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Două naţiuni care  
au schimbat lumea 

 
„Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă; El 
ridică ostroavele ca un bob de nisip… Cu cine voiţi să asemănaţi pe Dumnezeu? Şi cu ce 
asemănare Îl veţi asemăna?”  (Isaia 40:15, 18). 
 

Este o poveste uimitoare – ridicarea fără precedent a popoarelor de limbă Engleză la 
poziţiile lor dominante de putere şi influenţă peste lumea modernă. 
 Istoria ne arată că ridicarea lor la măreţie a început în tulburările Reformării 
Protestante.  Fiind rupte de Roma şi înfruntând ostilitatea combinată atât a bisericii 
continentale cât şi a Spaniei Imperiale, la vremea aceea cea mai puternică naţiune din lume, 
Anglia a început să se uite dincolo de mări pentru siguranţa şi comerţul ei. 
 Au fost trimişi exploratori prin toată lumea în timpul domniei Reginei Elisabeta I 
(1558-1603).  Aceasta a condus la stabilirea coloniilor, care mai târziu s-au dezvoltat în 
Statele Unite ale Americi, şi naţiunile din imperiul Britanic. 
 Istoricii au numit aceste ţări „imperii revoluţionare.”  Ele nu au fost tiranii despotice, 
cum au fost alte ţări sau imperii de mai devreme în care fiecare era supus unor autocraţi 
tiranici. 
 Fiecare colonie a avut Parlamentul sau Casa de adunare a ei proprii la care poporul a 
trimis reprezentanţi aleşi prin vot.  Poporul putea să fie proprietar de pământ, să-şi practice 
religia şi chiar să dea guvernul în judecată, în timp ce ziarele erau libere să  critice 
autorităţile.  Cărţi erau publicate liber.  Idei inovatoare înfloreau în ceea ce au devenit 
naţiunile cele mai stabil politic în istoria modernă. 
 Ideile acestea noi au condus gradat la formarea unei grupări mari de naţiuni, Imperiul 
Britanic şi Comunitate de naţiuni, şi republica cu cel mai mare succes a lumii, Statele Unite 
ale Americii. 
 Dece a fost istoria atât de binevoitoare şi generoasă economic cu Anglia şi Statele 
Unite?  Dece au fost ele binecuvântate atât de favorabil peste naţiunile care le-au precedat în 
istorie?  Răspunsul zace în înţelegerea şi împlinirea profeţiilor biblice.  
 Surprinzător pe cât ar mai părea, conform Bibliei ambele au fost destinate să devină 
supra puteri.  Una a urmat să preceadă pe cealaltă la starea de putere mondială.  Ambele 
aveau să domine afacerile mondiale în epoca lor proprie.  Ele chiar că vor fi chemate să 
salveze alte naţiuni din forţele despotismului.  Mai presus de orice, ele aveau să facă posibilă 
libertatea democrată şi religioasă pentru naţiunile de limbă engleză. 
 În două războaie mondiale, Comunitatea Naţiunilor Engleze şi Statele Unite au 
salvat virtual întreaga lume civilizată de puteri intenţionate spre dominaţie mondială.  Fără 
ele lumea noastră ar fi cu totul diferită în multe feluri. 
 Climatul care a încurajat libertatea de expresie a condus la Revoluţia Industrială, care 
a schimbat lumea.  În secolul dintre sfârşitul războaielor lui Napoleon şi începutul primului 
război mondial (1815-1914), capitalul şi expertiza britanică au dezvoltat economiile 
coloniilor ei (un sfert din populaţia lumii) şi au contribuit la dezvoltarea Statelor Unite şi a 
noilor naţiuni independente ale Americii de Sud.  După al doilea război mondial, 
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prosperitatea şi generozitatea economică a Americii – prin Planul Marshall – au readus din 
nou Europa şi Japonia la linia de plutire. 
 Astăzi, declinul Angliei şi al Statelor Unite lasă un vacuum în jurul globului.  Deja 
dizolvarea Imperiului Britanic a adus la suprafaţă conflicte etnice ţinute de mult în control în 
colonialism.  Războaie în Orientul Mijlociu, Africa, Asia de Sud şi în Pacific sunt rezultatul 
direct al decolonizării şi au făcut lumea mai complexă şi mai instabilă. 
 Puterea Americană poate să pară că rezolvă problemele acestea cu succes.  Dar 
statura internaţională a însăşi Statelor Unite este în declin.  Pentru mult timp în avangarda 
progresului, Anglia şi Statele Unite sunt întâmpinate din ce în ce mai mult cu dileme 
complexe şi în aparenţă de nerezolvat, atât acasă cât şi în afară.  Între timp, alte puteri, în Est 
cât şi în Vest, îşi încordează muşchii, pregătindu-se să provoace statutul de supra-putere al 
Americii.   
 Pentru mai mult de 400 de ani Anglia, şi naţiunile zămislite de ea, au jucat un rol 
esenţial în lume.  Împreună, Anglia şi Statele Unite au dominat scena lumii pentru două 
secole într-o perioadă de timp când profeţiile biblice importante privitor la epoca de sfârşit 
se împlinesc în faţa ochilor noştri.   
 Acum am ajuns la câteva întrebări importante.  Dece sunt binecuvântările economice 
– şi idealurile democratice – atât de evidente în naţiunile de limbă engleză?  Cine sunt 
popoarele Englez şi American?  Cum se potrivesc acestea două mari puteri – Statele Unite şi 
naţiunile ce au format cea mai mare parte a Imperiului Britanic – cu  profeţia Bibliei? 
 Sunt popoarele Engleze şi American ignorate în paginile Bibliei tale în timp ce 
naţiuni mai puţin puternice sunt menţionate specific şi des?  Este logic să credem că 
Dumnezeu, în dezvăluirea evenimentelor care vor conduce la întoarcerea Mesiei în ultimele 
zile, să nu bage în seamă Statele Unite şi Imperiul Britanic?   
 Sau, este posibil ca cei mai mulţi oameni, inclusiv mulţi studenţi ai Bibliei, pur şi 
simplu să nu fi reuşit să înţeleagă profeţiile care au prezis cu acurateţă ridicarea la măreţie a 
acestor naţiuni şi ce se va întâmpla cu ele în epoca de sfârşit?     
 Citind prin paginile acestei publicaţii te vom lua într-o călătorie de necrezut prin 
istoria antică şi modernă.  Vei întâlni popoare de care poate că n-ai auzit niciodată şi vei 
vizita ţări pe care încă nu le-ai văzut.  Cunoştinţa aceasta este o cheie vitală pentru 
înţelegerea lumii şi epocii noastre. 
 Călătoria îţi va reaminti de asemenea că marele Dumnezeu, pentru care „neamurile 
sunt ca o picătură de apă din vadră,” şi „sunt ca praful pe o cumpănă”  (Isaia 40:15) este 
întotdeauna credincios promisiunilor Sale. 
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Capitolul 1 
 

Promisiunea lui Dumnezeu  
pentru Avraam şi descendenţii lui 
 
„…toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine”  (Genesa 12:3) 
 

Pentru a înţelege unele dintre cele mai uimitoare şi înviorătoare profeţii, trebuie să ne 
îmbarcăm într-un studiu care începe cu 4000 de ani în urmă – când Dumnezeu a început să 
lucreze cu un om numit Avraam.  Avraam a trăit în Mesopotamia, leagănul civilizaţiei, în 
oraşul Ur, unul dintre cele mai vechi oraşe, ale cărui vestigii le-au descoperit de curând 
arheologii. 
 Avraam a fost o figură remarcabilă.  Dumnezeu i-a făcut promisiuni uimitoarec care 
continuă să afecteze nu numai pe descendenţii lui dar întreaga lume.  Povestea urmaşului său 
este şi ea de asemenea remarcabilă.    Ea acoperă mult din ceea ce noi cunoaştem acum ca 
Vechiul Testament.   Aceasta este o poveste plină cu teme mari – ridicarea şi căderea nu 
numai a unor bărbaţi li femei mari, dar a regatelor şi împărăţiilor. 
 Povestea descendenţilor lui Avraam îşi are partea ei de întoarceri şi cotituri, de 
urcuşuri şi coborâşuri şi mai mult decât câteva mistere.  Cărţile Vechiului Testament descriu 
urmaşii lui Avraam ca crescând într-o naţiune puternică – Împărăţia Israelită – şi întrând 
într-o relaţie specială de legământ cu Dumnezeu.  Compusă din 12 triburi, sau grupuri de 
familie, naţiunea a câştigat preeminenţă pentru o perioadă de vreme.   
 Totuşi, nu după mult timp Israeliţii s-au împărţi în două regate competitoare.  Când 
cea mai mare dintre cele două, care reţinuse numele de Israel (compusă din 10 dintre cele 12 
triburi), a refuzat asociaţia cu Dumnezeu, a pus în mişcare una dintre cele mai mari mistere 
ale istoriei când populaţia ei a fost forţată să exileze din ţara lor strămoşească. 
 Împărăţia lui Iuda, din Sud, mai mică – compusă din cele două triburi rămase şi 
rămăşiţele altora – nu a reuşit să înveţe lecţia concetăţenilor din Nord.  Cetăţenii ei în mod 
asemănător L-au respins pe Dumnezeu şi au fost duşi şi ei în captivitate.  Pentru cea mai 
mare parte însă, ei şi-au reţinut identitatea şi au rămas vizibili prin toată istoria ca o rasă 
mică dar adesea foarte persecutată, poporul Evreu. 
 Dar ce s-a întâmplat cu cele 10 triburi ale Israelului al căror duşmani i-au luat cu 
forţa din ţara lor?  Imperiul Asirian i-a capturat şi i-a exilat din patria lor din Orientul 
Mijlociu în secolul 8 B.C. Dar cărţile obişnuite de istorie nici nu le mai menţionează astăzi.  
Lumea şi le reaminteşte numai ca cele 10 triburi pierdute ale Israelului. 
 Dumnezeu, însă, intrase într-un legământ – o promisiune divină – cu toate cele 12 
triburi.   El le promisese că vor fi întotdeauna poporul Său şi El le va fi întotdeauna 
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Dumnezeul lor.  Putem noi conta pe El să-şi ţină cuvântul?  Cum va fi aceasta posibilă dacă 
cele 10 triburi au murit, cum presupun mulţi?   
 Ca să adauge la confuzie, profeţia Biblică ne spune în mod repetat că aceste 
presupuse triburi pierdute ale Israelului sunt destinate să reapară pe scena lumii într-un rol 
proeminent imediat după reîntoarcerea lui Isus – după ce vor fi salvate dintr-o „perioadă de 
necazuri” care ar face să pară mici suferinţele lor anterioare.  Proorocii din antichitate chiar 
vorbesc despre restaurarea lor, după epoca aceea de necazuri, în patria lor originală sub 
conducerea Mântuitorului.   
 Observă promisiunea aceasta pe care a făcut-o Isus apostolilor Săi:  „Adevărat vă 
spun că, atunci cînd va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea 
tuturor lucrurilor, voi, cari M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie, 
şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel”  (Matei 19:28, accentuarea 
adăugată peste tot). 
 A fost Isus serios când a zis-o?  Dacă descendenţii aceştia ai Israelului sunt destinaţi 
să joace un rol viitor pe care Dumnezeu l-a proorocit pentru lume, unde sunt ei acum?  Şi 
dece este informaţia aceasta importantă pentru noi?   
 Cum continuăm cu studiul acesta deschizător de ochi, vei afla cât de mult este 
Dumnezeu amestecat în formarea aspectelor importante ale lumii.  Nu-ţi poţi permite să fii 
ignorant al acestei informaţii de necrezut. 
 Dacă informaţia aceasta despre triburile pierdute ar fi fost numai de importanţă 
istorică şi arheologică, atunci într-adevăr ar fi interesantă numai pentru cei care sunt 
fascinaţi cu istoria.  Dar este cu mult mai importantă decât atât. 
 Este o cheie pass-par-tout pentru înţelegerea tuturor profeţiilor biblice.  Explică dece 
atât de multe profeţii vorbesc despre restaurarea tuturor triburilor Israelului ca de o împărăţie 
reunită şi dece profeţiile acelea sunt atât de proeminente în paginile Sfintelor Scripturi. 
 Prin înţelegerea acestei poveşti de necrezut, poţi afla o mulţime despre ce se aşteaptă 
Dumnezeu dela cei care Îl vor servi pe El.  Să dea Dumnezeu să-ţi acorde vederea spirituală 
să poţi să înţelegi povestea aceasta uimitoare şi să iei în seamă învăţăturile pe care eşti pe 
cale să descoperi. 
 
O poveste de relaţii şi contracte 
 
 Povestea noastră începe cu o serie de promisiuni remarcabile făcute de Dumnezeu 
unui om chemat Avram cu mii de ani în urmă. 
 „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi-o voi 
arăta.  Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare, şi 
vei fi o binecuvântare.  Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei 
ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine”    (Genesa 
12:1-3). 
 După cum vom afla din cartea aceasta, Dumnezeu este întotdeauna credincios 
promisiunilor Sale.  Prepararea pentru relaţia Sa cu vechiul Israel a început cu secole mai 
înainte ca poporul lui să devină o naţiune.  El a început planurile Sale pentru Israel ca un 
grup de triburi – sau familii extinse – când El a stabilit o relaţie  cu Avram.  Mai târziu El i-a 
schimbat numele de Avram, însemnând „tată exaltat,” cu Avraam, însemnând „tatăl multor 
neamuri”  (Genesa 17:5).  
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 Observă din nou promisiunea lui Dumnezeu pentru el:  „Voi face din tine un neam 
mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare, şi vei fi o binecuvântare.  Voi 
binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate 
familiile pământului vor fi binecuvântate în tine”  (Genesa 12:2-3). 
 Ce obligaţie fantastică!  Cu promisiunile acestea Dumnezeu a pus în mişcare un 
proiect extraordinar menit să beneficieze „toate familiile pământului” când ele aveau să fie 
împlinite.  Istoria şi profeţiile acestei naţiuni, izvorând dela Avraam, sunt importante nu 
numai pentru propriul său popor dar şi pentru popoarele tuturor celorlalte naţiuni. 
 Dumnezeu a trecut mai târziu promisiunile acestea asupra lui Isac,  fiul lui Avraam, 
nepotului lui Iacov şi după aceea asupra celor 12 fii ai lui Iacov – din care au provenit cele 
12 triburi ale Israelului.  Dumnezeu a prevăzut în generaţiile succesive mai multe amănunte 
despre scopul Lui pentru Israel şi cum intenţiona El să împlinească marele Lui proiect 
pentru el. 
 Acest angajament al Creatorului omenirii este aţa care leagă împreună diferitele părţi 
ale Scripturilor.  Măreşte semnificaţia şi dă structură Bibliei.  Chiar şi misiunea lui Hristos 
este o continuare a acestei promisiuni. 
 Aproape 800 de ani după dispariţia Israelului ca naţiune, apostolul Pavel a descris 
gentilii (ne Israeliţii) ca „fără Hristos,” ca „fără drept de cetăţenie în Israel, străini de 
legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume”  (Efeseni 2:12). 
 Acesta este un limbaj tare, dar subliniază importanţa obligaţiei lui Dumnezeu pentru 
Avraam şi că Pavel a recunoscut că Israel, inclusiv cele 10 triburi pierdute, continuau să 
existe.  Dacă Pavel s-ar fi referit numai la Evrei, triburile care formaseră Regatul de Sud, el 
ar fi vorbit de Iuda, nu de Israel (vezi „Sunt toţi Israeliţii Evrei?,” pagina     ). 
  Pavel clarifică atunci semnificaţia Lui.  „taina lui Hristos, care n-a fost făcută 
cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinţilor 
apostoli şi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul.  Că adică Neamurile sunt împreună 
moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaşi 
făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea” (Efeseni 3:4-6). 
 Cum pot toate popoarele să ia parte în promisiunea făcută de Dumnezeu lui Avraam 
prin Isus?  Pavel explică, „Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, 
moştenitori prin făgăduinţă”  (Galateni 3:29).   
 Aceasta înseamnă că Dumnezeu trebuie să altoiască pe toţi care devin slujitorii Lui 
în familia lui Avraam, şi Dumnezeu s-a legat El însuşi printr-o serie de legăminte să 
realizeze aceasta (Romani 11:13-27).  (Vezi „Ce este un Legământ Biblic?,” pagina 7). 
 Promisiunea lui Dumnezeu pentru Avraam nu a fost limitată la un popor mic şi vechi 
din Orientul Mijlociu.  Se extinde departe în viitor, şi nu este limitată de hotarele naţionale.  
Dela început, Dumnezeu a desemnat această promisiune să aducă binecuvântări tuturor 
naţiunilor.  Acesta a fost scopul Său.  Aceasta este ceea ce va realiza. 
 

Ce este un Legământ Biblic? 
 
În Vechiul Testament cuvântul legământ 
vine dela cuvântul ebraic berit.  Înseamnă 
„legământ, ligă, confederaţie.”  Cuvântul 
acesta este derivat cel mai probabil dela o 
rădăcină Akkadiană însemnând „a lega”; 

are paralele în Hitită, Egipteană, Asiriană 
şi Aramaică.  Berit este folosit peste 280 
de ori şi în toate părţile Vechiului 
Testament” (W.E. Vine, Dicţionarul 
explicativ complet al lui Vine al 
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cuvintelor Vechiului şi Noului Testament 
[Vine’s Complete Expository Dictionary 
of Old and New Testament Words], 1985, 
„Covenant” [Legământ]). 
 Legămintele lui Dumnezeu conţin 
două componente particular de 
importante: condiţii şi durată.  Deşi 
oamenii pot ajunge la legăminte sau alte 
înţelegeri prin propriile lor metode, 
legămintele lui Dumnezeu cu oamenii 
sunt de obicei unilaterale.  El singur 
determină termenele şi condiţiile; oamenii 
aleg numai dacă să le accepte sau nu. 
 Spre exemplu, după ce Dumnezeu 
a definit clar aspectele legământului pe 
care El îl făcea cu naţiunea Israelului, 
inclusiv binecuvântările pentru onorarea 
lui şi consecinţele pentru ignorarea lui 
(Leviticul 26; Deuteronom 28-30), ambele 
părţi – Dumnezeu şi poporul Israelului –  
l-au acceptat.  Prin procesul acesta 
Dumnezeu şi Israelul au intrat într-o 
relaţie de legământ, o comitere obligatorie 
să onoreze şi să satisfacă rolurile lor 
respective. 
 Un al doilea concept important 
pentru noi să înţelegem despre legământul 
lui Dumnezeu cu Israel este importanţa lui 
continuă pentru zilele noastre.  Prin 
reafirmarea legământului cu generaţia de 
Israeliţi care erau gata să intre în Ţara 
Promisă, Moise a explicat că ei făceau 
aceasta pentru „ca să te facă azi poporul 
Lui şi El să fie Dumnezeul tău, cum ţi-a 

spus, şi cum a jurat părinţilor tăi, Avraam, 
Isaac şi Iacov.  Nu numai cu voi închei 
legământul acesta încheiat cu jurământ, ci 
atât cu cei ce sunt aici printre noi, de faţă 
în ziua aceasta înaintea Domnului, 
Dumnezeului nostru, cât şi cu cei ce nu 
sunt aici printre noi în ziua aceasta”  
(Deuteronom 29:13-15).  Este clar că 
legământul era aplicabil şi descendenţilor 
Israelului. 
 Înţelegând natura continuă a 
legământului, regele David, a scris la 
sosirea Arcei Legământului în Ierusalem, 
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele 
Lui: faceţi cunoscut printre popoare 
faptele Lui înalte!  Cântaţi, cântaţi în 
cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile 
Lui!...Domnul este Dumnezeul nostru; 
judecăţile Lui se împlinesc pe tot 
pământul.  Aduceţi-vă aminte totdeauna 
de legământul Său; de făgăduinţele Lui, 
făcute pentru o mie de neamuri de oameni, 
de legământul pe care l-a făcut cu 
Avraam, şi de jurământul pe care l-a făcut 
lui Isaac; El l-a făcut o lege pentru Iacov, 
un legământ vecinic pentru Israel”                
(1 Cronici 16:8-9, 14-17). 
 Legămintele sunt simple înţelegeri 
obligatorii între două sau mai multe părţi.  
Dumnezeu Însuşi a desemnat legământul 
pe care L-a făcut cu Avraam şi 
descendenţii lui.  Când Dumnezeu face un 
legământ, El va îndeplini întotdeauna ceea 
ce El Însuşi S-a obligat să facă. 

 
Dece l-a ales Dumnezeu pe Avraam 
 
 Dece l-a ales Dumnezeu pe Avraam să fie slujitorul Lui şi, prin el, să aducă în 
existenţă naţiunea Israelului antic?  Ce a avut Dumnezeu în minte şi dece l-a chemat pe 
Avraam în serviciul Său în momentul acela particular în istorie? 
 După zilele Potopului lui Noe, locuitorii pământului începuseră din nou să-şi 
întoarcă spatele la Dumnezeu.  Pe vremea lui Avraam toată lumea devenise din nou 
păcătoasă . 
 Atunci, Dumnezeu a pus în mişcare un aspect principal al planului Său de a oferi 
mântuirea omenirii.  Selecţionându-l pe Avraam a fost un pas esenţial în planul de termen 
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lung al lui Dumnezeu de a întoarce toate naţiunile înapoi la El.  Restul Bibliei este ţesută în 
jurul planului Său de a împăca întreaga omenire cu El Însuşi. 
 Poate îţi aminteşti cum cu puţin timp înainte de Potop „Dumnezeu S'a uitat spre 
pământ, şi iată că pământul era stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ.  Atunci 
Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au 
umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul”  (Genesa 6:12-
13).  Dumnezeu l-a cruţat numai pe Noe şi pe nevasta lui cu cei trei fii şi nevestele lor. 
 Atunci, la puţin timp după Potop, când omenirea a început din nou să se opună căilor 
lui Dumnezeu, Turnul Babel a devenit simbolul rebeliunii lor (Genesa 11:1-9).  În contextul 
acestei rebeliuni, şi în fondarea sistemului de stat-oraş de guvernare omenească care l-a 
însoţit, Dumnezeu a iniţiat o nouă fază a planului Său care urma să conducă toate naţiunile 
să i se închine Lui.  El a hotărât să selecţioneze un singur om credincios şi să dezvolte pe 
urmaşii săi într-un grup de naţiuni influenţiale alese pentru scopul explicit de a învăţa şi 
ilustra valorile şi modul Lui de viaţă.   
 O parte din planul acesta conţine dorinţa lui Dumnezeu ca toate naţiunile să 
recunoască diferenţa clară între sistemele acestea două de viaţă contradictorii.  El doreşte ca 
fiecare persoană să înveţe că numai căile Lui singure pot aduce cu consistenţă binecuvântări 
adevărate şi de durată tuturor oamenilor. 
 
