnificaţia acestor adunări anuale sfinte ne ajută să înţelegem mesajul 
minunat pe care l-a predicat Isus Hristos – planul lui Dumnezeu pentru venirea Împărăţiei 
Sale şi a vieţii veşnice.  Dacă vrei să afli mai mult despre aceste festivaluri anuale, cere 
broşurile noastre gratuite Care este destinul tău? [What is Your Destiny?] şi Planul 
zilelor sfinte ale lui Dumnezeu:  Promisiunea de speranţă pentru omenire [God’s Holy 
Day Plan:  The Promise of Hope for All Mankind]. 
 Dumnezeu dezvăluie minunatul Său adevăr acelora pe care El îi cheamă acuma 
(Ioan 6:44).  Isus Hristos a zis mesajul Său va fi propovăduit până la sfârşitul veacurilor 
înainte de a doua Lui sosire.   „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată 
lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul”  (Matei 
24:14). 
 Biserica Unită a lui Dumnezeu este dedicată să proclame acest mesaj şi te invită şi 
pe tine să urmezi admonestarea lui Isus Hristos să crezi şi să-i răspunzi. 
 Pentru a ajuta pe oricine căutând sincer venirea Împărăţiei lui Dumnezeu, noi 
oferim o revistă gratuită, Veşti Bune [The Good News].  După cum îi implică numele, 
Veşti Bune este dedicată mesajului proclamat de Isus.  Vei găsi multe articole explicând 
învăţăturile lui Isus Hristos despre venirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi ce ar trebui să faci 
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tu ca să intri în această Împărăţie glorioasă.  Cheamă sau scrie biroului nostru cel mai 
apropiat de tine pentru un abonament gratuit. 
 Mesajul adus de Isus este numit, potrivit, veşti bune – evanghelia – ale Împărăţiei 
lui Dumnezeu.  Şi într-adevăr sunt veşti bune, cele mai minunate noutăţi imaginabile 
pentru omenire.  Isus Hristos îţi cere să crezi acele veşti bune şi să „cauţi mai întâi 
Împărăţia lui Dumnezeu”  (Matei 6:33).  Dacă o vei face, va fi plăcerea lui Dumnezeu să-
ţi dea Împărăţia Sa (Luca 12:32). 
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England 
Phone: 020-8386-8467  Fax: 01257-453978 

 
 
  AFRICA 
 
Ghana: P.O. Box 3805 Kumasi, Ghana 
Mauritius: P.O. Box 53, Quatre Bornes, 
Mauritius 
Africa de Sud: United Church of God, Southern 
Africa 
P.O. Box 2209, Beacon Bay, East London 5205, 
South Africa 
Phone and Fax: 043-748-1694 E-mail: 
rsa@ucg.org  
Zambia and Malawi: United Church of God 
P.O. Box 23076, Kitwe, Zambia 

E-mail: zimbabwe@ucg.org  
 
REGIUNEA PACIFICULUI 
 
Australia: United Church of God-Australia 
GPO Box 535, Brisbane, Qld 4001, Australia 
Phone: 07 55 202 111 Free call: 1-800-356-202 
Fax: 07-55-202-122 
Web site: www.ucg.org.au E-mail: 
info@ucg.org.au   
Fiji: United Church of God  
P.O. Box 11081,  
Laucala Beach state, Suva, Fiji 
Noua Zeelandă: United Church of God 
P.O. Box 22, Auckland, 1015, New Zealand  
Phone: Toll Free 0508-463-763 
Filipinele: P.O. Box 81840  
DCCPO, 8000 Davao City, Philippines 
Phone and Fax: +63-82 241 0150 
Cell/text: +63-918-904 4444 
Web site address: www.ucg.org.ph   
Tonga: United Church of God - Tonga 
P.O. Box 127, Nuku’Alofa, Tonga 
 
TOATE ZONELE ŞI NAŢIUNIELE 
NEMENŢIONATE  
 
United Church of God 
P.O. Box 541027 
Cincinnati, OH 45254 - 1027 
Phone: (513) 576-9796  Fax: (5 13) 576-9795 
Web site: www.ucg.org 
E-mail: info@ucg.org   

 
ACEASTĂ PUBLICAŢIE NU ESTE DE VÂNZARE.  Este un serviciu educativ gratuit în interesul public, publicat 
de Biserica Unită a lui Dumnezeu, o Asociaţie Internaţională [United Church of God, an International Association) 
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Dacă doreşti să ştii mai mult… 
 
Cine suntem: Această literatură este publicată de Biserica Unită a lui Dumnezeu, o 
Asociaţie Internaţională, care are preoţi şi congregaţii în toată lumea.  
  
Noi ne trasăm originea la Biserica pe care a înfiinţat-o Isus devreme în secolul I, A.D.   
Noi urmăm aceleaşi învăţături, doctrine şi practice stabilite atunci.  Mandatul nostru este 
să proclamăm întregii lumi, ca un martor, evanghelia sosirii Împărăţiei lui Dumnezeu şi 
să învăţăm toate naţiunile să observe ceea ce a poruncit Hristos (Matei 24:14; 28:19-20). 
 
Gratis: Isus Hristos a zis: „Fără plată aţi primit, fără plată să daţi” (Matei 10:8).  Biserica 
Unită a lui Dumnezeu oferă aceasta,  precum şi alte publicaţii, gratis.  Noi te invităm să 
ceri abonamentul tău gratis la revista The Good News (Veştile Bune) şi să te înscrii la 
cursul de 12 lecţii (Curs de studiu al Bibliei) de asemenea gratis şi fără nici o obligaţie.  
 
Noi suntem recunoscători membrilor bisericii, pentru donaţiile şi zeciuelile lor, şi a altor 
susţinători, care contribuie voluntar să suporte această muncă.  Noi nu solicităm publicul 
general pentru donaţii.  Însă contribuţii, care să ne ajute să împărtăşim cu alţii acest mesaj 
de speranţă, sunt bine venite.  Toate fondurile sunt revizuite anual de o companie 
independentă de contabilitate.  
 
Consilieri personali la dispoziţie: Isus a poruncit urmaşilor Săi să hrănească oile Sale. 
(Ioan 21:15-17).  Ca să ajute să satisfacă această poruncă,  Biserica Unită a lui Dumnezeu 
are congregaţii în întreaga lume.  În aceste congregaţii credincioşii se adună ca să fie 
instruiţi din Evanghelie şi să îşi ţină tovărăşie.   
 
Biserica Unită a lui Dumnezeu este dedicată înţelegerii şi practicii creştinismului Noului 
Testament.  Noi dorim să împărtăşim modul de viaţă a lui Dumnezeu cu aceia care în 
mod sincer caută să se închine şi să urmeze pe  Mântuitorul nostru, Isus Hristos. 
 
Preoţii noştri sunt disponibili pentru sfaturi, să răspundă la întrebări şi să explice Biblia . 
Dacă doreşti să iei legătura cu un preot sau să vizitezi una dintre congregaţii, te rugăm să 
ne scrii la una dinte adresele cele mai apropiate sau să iei legătura prin telefon. 
 
Pentru informaţii suplimentare: Poţi folosi calculatorul tău ca să intri la locaţia  World 
Wide Web pe Internet.   Adresa  www.gnmagazine.org  îţi dă acces la informaţii generale, 
numere trecute de The Good News (Veştile Bune), broşuri şi multe altele. 
 
Pentru ca să descarci broşura aceasta, sau altele, depe Internet du-te la: 
www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm . 
 
 
 
 
 
 
   