Ales pentru serviciu 
 
 Dumnezeu a creat toţi oamenii de pe pământ „dintr-un singur sânge” (Faptele 
Apostolilor 17:26, Biblia Ortodoxă Română).  Povestea Israeliţilor este povestea unei 
singure familii pe care Dumnezeu Creatorul a ales-o pentru serviciul Său dintre toţi oamenii 
de pe pământ.   
 Deşi Israeliţii au fost un popor ales, ei nu urmau să fie consideraţi în nici un fel ca 
fiind un popor superior – nici în antichitate, nici acum.  Apostolul Pavel a explicat mai târziu 
că „în orice neam, cine se teme de El, şi lucrează neprihănire este primit de El”  (Faptele 
Apostolilor 10:34-35).  Aceasta a fost întotdeauna adevărat. 
 Unii pot presupune că Dumnezeu a ales să lucreze cu Avraam şi descendenţii lui 
pentru că au fost într-un fel mai măreţi sau înnăscuţi mai buni decât alte popoare.  Aceasta, 
pur şi simplu, nu este cazul.  Dumnezeu a ales în mod deliberat să lucreze cu un grup mic de 
oameni care nu a avut proeminenţă internaţională. 
 Observă ce i-a zis Dumnezeu Israelului din antichitate:  „Domnul Dumnezeul tău te-
a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului.  Nu doar 
pentrucă întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S'a alipit Domnul de voi şi v-a ales, 
căci voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele…  Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, 
este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea 
până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-l iubesc şi păzesc poruncile Lui”  
(Deuteronom 7:7-9, compară cu 1 Corinteni 1:26-29). 
 Dumnezeu l-a ales pe Avraam pentru o anumită treabă.  El de asemenea l-a încercat 
pe Avraam ca să vadă dacă îi va fi credincios Lui.  Avraam a trecut toate încercările acelea.  
Dumnezeu a început atunci să-l folosească pentru că el a crezut şi a avut încredere în 
Creatorul lui.  „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire”  
(Romani 4:3, compară cu Genesa 15:6). 
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 Dumnezeu a făurit vechiul Israel, sub direcţia Lui atentă, din 12 triburi înrudite, sau 
familii extinse, a căror strămoşi au fost Avraam, fiul său Isac şi Iacov fiul lui Isac. 
 Familia extinsă a lui Avraam a crescut într-o şi mai mare mulţime, descendenţii celor 
12 fii ai lui Iacov.  Dumnezeu i-a făcut o naţiune, şi a intrat într-o relaţie de legământ cu ei.  
Colectiv ei au ajuns să fie cunoscuţi ca „Israel,” „fii lui Israel” sau „copiii lui Israel.” 
 Israel a fost un alt nume al lui Iacov.  Când Dumnezeu a început să lucreze direct cu 
Iacov El l-a  numit Israel, însemnând „cel care a biruit cu Dumnezeu” sau „un prinţ cu 
Dumnezeu”  (Genesa 32:24-30). 
 Descendenţii Israelului urmau de asemenea să fie cunoscuţi ca „sămânţa lui 
Avraam,” „casa lui Isac,” „casa lui Iacov” sau simplu „Iacov” – prin numele lor individuale 
tribale de Ruben, Simeon, Levi, Juda, Zebulon, Isahar, Dan, Gad, Aşer, Neftali, Benjamin şi 
Iosif. 
 Patriarhul Iacov i-a adoptat mai târziu pe Efraim şi Manase, nepoţii lui prin fiul său 
Iosif, ca fii săi proprii privitor la moştenire.  Ca rezultat naţiunea Israelului se spune că 
istoric consistă fie din 12 fie din 13 triburi depinzând dacă descendenţii lui Iosif contează ca 
un singur trib (Iosif) sau ca două (Efraim şi Manase). 
 
Promisiuni de importanţă istorică 
 
 Pe măsură ce Dumnezeu a lucrat cu Avraam El a lărgit seria obligaţiilor de legământ 
dintre ei.   Obligaţiile acestea erau bazate pe seriile cele mai importante şi de lungă durată de 
promisiuni şi proorociri făcute vre-odată de Dumnezeu unei fiinţe omeneşti.  Profeţii de mai 
târziu ai Israelului, apostolii lui Isus şi Isus Însuşi, toţi au privit la promisiunile acestea ca 
fundamentul muncii lor (Faptele Apostolilor 3:13, 25). 
 Observă din nou ce i-a spus Dumnezeu patriarhului Avraam:  „Voi face din tine un 
neam mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare, şi vei fi o binecuvântare.  Voi 
binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate 
familiile pământului vor fi binecuvântate în tine”  (Genesa 12:2-3; notează de asemenea 
Genesa 18:18; 22:18; 26:4; 28:14). 
 Cea mai importantă binecuvântare făcută vre-odată tuturor naţiunilor prin „sămânţa” 
lui Avraam, aflăm mai târziu dela apostoli, este binecuvântarea vieţii veşnice prin Isus 
Hristos (Faptele Apostolilor 3:25-26; Galateni 3:7-8, 16, 29).  Prin mama Sa, Maria, Isus a 
fost născut un Iudeu, din tribul lui Iuda, un descendent al lui Avraam (Evrei 7:14).  
Sacrificiul Său deschide uşa popoarelor tuturor naţiunilor să se bucure de o relaţie cu 
Dumnezeul lui Avraam. 
 Când lumea de orice rasă sau origine intră într-o relaţie de  legământ cu Isus Hristos, 
şi ei, devin sămânţa lui Avraam. După cum a scris Pavel în Galateni 3:28-29:  „Nu mai este 
nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, 
nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.  Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, 
sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.” 
 Astfel, dela începutul interacţiunii lui Dumnezeu cu Avraam, devine din ce în ce mai 
clar că obiectivul lui Dumnezeu a fost să pună mântuirea la dispoziţie tuturora.  Restul 
Bibliei dezvăluie mult mai multe amănunte de cum avea Dumnezeu să înfăptuiască complet 
acest plan.  Dar noi găsim baza lui în cartea Genesa în promisiunea făcută de Dumnezeu lui 
Avraam. 
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 Biblia dezvăluie multe aspecte ale planului de mântuire al lui Dumnezeu pentru 
omenire.  Dimensiunea spirituală a promisiunii Lui pentru Avraam este numai o parte a 
istorisirii.  Ca fiinţe fizice noi funcţionăm într-o lume fizică.  Deci, Dumnezeu adesea 
realizează ţelurile Lui spirituale prin mijloace fizice cum sunt datul şi luarea înapoi a 
binecuvântărilor fizice – folosind principiul de răsplătire pentru comportare bună şi 
pedepsire pentru păcat. 
 Spre exemplu, trebuie să considerăm dece a promis Dumnezeu să facă din Avraam o 
„naţiune mare” (Genesa 12:2).  Mulţi studenţi moderni ai Bibliei nu reuşesc să înţeleagă 
importanţa acestei mari promisiuni fizice.  Criticii Bibliei simplu o iau în zeflemea cu totul 
pentru că ei nu cred că poporul Israel nu a ajuns niciodată mai mult decât o pereche de 
regate fără importanţă la capătul de Est al mării Mediterane.  Dar ei sunt greşiţi.  Dumnezeu 
nu minte (Tit 1:2).  El îşi ţine promisiunile.  Vom vedea în curând dece şi cum a împlinit 
Dumnezeu promisiunea aceasta de măreţie naţională făcută lui Avraam. 
  
Promisiuni de binecuvântări de măreţie naţională şi materială 
 
 Dela Genesa 12 la 22, şapte pasaje descriu promisiunile făcute şi reconfirmate de 
Dumnezeu lui Avraam.  În raportarea iniţială (Genesa 12:1-3)  Dumnezeu i-a spus lui 
Avraam să părăsească locul de baştină şi familia.  Aceasta a fost prima condiţie Avraam a 
trebuit s-o satisfacă înainte ca el să poată primi promisiunea. 
 Când Avraam s-a supus de bunăvoie, Dumnezeu i-a promis atunci să-l binecuvânteze 
şi să-i facă numele măreţ.  Urmaşii săi vor fi de asemenea măreţi. (După cum vom vedea 
rezultatele acestei promisiuni vor fi între cele mai măreţe dezvoltări istorice ale lumii). 
 Câteva versuri mai târziu Dumnezeu i-a apărut lui Avraam şi i-a promis urmaşilor săi 
ţara Canaanului (versul 7).  Promisiunea lui Dumnezeu a inclus fără dubiu aspecte materiale 
– pământ şi posesiuni fizice. 
 Genesa 13 produce mai multe amănunte despre aceste promisiuni.  După descrierea 
bunăvoinţei lui Avraam să renunţe la câmpiile fertile din vecinătatea Râului Iordan în 
favoarea nepotului său Lot (versurile 5-13), Dumnezeu în schimb, I-a promis lui Avraam 
toată ţara Canaanului pentru totdeauna (versurile 14-17), indicând că aspectele temporale şi 
cele veşnice al promisiunilor Lui erau strâns legate. 
 Deşi Avraam era încă fără copii, Dumnezeu i-a promis de asemenea că descendenţii 
săi se vor număra „ca pulberea pământului de mare; aşa că, dacă poate număra cineva 
pulberea pământului, şi sămânţa ta [a lui Avraam] va putea să fie numărată” (versul 
16).Scopul imens al acestei promisiuni – expansiunea aproape fără limită a descendenţilor 
lui Avraam – nu trebuie luată cu uşurinţă.  După cum vom vedea, are implicaţii enorme. 
 Aproape o decadă mai târziu Dumnezeu i-a apărut din nou lui Avraam într-un vis.  
Cu toate că el încă nu avea urmaşi, Dumnezeu i-a promis un moştenitor – şi moştenitorul 
acesta, a zis Dumnezeu, „va ieşi din tine,” (Genesa 15:4). 
 O mulţime de necrezut de popoare se vor dezvolta din moştenitorul acela, Isac.  „Şi, 
după ce [Dumnezeu] l-a dus afară [pe Avraam], i-a zis: „Uită-te spre cer, şi numără stelele, 
dacă poţi să le numeri.” Şi i-a zis: „Aşa va fi sămânţa ta.” (versul 5).  Cum I-a răspuns 
Avraam? „Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire” 
(versul 6).   
 Convingerea lui Avraam că el poate avea încredere în Dumnezeu să-şi ţină cuvântul 
– chiar la distanţă în viitor – a fost unul dintre motivele pentru care Dumnezeu l-a iubit pe 



The United States and Britain in Bible Prophecy - Statele Unite şi Marea Britanie în profeţia Bibliei.doc - 11 - 

Avraam.  Dumnezeu l-a ales pe el nu numai să fie tatăl mai multor naţiuni puternice, dar 
„tatăl tuturor celor cari cred”  (Romani 4:11).  Dumnezeu întocmea un dublu rol pentru 
credinciosul Avraam. 
 Câteva versuri mai târziu Dumnezeu i-a promis nu numai descendenţi nenumăraţi 
dar tot teritoriul întinzându-se „dela râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat”  
(Genesa 15:18).  Această felie de teritoriu acoperea mult mai mult pământ decât inclusese 
Dumnezeu originala Sa promisiune a ţării Canaanului (Genesa 12:6-7; 17:8; 24:7). 
 

Cum a format Dumnezeu viitorul Israelului 
 
Multă lume este familiară cu povestea lui 
Dumnezeu liberând miraculos poporul 
Israelului din robia Egipteană şi făcându-i 
o naţiune.  El a făcut multe alte minuni ca 
să realizeze aceasta.  Nu atât de familiare, 
totuşi, sunt alte minuni demonstrând că 
Dumnezeu a supravegheat personal 
împlinirea promisiunilor făcute lui 
Avraam.   
 Naşterile miraculoase ale lui Isac 
şi Iacov, fiul şi nepotul lui Avraam, sunt 
asemenea jaloane importante.  Prin ei a 
fost că Dumnezeu a dat celor 12 triburi ale 
Israelului promisiunile făcute lui Avraam.   
 Prin minunile acestea, Dumnezeu 
a demonstrat că naţiunea Israelului nu ar fi 
putut niciodată să vină în existenţă fără 
intervenţia Sa. 
 Consideră naşterea lui Isac, fiul lui 
Avraam.  Nevasta lui Avraam, Sara, a 
rămas fără copil prin toate deceniile 
căsătoriei lor.  Totuşi Dumnezeu a 
intervenit şi miraculos le-a dat un fiu lui 
Avraam şi Sarei, când au fost cu mult 
trecuţi de vârsta de a avea copiii în mod 
normal. 
 Mai târziu, Isac, 20 de ani după ce 
el şi nevasta lui, Rebeca, căsătoriţi, de 
asemenea nu au avut copii.  În sfârşi, când 

Isac a avut aproape 60 de ani, s-a rugat 
pentru nevasta lui sterilă.  Rebeca 
miraculos a conceput  şi a dat naştere la 
gemeni , Esau şi Iacov (Genesa 25:21, 
26). 
 Ce lecţie importantă putem noi să 
tragem din minunile acestea?  Dumnezeu 
le-a arătat descendenţilor lui Avraam că ei 
pot avea succes în chemarea şi misiunea 
pe care le-a dat-o El numai dacă ei depind 
de ajutorul Său divin.  Aceasta este o 
lecţie greu de învăţat pentru fiinţele 
omeneşti.  Lecţia aceasta grea este scrisă 
în succesele şi tragediile poporului 
Israelului. 
 Scriitorii Bibliei au înregistra deja 
mare parte din ea astfel ca toată lumea să 
poată să înveţe din exemplul Israelului.  
Dumnezeu a format miraculos o naţiune 
ca să demonstreze fiecărei alte naţiuni 
beneficiile care vin din ascultarea Lui şi 
tragediile care decurg din nesupunerea 
Lui.  Israel a fost un exemplu al ambelor.  
Participarea lui în planul lui Dumnezeu 
este departe de a se fi terminat.  Pentru 
Israel momentul de glorie încă zace 
înainte.  

 
Dumnezeu extinde promisiunile Sale 
 
 Cum Avraam şi-a demonstrat mai departe credinţa, Dumnezeu şi-a extins scopul 
promisiunilor Lui pentru Avraam.  În final ele au conţinut cu mult mai mult decât a fost 
dezvăluit iniţial.  Raportarea cea mai amănunţită a uimitoarelor promisiuni ale lui Dumnezeu 
făcute lui Avraam apare în Genesa 17. 
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 „Cînd a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă ani, Domnul i S'a arătat, şi i-a zis: 
„Eu sunt Dumnezeul Cel atotputernic. Umblă înaintea Mea, şi fii fără prihană.  Voi face un 
legământ între Mine şi tine, şi te voi înmulţi nespus de mult”…. „Iată legământul Meu, pe 
care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. 
 “Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor 
neamuri.  Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi 
împăraţi.   Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine din neam în 
neam; acesta va fi un legământ vecinic, în puterea căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău şi al 
seminţei tale după tine.  Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum 
ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire vecinică; şi Eu voi fi 
Dumnezeul lor”  (versurile 1-8). 
 La fel cu declaraţiile anterioare, binecuvântările lui Dumnezeu încă erau condiţionale 
şi bazate pe continua supunere a lui Avraam şi dedicarea lui maturităţii spirituale.  
Dumnezeu i-a reamintit de aceasta aici spunând:  „Eu sunt Dumnezeul Cel atotputernic. 
Umblă înaintea Mea, şi fii fără prihană”  (versul 1; compară cu Matei 5:48). 
 
O „mare naţiune” este extinsă la „multe naţiuni” 
 
 Aminteşte-ţi că o parte importanta a promisiunii lui Dumnezeu a fost să-i 
înmulţească mult pe descendenţii lui Avraam.  Aici Dumnezeu a accentuat această încă- să -
se-întâmple realitate prin re-numirea patriarhului.  Până în momentul acela el fusese 
cunoscut ca Avram.  Dumnezeu i-a spus acum:  „Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău 
va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri” (Genesa 17:5).  Cum am menţionat mai 
devreme Avram înseamnă „tată exaltat,” dar Avraam înseamnă „tată al mulţimilor.”   
 Dumnezeu a elaborat asupra acestui aspect al promisiunii Sale:  „Te voi înmulţi 
nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi”  (versul 6; 
vezi de asemenea versurile 15-16). 
 Dumnezeu a continuat:  „Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care 
locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire vecinică; şi 
Eu voi fi Dumnezeul lor.”  Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzeşti legământul Meu, tu şi 
sămânţa ta după tine, din neam în neam”  (versurile 8-9).  Relatarea din Genesa 17 stabileşte 
angajamentul lui Dumnezeu pentru Avraam ca „un legământ vecinic”  (versurile 7, 13, 19), 
un angajament obligatoriu care îl constrângea pe Dumnezeu să dea descendenţilor 
patriarhului ţara Canaanului în perpetuitate (versul 8).  Angajamentul lui Dumnezeu pentru 
Avraam a fost major şi cu consecinţe. 
 Relatarea a şasea a promisiunii lui Dumnezeu pentru Avraam apare în Genesa 18 
într-o situaţie imediat înainte de distrugerea Sodomei şi Gomorei.   Musafirii îngereşti ai lui 
Avraam – mesageri cu veşti despre pedeapsa divină care avea să vină asupra cel două oraşe 
– a reconfirmat naşterea în curând a fiului lui Avraam, la 99 de ani, şi a nevestei sale, Sara, 
cu zece ani mai tânără (versurile 10-14). 
 Cu promisiunea lui Dumnezeu că EL nu-şi va ascunde intenţiile Sale de Avraam 
(Genesa 18:17; vezi de asemenea Amos 3:7), îngerii care l-au vizitat atunci pe patriarh  au 
afirmat promisiunea de mai devreme că Avraam „va ajunge negreşit un neam mare şi 
puternic” – o obligaţie materială, fizică şi naţională cu un scop imens.  Ei de asemenea au 
reconfirmat promisiunea mesianică „în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului”  
(Genesa 18:18). 
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 Împlinind promisiunea dramatic, aproape un an după întâlnirea aceasta, Sara a dat 
naştere lui Isac (Genesa 21:1-3).  Mai întâi Avraam se dovedise credincios lui Dumnezeu.  
Acum, miraculos, Dumnezeu Şi-a dovedit loialitatea în angajamentul Lui pentru Avraam. 
 
Încercarea supremă a lui Avraam 
 
 Apogeul acestor şapte relatări ale promisiunilor lui Dumnezeu apar în Genesa 22.  
Aici găsim una dintre cele mai semnificative evenimente din Biblie.   Aceasta este ultima 
elaborare a lui Dumnezeu a promisiunii Sale lui Avraam. 
 În relatarea aceasta, bunăvoinţa lui Avraam de a-l sacrifica pe Isac prezice 
evenimentul de bază al planului lui Dumnezeu de a oferi salvarea pentru toţi – bunăvoinţa 
lui Dumnezeu de a-Şi oferi singurul Său Fiu, Isus Hristos, ca sacrificiu (Ioan 3:16-17). 
 Mai devreme am observat că promisiunile lui Dumnezeu erau dependente de 
supunerea continuă a lui Avraam (Genesa 12:1, 17:9).   Dar după evenimentele din Genesa 
22 Dumnezeu a transformat legământul Său cu Avraam ridicându-l la un nivel nou – şi 
pentru un bun motiv. 
 Dumnezeu i-a spus lui Avraam să-l ia pe Isac, fiul promisiunii (Romani 9:9), şi să-l 
sacrifice ca un sacrificiu prin ardere pe muntele Moriah (Genesa 22:2).  Încercarea supremă 
a credinţei lui Avraam sosise.  
 Dar de acum în viaţa sa Avraam a învăţat să aibă încredere implicită în Dumnezeu.  
El a cunoscut de mult timp înţelepciunea, sinceritate şi loialitatea lui Dumnezeu.  El a 
început să facă după cum ia fost spus, numai pentru a fi oprit în mod miraculos exact în 
momentul în care l-ar fi ucis pe fiul său (versurile 9:11).   
 Putem învăţa câteva lucruri profunde din acest incident.  Mai întâi, Dumnezeu – dacă 
a fost în vremea antichităţii sau în  timpurile moderne – nu a aprobat niciodată închinăciunea 
la El cu sacrificii omeneşti. 
 Al doilea, Dumnezeu a interzis Israelului să urmeze obiceiurile păgâne de a oferi 
primii lor născuţi ca sacrificii idolilor.  Sacrificiile omeneşti au fost parte din societatea din 
Mesopotamia, din care fusese chemat Avraam, la fel ca şi naţiunile din jurul lui.  Dar 
Dumnezeu a avut grijă ca credinciosul Lui slujitor să nu-l sacrifice cu adevărat pe fiul său, 
deşi Avraam nu a ştiut dinainte ce a avut Dumnezeu în intenţie. 
 În versul următor cuvintele lui Dumnezeu ne dezvăluie ce a dorit El să afle cu 
adevărat despre Avraam:  „…ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul 
tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine”  (versul 12).  În dorinţa sa de a-L asculta pe 
Dumnezeul cel viu, Avraam dovedise că el ar renunţa la ceea ce avea mai preţios, singurul 
său moştenitor (versul 16, compară cu Ioan 3:16).   Dumnezeu nu a vrut fiul lui Avraam ca 
sacrificiu.  Dar El a vrut să ştie dacă Avraam a avut destulă încredere în El ca să facă cea 
mai grea alegere pe care Dumnezeu a putut să-i pună în faţă.   Avraam a trecut încercarea. 
 Al treilea, comportarea lui Avraam dovedeşte că el a fost un om potrivit pentru rolul 
„să fie tatăl tuturor celor cari cred”  (Romani 4:11-22; Galateni 3:9; Evrei 11:17-19) – că el a 
fost fondatorul potrivit al familiei cu nenumăraţi descendenţi, care ar putea deveni poporul 
lui Dumnezeu. 
 Totuşi, Dumnezeu nu a putut completa planul pe care El îl în începuse prin Avraam 
fără să amestece problema păcatului, şi problema aceea va cere mai târziu sacrificiului 
Mântuitorului omenirii – Isus Mesia, Mielul lui Dumnezeu (Ioan 1:29). 
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Angajamentul lui Dumnezeu devine necondiţionat 
 
 În momentul acesta, promisiunile lui Dumnezeu pentru Avraam – fizice şi spirituale 
– au devenit necondiţionate.  Cuvintele Sale, „Pe Mine însumi jur”  (Genesa 22:16), arată că 
împlinirea promisiunea nu a mai depins de Avraam.  Împlinirea promisiunii va depinde 
acum numai de Dumnezeu Însuşi.  El s-a obligat necondiţionat pe El Însuşi să împlinească 
promisiunea lui Avraam şi a descendenţilor săi.   
 Dumnezeu a pus propria Sa bună credinţă şi integritate pe linie în angajamentele 
acestea.  El s-a obligat absolut pe El Însuşi să împlinească tot ceea ce promisese până în cel 
mai mic amănunt (vezi „Îşi ţine Dumnezeu cuvântul Său?,” pagina 14).   
 Pentru că noi înţelegem natura absolută a promisiunilor lui Dumnezeu, avem o idee 
mai bună la ce să căutăm de-a lungul istoriei privitor la descendenţii Israelului antic.  Pentru 
că Dumnezeu nu-Şi poate anula promisiunea Sa pentru Avraam pentru că El nu-Şi va 
încălca cuvântul, (Numere 23:19), fiecare amănunt al promisiunilor Sale devine un ghid în 
căutarea noastră a identităţii celor 10 triburi pierdute ale Israelului după exilul lor. 
 Genesa 22 se încheie cu Dumnezeu re-declarând elementele centrale ale 
angajamentului Lui pentru Avraam:  „te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte 
mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va 
stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei”  (versul 17).   Binecuvântările acestea fizice, material şi 
naţionale continuă ca cheii pentru identitatea descendenţilor moderni ai lui Avraam. 
Dumnezeu a continuat: „Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, 
pentrucă ai ascultat de porunca Mea!” (versul 18).  Binecuvântarea aceasta se va dovedi să 
aibă o semnificaţie dublă.  Prin Hristos, ca Sămânţă a lui Avraam, Dumnezeu va face 
posibilă mântuirea întregii omeniri (compară Galateni 3:16, Ioan 3:16).  Dar întreaga lume 
va beneficia de asemenea material din abundenţa binecuvântării fizice pe care Dumnezeu o 
va acorda descendenţilor lui Avraam.  Promisiunea lui Dumnezeu a avut aspecte atât 
spirituale cât şi materiale. 
 

Îşi ţine Dumnezeu cuvântul? 
 
Îşi ţine Dumnezeu promisiunile şi 
angajamentele chiar şi când oameni nu se 
conformă cu ale lor?  Caracterul şi 
valorile lui Dumnezeu nu se schimbă 
niciodată.  Deci El nu şi-ar fi putut 
abandona niciodată promisiunile făcute 
vechiului Israel.  Prin gura unuia dintre 
profeţii Săi, El a exclamat Israelului:  
„Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; 
de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost 
nimiciţi.  Din vremea părinţilor voştri voi 
v-aţi abătut dela poruncile Mele, şi nu le-
aţi păzit. Întoarceţi-vă la Mine, şi Mă voi 
întoarce şi Eu la voi…”  (Maleahi 3:6-7).   
 Prin profetul Ieremia, Dumnezeu a 
promis că Israelul va continua să existe ca 

naţiune atâta timp cât soarele, luna şi 
stelele vor continua să strălucească 
(Ieremia 31:35-36).  El a promis să 
protejeze şi să îndrume destinul tuturor 
descendenţilor vechiului Israel până când 
ei – incluzând pe cei cunoscuţi ca Evrei şi 
cei dintre cele 10 triburi dispărute – sunt 
restauraţi ca o naţiune la reîntoarcerea lui 
Hristos. 
 Dumnezeu a făcut promisiuni 
minunate – unele indivizilor, unele 
naţiunilor şi unele omenirii.  Dacă El ar 
abandona vre-odată vreo promisiune sau 
angajament făcut lui Avraam, Isac, Iacov 
şi descendenţilor lor Israeliţii, cum am 
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putea noi crede că Îşi va ţine promisiunile 
Lui pentru noi? 
 Credinţa noastră se bazează pe 
premiza că Dumnezeu este serios asupra 
ceea ce zice.  Pentru că El e credincios 
tuturor obligaţiilor Sale, noi avem o bază 
solidă pentru a avea încredere în El că îşi 
va ţine promisiunile. 
 Vedem, atunci, că promisiunile lui 
Dumnezeu pentru vechiul Israel sunt de 
importanţă vitală pentru noi personal.  
Veracitatea Bibliei însăşi s-ar prăbuşi dacă 
Dumnezeu nu Şi-ar împlini obligaţiile 
pentru popoarele acelea exilate.  Acesta 
este un alt motiv pentru a studia subiectul 
acesta.  Fie că aşa zisele triburi pierdute 
încă există sau Dumnezeu nu a fost 
credincios promisiunilor Sale. 
 Prin confirmarea intervenţiei 
continue a lui Dumnezeu în trecutul, 

prezentul şi viitorul copiilor lui Israel, noi 
validăm determinarea Lui nezdruncinată 
de a-Şi ţine cuvântul.  Asemenea 
confirmare ne dă o bază solidă pentru 
credinţa noastră că Dumnezeu Îşi va ţine 
promisiunile lui pentru noi. 
 Împlinind promisiunile Lui pentru 
toate triburile Israelului, Dumnezeu de 
asemenea, la reîntoarcerea lui Hristos, va 
dovedi tuturor care au avut dubii sau L-au 
zeflemisit că este demn de încredere.  El 
va demonstra tuturor naţiunilor că El stă 
înapoia fiecărui cuvânt pe care El l-a 
vorbit vreodată prin profeţii Săi.  El va 
confirma că are puterea să ghideze istoria 
cum Îi place.  După cum Isus a spus 
despre Dumnezeu, „Cuvântul Tău este 
adevărul”     (Ioan 17:17). 

 
Promisiunile reînnoite lui Isac fiul lui Avraam 
 
 Dumnezeu a reînnoit în următoarele generaţii promisiunile făcute lui Avraam.  El a 
reconfirmat legământul Său cu Isac, fiul patriarhului (Genesa 26:1-5) şi cu Iacov, nepotul lui 
(Genesa 27:26-29; 28:1-4, 10-14; 35:9-12). 
 Prin Iacov Dumnezeu a trecut aspectele materiale şi naţionale descendenţilor stră-
stră-nepoţilor lui Avraam, Efraim şi Manase, fii lui Iosef (Genesa 48:1-22).   
 Faptul că Biblia înregistrează în oarecare amănunt cum a trecut promisiunea acestor 
binecuvântări dela o generaţie la alta, este dovadă în plus că legământul lui Dumnezeu cu 
Avraam a inclus aspecte naţionale, fizice şi materiale, în afară de profeţiile mesianice vitale. 
 Dumnezeu i-a promis lui Isac că „toate ţinuturile acestea ţi le voi da ţie şi seminţei 
tale” (Genesa 26:3-4) implică mari binecuvântări materiale.  Dumnezeu i-a promis de 
asemenea, cum îi promisese lui Avraam, descendenţi aproape fără număr, spunându-i că 
descendenţii lui vor fi „ca stelele cerului” (versul 4).   
 La un anumit nivel promisiunea aceasta avea să fie împlinită până la vremea când 
câteva milioane de Israeliţi au ajuns la Muntele Sinai sub conducerea lui Moise, şi mai 
târziu, în vremea lui Solomon (Deuteronom 1:10; 1 Împăraţi 4:20-21).  Dar Moise însuşi a 
fost conştient că binecuvântarea a unor mulţimi mare avea să fie multiplicată încă de multe 
ori peste ceea ce se petrecuse în epoca sa (Deuteronom 1:11). 
 
Iacov primeşte dreptul primului născut şi binecuvântarea 
 
 Binecuvântările fizice trecute lui Isac în mod normal ar fi trecut primului său născut, 
Esau (Genesa 25:21-26).  Dar, Iacov, fratele mai mic dintre gemeni, l-a convins pe Esau    
să-i vândă lui dreptul primului născut pentru un castron de supă (versurile 29-34). 
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 Ce a fost dreptul primului născut şi dece a fost important?  Enciclopedia Bibliei 
Standard Internaţională explică ce a fost dreptul primului născut „dreptul aparţinând natural 
primului născut fiu…O asemenea persoană devenea până la urmă capul familiei, linia fiind 
astfel continuată prin el.   Ca prim născut el a moştenit el o porţiune dublă din averea 
tatălui…Primul născut a fost responsabil…exercitând autoritatea peste întreaga familie ca un 
tot”  (1979, vol. 1, „Dreptul primului născut” [Birthright], pp. 515-516). 
 Pentru a obţine binecuvântările dreptului de prim născut dela tatăl său, Iacov a recurs 
la un şiretlic, înşelându-l pe Isac, care era bătrân şi orb, să creadă că el era Esau (Genesa 
27:18-27).  Puţin a ştiut Iacov că înşelăciunea lui nu a fost necesară.  Dumnezeu dezvăluise 
deja, chiar înainte de naşterea lui Esau şi Iacov, că Iacov avea să fie mai puternic dintre cei 
doi şi că Esau, până la urmă, va deveni subordonat lui Iacov (Genesa 25:23). 
 Dar Dumnezeu i-a permis lui Iacov să primească promisiunea dreptului primului 
născut să fie patriarhul familiei şi să primească cea mai bună moştenire dela tatăl său fără să 
intervină să schimbe circumstanţele.  Mai târziu El îl va învăţa pe Iacov să înceteze de a mai 
avea încredere în propriile sale lucrări de înşelătorie. 
 Acum observă binecuvântarea pronunţată de Isac lui Iacov:  „Să-ţi dea Dumnezeu 
rouă din cer, Şi grăsimea pământului, Grâu şi vin din belşug!  Să-ţi fie supuse noroade, Şi 
neamuri să se închine înaintea ta! Să fii stăpânul fraţilor tăi, Şi fiii mamei tale să se închine 
înaintea ta! Blestemat să fie oricine te va blestema, Şi binecuvântat să fie oricine te va 
binecuvânta” (Genesa 27:28-29).  Acestea nu au fost cuvinte fără importanţă.  Isac a trecut 
oficial lui Iacov extraordinarele promisiuni făcute de Dumnezeu lui Avraam. 
 Mai târziu, într-un vis, Dumnezeu i-a confirmat lui Iacov că într-adevăr avea să 
primească promisiunea primului născut.  Dumnezeu i-a dezvăluit atunci lui Iacov că 
descendenţii săi numerşi „ca pulberea pământului,” se vor întinde „la apus şi la răsărit, la 
miază-noapte şi la miază-zi” – în toate direcţiile din Orientul Mijlociu (Genesa 28:12-14). 
 Considerând enormitate unei asemenea promisiuni, este puţin de mirare că apostolul 
Pavel a vorbit mai târziu despre Avraam că „va moşteni lumea”  (Romani 4:13).  Dumnezeu 
evident a intenţionat ca descendenţii lui Avraam eventual să domine cea mai mare parte a 
lumii.  Publicaţia aceasta explică cum promisiunea aceasta a fost împlinită şi cum se va 
împlini într-un mod chiar şi mai grandios. 
 
Cele două identităţi naţionale ale lui Iosif 
 
 În Genesa 35 întâlnim un alt aspect al dreptului primului născut.  Aici Dumnezeu i-a 
promis lui Iacov că „un neam şi o mulţime de neamuri se vor naşte din tine”  (versul 11).  
Cunoaşterea acestui aspect al moştenirii Israelului este esenţială dacă urmează să înţelegem 
profeţiile cheie.  Promisiunea dreptului primului născut va fi împlinită în două entităţi 
naţionale separate.   
 În Genesa 48 Iacov a trecut partea aceasta a promisiunii lui Dumnezeu pentru 
Avraam şi Isac, fiilor lui Iosif, Efraim şi Manase.  În acelaşi timp Iacov şi-a pus propriul său 
nume pe aceşti doi nepoţi (versul 16).  Ca rezultat, multe referinţe mai târziu la „Iacov” şi 
„Israel” în cărţile profetice ale Bibliei se referă în principal la ramurile acestea două ale 
descendenţilor lui Iacov. 
 Binecuvântarea lui Iacov a inclus pământ – teritoriu naţional – pe care descendenţii 
acestor doi nepoţi îl vor moşteni „pentru o posesiune veşnică.”  Ei vor creşte de asemenea 
într-o „ceată de popoare” (versul 4).  Aici, pentru a doua oară, vedem promisiunea 
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remarcabilă că descendenţii lui Iacov – specific acei care se vor naşte din Efraim şi Manase 
– vor creşte într-o „mulţime de neamuri” şi respective o singură mare naţiune (versul 19).   
 Nu toate elementele promisiunii vor merge, totuşi, la Iosef şi descendenţii săi.  Iuda 
va primi o promisiune cu un conţinut spiritual important.  Prin Iacov Dumnezeu a dat 
proorocirea că „Toiagul de domnie [sceptrul] nu se va depărta din Iuda” (Genesa 49:10).  
Profeţia aceasta a indicat atât spre David, viitorul rege al dinastiei Israelului, şi rolul lui Isus 
Hristos, de asemenea din tribul lui Iuda şi descendent al lui David, cât şi Mesia (Luca 1:32; 
Evrei 7:14; Apocalipsa 5:5).  Hristos este destinat să conducă pământul ca Rege al Regilor 
(Apocalipsa 11:15; 17:14; 19:16). 
 Prin contrast, promisiunea dreptului de prim născut de a avea măreţie fizică, 
materială şi naţională s-a dus nu la Iuda ci la Iosif, trecând pe lângă Ruben, primul născut.   
Observă circumstanţele care au condus această promisiune în mâinile lui Iosif: 
 „…Căci el [Ruben] era întâiul născut, dar, pentru că a spurcat patul tatălui său, 
dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; totuşi Iosif n-a fost scris în 
spiţele de neam ca întâi născut.  Iuda a fost în adevăr puternic printre fraţii săi, şi din el a 
ieşit un domnitor; dar dreptul de întâi născut este al lui Iosif”  (1 Cronici 5:1-2). Cu 
promisiunea dreptului de prim născut descendenţii lui Iosif – Efraim şi Manase – urmau să 
primească binecuvântările de bogăţii, putere şi proeminenţă naţională. 
 
Binecuvântările descendenţilor lui Iosif 
  
 Poate cel mai dezvăluitor dintre pasajele biblice despre promisiunea dreptului 
primului născut este, însă, în Genesa 49.  Aici îl aflăm pe Iacov binecuvântând şi proorocind 
despre fiecare dintre descendenţii fiilor săi „în vremile cari vor veni”  (versul 1).  Observă că 
proorocirile pe care Iacov le pronunţă asupra descendenţilor lui Iosif „în vremile cari vor 
veni” sunt monumentale. 
 „Iosif este vlăstarul unui pom roditor, Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un 
izvor; Ramurile lui se înalţă deasupra zidului.  Arcaşii l-au aţâţat, au aruncat săgeţi, Şi l-au 
urmărit cu ura lor.  Dar arcul lui a rămas tare, Şi mâinile lui au fost întărite De mâinile 
Puternicului lui Iacov: Şi a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel. 
 „Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta; Aceasta este 
lucrarea Celui Atotputernic, care te va binecuvânta Cu binecuvântările cerurilor de sus, Cu 
binecuvântările apelor de jos, Cu binecuvântările ţâţelor şi ale pântecelui mamei.  
Binecuvântările tatălui tău Întrec binecuvântările părinţilor mei, şi se înalţă Până în creştetul 
dealurilor vecinice: Ele să vină peste capul lui Iosif”  (Genesa 49:22-26). 
 Pasajul acesta profetic ne spune că descendenţii lui Iosif „în vremile care vor veni” 
[vremea dela sfârşit], vor trăi într-o ţară productivă, bogată şi bine udată.  Ei vor fi un popor 
care şi-au extins mult teritoriul şi influenţa – politică, militară, economică şi culturală – un 
popor ale cărui „ramuri se înalţă deasupra zidului,” sau dincolo de hotarele lor naturale.  Ei 
vor fi un popor care ocazional, vor fi atacaţi de alte naţiuni dar în general, for fi victorioşi.  
Triumfurile lor vor părea uneori „miraculoase” şi „providenţiale” pentru că Domnul 
Atotputernic este ajutorul lor şi sursa binecuvântărilor. 
 Ei vor fi un popor care va trăi într-un climat neobişnuit de favorabil care suportă cu 
uşurinţă mărirea continuă a populaţiei.  Ei se vor bucura de binecuvântările unor recolte 
bune, largi ciurde de vite şi resurse naturale extinse cum ar fi lemnărie fină, minerale 
preţioase scoase din solul lor. 
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 Cu alte cuvinte, ne-am aştepta să aibă cele mai bune resurse şi binecuvântări pe 
pământ.  Toate binecuvântările acestea vor fi ale lor „în vremurile dela urmă” (Genesa 49:1). 
 Unde îi putem găsi pe descendenţii lui Iosif, triburile pierdute ale lui Efraim şi 
Manase?  Lista aceasta de binecuvântări elimină cele mai multe naţiuni pe pământ ca 
pretendenţi.  Pentru a le găsi trebuie să ne întrebăm:  Care naţiune posedă asemenea 
binecuvântări în lumea noastră?  Dumnezeu le-a promis binecuvântările acestea 
descendenţilor lui Iosif „în epoca dela urmă.”  Pentru că Dumnezeu nu minte, putem avea 
încredere că îşi va ţine promisiunile. 
 Ce ne spun dovezile?  După cum vom vedea, dovezile sunt copleşitor în favoarea lui 
Dumnezeu.  Dacă credem promisiunile şi împlinirea lor de Dumnezeu, privirea noastră 
asupra lumii va fi foarte diferită decât a celor care rămân ignoranţi ai acestor cunoştinţe. 
 În cei aproape 3700 de ani de când a dat Dumnezeu promisiunile acestea, puţine 
naţiuni pot pretinde binecuvântări cât de aproape de acestea.  Chiar şi mai puţine pot 
pretinde felul de statură economică şi proeminenţă naţională – chiar starea de supra putere – 
promise fiilor lui Iosif, Efraim şi Manase, „în epoca dela urmă.” 
 Două candidate, însă, întâlnesc perfect criteriile acestor profeţii:  Statele Unite ale 
Americii şi Comunitatea Britanică de naţiuni.  Cât de bine aparenta lor potrivire se 
împleteşte cu dovada pe care o aflăm?  Pentru a răspunde acestei întrebări, să ne îmbarcăm 
în studiul dovezilor istorice ale triburilor Israelului dela începutul lor ca o naţiune până în 
zilele noastre. 
 

Cum a devenit Iacov moştenitorul lui Avraam 
 
Dumnezeu l-a ales pe Iacov, al doilea 
născut al gemenilor lui Isac, să primească 
moştenirea dreptului primului născut.  El 
i-a conferit lui dreptul să devină patriarhul 
familiei la moartea lui Isac (Genesa 25:29-
34).  Binecuvântarea dreptului primului 
născut l-a făcut pe Iacov moştenitor direct 
al lui Avraam şi primitorul obligaţiilor 
divine pentru Avraam şi a posterităţii sale. 
 La vremea când Iacov a primit 
binecuvântarea el nu se angajase încă să 
trăiască cu credinţa în Dumnezeu.  Deşi 
Dumnezeu îl desemnase pe Iacov ca 
moştenitorul binecuvântării lui Avraam cu 
puţin timp înainte de naşterea sa (versul 
23), Iacov şi mama sa au fost amândoi 
slabi în credinţă şi au folosit înşelăciunea 
ca să obţină binecuvântarea dela Isac 
(Genesa 27).  Aceasta i-a câştigat lui 
Iacov ura fratelui său.  Esau a clocotit de 
mânie şi s-a pornit să-l ucidă (versul 41).  
Mama lor a auzit despre planurile lui 

Esau, aşa că l-a rugat pe Isac să-l trimită 
pe Iacov să stea la rude departe, astfel ca 
să fie în afara pericolului (versurile 42-
46).   
 Astfel Isac şi Rebeca l-au trimis pe 
Iacov înapoi la familia Rebecăi în nordul 
Messopotamiei.  În aparenţă, singurul 
motiv pe care l-au menţionat gospodăriei 
lor largi a fost că ei au dorit ca Iacov să-şi 
găsească o nevastă dintre rudele Rebecăi.  
Aceasta a fost adevărat, dar Rebeca de 
asemenea a încercat să-l împiedice pe 
Esau de a-l ucide pe Iacov. 
 Înainte de a-l trimite la drum pe 
Iacov, totuşi, Isac l-a chemat pe prea 
ambiţiosul şi şmecherul său fiu şi l-a 
binecuvântat din nou.  Isac în aparenţă i-a 
iertat fiului să comportarea înşelătoare 
anterioară şi a repetat de bună voie de data 
aceasta binecuvântarea lui originală.  De 
acum, Isac probabil că şi-a reamintit şi a 
recunoscut că Dumnezeu îl desemnase pe 



The United States and Britain in Bible Prophecy - Statele Unite şi Marea Britanie în profeţia Bibliei.doc - 19 - 

Iacov, încă înainte de naştere, ca 
moştenitorul său. 
 Atunci Isac a repetat unele din 
promisiunile cheie ale legământului făcut 
de Dumnezeu cu el şi Avraam (Genesa 
28:1-5).  Făcând aceasta Isac a anunţat 
deschis familiei că Iacov a moştenit într-
adevăr răspunderea primară pentru relaţia 
veşnică a familiei cu Dumnezeu (Genesa 
17:19). 
 Dumnezeu o făcea sigur că nimeni 
nu a uitat promisiunile Lui pentru 
Avraam.  El le trecea oficial dela o 
generaţie la cea următoare. 
 Isac a trecut lui Iacov promisiunile 
cheie ale legământului:  „Dumnezeul cel 
atotputernic să te binecuvânteze, să te facă 
să creşti şi să te înmulţeşti, ca să ajungi o 
ceată de noroade!  Să-ţi dea 
binecuvântarea lui Avraam, ţie şi seminţei 
tale cu tine, ca să stăpâneşti ţara în care 
locuieşti ca străin, şi pe care a dat-o lui 
Avraam.” 
 În timp ce Iacov părăsea casa în 
grabă, el a posedat atât promisiunea 
dreptului primului născut cât şi o 
binecuvântare specială.  Dar viaţa lui s-a 
întors deodată cu susul în jos.  Ce a 
însemnat tot acesta?  Dumnezeul tatălui şi 
bunicului său va fi cu adevărat acolo şi 
pentru el?   
 Iacov trebuie să se fi gândit la 
poveştile pe care le auzise în timp ce 
creştea mare despre întâlnirile familiei 
sale cu această fiinţă extraordinară, divină.  
Va onora acest Dumnezeu măreţ ceea ce 
el muncise atât să obţină prin înşelăciune, 

chiar dacă Dumnezeu i le promisese lui 
înainte de a se fi născut? 
 A fost în acest moment în viaţa lui 
că Dumnezeu personal S-a dezvăluit lui 
Iacov:  „Iacov...A ajuns într-un loc unde a 
rămas peste noapte, căci asfinţise soarele. 
A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi, şi 
s-a culcat în locul acela.  Şi a visat o scară 
rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea 
până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau 
şi se pogorau pe scara aceea. 
 „Şi Domnul stătea deasupra ei, şi 
zicea: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul 
tatălui tău Avraam, şi Dumnezeul lui 
Isaac.” Pământul pe care eşti culcat, ţi-l 
voi da ţie şi seminţei tale. Sămânţa ta va fi 
ca pulberea pământului; te vei întinde la 
apus şi la răsărit, la miază-noapte şi la 
miază-zi; şi toate familiile pământului vor 
fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta.  
Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi 
pretutindeni pe unde vei merge, şi te voi 
aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi 
părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.”   
 „Iacov s-a trezit din somn, şi a zis: 
„Cu adevărat, Domnul este în locul acesta, 
şi eu n-am ştiut.”  I-a fost frică, şi a zis: 
„Cât de înfricoşat este locul acesta! Aici 
este casa lui Dumnezeu, aici este poarta 
cerurilor!”  Şi Iacov s-a sculat dis de 
dimineaţă, a luat piatra pe care o pusese 
căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere 
aminte, şi a turnat untdelemn pe vârful ei.  
A dat locului acestuia numele Betel…”  
(Genesa 28:11-19).  Acum Iacov a ştiut cu 
siguranţă că el a fost confirmat oficial ca 
moştenitor al promisiunilor făcute lui 
Avraam. 
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Capitolul 2 
 

Epoca de aur a Israelului 
 
„Solomon domnea peste toate regatele de la râul Eufrat până la pământul Filistenilor şi până în hotarul 
Egiptului”  (1 Împăraţi 4:21, Biblia Ortodoxă Română). 
 
 

Legământul prin care vechiul Israel avea să devină „poporul lui Dumnezeu” (Judecători 
20:2) a fost făcut la Muntele Sinai la scurt timp după ce Israeliţii au fost eliberaţi din robia 
egipteană.  Legământul lui Dumnezeu cu naţiunea a fost bazat pe promisiunile lui şi 
legământul cu Avraam (Exodul 2:23-24; 33:1).  În el Dumnezeu a definit relaţia pe care a 
dorit-o cu descendenţii lui Iacov, acum noua născută naţiune a Israelului în drum spre Ţara 
Promisă. 
 Dumnezeu a oferit legământul acesta Israelului ca o declaraţie unilaterală a 
oportunităţilor oferite de El descendenţilor lui Avraam şi o explicaţie clară a obligaţiilor 
Israeliţilor către El.  Partea lor în facerea acestui legământ a fost numai aceea de a accepta 
sau a refuza oferta lui Dumnezeu, şi atunci, după acceptarea ei, satisfacerea angajamentul pe 
care îl făcuseră. 
 Dumnezeu le-a oferit aceeaşi ocazie, pe care i-o dăduse lui Avraam, de a fi de acord 
să umble în faţa lui nevinovaţi.  El le-a reamintit constant:  „Căci Eu sunt Domnul, care v-
am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru, şi să fiţi sfinţi; căci Eu sunt sfânt”  
(Leviticul 11:45).  Efectivitatea relaţiei a depins de atenţia lor continua să trăiască şi să se 
comporte ca un popor sfânt – pus de o parte. 
 Când copii lui Israel au auzit de termenii legământului lui Dumnezeu, ei au avut 
două lucruri clare de ales.  Ei au putut să accepte rolul de a trăi ca poporul sfânt al lui 
Dumnezeu – reprezentanţii Lui pentru celelalte naţiuni (Deuteronom 4:6) – sau au putut 
accepta consecinţele refuzului de a coopera. 
 La momentul acela, perspectiva de a supravieţui fără ajutorul lui Dumnezeu a fost 
foarte slabă.  Dumnezeu abia îi eliberase din cruzimea robiei egiptene.   Ei nu aveau o patrie, 
şi nici o altă naţiune nu  fost înclinată să îi accepte ca locuitori.  Ei s-au aflat prinşi în ”ţara 
nimănui,”  un mediu aspru şi neiertător. 
 Dumnezeu, cu bună ştiinţă, le făcuse opţiunea de a deveni poporul Lui sfânt prea 
atractivă ca s-o refuze.  Dar El nu i-a forţat în rolul acesta fără consimţământul lor voluntar.  
Ei au trebuit să facă alegerea. 
 El le-a vorbit depe muntele Sinai şi le-a dezvăluit Cele Zece Porunci – definiţia Lui 
de bază a sfinţeniei.  Cele Zece Porunci, împreună cu statutele şi judecăţile dezvăluite de 
Dumnezeu lui Moise, au devenit „Cartea Legământului.”  Atunci Moise A luat cartea 
legământului, şi a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis 
Domnul”  (Exodul 24:7, compară cu versul 3). 
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 În pofida legământului, Israeliţii generaţiei pe care Dumnezeu abia o eliberase din 
sclavia Egipteană, a fost încă nesigură şi suspicioasă de grija Creatorului pentru ei. I-au spus 
lui Moise:  „Iată că Domnul, Dumnezeul nostru, ne-a arătat slava şi mărimea Lui şi noi I-am 
auzit glasul din mijlocul focului; astăzi, am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni, şi 
totuşi au rămas vii.  Şi acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui; dacă 
vom auzi şi mai departe glasul Domnului, Dumnezeului nostru, vom muri.  Cine este, în 
adevăr, omul acela, care să fi auzit vreodată, ca noi, glasul Dumnezeului celui viu vorbind 
din mijlocul focului, şi totuşi să fi rămas viu?”  (Deuteronom 5:24-26).   
 Israeliţilor le-a fost teamă să fie prea aproape de Dumnezeu.  Ei nu au avut încredere 
în El.  Le-a lipsit credinţa lui Avraam.  Aşa că i-au spus lui Moise, „Apropie-te mai bine, tu, 
şi ascultă tot ce-ţi va spune Domnul, Dumnezeul nostru; apoi să ne spui tu însuţi tot ce-ţi va 
spune Domnul, Dumnezeul nostru, şi noi vom asculta, şi vom face”  (versul 27).  Ei nu au 
fost gata pentru o relaţie adevărată, apropiată, personală cu Dumnezeu. 
 
Dece va fi necesar un Legământ Nou 
 
 Dumnezeu, bine-nţeles, le-a cunoscut inimile mai bine decât le cunoşteau ei.  El a 
înţeles că legământul pe care îl făcea cu ei avea o mare slăbiciune:  Nu a existat în el nici o 
prevedere ca să schimbe inima omului.  Aceasta trebuia să aştepte până la prima venire a 
Mântuitorului, până când Isus Hristos va putea fi ucis ca Mielul sacrificial al lui Dumnezeu 
(Evrei 9:26). 
 Observă răspunsul lui Dumnezeu la declaraţia Israeliţilor că ei I se vor supune Lui:  
„Domnul a auzit cuvintele pe cari mi le-aţi spus. Şi Domnul mi-a zis: „Am auzit cuvintele pe 
cari ţi le-a spus poporul acesta: tot ce au zis este bine.  O! de ar rămânea ei cu aceeaşi inimă 
ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile Mele, ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi 
copiii lor!”  (Deuteronom 5:28-29). 
 Dar ei nu au avut o asemenea inimă.  Dumnezeu nu le-a inclus o inimă nouă, 
împuternicită cu Duhul Lui, ca parte a promisiunii dreptului primului născut.  
Binecuvântarea aceea va veni mai târziu ca parte din promisiunea sceptrului dată de 
Dumnezeu lui Iuda pe care El avea s-o împlinească după moartea lui Hristos (Isaia 53:11-
12; Ieremia 31:31-33; Evrei 8:3-12). 
 Observă ce a zis Petru secole mai târziu când Dumnezeu a pus la dispoziţia 
poporului Său pe Duhul Sfânt în acea Zi de Pentecost imediat după moartea lui Hristos.  El a 
exclamat:  „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.  Căci făgăduinţa 
aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât 
de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru”  (Faptele Apostolilor 2:1, 38-39). 
 Pentru că Dumnezeu nu le-a dat pe Duhul Sfânt, poporul vechiului Israel nu a fost 
niciodată complet capabili să trăiască conform cu intenţia spirituală a legilor lui Dumnezeu 
şi astfel să devină cu adevărat un popor sfânt.  Natura lor omenească şi influenţele 
popoarelor din jurul lor, i-au condus continuu pe căi greşite. 
 Chiar şi generaţia pe care Dumnezeu a condus-o afară din Egipt prin minuni măreţe, 
a murit în sălbăticia deşertului Orientului Mijlociu din cauza continuei ei necredinţe, 
încăpăţânări, văicăreli şi nesupuneri.  Dumnezeu nu a permis generaţiei aceleia să 
moştenească ţara pe care o promisese descendenţilor lui Avraam.  Oamenii aceia nu voiau să 
reflecte sfinţenia pe care o dorea El. 
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 Cu toate acestea, Dumnezeu şi-a ţinut promisiunea lui Avraam, şi a dat ţara promisă 
copiilor lor sub conducerea lui Iosua.  „Israel a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua, 
şi în tot timpul vieţii bătrânilor cari au trăit după Iosua şi cari cunoşteau tot ce făcuse 
Domnul pentru Israel”  (Iosua 24:31). 
 Aici se găseşte o lecţie importantă.  Numai pentru că o generaţie a poporului Său 
devine neascultătoare nu înseamnă că Dumnezeu a sacrificat promisiunile Sale pentru copiii 
lor.  Ei sunt de asemenea moştenitori ai promisiunii lui Avraam. 
 Dumnezeu poate, pentru o perioadă, să reţină sau să întârzie binecuvântările pe care 
le-a promis.  Dar eventual El le va acorda.  El îşi ţine întotdeauna cuvântul.  Pentru motivul 
acesta putem fi siguri că Dumnezeu va împlini profeţiile biblice despre copiii lui Israel în 
epoca de sfârşit. 
 
Israelul devine împărăţie 
  
 Pentru următoarele câteva sute de ani Dumnezeu a trimis profeţi şi judecători care să 
îndrume poporul, să-i înveţe căile Lui şi să rezolve disputele dintre ei.  Dar de multe ori ei 
şi-au întors spatele la El (Psalm 78:56-57).  Ei nu au reuşit să trăiască conform 
angajamentului lor de a fi un popor sfânt.  Biblia rezumă epoca  judecătorilor cu cuvintele 
acestea:  „Pe vremea aceea, nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea”  (Judecători 
21:25). 
 Totuşi, în epoca aceea şi mai târziu, Dumnezeu le-a auzit rugăciunile în momentele 
de criză şi le-a luptat bătăliile când au strigat pentru mila Lui (Psalm 106:39-45).  El „S'a 
îndurat de ei, şi a avut milă de ei, Şi-a întors Faţa spre ei din pricina legământului Său cu 
Avraam, Isaac şi Iacov, n-a vrut să-i nimicească, şi până acum nu i-a lepădat dela Faţa lui”  
(2 Împăraţi 13:23). 
 În sfârşit Israel i-au cerut un rege  profetului Samuel.  „Toţi bătrânii lui Israel s-au 
strâns şi au venit la Samuel la Rama.  Ei au zis: „Iată că tu eşti bătrân, şi copiii tăi nu calcă 
pe urmele tale; acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile.”  
Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau: „Dă-ne un împărat ca să ne judece.” Şi Samuel 
s-a rugat Domnului.  
 „Domnul a zis lui Samuel: „Ascultă glasul poporului în tot ce-ţi va spune; căci nu pe 
tine te leapădă, ci pe Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei.  Ei se poartă cu tine 
cum s-au purtat totdeauna, de când i-am scos din Egipt până în ziua de astăzi; M-au părăsit 
şi au slujit altor dumnezei.  Ascultă-le glasul deci; dar înştiinţează-i, şi fă-le cunoscut dreptul 
împăratului care va domni peste ei”  (1 Samuel 8:4-9). 
 Dumnezeu le-a onorat cererea şi l-a îndrumat pe Samuel să-l ungă pe Saul – în 
aparenţă un om cu fizicul dintre cei mai impresionanţi în Israel – ca împărat al lor (1 Samuel 
10:17-24).  Dumnezeu a fost dispus să lucreze şi să suporte împăratul Israelului dacă el s-ar 
fi comportat cu dreptate. Dar Saul a devenit arogant, încăpăţânat şi voluntar.  Fizic el a părut 
să fie tot ceea ce ar fi putut cere dela un împărat, dar inima nu i-a fost dreaptă în faţa lui 
Dumnezeu.  Deci Dumnezeu a hotărât să-l înlocuiască. 
 Pavel a explicat cu 1000 de ani mai târziu:  „apoi l-a înlăturat, şi le-a ridicat împărat 
pe David, despre care a mărturisit astfel: „Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima 
Mea, care va împlini toate voile Mele.”  Din sămânţa lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa 
Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor, care este Isus”  (Faptele Apostolilor 13:22-23). 
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Începutul epocii de aur a Israelului 
 
 Povestea ridicării Israelului într-o epocă de aur în timpul domniei lui David şi a 
fiului său Solomon, şi după aceea dezintegrarea în două regate separate, este o poveste de 
triumf şi tragedie. 
 Împreună aceste evenimente subliniază loialitatea lui Dumnezeu promisiunilor Sale 
şi tragedia slăbiciunii omeneşti.  Ele de asemenea marchează necesitatea pentru o schimbare 
majoră a spiritului omenesc şi reîntoarcerea lui Hristos ca singurul împărat perfect al lumii.  
 În timpul domniilor lui David şi a lui Solomon, Dumnezeu a împlinit promisiunea că 
descendenţii lui Avraam aveau să domnească peste mari teritorii în Orientul Mijlociu, dela 
Egipt până la râul Eufrate.  Israel a devenit o naţiune măreaţă. 
 Dar, din cauza păcatelor lui Solomon şi a urmaşilor săi, la fel ca şi încălcările 
poporului însuşi, Israel a pierdut totul în decadele ce au urmat morţii lui Solomon.  Aici este 
cum s-a întâmplat. 
 David a devenit împărat peste triburile Israelului în două faze.  Mai întâi tribul lui 
Iuda l-a uns ca împărat în Hebron (2 Samuel 2:3-4).  David a domnit din oraşul acela pentru 
aproape şapte ani mai înainte ca toate celelalte triburi să facă un legământ cu el şi să-l 
accepte ca împărat peste ele.  Astfel a început o perioadă de unitate a Israelului (2 Samuel 
5:1-5; 1 Cronici 11:3). 
 Ca împărat, David a moştenit o armată mare şi efectivă. Aproape 350.000 de 
războinici înarmaţi din triburile Israelului au fost prezenţi la ceremonia încoronării lui         
(1 Cronici 12:23-40).  Curând a început să supună vecinii neprietenoşi care făcuseră Israelul 
să sufere de ani de zile. 
 David a domnit un total de aproape 40 de ani, 33 din ei în Ierusalem, oraşul capturat 
de el dela Jebuziţi şi făcut capitala Israelului.  Domnia lui a semnalat ridicarea Israelului la 
preeminenţă militară şi economică a Israelului în Orientul Mijlociu.  Istoricii moderni au 
tendinţa să ignore înregistrarea biblică şi sub evaluează vast mărimea şi scopul împărăţiilor 
lui David şi Solomon. 
 După cum explică Noul Dicţionar al Bibliei al lui Unger [The New Unger’s Bible 
Dictionary]:  „Tendinţa cărturarilor în trecut a fost să dea numai credit superficial notelor 
biblice a puterii şi gloriei lui Solomon…Arheologia a arătat larga extindere a imperiului 
David- Solomon după cum a fost descris în Împăraţi.  Fundalul istoric general al perioadei 
David- Solomoni a fost confirmată.  
 Gloria lui Solomon a fost eliminată în mod obişnuit ca „exagerări semitice” sau ca o 
poveste romantică. A fost crezut că un asemenea imperiu întins nu ar fi putut exista între 
imperii măreţe ca acele ale Egiptului, Hitiţilor, Asiria şi Babilon.  Monumentele, însă, au 
arătat că în perioada dela 1100 la 900 B.C. marile imperii din jurul Israelului au fost fie în 
declin sau inactive temporar, astfel că Solomon a putut guverna cu splendoarea atribuită în 
Biblie lui”  (1988, „Solomon”). 
 
Cheile succesului lui David 
 
 Care  a fost cheia succesului militar şi politic a lui David?  Este dezvăluită în prima 
provocare militară pe care a înfăţişat-o după consolidarea triburilor sub conducerea lui:  
„Filistenii au aflat că David fusese uns împărat peste Israel, şi s-au suit toţi să-l caute. David, 
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căruia i s-a dat de ştire, s-a pogor-t în cetăţuie.  Filistenii au venit, şi s-au răspândit în valea 
Refaim.  
 „David a întrebat pe Domnul: „Să mă sui împotriva Filistenilor? Îi vei da în mâinile 
mele?” Şi Domnul a zis lui David: „Suie-te, căci voi da pe Filisteni în mâinile tale.”  David a 
venit la Baal-Peraţim, unde i-a bătut. Apoi a zis: „Domnul a risipit pe vrăjmaşii mei 
dinaintea mea, ca nişte ape cari se rup.” De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal-
Peraţim (Şesul rupturii)”  (2 Samuel 5:17-20). 
 David nu a trebuit să se ducă să-şi caute necazurile.  Au venit singure la el.  Dar când 
au venit, Dumnezeu i-a dat victoria.  În cursul timpului, duşmanii lui au făcut alianţe între ei 
ca să-i răstoarne imperiul – un imperiu care ei nu şi-au dat seama fusese stabili de 
Dumnezeu.  David a fost victorios chiar şi împotriva alianţelor vecinilor duşmănoşi.  „David 
ajungea din ce în ce mai mare, şi [pentru că] Domnul oştirilor era cu el”  (1 Cronici 11:9). 
 Succesul lui David a fost lucrarea Domnului.  El a devenit cel mai puternic 
conducător din Orientul Mijlociu în zilele sale.  Totuşi el nu a ridicat monumente în onoarea 
sa cum a fost obiceiul tuturor celorlalţi împăraţi din antichitate.  Deci, pentru că succesele 
sale sunt înregistrate numai în Biblie, cei mai mulţi istorici refuză  să recunoască 
proeminenţa Israelului sub David şi fiului şi succesorului lui, Solomon.   
 Criticii Bibliei arată că este puţină dovadă arheologică în suportul pretenţiilor Bibliei 
a măreţiei Israelului sub David şi Solomon.  Totuşi lipsa dovezilor este perfect de înţeles în 
lumina istoriei Israelului şi a regiunii. 
 Armatele au luptat pentru regiune şi au invadat-o nenumărate ori de a lungul 
veacurilor.  Numai Ierusalemul singur a fost cucerit de mai mult de 200 de ori, de mai multe 
ori suferind distrugerea completă.  Înregistrări pe parchmente şi papirusuri din antichitate în 
Israel s-au schimbat în praf de multă vreme.  Dar, chiar dacă asemenea dovezi specifice sunt 
puţine, nu înseamnă că sunt inexistente.  În lumina preciziei perfecte a Bibliei în atât de 
multe alte zone, nu avem motiv să punem la îndoială acurateţa declaraţiilor privitoare la 
Israelul sub David şi Solomon (Pentru mai multă informaţie despre acurateţa Bibliei, cere 
copia gratuită a broşurii Este Biblia adevărată? [Is The Bible True?] sau coboar-o depe 
Internet la:  www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.html . 
 

Cu dreptate pentru toţi 
 
În timpul epocii de aur sub David şi 
Solomon, eforturile Israelului să 
promoveze nepărtinire şi dreptate pentru 
cetăţenii săi au rivalizat eforturile 
moderne spre aceste idealuri nobile.  
Amândoi împăraţii au fost renumiţi pentru 
administrarea dreaptă a supuşilor lor (2 
Samuel 8:15; 1 Cronici 18:14; 1 Împăraţi 
3:3).  Ca o naţiune model, Israelul a atras 
conducători internaţionali căutând să-i 
vadă nemijlocit prosperitatea şi cultura.  
Un asemenea demnitar a fost regina din 
Şeba. 

 După ce l-a încercat pe Solomon 
cu întrebări, verificând personal proiectele 
lui de clădiri şi observând cultura Israelită, 
faimoasa regină i-a spus lui Solomon:  
„Uimită, a zis împăratului: „Deci era 
adevărat ce am auzit în ţara mea despre 
faptele şi înţelepciunea ta!  Dar nu 
credeam, până n-am venit şi n-am văzut 
cu ochii mei. Şi iată că nici pe jumătate nu 
mi s-a spus. Tu ai mai multă înţelepciune 
şi propăşire de cât am auzit mergându-ţi 
faima.  „Ferice de oamenii tăi, ferice de 
slujitorii tăi, cari sunt necurmat înaintea 
ta, cari aud înţelepciunea ta!   
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Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul 
tău, care a binevoit să te pună pe scaunul 
de domnie al lui Israel! Pentrucă Domnul 
iubeşte pentru totdeauna pe Israel, de 
aceea te-a pus împărat, ca să judeci şi să 
faci dreptate”  (1 Împăraţi 10:6-9, 
compară cu 2 Cronici 9:1-8). 
 Fericirea şi pacea a înflorit într-o 
atmosferă de dreptate şi nepărtinire pentru 
toţi fără consideraţie pentru rasa sau 
originea lor.  Ca parte din instrucţiunile 
legământului Său, Dumnezeu le spusese 
Israeliţilor să trateze fără părtinire pe toţi 
oamenii locuind înăuntrul hotarelor 
naţiunii lor.  El a spus specific:  „Aceeaşi 
lege va fi pentru băştinaş ca şi pentru 
străinul, care va locui în mijlocul vostru”  
(Exodul 12:49).  Elaborând asupra acestui 
principiu, Dumnezeu a adăugat:  „Să nu 
chinuieşti pe străin, şi să nu-l asupreşti, 
căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului”  
(Exodul 22:21): 
 Străinii urmau să aibă aceleaşi 
drepturi ca şi băştinaşii.  Judecători şi 
conducătorii urmau să aplice legile egal.  

Oportunitatea de a se închina lui 
Dumnezeu în Zilele lui Sfinte urma să fie 
la dispoziţia străinilor dacă ei o doreau 
(Exodul 12:48; Leviticul 16:29).  Când 
Israelul s-a odihnit în ziua a şaptea de 
Sabat, străinii în ţară urmau să fie lăsaţi să 
se odihnească şi ei (Exodul 20:10). 
 La fel ca şi băştinaşii Israeliţi, 
străinii erau bineveniţi să ofere sacrificii 
Domnului (Numere 15:14).  Legile de 
sănătate erau aplicabile egal pentru 
băştinaşi ca şi pentru străini (Leviticul 
17:15), şi Dumnezeu i-a îndrumat pe 
Israeliţi să-i ajute pe săracii şi străinii din 
mijlocul lor (Leviticul 19:10, 23:22; 
25:35).  Pe scurt, Dumnezeu a spus 
Israeliţilor să-i iubească pe străini şi să-i 
trateze ca şi cum erau născuţi acolo 
(Leviticul 19:34). 
 Dumnezeu a intenţionat ca dreptul 
şi privilegiul de a I se închina şi de a trăi 
în naţiunea Sa model să fie la dispoziţia 
tuturora.  „Dreptate pentru toţi” a fost 
aşteptarea evidentă a lui Dumnezeu. 

 
Solomon moşteneşte un imperiu 
 
 Împăratul Solomon a moştenit dela tatăl său, David, în Orientul Mijlociu un imperiu 
imens, prosper şi puternic.  „[Solomon] Stăpânea peste toată ţara de dincoace de Râu 
[Eufrat], dela Tifsah [probabil modernul Dibseh, unde nordul Siriei are hotarul cu sudul 
Turciei] până la Gaza [oraşul Filistin pe coasta Mediteranei], peste toţi împărăţii de dincoace 
de Râu. Şi avea pace pretutindeni de jur împrejur”  (1 Împăraţi 4:24). 
 La vremea aceea poporul lui Iuda şi Israel „Iuda şi Israel erau în număr foarte mare, 
ca nisipul de pe ţărmul mării. Ei mâncau, beau şi se veseleau.  Solomon mai stăpânea şi 
toate împărăţiile dela Râu [Eufrat] până în ţara Filistenilor şi până la hotarul Egiptului. Ei îi 
aduceau daruri [taxe], şi au fost supuşi lui Solomon tot timpul vieţii lui”  (versurile 20-21). 
 Alte două puteri din Orientul Mijlociu, Egiptul şi Tira (în nordul Israelului pe coasta 
Lebanonului modern de azi) au ales să fie aliaţi cu David şi Solomon în loc de a ataca 
Israelul şi a risca să fie cucerite ele însele.  Acestea două au extins cu mult scopul puterii 
comerciale şi politice a Israelului, deşi în timpul domniei lui Solomon influenţa lor 
religioasă şi politică avea să contribue de asemenea la diviziunea Israelului şi eventuala lui 
cădere. 
 Alianţa lui Solomon cu Hiram din Tira este probabil motivul principal de importanţă 
istorică a puterii şi influenţei Israelului a fost obscurat în istoria Occidentală.  Istoricii 
moderni, când descriu influenţa întinsă a Imperiului Fenician, centrat atunci în jurul Tirei, au 
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tendinţa să nu ia în seamă că Solomon a fost la vremea aceea adevărata putere a regiunii de 
Est a Mediteranei.   
 

Comerţul internaţional:  o sursă a bogăţiei lui Solomon 
 
Solomon a clădit multe corăbii 
comerciale navigate atât de marinari 
fenicieni cât şi de Israeliţi.  Bogăţiile 
acumulate de acest trafic maritim este 
uimitor, chiar şi după standardele 
moderne. 
 Cât de departe au călătorit 
corăbiile acestea pentru a acumula 
asemenea bogăţii?  Noi nu ştim, dar 
Scripturile ne spun că uneori marinarilor 
le trebuiau trei ani să facă o călătorie dus 
întors, pentru că distanţele erau atât de 
mari.  Ei aduceau înapoi comodităţi 
valoroase cum ar fi aur, argint şi fildeş, 
împreună cu curiozităţi exotice ca 
maimuţe şi păuni                (1 Împăraţi 
9:27). 
 Cu mai mult de două milenii mai 
târziu, Ferdinand Magellan a navigat în 
jurul lumii într-o călătorie care i-a luat de 
asemenea trei ani.  Flotilele lui Solomon şi 
a Fenicienilor ar fi putut naviga departe pe 
oceane.  Scripturile observă că marinarii 
împăratului Hiram „cunoşteau marea”  (1 
Împăraţi 9:27). 
 Având o flotă internaţională de 
corăbii, o alianţă cu fenicienii şi controlul 
principalelor rute terestre de comerţ din 
Orientul Mijlociu, Solomon s-a angajat în 
afacerile lui proprii de import-export.  
Spre exemplu, „Solomon îşi aducea caii 
din Egipt; o ceată de negustori de ai 
împăratului se ducea să-i ia cu grămada pe 
un preţ hotărât:  un car [de luptă] se 
aducea din Egipt cu şase sute de şekeli de 
argint, şi un cal cu o sută cincizeci de 

şekeli. De asemenea aduceau cai cu ei 
pentru toţi împăraţii Hitiţilor şi pentru 
împăraţii Siriei”        (1 Împăraţi 10:28-
29). 
 Biblia observă că veniturile anuale 
de bază ale lui Solomon se ridicau la 
50,000 de livre de aur, fără să socotească 
aurul primit ca daruri şi taxe (2 Cronici 
9:13-14).  Având acces la bogăţiile 
acestea extraordinare, Solomon a clădit în 
Ierusalem un templu splendid pentru 
Dumnezeu şi un palat pentru el.   
 El a acoperit pereţii interiori şi 
chiar pardoselile templului cu aur curat.  
Imaginile a doi heruvimi fiecare cu 
aproape douăzeci de coţi lărgime a aripilor 
întinse, erau deasupra Locului prea sfânt.  
Artiştii au acoperit aceste reproduceri cu 
aur curat.  Lucrătorii au făcut menora  cu 
şapte braţe, masa pentru pâine, 
castroanele, tigăile, alte piedestale de 
lămpi, ajustătoarele de lămpi, censore şi 
ladles din aur solid (2 Cronici 3-4).  
 Solomon a avut un tron mare din 
fildeş, încrustat cu aur.  El a prevăzut 
pentru garda sa sute de scuturi 
ceremoniale aurite, cele mari făcute cu 
aproape 7 livre de aur ciocănit .  Serviciul 
de mâncare al palatului a inclus potire şi 
farfurii din aur solid.  Scripturile observă 
că nici unele din ele nu a fost făcută din 
argint în timpul lui Solomon pentru că ar 
fost considerate prea simple (1 Împăraţi 
10:21).  Aceasta a fost literal epoca de aur 
a Israelului.  
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Israelul şi Imperiul Fenician 
 
 Biblia ne dezvăluie că istoria Israelului şi a Feniciei a fost cu mult mai împletită 
decât au recunoscut cei mai mulţi istorici.  În general ei au prosperat împreună în vremurile 
bune şi au suferit împreună în timpul celor rele.  Ei au avut duşmani comuni.  Ei s-au ridicat 
la putere internaţională împreună şi au fost cucerite mai târziu de Imperiul Asirian cam la 
acelaşi timp. 
 Popoarele din zonele de coastă din jurul Tirului şi al Sidonului din apropiere au 
împărţit un alfabet şi mai mult sau mai puţin acelaşi limbaj semitic cu Israelul.  În afară de 
mici diferenţe culturale şi dialectale, limbajele par să fi fost aproape identice. 
 Relaţia specială a Israelului cu Regele Hiram al Tirului a început în timpul domniei 
lui David (1 Cronici 14:1) şi a continuat după domnia lui Solomon.  Istoricii cunosc Tirul ca 
oraşul principal al puternicilor Fenicieni. 
 Enciclopedia Multimedia Encarta din 1999 zice că „Fenicienii au devenit cei mai 
renumiţi comercianţi şi marinari ai lumii antice.  Flotilele oraşelor costale au călătorit prin 
toată Mediterana şi chiar în oceanul Atlantic, şi alte naţiuni se luau la întrecere care să 
angajeze corăbii şi echipaje feniciene în navele lor…Oraşele-împărăţii au fondat multe 
colonii, mai cunoscută Utica şi Carthage în Nordul Africii, pe insulele Rodos şi Cipru în 
Marea Mediterană şi Tarşiş în sudul Spaniei.  Tirul a fost conducătorul oraşelor Feniciene 
înainte de a fi fost subjugate din nou de Asiria în timpul celui al 8 lea secol B.C. („Fenicia”). 
 Solomon a extins cu mult asociaţia Israelului cu Hiram.  Se pare că o legătură de 
familia a fost făcută formal între cei doi conducători, literal un „legământ frăţesc”  (Amos 
1:9).  După cum vom vedea în curând, relaţia aceea avea să se dovedească una dintre 
greşelile tragice ale lui Solomon.  Dar temporar a mărit cu mult cu mult prosperitatea 
ambelor împărăţii, şi a fost asociaţia aceasta care a obţinut faimă internaţională ca Imperiul 
Fenician. 
 În evaluarea puterii şi prestigiului măreţilor Fenicieni, istoricii au tendinţa să nu se 
uite mai departe decât oraşele maritime de pe coasta Lebanonului modern.  Ei nu şi-au dat 
seama de asociaţia care a exista între Hiram al Tirului şi David şi Solomon al Israelului.  Ca 
rezultat ei nu reuşesc să vadă că David şi Solomon, nu Hiram, au fost conducătorii 
dominanţi ai asociaţiei comerciale care avea să devină cunoscută lumii de afară ca Fenicia. 
 

Legământul lui Dumnezeu cu David 
 
Povestea lui David, al doilea împărat al 
Israelului, conţine toate elementele unei 
poveşti excitante de aventură.  În cei 71 de 
ani ai lui David, plin de contraste dela 
zdrenţe la bogăţii, David a ajuns din rolul 
lui de al optulea fiu al unei familii 
obişnuite, dela unul care a fost însărcinat 
cu păzitul oilor familiei, la conducătorul 
dominant al naţiunii.  Luptându-se cu 
animalele sălbatice ca să le prevină de a 
prăda oile sale, fugind pentru viaţa sa de 
Saul şi conducând soldaţii în bătălie au 

adus toată aventura pe care şi-ar pute-o 
dori oricine. 
 Totuşi David a avut o parte 
creativă.  El a fost un poet, muzicant şi 
compozitor.  Găsim multe din lucrările 
sale în cartea Psalmi.  În zelul său pentru 
Dumnezeu, el a achiziţionat materiale 
pentru clăditul unui templu şi a 
standardizat structura formală de 
închinăciune a Israelului prin preoţii şi 
muzicienii ei.  Totuşi şi el a avut partea lui 
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de slăbiciuni – păcate, defecte şi certuri de 
familie. 
 Pe cât de excitante aspectele din 
viaţa lui David ne-ar apărea nouă astăzi, 
Dumnezeu a fost atras de omul acesta 
pentru un alt motiv.  După ce Saul nu a 
putut să servească ca rege în felul dorit de 
Dumnezeu, Biblia ne spune că Dumnezeu 
a căutat „un om după inima Lui”  (1 

Samuel 13:14).  Pentru motivul acesta 
Dumnezeu l-a ales pe David să-i urmeze 
lui Saul. Deşi David a făcut greşeli 
serioase, până la urmă el s-a pocăit 
întotdeauna de păcatele sale şi l-a căutat 
pe Dumnezeu pentru iertare (Psalm 51).  
Deşi împărat al Israelului, el l-a luat pe 
Dumnezeu mai serios decât s-a luat pe 
sine însuşi. 

 
O promisiune uimitoare 
 
 Pentrucă David a fost un om după propria inimă a lui Dumnezeu, un om with a 
conştiinţă sensibilă pentru Creatorul lui, Dumnezeu a făcut un legământ separat şi distinct în 
adaos la legământul pe care îl făcuse cu Israelul.  Deci, când David a dorit să construiască o 
casă pentru Dumnezeu, Atotputernicul i-a trimis un mesaj prin profetul Natan: 
 „Cînd ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica un urmaş 
după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia.  El va zidi Numelui Meu o 
casă, şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui.  Eu îi voi fi Tată şi el Îmi va 
fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească şi cu lovituri omeneşti; dar harul 
Meu nu se va depărta dela el, cum l-am depărtat dela Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea 
ta.  Ci casa ta şi împărăţia ta vor dăinui vecinic înaintea Mea, şi scaunul tău de domnie va fi 
întărit pe vecie”  (2 Samuel 7:12-16). 
 Înţelegerea scopului acestei promisiuni – că Dumnezeu va stabili tronul lui David pe 
vecie – este un studiu provocător.   Aspectul cel mai bine înţeles al acestui legământ îşi află 
împlinirea în Isus Mântuitorul – născut din Maria, o descendentă literală a lui David – 
guvernând Împărăţia lui Dumnezeu. 
 Prin profetul Ieremia, Dumnezeu a proorocit despre epoca aceasta:  „Iată vin zile, 
zice Domnul, cînd voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu 
înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în ţară.  În vremea Lui, Iuda va fi mântuit, şi 
Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-l vor da: „Domnul, 
Neprihănirea noastră!”  (Ieremia 23:5-6). 
 Înainte de concepţia Mariei a lui Isus, un înger i-a spus:  „Şi iată că vei rămânea 
însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.  El va fi mare, şi va fi chemat 
Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David”  
(Luca 1:31-32). 
 Pasajele acestea arată că Isus a fost destinat să şadă pe tronul lui David.  Desigur că 
evenimentele acestea sunt sigure să vină şi să treacă, mulţi cred greşit, că ele s-au împlinit 
deja în Hristos.  Totuşi, ele nu for fi împlinite complet până când El nu s-a întors. 
 
Conducători omeneşti pe tronul lui David 
 
 O altă parte a promisiunii lui Dumnezeu pentru David a fost că descendenţii lui vor 
continua că guverneze peste poporul Israelului până când Dumnezeu stabileşte Împărăţia Sa 
pe pământ. Înţelegând greşit când va stabili Dumnezeu Împărăţia Sa i-a condus pe mulţi să 
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presupună greşit că promisiunea aceasta a fost împlinită cu mult timp în urmă în Hristos şi 
că nu mai are nici o semnificaţie acum. 
 Contrar cu concepţia oamenilor că Împărăţia lui Dumnezeu este deja pe pământ în 
forma bisericii sau în inimile fiinţelor omeneşti, Biblia o spune clar că Dumnezeu va stabili 
Împărăţia Sa când Hristos vine a doua oară pe pământ (Daniel 2:44; Apocalipsa 11:15).  
Deşi oamenii au propovăduit mesajul Împărăţiei de mii de ani, cu nivele de înţelegere 
diferite, apariţia Împărăţiei pe pământ încă nu a avut loc.  Când va avea, Împărăţia lui 
Dumnezeu va înlocui toate guvernele omeneşti ale lumii (Pentru o explicaţie mai completă a 
acestui subiect, te rugăm să ceri broşura noastră gratuită Evanghelia Împărăţiei [The Gospel 
of the Kingdom]. 
 Închinăciunea religioasă instituită de Dumnezeu pentru Israelul antic – cu Sabatul 
zilei a şaptea şi Zilele Sfinte ale Lui – dezvăluie de asemenea mult despre modul în care i se 
vor închina naţiunile după ce Dumnezeu stabileşte Imperiul Său pe pământ (pentru a studia 
formele continue de închinare pe care Dumnezeu le-a stabilit, te rugăm să ceri broşurile 
noastre gratuite Sunset to Sunset - God's Sabbath Rest – Dela Apus la Apus: Sabatul de 
odihnă a lui Dumnezeu şi God's Holy Day Plan - The Promise of Hope For All Mankind – 
Planul Zilelor Sfinte ale lui Dumnezeu: Promisiunea de speranţă pentru omenire.  Toate 
broşurile noastre sunt la dispoziţie din oficiul nostru cel mai apropiat de tine sau prin 
biblioteca literară la locul pe Internet: www.gnmagazine.org ). 
 Cu înţelegerea că Dumnezeu încă nu a stabilit Împărăţia Sa pe pământ, să 
considerăm câteva din promisiunile Bibliei că un descendent al lui David va continua să 
guverneze peste descendenţii Israelului.  În 2 Cronici 13:5 aflăm că „Nu trebuie oare să ştiţi 
că Domnul, Dumnezeul lui Israel, a dat pe vecie domnia peste Israel lui David şi fiilor lui 
printr-un legământ [un legământ de sare] care nu se poate călca?  Asemănător cu 
proprietăţile prezervative ale sării, un legământ de sare era unul care va dura.  Dumnezeu a 
garantat „casa lui David” – descendenţii săi – vor continua să existe pentru vecie (2 Cronici 
21:7): 
 Pentru că descendenţii lui David nu au continuat să asculte de Dumnezeu, unii au 
crezut în mod eronat că Dumnezeu a fost liberat de legământul Său cu David.  Totuşi, acesta 
nu este cazul.  Despre David Dumnezeu a zis:  „Îi voi păstra totdeauna bunătatea Mea, şi 
legământul Meu îi va fi neclintit.  Îi voi face vecinică sămânţa, şi scaunul lui de domnie ca 
zilele cerurilor.   
 „Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea, şi nu vor umbla după poruncile Mele, dacă vor 
călca orânduirile Mele, şi nu vor păzi poruncile Mele, atunci le voi pedepsi fărădelegile cu 
nuiaua, şi nelegiuirile cu lovituri; dar nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea dela ei, şi nu-Mi 
voi face credincioşia de minciună;  
 „Nu- Mi voi călca legământul, şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele mele.  Am 
jurat odată pe sfinţenia Mea: să mint Eu oare lui David?  Sămânţa lui va dăinui în veci; 
scaunul lui de domnie va fi înaintea Mea ca soarele; ca luna, va dăinui pe vecie, şi ca 
martorul credincios din cer”  (Psalm 89:28-37;  compară cu Ieremia 33:15-21). 
 Prin legământul lui Dumnezeu cu David găsim o altă dovadă biblică că descendenţii 
lui Avraam, continuă să existe.  Ei nu au murit; nu au dispărut de pe faţa pământului.  Din 
nou, credibilitatea lui Dumnezeu este în joc.  El ne spune în cuvântul Său că descendenţii lui 
David şi poporul în naţiunea lui antică vor continua să existe. 
 
 



The United States and Britain in Bible Prophecy - Statele Unite şi Marea Britanie în profeţia Bibliei.doc - 30 - 

Contribuţia Israelului la puterea Feniciană 
 
 În cartea sa, Lebanon Yesterday and Today [Lebanon ieri şi astăzi], John 
Christopher descrie succint regiunea pe care istoricii o privesc drept Fenicia antică.  „Când 
Fenicia a fost la apogeul puterii sale circa 1000 B.C. [în timpul domniei lui  David şi 
Solomon], principalele oraşe-state au fost, dela sud la nord, Tirul, Sidon, Byblos, şi Aradus 
(situat pe o insulă lângă coasta Siriei, dincolo de frontiera Lebanesă)”  (196, p.43). 
 Dar în antichitate cuvântul Fenicia se referă uneori la mult mai mult decât numai la 
câteva oraşe de coastă.  A inclus chiar şi mult din zona de interior a „ţării Canaan” care a 
fost teritoriul Israelului antic.  Informaţia aceasta importantă este adesea ne băgată în seamă 
în rapoartele istorice a Fenicienilor antici. 
 Christopher explică:  „În timpul mileniului al treilea [B.C], Byblos şi coasta 
Lebanesă în general au fost adesea referite ca ţara Canaanului, şi locuitorii ei Canaaniţi. 
Câtva timp mai târziu, au apărut termenele mai familiare, Fenicia şi fenicieni.  Fenicia 
uneori se referă specific la secţia de coastă de teritoriu mult mai mare al Canaanului care 
ajungea cu mult în interior” (p. 41, accentuarea adăugată). 
 Din punctul de vedere al oraşelor costale Feniciene, o alianţă de cooperare cu 
Israelul a fost o necesitate geopolitică.  Din punct de vedere militar, Israelul a fost vecinul 
cel mai puternic al oraşelor, cu mult prea puternic pentru ca Hiram din Tir să-l ignore. 
 Cucerirea lui David al Edomului, Moab şi Amon (Iordanul modern) şi Aram (Siria 
modernă) a dat control Israelului peste cele mai vitale căi comerciale din interior.  Tirul şi 
Sidonul controlau comerţul maritim al regiunii Mediteraneene.  Slăbiciunea oraşelor porturi 
Feniciene a fost dependenţa lor aproape totală de comerţ pentru supravieţuire. 
 Israelul a fost, într-o mare măsură, independent, producând mari cantităţi de produse 
agricole pentru export cum ar fi vin, ulei de măsline şi grâu.  Dar zonele costale Feniciene 
din jurul Tirului şi Sidonului erau muntoase, lăsând puţin teren pentru producţia agricolă.  
Reflectând lipsa terenului arabil, ei importau cantităţi considerabile de alimente din Israel.  
Legături puternice economice şi politice s-au dezvoltat repede între cele două imperii, dar 
Israelul a fost pe departe cel mai puternic dintre cele două. 
 Oraşele porturi ale Tirului şi Sidonului şi naţiunea Israelului au împărţit puterea de 
muncă pentru strângerea materialelor pentru templul Israelului (1 Împăraţi 5:8-11, 18).  
Solomon chiar a recrutat  o forţă de lucru de 30,000 de oameni care să muncească în 
Lebanon să asigure lemnăria pentru construcţia templului (versurile 13-14). 
 Oraşele port Feniciene de asemenea au dat Israelului acces direct la largi pieţe 
internaţionale prin controlul lor maritim al Mării Mediterane.  Istoricii au recorduri de 
Fenicieni aventurându-se în Oceanul Atlantic cel puţin atât de departe cât Insulele Britanice, 
şi unii cred că ei au călătorit mult dincolo de ele.  Aceasta, atunci, înseamnă că Israelul a 
avut acelaşi acces la zonele acestea. 
 Scripturile chiar notează că două triburi Israelite, Aşer şi Dan, dezvoltaseră propriile 
lor expertize maritime cu mult înainte de zilele lui David şi Solomon al Israelului şi Regele 
Hiram al Tirului (Judecători 5:17).  Solomon şi-a construit propria lui flotă de nave şi le-a 
staţionat în oraşul port al Israelului Etion-Gheber (1 Împăraţi 9:26), dând acces comercial 
Africii de Est şi Asia pe calea Mării Roşii şi Arabice. 
 Deşi Israeliţii au avut navigatorii lor cu experienţă, Fenicienii au furnizat „la 
slujitorii lui Solomon, pe înşişi slujitorii lui [Hiram], marinari cari cunoşteau marea,” în 
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acţiunile lor de cooperare comercială maritimă (versurile 27-28).  Pentru mai multe 
amănunte citeşte „Comerţul Internaţional: o sursă a bogăţiei lui Solomon,” la pagina 26. 
 Israelul, sub David şi Solomon, a fost un tovarăş plin în măreţia şi faima 
internaţională a Feniciei.  Influenţa politică şi comercială internaţională a lui Solomon a fost 
cu mult mai mare decât au perceput cei mai recenţi istorici. În acest timp este foarte posibil 
ca unii comercianţi ai Israelului să se fi aşezat în insulele Britanice, stabilind mici colonii.  
Deşi informaţiile istorice ale perioade acestea sunt puţine, multe tradiţii din antichitate 
sugerează că aceasta a fost ce s-a întâmplat. 
 
Dece a dat Dumnezeu un imperiu Israelului 
 
 În zilele lui Moise, când Israelul a venit în existenţă ca o naţiune, Dumnezeu a 
explicat scopul Lui pentru a face Israelul un popor cu influenţă şi putere. El le-a spus:  
„Acum, dacă veţi asculta glasul meu, şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre 
toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam 
sfânt…”  (Exodul 19:5-6). 
 Dumnezeu a intenţionat să-i folosească drept naţiune model.  El l-a avut pe Moise să 
le spună:  „Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu, şi să nu scădeţi nimic din ele; ci 
să păziţi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, aşa cum vi le dau eu…Să le păziţi şi să 
le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor, cari 
vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este un popor cu 
totul înţelept şi priceput!”  (Deuteronom 4:2, 6). 
 Dumnezeu a vrut ca Israelul să dea un exemplu care să înveţe naţiunile celelalte 
beneficiile care decurg din ascultarea Lui – ţinând legile Lui cu fidelitate.  Când El a stabilit 
Israelul ca o mare naţiune, El i-a dat lui Solomon înţelepciune care a depăşit înţelegerea 
celorlalţi domnitori din regiune.  Solomon a devenit faimos internaţional pentru 
înţelepciunea sa (1 Împăraţi 4:29-34), şi supuşii săi în aparenţă erau în pace în cadrul 
teritoriului lor (vezi „Cu dreptate pentru toţi,” pagina 24). 
 Dumnezeu a intenţionat ca înţelepciunea modului Lui de viaţă şi legile Sale să fie 
puse la îndemâna altor naţiuni.  El a dat Israelului o ocazie minunată ca să îmbogăţească şi 
să binecuvânteze spiritual „toate familiile de pe pământ,” cum îi promisese lui Avraam.  
 Dar nici Solomon, nici poporul nu şi-a ţinut ochii pe obiectivul acesta.  Beneficiile 
fizice ale prosperităţii, bogăţiei şi faimei au devenit preocuparea lor principală.  Ei au 
pierdut din vedere motivul pentru existenţa lor ca naţiune. 
 Din nou, problema a fost natura omenească.  Solomon a cedat din ce în ce mai mult 
propriilor lui slăbiciuni până când, la sfârşitul vieţii sale, el l-a abandonat pe marele 
Dumnezeu care îi dăduse lui un imperiu.  În capitolul următor vom afla cum s-a întâmplat 
aceasta şi consecinţele care au decurs din ea. 
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Capitolul 3 
 

Dela împărăţie la exil 
 
„Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei 
împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe cari ţi le dau astăzi, iată toate blestemele 
cari vor veni peste tine şi de cari vei avea parte…”  (Deuteronom 28:15). 
 

Dorinţa lui Dumnezeu pentru Israel de a fi o naţiune model a adus cu ea o mare 
răspundere.  Dumnezeu nu a avut nici o intenţie de a lăsa Israelul – naţiunea pe care El a 
creat-o să fie modelul lumii pentru neprihănire – să scape consecinţele abandonării căilor 
Lui şi decăderea la nivelul naţiunilor înconjurătoare. 
 Înainte de a intra în Ţara Promisă, Dumnezeu îi avertizase specific pe Israeliţi să nu 
facă alianţe cu nici una din naţiunile care se închinau la zei falşi:  „Să nu faci legământ cu ei, 
nici cu dumnezeii lor.  Ei să nu locuiască în ţara ta, ca să nu te facă să păcătuieşti împotriva 
Mea; căci atunci ai slujii dumnezeilor lor, şi aceasta ar fi o cursă pentru tine.”  (Exodul 
23:32-33). 
 Pentru acelaşi motiv, El le-a spus să nu se căsătorească cu naţiunile din jur:  „Să nu 
te încuscreşti cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor, şi să nu iei pe 
fetele lor de neveste pentru fiii tăi; căci ar abate dela Mine pe fiii tăi, şi ar sluji astfel altor 
dumnezei; Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastră şi te-ar nimici îndată”  
(Deuteronom 7:3-4). 
 Solomon a ignorat ambele porunci.  Mai întâi a făcut un tratat cu Faraonul Egiptului 
pe care l-a pecetluit acceptând fiica faraonului în căsătorie (1 Împăraţi 3:1).  De asemenea, 
„Între Hiram [regele Tirului] şi Solomon a fost pace, şi au făcut legământ împreună”            
(1 Împăraţi 5:12). 
 La începutul domniei sale Solomon l-a iubit pe Dumnezeu şi simplu a urmat în paşii 
tatălui său David.  La vremea aceea Dumnezeu i-a apărut lui Solomon într-un vis şi i-a zis:  
„Cere ce vrei să-ţi dau”  (1 Împăraţi 3:5). 
 În visul său, Solomon a făcut o alegere înţeleaptă. El a cerut o inimă înţelegătoare 
astfel ca să poată împlini corect responsabilităţile sale regale să dea judecăţi drepte 
poporului său.  Prin visul său Solomon a priceput că Dumnezeu a fost mulţumit cu 
atitudinea lui umile, altruistă.  Dumnezeu atunci i-a promis că îi va da nu numai ceea ce 
ceruse, dar de asemenea bogăţii, onoare şi viaţă lungă, cu prevederea că Solomon va 
continua să trăiască în cadrul termenilor legământului lui Dumnezeu cu Israel. 
 Puţin timp după ce Solomon a completat şi a dedicat templul, Dumnezeu i-a apărut 
într-un vis a doua oară.  „Îţi ascult rugăciunea şi cererea pe care Mi-ai făcut-o, sfinţesc casa 
aceasta pe care ai zidit-o ca să pui în ea pentru totdeauna Numele Meu, şi ochii Mei şi inima 
Mea vor fi acolo pe vecie”  (1 Împăraţi 9:3). 
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 Dumnezeu atunci i-a promis condiţionat lui Solomon că îi va stabili tronul dinastiei 
lui peste poporul Israelului trăind în Ţara Promisă pentru veşnicie.  În cazul că Solomon nu 
va reuşi să urmeze pe Dumnezeu cu integritate, Dumnezeu i-a explicat consecinţele. 
 „…Dar dacă vă veţi abate dela Mine, voi şi fiii voştri, dacă nu veţi păzi poruncile 
Mele şi legile Mele pe cari vi le-am dat, şi dacă vă veţi duce să slujiţi altor dumnezei şi să vă 
închinaţi înaintea lor, voi nimici pe Israel din ţara pe care i-am dat-o, voi lepăda dela Mine 
casa pe care am sfinţit-o Numelui Meu, şi Israel va ajunge de râs şi de pomină printre toate 
popoarele”  (versurile 6-7). 
 
Exemplul lui Solomon corupe naţiunea 
 
 Dumnezeu nu numai că a interzis regilor Israelului să se căsătorească cu păgâni, dar 
El specific le-a interzis să „aibă un mare număr de neveste,” după cum era obiceiul 
conducătorilor păgâni (Deuteronom 17:17).   
 „Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon; Moabite, 
Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite, cari făceau parte din neamurile despre cari Domnul 
zisese copiilor lui Israel: „Să nu intraţi la ele, şi nici ele să nu intre la voi; căci v-ar întoarce 
negreşit inimile înspre dumnezeii lor.” De aceste neamuri s-a alipit Solomon, târât de iubire”  
(1 Împăraţi 11:1-2). 
 „A avut de neveste şapte sute de crăiese împărăteşti şi trei sute de ţiitoare; şi 
nevestele i-au abătut inima.  Cînd a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alţi 
dumnezei; şi inima nu i-a fost în totul a Domnului, Dumnezeului său…Solomon s-a dus 
după Astartea, zeiţa Sidonienilor, şi după Milcom, urâciunea Amoniţilor…. Solomon a zidit 
pe muntele din faţa Ierusalemului un loc înalt pentru Chemoş, urâciunea Moabului, pentru 
Moloc, urâciunea fiilor lui Amon.  Aşa a făcut pentru toate nevestele lui străine, cari 
aduceau tămâie şi jertfe dumnezeilor lor. 
 „Domnul S'a mâniat pe Solomon, pentrucă îşi abătuse inima dela Domnul, 
Dumnezeul lui Israel, care i Se arătase de două ori…Şi Domnul a zis lui Solomon: „Fiindcă 
ai făcut aşa, şi n-ai păzit legământul Meu şi legile Mele pe cari ţi le-am dat, voi rupe 
împărăţia dela tine şi o voi da slujitorului tău.” 
 „Numai, nu voi face lucrul acesta în timpul vieţii tale, pentru tatăl tău David. Ci din 
mâna fiului tău o voi rupe.  Nu voi rupe însă toată împărăţia; voi lăsa o seminţie fiului tău, 
din pricina robului Meu David, şi din pricina Ierusalemului, pe care l-am ales”  (versurile 3-
13). 
 
Israelul se împarte în două regate 
 
 Dumnezeu a fost adevărat cuvântului Său.  La vremea când Solomon a murit,  circa 
928 B.C., triburile ocupând partea de nord a naţiunii au fost nemulţumite cu taxele severe 
ale lui Solomon şi cu practicile de muncă forţată (1 Împăraţi 4:7, 22, 26-28; 5:13, 15).  Când 
fiul său, Rehoboam a venit la tron, triburile din nord au petiţionat pentru ajutor. 
 Rehoboam i-a întrebat pe sfătuitorii lui pentru sfat.  Oamenii mai vârstnici au sugerat 
ca el să răspundă petiţionarilor pozitiv, uşurând povara taxelor şi făcând viaţa mai uşoară 
pentru cetăţenii obişnuiţi.  Însă, sfetnicii mai tineri au cerut ca Rehoboam să exercite un 
control puternic ca un monarh absolut peste împărăţia lui, ca el să ceară chir taxe şi mai 
mari.  Rehoboam, neînţelept a hotărât să urmeze sfatul generaţiei mai tinere. 
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 Rezultatul a fost de aşteptat.  Cele 10 triburi din nord s-au separat şi l-au instalat pe 
Jeroboam, un oficial sus pus în regimul lui Solomon, ca împărat al lor,  întocmai cum 
profetul Ahijah prezisese cu ani înainte (1 Împăraţi 11:28-40; 12:20).  Numai triburile lui 
Iuda şi Benjamin au rămas loiali casei lui David. 
 Prima reacţie a lui Rehoboam a fost să invadeze triburile din nord cu o armată de 
180.000 de soldaţi într-o încercare de a le da o lecţie triburilor din nord (1 Împăraţi 12:21).  
Dar Dumnezeu a trimis vorbă conducerii lui Iuda:  „,Aşa vorbeşte Domnul: „Nu vă suiţi, şi 
nu faceţi război împotriva fraţilor voştri, copiii lui Israel! Fiecare din voi să se întoarcă 
acasă, căci de la Mine s-a întâmplat lucrul acesta.” Ei au ascultat de cuvântul Domnului, şi 
s-au întors acasă, după cuvântul Domnului”  (versul 24).  Ei au anulat invazia.  A început 
epoca împărăţiei împărţite. 
 În momentul acesta, cu mai mult de 200 de ani înainte de cucerirea Asirienilor a 
celor 10 triburi nordice, ele au devenit separate ca împărăţie, sau casă, a Israelului.  Triburile 
din sud ale lui Iuda, Benjamin şi o parte din Levi vor fi cunoscute de atunci ca împărăţia, sau 
casa, lui Iuda.  Promisiunea sceptrului a unui împărat divin a rămas cu tribul lui Iuda. 
 Triburile nordice au păstrat numele lui Iacov, sau Israel.  Cu ele au mers 
promisiunea dreptului primului născut de măreţie naţională, prosperitate şi bogăţie.  Cu ele 
s-au dus, prin dreptul de naştere, binecuvântările fizice şi statură naţională pe care 
Dumnezeu le promisese lui Iosif. 
 Dela acea separare memorabilă a lui Israel şi Iuda, Biblia înregistrează o progresie de 
200 de ani a 10 dinastii, prezidate de nu mai puţin de 19 monarhi guvernând peste triburile 
din nord. 
 
Oferta lui Dumnezeu pentru Jeroboam 
 
 Când Dumnezeu a trimis profetul Ahija prima dată să-l informeze pe Jeroboam că va 
deveni regele triburilor nordice, El i-a oferit lui Jeroboam binecuvântările Sale şi 
promisiunea unei dinastii lungi.   
 „…Pe tine te voi lua, şi vei domni peste tot ce-ţi va dori sufletul, vei fi împăratul lui 
Israel.  Dacă vei asculta de tot ce-ţi voi porunci, dacă vei umbla în căile Mele, şi dacă vei 
face ce este drept înaintea Mea, păzind legile şi poruncile Mele, cum a făcut robul Meu 
David, voi fi cu tine, îţi voi zidi o casă trainică, aşa cum am zidit lui David, şi-ţi voi da ţie pe 
Israel”  (1 Împăraţi 11:37-38) 
 Cu ajutorul lui Dumnezeu Jeroboam ar fi putut păstra partea de imperiu pe care i-a 
dat-o Dumnezeu.  Dar credinţa i-a fost în ceea ce a putut vedea, nu în Dumnezeu. 
 Ca să-şi asigure puterea peste întreaga sa nouă împărăţie, Jeroboam a construit 
imediat două capitale pentru guvernul său la puncte tradiţionale semnificative pentru 
întâlnirile tribale.  Una a fost la Sechem, lângă Nablus în ceea ce astăzi se numeşte regiunea 
Malului Occidental.  Cealaltă, a fost la Penuel, Est de râul Iordan în Iordania zilelor de azi. 
 Jeroboam s-a adresat după aceea la ce a considerat el o problemă majoră, una care ar 
fi putut smulge imperiul din mâna lui.  „Ieroboam a zis în inima sa: „Împărăţia s-ar putea 
acum să se întoarcă la casa lui David.  Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalem să aducă 
jertfe în Casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la domnul său, la Roboam, 
împăratul lui Iuda, şi mă vor omorî şi se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda”           
(1 Împăraţi 12:26-27). 
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Jeroboam schimbă religia Israelului 
 
 Ca să prevină o asemenea evoluţie, Jeroboam a stabilit un sistem religios competitiv.  
Pentru motive politice – ca să păstreze puterea peste triburile nordice – el a schimbat 
formele de închinăciune la Dumnezeu ale Israelului  
 Idolatria devenise deja populară în timpul ultimelor zile ale lui Solomon, aşa că 
Jeroboam şi-a ridicat proprii săi idoli.  „După ce s-a sfătuit, împăratul a făcut doi viţei de 
aur, şi a zis poporului: „Destul v-aţi suit la Ierusalem; Israele! Iată Dumnezeul tău care te-a 
scos din ţara Egiptului.”  A aşezat unul din aceşti viţei la Betel, iar pe celălalt l-a pus în Dan.  
Şi fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia 
din viţei până la Dan”  (1 Împăraţi 12:28-29). 
 Dan a fost în partea de nord a imperiului său.  Bethell a fost în sud, imediat deasupra 
hotarului cu Iuda şi chiar pe calea principală pe care lumea ar fi călătorit în timpul călătoriei 
la Ierusalem pentru închinăciune. 
 Crezând că observarea aceloraşi festivaluri anuale ca şi Evreii – Zilele Sfinte ale lui 
Dumnezeu (Leviticul 23) – ar reaprinde dorinţa pentru unitate naţională, Jeroboam a 
schimbat de asemenea timpul marelui festival de toamnă (Leviticul 23:23-44) dela a şaptea 
la a opta lună (1 Împăraţi 12:32-33). 
 El a concediat pe preoţii Aaronici şi Levitici (versul 31; 1 Împăraţi 13:33), oameni 
aleşi prin propriul decret al lui Dumnezeu (Exodul 40:15) pentru a menţine integritatea vieţii 
religioase a naţiunii.  Pentru Jeroboam preoţia Levitică a fost putere independentă 
ameninţătoare.  Leviţii au moştenit oficiul lor, nu datorau nimic împăratului şi în general 
erau în afara controlului lui. 
 Prin desfiinţarea preoţilor Leviţi, Jeroboam a stabilit controlul monarhic al vieţii 
religioase a naţiunii.  Ca rezultat, mulţi dintre Leviţi s-au mutat în Iuda, unde au putut să 
continue funcţiunile lor stabilite divin (2 Cronici 11:13-15). 
 În locul Leviţilor Jeroboam a creat o preoţime nouă, din oamenii cei „cei mai de jos” 
şi cu mai puţină experienţă (1 Împăraţi 12:31, 13:33), oameni care îi datorau împăratului tot 
ce aveau şi ce erau.  Angajaţii aceştia trebuiau să se supună preferinţelor regale ca să-şi 
menţină poziţiile. 
 Jeroboam a introdus sincretismul, fuziunea unor sisteme de credinţă diverse.  El a 
combinat aspecte ale religiei adevărate a lui Dumnezeu cu credinţe păgâne şi raţionalizări 
omeneşti.  Este posibil ca el să fi stabilit multe aspecte ale practicilor religiei sale după 
obiceiurile din Egipt şi Tir – aliaţii Israelului prin tratate – pentru a întări relaţia lui cu aceste 
două principale puteri susţinătoare militare şi comerciale.  
 Din acel momentul înainte imperiul nordic a apărut lumii de afară ca numai o 
extindere a puternicelor oraşe costale al Imperiului Fenician.  Ei au fost parteneri comerciali, 
au împărţit o limbă şi posibil cu avut vederi religioase asemănătoare. 
 Distincţia pe care Dumnezeu a intenţionat-o între Israel şi naţiunile înconjurătoare a 
fost în curând distrusă.  Astfel că nu este de mirare că istoricii au greutate să detecteze rolul 
Israelului îi regiune ca orice altceva decât comercianţi cu oraşele de coastă Feniciene.  
Israelul a fost redus la o poziţie aproximativ egală cu celelalte împărăţii.  Regretabil, şi-a 
abolit rolul său de lumină spirituală şi exemplu al naţiunilor. 
 
Răspunsul lui Dumnezeu la păcatele Israelului şi Iuda 
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 Curând după inaugurarea noilor practici şi ritualuri religioase la Bethel şi Dan, 
profetul Ahija, care l-a informat iniţial pe Jeroboam că avea să fie împărat, a primit un alt 
mesaj dela Dumnezeu. 
 „Du-te, şi spune lui Ieroboam: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Te-am 
ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul Meu Israel, am rupt 
împărăţia dela casa lui David, şi ţi-am dat-o ţie, şi n-ai fost ca robul Meu David, care a păzit 
poruncile Mele şi a umblat după Mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept 
înaintea Mea.  Tu ai făcut mai rău decât toţi cei ce au fost înaintea ta: te-ai dus să-ţi faci alţi 
dumnezei şi chipuri turnate ca să Mă mânii, şi M-ai lepădat înapoia ta!  De aceea, voi 
trimete nenorocirea peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie 
rob, fie slobod în Israel, şi voi mătura casa lui Ieroboam, cum se mătură murdăriile, până va 
peri” (1 Împăraţi 14:7-10).  
 Domnia lui Jeroboam a evoluat repede spre mai rău.  Trist, acţiunile lui au fost 
numai în acord cu epoca.  În împărăţia de sud a lui Iuda, Împăratul Rehoboam , a cărui 
mamă a fost o Amonită, nu a făcut nimic să corecteze exemplul idolatru pe care Solomon l-a 
dat la bătrâneţe.  Multă lume în Iuda, la fel au devenit prinşi în apostazie, întorcându-se dela 
închinăciunea la Dumnezeu (1 Împăraţi 14:22-24). 
 Nu a trecut mult timp până când păcatele lui Iuda şi Israel au început să le ajungă din 
urmă.  În al cincilea an de domnie a Împăratului Rehoboam, Faraonul Şişac a invadat Iuda 
cu 1,200 de care de luptă, 60,000 de călăreţi şi un mare număr de infanterie.  Nepreparat 
după atâţia ani de dependenţă de Egipt ca de un aliat, Rehoboam a intrat în panică.  Profetul 
Şemaia a adus mesajul acesta dela Dumnezeu curţii lui Rehoboam în Ierusalem:  „Voi M-aţi 
părăsit; vă părăsesc şi Eu, şi vă dau în mâinile lui Şişac”  (2 Cronici 12:5).  Biblia 
înregistrează că Egiptenii au cerut, ca tribut, cea mai mare parte a comorilor de aur făcute de 
Solomon pentru templul şi palatul său. 
 Propria relatare a lui Şişac a acestei invazii a fost păstrată pe zidurile templului pe 
care l-a construit cu prada lui în onoarea zeului Amun-Re în Carnac.  El se laudă că a cucerit 
150 de oraşe, majoritatea în regiunea Negev a lui Iuda şi nordul Israelului.  Epoca de aur a 
Israelului sub un monarh, şi cele mai multe comori de aur ale templului şi palatului 
împăratului create în timpul acelei ere, dispăruseră.   
 Totuşi, Scripturile observă că conducătorii din Iuda şi-au recunoscut vinovăţia şi s-au 
umilit în faţa lui Dumnezeu.  Asemenea pocăinţă nu s-a văzut dela conducătorii celor 10 
triburi nordice.  Deci, împărăţia nordică a fost prima care avea să meargă în captivitate. 
 Din cauza schimbării de inimă a lui Rehoboam, Dumnezeu a redus impactul 
dezastrului lui Iuda:  „Şi dacă a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit 
astfel lui Şemaia: „S-au smerit, nu-i voi nimici, nu voi zăbovi să le vin în ajutor, şi mânia 
Mea nu va veni asupra Ierusalemului prin Şişac; dar îi vor fi supuşi, şi vor şti ce înseamnă 
să-Mi slujească Mie sau să slujească împărăţiilor altor ţări”  (2 Cronici 12:7-8). 
 Aici este o altă lecţie importantă despre cum are de a face Dumnezeu cu poporul 
Său.  Chiar dacă ei se pocăiesc, El nu elimină în mod necesar toate consecinţele greşelilor 
sau a răzvrătirii lor împotriva Lui.  Dar dacă poporul se smereşte cu sinceritate, El este 
adesea milostiv, balansând pedeapsa cu ajutorul. 
 Dumnezeu nu aruncă accese de mânie; El nu elimină impulsiv obiectele supărării 
Lui.  Acţiunile Lui au un scop.  Mai întâi El încearcă să aibă de a face cu poporul în moduri 
care îi vor învăţa lecţiile (Ezekiel 33:11).  După cum putem vedea din nenumăratele exemple 
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din istoria Israelului şi Iuda, pedeapsa este adesea metoda Lui de a încerca să schimbe 
atitudinea şi perspectiva poporului. 
 Dumnezeu caută binele de lungă durată a celor cu care lucrează El (Evrei 12:5-12).   
Scopul Lui final, bine-nţeles, este să aducă pe fiecare la pocăire (2 Timotei 2:24-26; 2 Petru 
3:9), să-L recunoască şi să aleagă de bună voie să trăiască conform legilor Lui. 
 
Apropierea catastrofei 
 
 Pentru că imperiul nordic a urmat conducerea lui Ieroboam în idolatrie, Dumnezeu  
i-a avertizat pe Israeliţi de consecinţele răzvrătirii lor:  „Domnul va lovi pe Israel, şi Israel va 
fi ca trestia clătinată în ape; va smulge pe Israel din această ţară bună pe care o dăduse 
părinţilor lor, şi-i va împrăştia dincolo de Râu, pentrucă şi-au făcut idoli, mâniind pe 
Domnul.  Va părăsi pe Israel, din pricina păcatelor pe cari le-a făcut Ieroboam şi în cari a 
târât şi pe Israel”  (1 Împăraţi 14:15-16). 
 Dumnezeu a fost răbdător cu Israel, dând poporului suficiente ocazii de a se pocăi.  
Dar în cursul următoarelor două secole păcatele casei lui Israel şi a împăraţilor ei au crescut. 
Israeliţii au alunecat mai departe şi mai departe dela legământul lor cu Creatorul lor de care 
se obligaseră ei înşişi în zilele lui Moise.   
 Dumnezeu şi-a retras, în stagii, binecuvântarea şi protecţia Sa.  „Pe vremea aceea, 
Domnul a început să taie câte o bucată din ţinutul lui Israel; şi Hazael i-a bătut la toate 
hotarele lui Israel.  Dela Iordan, spre soare-răsare, a bătut toată ţara Galaadului, pe Gadiţi, 
Rubeniţi şi Manasiţi, dela Aroer, care este pe pârâul Arnon, până la Galaad şi Basan”          
(2 Împăraţi 10:32-33). 
 În timpul secolului 8 B.C., profeţii lui Dumnezeu au continuat să-i avertizeze pe 
Israeliţi că ei, ca şi celelalte împărăţii din regiune, vor cădea victime unei prezenţe militare 
noi şi puternice.  Expansiunea spre vest a Asiriei a început în curând să ameninţe serios 
existenţa împărăţiei Israelului. 
 În perioada aceasta de apropiere a dezastrului scriitorii multora dintre cărţile care vor 
deveni cărţile profetice ale Vechiului Testament erau la lucru.  Dumnezeu a trimis profet 
după profet ca să avertizeze casa Israelului şi casa lui Iuda să se pocăiască.  În câteva ocazii 
conducătorii din Iuda au ascultat şi au instituit reforme care au durat pentru un timp.  Dar 
împărăţia nordică nu s-a pocăit niciodată de practicile idolatre pe care le introdusese 
Ieroboam.  Poporul lui au refuzat să dea ascultare avertismentelor profeţilor.   
 Profeţii lui Dumnezeu au repetat aceleaşi teme de bază.  Ei au chemat pentru o 
pocăire imediată.  Ei au proclamat certitudinea unei captivităţi ce avea să vină dacă poporul 
refuză să se pocăiască.  Ei de asemenea, au vorbit consistent despre viitorul poporului 
Israelului, în special despre reînvierea şi restaurarea descendenţilor lor de proorocitul Mesia. 
(Pentru a înţelege conceptele de bază ale profeţiei biblice, cere broşura gratuită Şi tu poţi 
înţelege profeţia Bibliei [You Can Understand Bible Prophecy],  sau o poţi cobora depe 
Internet la www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.html ). 
 
Sfârşitul împărăţiei nordice 
 
 Curând după moartea Împăratului Jeroboam (cca. 751 B.C.) imperiul din nord a 
căzut în haos politic.  „Război civil, asasinate şi lupte interne între grupuri care suportau 
poliţiile Asiriene şi cei care se opuneau oricărei capitulări au zguduit statul din 
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nord…Morţile lui Jeroboam şi Uzia…au sosit exact în momentul când Asiria şi-a recâştigat 
puterea ei şi şi-a reînnoit expansiunea spre Vest”  (Lawrence Boadt, Citind Vechiul 
Testament [Reading Old Testament], 1984, p. 312). 
 În mijlocul propriilor lor dificultăţi domestice şi interne, conducătorii Israeliţi au 
trebuit să considere intruzia Asirienilor în afacerile lor.  Pe la epoca Asirianului Tiglat-
Pileser III, Împăratul Monahem al Israelului (cca. 748-738 B.C.) a trebuit să plătească sume 
enorme ca tribut – bani de protecţie la o scară naţională – ca să-l convingă pe monarhul 
asirian să-l lase în pace pe el şi poporul Lui (2 Împăraţi 15:19-20). 
 Câţiva ani mai târziu Împăratul Pekah (cca. 776-730 B.C.) s-a răzvrătit împotriva 
Asiriei, dar a fost forţat să se predea şi să plătească o sumă enormă de răscumpărare ca să-şi 
menţină tronul (2 Împăraţi 15:19-20).  Lipsa de loialitate a lui Peca a pus în mişcare prima 
fază în politica Asiriană de a avea de a face cu popoarele neascultătoare – transformând 
regatul vinovat într-un stat vasal. 
 Conform cu politica externă a Asiriei, acei care se răzvrăteau a doua oară îşi anulau 
controlul politic propriu şi erau înlocuiţi cu un rege vasal pe a cărui loialitate pentru 
guvernul Asirian se putea conta.  Asirienii de asemenea ar reduce suprafaţa teritoriului pe 
care o controla vasalul, cu monarhul Asirian instituind controlul său direct asupra a cel puţin 
parte din împărăţia originală. 
 A doua rebeliune de asemenea ar declanşa deportarea unui număr semnificativ a 
populaţiei vinovate.  Găsindu-se între străini a căror limbaj nu puteau să înţeleagă (Ieremia 
5:15) şi a căror tară şi cultură le era nefamiliară, deportaţii ar fi avut puţină speranţă să se 
mai revolte cu succes împotriva stăpânilor lor Asirieni. 
 Tiglath-Pileser a iniţiat paşii aceştia împotriva regatului nordic ca răspuns la alianţa 
Regelui Pekah cu Damascul, în a doua sa încercare de revoltă (cca. 734 B.C.).  Prima 
deportare a Israeliţilor (cca. 734-732 B.C.), uneori referită drept captivitatea Galileană,  a 
luat parte din populaţie – în principal trasă din triburile Naftali, Ruben, Gad şi partea din 
Manase trăind la est de Râul Iordan – din nordul Siriei şi nordul şi nord-vestul 
Mesopotamiei (2 Împăraţi 15:27-29; 1 Cronici 5:26). 
 Tiglath-Pileser III de asemenea a ocupat cea mai mare parte a Galileii şi Gilead şi a 
împărţit teritoriul Israelului însuşi în patru noi provincii:  Magidu, Duru, Gilead  şi Samaria. 
 

Unde au fost deportate toate popoarele Imperiului Nordic 
 
Mulţi oameni de ştiinţă au pus la 
întrebare pretenţia Bibliei că întreaga 
populaţie a regatului nordic a fost dusă în 
captivitatea Asiriană.  Unii cred că cea 
mai mare parte din populaţia Israelului a 
fugit în sud şi s-a asimilat cu populaţia 
regatului Iuda.  Ce s-a întâmplat în 
realitate?  Să examinăm recordul. 
 Lanţul evenimentelor conducând 
la căderea Israelului şi deportările masive 
a început cu monarhul Asirian Tiglath-
pileser III.  În trei campanii el a 
implimentat cea ce istoricii numesc 

captivitatea Galileană (cca. 734-732 B.C.).  
El a capturat Damascul şi a stabilit o 
prezenţă militară la hotarul cu Egiptul.  El 
a deportat în valea de sus a râului 
Messopotam segmente largi de populaţie 
Rubenită, Gadită şi Tranjordanian 
Manesită (1 Cronici 5:26) şi Naftali şi 
oraşe în teritoriile lui Isahar, Zebulun şi 
Aşer (2 Împăraţi 15:29). 
 Monarhul Asirian Şalmaneser V a 
început şi a condus cea mai mare parte a 
campaniei climactice a 724-722 B.C. în ce 
rămăsese din regatul nordic.  Şalmaneser, 
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însă, a fost detronat la scurtă vreme după 
aceea de un alt împărat, Sargon II.  
Numele acesta, „Adevăratul Rege,” pare 
să trădeze natura suspectă a pretenţiei lui 
Sargon la tron…Sargon II a mutat capitala 
Asiriană la propria sa bază, la Korsabad, 
clădită în imitaţia lui Nimrod, şi vechiul 
oraş a fost neglijat…Şalmaneser V nu a 
avut timp să-şi comemoreze succesele în 
piatră, pentru că a fost succesorul său, 
Sargon II, care a pretins credit pentru 
victorie”  (Julian Read, Sculptura Asiriană 
[Assyrian Sculpture], p. 48, 65). 
 Descoperirile monumentale din 
secolul 19 de arheologul englez Austen 
Henry Layard au înlăturat orice dubiu că 
Împărăţia Asiriană a fost o forţă 
formidabilă care a dominat cu ferocitate 
Orientul Apropiat antic din secolul 9 la 
secolul 7 B.C..  Este un fapt incontestabil 
că Asirienii au invadat şi au cucerit 
împărăţia din nord ca parte a acestei 
dominaţii. 
 Figurile precise care sunt în 
chestiune, cel puţin cele din afara 
înregistrării biblice, sunt încă dincolo de 
verificarea istorică.  Unii savanţi dispută 
că numai un număr mic de conducători – 
aristocraţia din nord – au căzut în 
captivitate în mâinile asirienilor.   Restul, 
zic ei, fie că au fugit ca refugiaţi sau au 
fost asimilaţi în populaţiile străine 
transplantate în regatul nordic (2 Împăraţi 
17:24). 
 Alţii cred că înrobirea şi scoaterea 
Israeliţilor a afectat aproape întreaga 
populaţie.   Cum putem noi şti cine este 
corect?  Câţi Israeliţi au deportat 
Asirienii? 
 Arheologii au găsit un set de 
recorduri de judecată asiriene care oferă 
câteva numere specifice.  Împăratul 
Sargon II pretinde că ar fi luat 27,290 de 
prizonieri din Samaria.  Numărul acesta 
este hotărât prea mic în contrast cu 
întreaga populaţie a imperiului nordic.  

Dar există un motiv logic pentru un aşa 
număr mic. 
 Cărturarul conservativ al Bibliei 
Eugene Merrill observă că Şalmaneser V 
„a cucerit Samaria în ultimul său 
an…[atunci] Sargon, care probabil nu a 
fost fiul lui Tiglath-Pileser, după cum 
pretind unii, dar un uzurpator, a domnit 
dela 722 la 705 B.C.  Unul dintre cei mai 
militanţi conducători ai Asiriei, [Sargon] a 
pretins că ar fi luat parte în campanii 
importante în fiecare an al celor 
şaptesprezece ani ai domniei sale.   În 
analele primului său an el a luat credit 
pentru căderea Samarei.  De fapt, 
afirmaţia Bibliei că Şalmaneser V a fost 
responsabil este corectă; după cum au 
arătat mai mulţi savanţi, Sargon a pretins 
această cucerire majoră pentru propria sa 
domnie astfel ca recordul primului său an 
de domnie să nu fie gol”  (Împărăţia 
preoţilor [Kingdom of the Priests], 1996, 
p. 408). 
 Cu alte cuvinte, Sargon a luat 
avantaj de faptul că Şalmanezar V a fost 
depus înainte ca exploatările lui militare 
să fi fost înregistrate complet.   Deşi 
Sargon poate să fi înregistrat corect 
rezultatele propriei sale invazii şi 
deportarea împărăţiei nordice a Israelului 
în timpul primului său an, el a lăsat 
neînregistrată deportarea mult mai mare a 
Israeliţilor de către predecesorul său, dând 
impresia că realizările lui proprii au fost 
mai măreţe decât au fost în realitate. 
 Explicaţia logică a lui Eugen 
Merrill a figurilor extrem de joase ale lui 
Sargon privitor la deportaţi este 
semnificativă pentru că împacă istoria 
Asiriană cu înregistrarea biblică.  Relativ 
puţinele mii de deportaţi înregistraţi de 
Sargon nu pot lua în considerare 
deportările masive efectuate deja de 
predecesorii săi, Tiglath-pileser III şi 
Şalmaneser V. 
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 Pentru oricine crede în acurateţa 
Scripturilor înregistrarea biblică este cea 
mai credibilă sursă istorică.  Cu privire la 
deportarea imperiului nordic, raportul din 
2 Împăraţi este probabil cea mai esenţială 
mărturie biblică:  „De aceea Domnul S'a 
mâniat foarte tare împotriva lui Israel, şi i-
a îndepărtat dela Faţa Lui. – N-a rămas 
decât seminţia lui Iuda: şi chiar Iuda nu 
păzise poruncile Domnului Dumnezeului 
lui, ci se luase după obiceiurile rânduite de 
Israel.  Domnul a lepădat tot neamul lui 
Israel; i-a smerit, i-a dat în mâinile 
jefuitorilor, şi a sfârşit prin a-i izgoni 
dinaintea Feţei Lui.   
 „Căci Israel se dezlipise de casa lui 
David, şi făcuseră împărat pe Ieroboam, 
fiul lui Nebat, care-i abătuse dela Domnul, 
şi făcuse pe Israel să săvârşească un mare 
păcat.  Copiii lui Israel se dăduseră la 
toate păcatele pe cari le făcuse Ieroboam; 
nu s-au abătut dela ele, până ce Domnul a 
izgonit pe Israel dinaintea Lui, cum 
vestise prin toţi slujitorii Săi prooroci. Şi 
Israel a fost dus în robie, departe de ţara 
lui, în Asiria, unde a rămas până în ziua de 
azi”  (2 Împăraţi 17:18-23). 
 Deşi Biblia declară clar că 
Asirienii au dus populaţia imperiului 
nordic ca prizonieri, pasajele biblice şi 
dovezile arheologice indirecte, indică clar 
că puţini refugiaţi din triburile nordice 
trăiau printre populaţi din Iuda cu mult 
timp după căderea Israelului. 
 Probabil că puţini nordici s-au 
mutat în sud la scurtă vreme după 
separarea Israelului de Iuda ca să 
protesteze practicile condamnabile 
introduse de Jeroboam (1 Împăraţi 12:25-
33; 13:33; 2 Cronici 11:13-16) şi 
succesorii lui – cei mai notabili Ahab şi 
Jezebel                (1 Împăraţi 16:28-33; 
18:3-4. 18).  Acest prim val de emigranţi 
în Iuda ar fi avut bărbaţi şi femei căutând 
un mediu religios pozitiv mai puţin poluat 
în care să I se închine lui Dumnezeu. 

 Dar, chiar înainte de exilul 
triburilor nordice, un număr cu mult mai 
mare de nordici s-au îndreptat probabil 
spre sud în Iuda ca să scape măcelărirea 
asiriană, a secolului 8 B.C..  Nimeni nu 
pune la îndoială că populaţia 
Ierusalemului crescuse considerabil în 
timpul acela. 
 Arheologul Israelit Magen Broshi 
estimează că populaţia Ierusalemului a 
crescut dela aproximativ 7500 la 24000 
spre sfârşitul secolului al optulea.  Nu 
toată creşterea aceea poate fi atribuită 
creşterii naşterilor.  Unii nordici mai 
drepţi poate că au răspuns chiar reformării 
religioase a lui Hezekaia (2 Cronici 30:1-
18; 31:1), dar cel mai probabil a fost că au 
acţionat din frică pentru invazia Asiriană. 
 Indică oare aceste evenimente că 
Dumnezeu simplu a asimilat destulă lume 
din triburile nordice în Iuda şi că Evreii 
care s-au reîntors mai târziu din 
captivitatea Babiloniană sub Ezra şi 
Neemia au conţinut tot ceea ce a 
intenţionat Dumnezeu să păstreze ca 
poporul Lui sfânt Israel?  Unii cărturari 
promovează teoria aceasta, dar ei nu 
observă un fapt critic. 
 Babilonienii au exilat locuitorii 
regatului lui Iuda în 587 B.C.  Exilul 
acesta a inclus pe toţi cei care migraseră în 
Iuda din precedentul regat nordic.  
Şaptezeci de ani mai târziu numai o mică 
parte din cei exilaţi în Babilon s-au 
reîntors să reconstruiască templul şi oraşul 
Ierusalem.  Scripturile ne arată că acei 
care s-au oferit să se reîntoarcă şi să 
reclădească o prezenţă Evreiască în 
Palestina a venit aproape exclusiv din 
triburile lui Iuda, Benjamin şi Levi 
(Neemia 11:3-36).  Nu găsim nici o 
evidenţă Scripturală – sau orice altă 
evidenţă istorică – că vre-un număr 
semnificativ din cele 10 triburi a fost 
inclus în reîntoarcerea lui Iuda în patria 
lor natală. 
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  Deci, profeţiile care se referă la o 
viitoare restaurare a celor 10 triburi 
pierdute no poate fi considerată ca 
împlinită prin reîntoarcerea câtorva din 
poporul Evreu la Ierusalem în zilele lui 
Ezra şi Neemia.  Chiar şi cei care s-au 
reîntors au reprezentat numai o restaurare 

parţială a Evreilor.  Descendenţii restului 
familiilor Evreieşti şi Israelite exilate au 
fost răspândite între naţiuni diferite şi cel 
mai probabil şi-au pierdut eventual 
identitatea.  Profeţia ne spune că Hristos îi 
va aduna pe aceştia împreună cu cele 10 
triburi pierdute, la reîntoarcerea Sa. 

 
Ultima picătură 
 
 Dacă populaţia s-ar răzvrăti a treia oară, răspunsul oficial Asirian a fost ferm şi final:  
naţiunea ar înceta să mai existe.  Armata Asiriană ar muta cu forţa întreaga populaţie în exil.  
Asirienii i-ar împrăştia pe deportaţi prin întregul imperiu şi ar repopula teritoriul vacant cu 
popoare din regiuni îndepărtate şi întinse.  Odată mutaţi din patria lor, şi cu ţara lor 
repopulată cu alţii, exilaţii împrăştiaţi ar avea mai puţine mijloace sau dorinţă să se 
răzvrătească împotriva controlului Asirian. 
 Împăratul Ezechia, un vasal Israelit pro Asirian dar de nebizuit (cca. 731-722 B.C.) a 
pus în mişcare evenimente care au adus dizolvarea imperiului nordic.  Sperând să primească 
ajutor necesar din Egipt, la sud, Ezechia a trădat încrederea Asiriană în jurul 724 B.C.         
(2 Împăraţi 18:9-10).  Şalmanezer V a răspuns cu un asediu  (cca. 724-722 B.C.) care a 
rezultat în căderea Samarei, oraşul capitală a Israelului.  În momentul acesta imperiul nordic 
a încetat să mai existe ca entitate politică. 
 Istoria înregistrează un postscriptum la căderea Samarei în 722 B.C.  Intrând cu 
succes în Ţara Promisă a Israelului prin victoria asupra imperiului nordic, Asirienii aveau să 
se întoarcă în curând să atace imperiul din sud, Iuda.  În cadrul a 10 ani armiile Asiriene s-au 
reîntors şi au capturat virtual toate oraşele fortificate ale lui Iuda (2 Împăraţi 18:9, 13-14).  
Ierusalemul, însă, nu a căzut în invazia aceasta, şi imperiul din sud s-a putut recupera 
suficient ca să dureze încă 135 de ani înainte ca armiile babiloniene să cucerească şi să 
distrugă Ierusalemul în 587 B.C. 
 
Exilaţii dispar din istorie 
 
 Cu extincţia imperiului nordic ca o entitate politică, populaţia lui a fost împărţită şi 
împrăştiată dincolo de Râul Eufrate, în teritoriile din est ale Asiriei.  Acum Dumnezeu avea 
să-şi împlinească promisiunea de a „vântura casa lui Israel între toate neamurile”  (Amos 
9:9).  Acum Israeliţii aveau să vadă cum era să trăiască sub guvernarea altor naţiuni pe care 
ei au vrut atât de mult să le imite. 
 Dumnezeu îi avertizase:  „Domnul te va împrăştia printre toate neamurile, dela o 
margine a pământului până la cealaltă: şi acolo, vei sluji altor dumnezei pe cari nu i-ai 
cunoscut nici tu, nici părinţii tăi, dumnezei de lemn şi de piatră.  Între aceste neamuri, nu vei 
fi liniştit, şi nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îţi va face 
inima fricoasă, ochii lâncezi, şi sufletul îndurerat.  Viaţa îţi va sta nehotărâtă înainte, vei 
tremura zi şi noapte, nu vei fi sigur de viaţa ta”  (Deuteronom 28:64-66). 
 În momentul acesta ei au dispărut din istorie ca poporul lui Israel.  Israeliţii 
începuseră deja „să servească alţi dumnezeu,” abandonând practicile religioase care evident 
îi distinseseră de alte popoare.  Între alte lucruri, ei abandonaseră ziua a şaptea de Sabat.  
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Dumnezeu proclamase Sabatul Israelului ca un „sunt semn între Mine şi voi din neam în 
neam”  (Exodul 31:13, 16-17; Biblia Ortodoxă Română, compară cu Ezekiel 20:12, 20). 
 Odată ce cuceritorii lor i-au luat din patria lor, ei au devenit numai nişte refugiaţi – o 
parte din marea masă de popoare dislocate pe care Asirienii le exilaseră.  Ei nu au mai avut 
caracteristicile exterioare care i-au deosebit cu uşurinţă de popoarele din jurul lor.  Semnele 
lor vizibile identificatoare au dispărut repede. Dar între triburile lor fragmente ale identităţii 
şi culturii lor nu vor dispărea atât de uşor. 
 Cum, atunci, vom putea noi să le găsim?  Avem nevoie să ne uităm la regiunea 
generală în care au fost exilaţi şi să vedem dacă a apărut deodată un popor în regiune cu 
caracteristicile care i-ar putea lega de refugiaţii din imperiul nordic. 
 Ce găsim este o poveste uimitoare, de-a lungul multor secole, Dumnezeu ghidând 
Israeliţii dislocaţi în exact regiunile îndepărtate la Nord şi Vest de patria lor, pe care o 
preziseseră profeţii Lui.  
 

Sunt toţi Israeliţii Evrei? 
 
Astăzi aproape fiecare identifică numele 
Israel cu Evreii.  Cei mai mulţi oameni 
presupun că poporul Evreu este singurul 
descendent al vechii naţiuni a Israelului.  
Presupunerea aceasta, însă, este incorectă.  
Tehnic Evreii sunt descendenţii numai a 
două triburi Israelite: Iuda şi Benjamin, şi 
o parte considerabilă a unui al treilea, 
tribul preoţesc al lui Levi.   
 Necunoscut multora, alte 10 triburi 
în vechiul Israel nu au fost numite 
niciodată Evrei.  Triburile acestea nordice 
au fost distincte istoric şi separate politic 
de Evrei, fraţii lor din sud care au format 
împărăţia lui Iuda, din care este derivat 
termenul de Evreu [Iudeu]. 
 Coaliţia triburilor nordice, 
împărăţia sau casa Israelului, devenise 
deja o naţiune independentă, separată de 

casa lui Iuda, la vremea când cuvântul 
Evreu [Iudeu] a apărut în naraţiunea 
biblică.  De fapt, prima dată când cuvântul 
a apărut în Versiunea King James a 
Bibliei, Israelul a fost în război cu Evreii 
(2 Împăraţi 16:5-6). 
 Sunt toţi Israeliţii Evrei? Nu.  
Evreii – cetăţenii şi descendenţii 
împărăţiei lui Iuda – sunt într-adevăr 
Israeliţi, dar nu toţi Israeliţii sunt Evrei.   
Pentru că toate cele 12 triburi, inclusiv 
Evreii, sunt descendenţi ai tatălui lor 
Israel [Iacov], putem aplica termenul de 
Israelit tuturor triburilor.  Termenul de 
Evreu, însă, este corect numai pentru 
triburile care au format imperiul lui Iuda 
şi descendenţilor lor. 
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Capitolul 4 
 
 

Misterioşii Sciţi se ivesc în istorie 
 
„Iată, Domnul Dumnezeu are ochii pironiţi peste împărăţia aceasta vinovată, ca s-o 
nimicesc de pe faţa pământului; totuşi nu voi nimici de tot casa lui Iacov, zice Domnul”  
(Amos 9:8). 
 

Când imperiul nordic al Israelului a fost distrus de mâna Asirienilor, s-au aflat ei înşişi 
forţaţi în exil.  Totuşi Dumnezeu promisese că ei vor supravieţui să devină unele din puterile 
majore în ultimele zile. 
 Unde s-au dus ei de acolo?  Cum putem noi să-i găsim? 
 Urmărind strămoşii popoarelor din antichitate este o sarcină extrem de dificilă.  
Arheologi, istorici şi profesori distinşi în universităţi faimoase adesea diferă în interpretarea 
articolelor de artă şi a documentelor istorice. 
 Aceasta este pentru că întreaga informaţie a originii oricărui popor antic este aproape 
întotdeauna înnegurată de ceaţa timpului.  Aceasta este în special adevărat când documentele 
scrise au dispărut, au fost distruse sau nu au existat niciodată.  Deci, ca să determinăm ce s-a 
întâmplat cu vechii Israeliţi, trebuie ca noi să comparăm cu atenţie dovezile istorice şi 
arheologice la dispoziţie cu istoria şi profeţiile din Biblie. 
 Cercetătorii arheologici şi istorici au acumulat o bază de informaţie substanţială pe 
care o putem pune împreună ca piesele unei enigme istorice.  Cu cât sunt mai multe piese pe 
masă cu atât este mai uşor să legi informaţia mai exact.  Asamblând destule piese putem 
obţine un tablou destul de bun al trecutului. 
 
Semne istorice cheie 
 
 Istoricii acceptă că cei mai mulţi strămoşi ai democraţiilor Occidentale de azi au trăit 
odată ca triburi nomade, cutreierând vastele câmpii ale antichităţii cunoscute ca stepele 
păşuni Eurasiatice.   
 Un grup special al acestor popoare migratoare, identificate de Greci ca Sciţi, au 
apărut deodată în stepele Eurasiatice cam în aceeaşi perioadă de timp când cele 10 triburi ale 
Israelului au dispărut din istorie.  Există vre-o legătură?  Aici sunt mai multe lucruri şi 
descoperiri potrivite cu privire la aceste două popoare. 
 Vastele stepe Eurasiatice se întind cam  7000 de kilometri dela baza munţilor Carpaţi 
în Europa până la Mongolia în estul Asiei.  Ele au format o singură unitate geografică de 
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păşuni naturale care erau transformate în fiecare primăvară în oceane spectaculare de flori 
sălbatice, întinzându-se cât puteau ochii să vadă. 
 Câmpiile acestea întinse au fost perfect de potrivite pentru crescutul vitelor şi a unei 
economii agrare.  Arheologii au descoperit dovezi ample care dovedesc cum, în antichitate, 
triburile nomade le-au traversat regulat în timp ce urmau cirezile şi turmele ce păşteau în 
mari migrări ciclice în timpul primăverii, verii şi toamnei. 
 Totuşi, schimbările climatice cu aproape 2000 de ani în urmă au transformat largi 
părţi din stepele Asiei Centrale într-un deşert întins.  A devenit atât de uscat încât nu a mai 
putut suporta modul de viaţă pastoral de mai devreme cum fusese practicat între 2700 şi 
2100 de ani în urmă (Tamara Talbot Rice, Sciţii [The Scythians], 1961, p. 33). 
 
Apariţia bruscă a Sciţilor 
 
 Unii savanţi moderni sugerează trei teorii ca să explice apariţia bruscă şi misterioasă 
a Sciţilor în regiunea de stepă vecină cu Marea Neagră.  Unii cred că ei au migrat acolo din 
nord, alţii din est.  A treia părere sugerează migrarea a venit de la sud. 
 Deşi originile geografice ale poporului Scit sunt dezbătute cu aprindere, dovezile 
pentru momentul primei lor apariţii în istorie nu este.  Ei au apărut deodată în acelaşi timp şi 
lângă aceeaşi zonă a dispariţiei Israeliţilor. 
 Enciclopedia Britanică spune:  „Sciţii au fost un popor care s-au mutat din Centrul 
Asiei în sudul Rusiei în timpul 8 şi 7 B.C.”  (a 15 ediţie , vol. 16, macropaedia, „Sciţii” 
[Scythians], p. 438).  Encyclopedia Americană explică cum Sciţii au ocupat mai întâi 
teritoriul din jurul Mării Negre aproximativ la 700 B.C. şi că, dela primele lor începuturi, ei 
au prezentat o „entitate politică coezivă”  (Vol. 24, ediţia 2000, „Sciţii,” p. 471). 
 Istoricul Tamara Talbot Rice confirmă că „Sciţii nu au devenit o entitate naţională de 
recunoscut cu mult înainte de secolul 8 B.C….Pe la secolul 7 B.C. ei se stabiliseră ferm în 
sudul Rusiei….Şi triburi asemănătoare, posibil chiar clanuri înrudite, deşi politic complet 
distincte şi independente, au fost de asemenea centrate pe Altai [unde hotarul de est al 
Rusiei se întâlneşte cu hotarul de vest al Mongoliei şi China]…. 
 „Documente Asiriene plasează apariţia lor acolo [între Marea Neagră şi Marea 
Caspică] în epoca împăratului Sargon (722-705 B.C.), o dată care corespunde în de aproape 
cu aceea a stabilirii primului grup de Sciţi în sudul Rusiei” (Rice, pp. 19-20, 44).  Data 
aceasta corespunde de asemenea cu dispariţia prizonierilor din imperiul de nord al Israelului. 
 Târziu în secolul 8 B.C., înregistrări din imperiul Caucazian Urartu, care a controlat 
extinderile nordice ale Râului Eufrate, de asemenea au observat apariţie unui grup numit 
Cimerieni. 
 Cartea Din ţările Sciţilor [From the Lands of the Scythians]:  „…Două grupuri 
Cimerienii şi Sciţii, par să se fi referit la texte Urartiane şi Asiriene, dar nu este întotdeauna 
clar dacă termenii indică două popoare distincte sau simplu nomazi călări… Începând din a 
doua jumătate a secolului 8 B.C., surse Asiriene se referă la nomazii identificaţi numai ca 
Cimerieni; alte surse Asiriene spun că popoarele acestea au fost prezente în ţara lui Mannai 
[sau Mannea, la sud de Lacul Urmia] şi în Cappadocia pentru o sută de ani [adică dela circa 
750 la 650 B.C.] şi a înregistrat înaintarea lor în Asia Mică şi Egipt. 
 Asirienii au folosit Cimerienii în armata lor ca mercenari; un document legal dela 
679 B.C., se referă la un „comandant Asirian al regimentului de Cimerieni” dar într-un alt 
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document sunt numiţi sămânţa dezertorilor care nu cunosc nici promisiuni zeilor nici 
jurăminte”  (Boris Piotrovsky, 1975, pp. 15, 18). 
 Istoricul Samuel Lysons a vorbit despre „Cimerieni apărând să fie aceleaşi popoare 
ca Gaulii sau Celţii sub nume diferite”  ( John Henry şi James Parker, Our British Ancestors: 
Who and What Were They [Strămoşii noştri britanici: cine şi ce au fost ei], 1865, pp. 23, 
27). 
 Anne Kristensen, o respectată savantă lingvistică daneză, a ajuns recent la concluzia 
că Cimerienii (care mai târziu au devenit cunoscuţi ca Celţi) pot fi identificaţi pozitiv ca 
Israeliţi deportaţi.  La începutul cercetărilor ei, Dr. Kristensen, a fost sceptică şi a subscris la 
teoria tradiţională că Cimerienii au fost triburi „Ariane” pe care Sciţii i-au fugărit afară din 
nord, după cum teoretizase Herodot. 
 Dar, pe măsură ce săpa mai adânc în sursele Asiriene, s-a găsit că Cimerienii au 
apărut prima dată în istorie în 714 B.C. în regiunea Iranului la sud de Armenia unde 
împăraţii Asirieni au aşezat mulţi din Israeliţii deportaţi.  Ea a ajuns la concluzia că Cimira, 
sau Cimerienii, au reprezentat cel puţin o parte din cele 10 triburi ale Israelului. 
 Dr. Kristensen scrie:  „Există foarte puţine motive ca că ne îndoim de afirmaţiile 
uimitoare oferite de studenţii celor Zece Triburi că Israeliţii deportaţi din Bit Umria, ai casei 
lui Omri, sunt identici cu Gimirraja surselor asiriene.  Totul indică cum Israeliţii deportaţi nu 
au pierit din tablou dar, în străinătate, în condiţii noi, au continuat să-şi lase amprenta pe 
istorie”  (Who Were The Cimerians, and Where Did They Come From?  Sargon II, 
Cimerians, and Rusa I [Cine au fost Cimerenii, şi de unde au venit ei?   Sargon I, Cimerienii 
şi Rusa I], tradusă din daneză de Jergen Laesoc, The Royal Danish Academy of Science and 
Letters [Academia Regală Daneză de Ştiinţe şi Litere], No. 57, 1988, pp. 126-127). 
 Merită să observăm că prinţul coroanei Asirian Sennaherib a scris un raport secret de 
spionaj pe care arheologii l-au găsit în timpul excavărilor arhivelor regale dela Nineve.  
Raportul lui Sennaherib au transmis noutăţi dela spionii lui că nomazii Cimerieni invadaseră 
Urartu şi că le învinseseră forţele lor.  Pe baza acelui raport, Asirienii au făcut preparaţii să 
invadeze rivalul lor nordic, Urartu, lucru pe care ei l-au înfăptuit cu succes în 714 B.C. 
 

Geografia comerţului Celtico-Sciţian 
 
Obiceiurile de comerţ ale Celţilor din Europa păduroasă Nord-Vestică şi Sciţii din 
platourile din Est sunt remarcabile.  Drumurile de comerţ şi călătorie din antichitate au fosrt 
râurile şi oceanele.  Celţii şi Sciţii au fost pricepuţi la călătoritul căilor de ape. 
 Popoarele vecine au privit Saka Sciţii, care au trăit lângă Marea Caspică, drept mari 
pescari.  Ei erau grozavi consumatori de peşte.  Ca rezultat, unii dintre ei au fost numiţi Apa-
saca, însemnând Saca de apă. 
 La vest tribul Celtic Veneti devenise o putere maritimă cu mai mult de 220 de vase 
mari din stejar – a căror lemnării erau mai mult de o treime de metru de groasă şi care era 
bătută în cuie de fier groase cât degetul mare al omului.  Cetatea lor a fost în peninsula 
vestică Franceză a Britaniei în Baia Quiberon.  Conform surselor romane, Veneti au făcut 
comerţ pentru zinc nu numai de a lungul coastei Gaulului, dar şi cu Britania şi Irlanda. 
 Atât Celţii cât şi Sciţii, au arătat îndemânare excepţională în navigaţia de râu şi cea 
maritimă,  chiar atât de devreme cât ultima jumătate a primului mileniu B.C.  Ambele 
grupuri au fost amestecate adânc în comerţul pe râuri cât şi maritim dela începutul apariţiei 
lor din stepele Eurasiatice. 
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 Arheologii şi istoricii au dezvăluit mare măsură despre identitate etnică a Celţilor şi a 
Sciţilor, după cum a fost exprimată în activităţile şi relaţiile lor de comerţ.  Pentru a înţelege 
natura relaţiilor lor, trebuie să înţelegem anumite caracteristici geografice ale regiunii de 
stepă. 
 Europa este formată ca o peninsulă enormă.  În Europa peninsulară, deasupra lumii 
Mediteraneene, este ceea ce se poate numi un nod, sau nexus, de unde izvorăsc principalele 
lor râuri – Rinul, Dunărea, Sena şi Ron – toate vin aproape împreună.   
 Acest nod a fost odată o legătură cheie pentru comunicaţiile şi comerţul curgând 
între zonele de comerţ  Atlantic, Nord-Baltic, Estul la Marea Neagră şi Mediteraneană.  A 
fost o mare poartă pentru Europa întreagă. 
 Dela Râul Rin artere adiţionale se ramificau spre est în centrul Europei urmând văile 
râurilor Lipe, Ruhr şi Main sau spre nord de a lungul râurilor Veser şi Elba. O altă cale 
principală, importantă pentru comerţul cu chilimbar preţios, a început la sursele de chilimbar 
pe malurile Mării Baltice în peninsula Jutland şi zonele vecine. 
 Ruta aceasta comercială se extindea în sud peste câmpia germană centrală prin 
Boemia unde se încrucişa cu Dunărea lângă Viena modernă.  De acolo se continua în jos pe 
Dunăre la posturile de comerţ greceşti pe malurile Mării Negre.  Marea Neagră a fost un nod 
major de comerţ la sfârşitul estic al acestei rute. 
 Râuri care penetrau adânc cum sunt Dnistrul şi Dniprul au condus departe în Europa 
de Est, unde cu un scurt transfer un călător sau un migrator se putea conecta cu râurile Dvina 
sau Vistula. 
 Căile acestea acvatice prevedeau acces direct celei mai mari părţi a Europei de Est şi 
regiunii Baltice.  Ramura de est a Sciţilor locuind în jurul mării Caspice, a avut de asemenea 
acces direct cu Marea Baltică pe calea râului Volga.  Volga a fost navigabilă până dincolo de 
Moscova modernă.  După cum Thor Heyerdahl, un etnograf faimos pentru lucrul său cu alte 
rute de migrare antice, a indicat, izvoarele Volgei sunt tantalizante de apropiate cu izvoarele 
Dvinei, care se goleşte în Baltică la Riga. 
 Cu alte cuvinte, atât Sciţii de est cât şi Celţii din vest au avut căile acvatice ale 
continentului – „şoselele” epocii acelea – la dispoziţia lor pentru comerţ.   Şi ei le-au folosit 
foarte eficient.  Ei au fost departe de a fi un popor înapoiat limitat numai la o viaţă 
nomadică.  (Pentru mai multă informaţie citeşte Celţii şi Sciţii legaţi prin descoperirile 
arheologice,” p. 48). 
 
Apare o alianţă tribală Scită 
 
 Dar până la sfârşit au fost Sciţii care au profitat cel mai mult de conflictele care au 
slăbit Urartu.  Pe la 700 B.C. Sciţii au câştigat controlul peste teritoriul de sud al împărăţiei 
Urartului. Acolo ei au format o alianţă tribală cu Grecii numită Împărăţia Scită.   
 Folosind Pasul Kreuzberg (cunoscut şi ca Poarta Caucazului), Sciţii au măiestrit 
trecerea munţilor Caucaz.  Strâmtoarea era pasabilă cea mai  mare parte a anului, era relativ 
neîngheţată, deşi era la o altitudine mai ridicată decât a multor strâmtori din Alpi.  Sciţii au 
avut o putere remarcabilă de a muta armate mari prin strâmtoare dintr-o parte în alta.  În 
antichitate era chiar cunoscută ca „Drumul Scitic.” 
 Înainte de exilul lor cele 10 triburi Israelite din nord ar fi fost foarte conştiente de 
împărăţia Urartu şi locaţia ei strategică.  Dece?  Pentru că în prima jumătate a secolului 8 
B.C. împărăţia din nord a Israelului, înaintea captivităţii, era interesată mult în comerţul de 
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import-export, şi Urartu a fost o cheie la acel comerţ.   Urartu făcuse o alianţă cu statele mici 
din nordul Siriei care erau la hotarul Israelului în timpul domniei lui Jeroboam II. 
 Mulţi din aceşti Arameani fuseseră aliaţi cu Împăratul Pekah în timpul invaziei lui 
Iuda în jurul 735 B.C.  În timpul epocii aceleia Ururtanii câştigaseră dominaţia strategică a 
Eufratului până jos la cotul de vest, permiţându-le să controleze calea principală de comerţ 
dela sudul Caucazului la Mediterană.  Excavaţiile arheologice dela Urartu  au descoperit 
artefacte din Egipt, Asiria şi Persia precum şi din regiunea Mediteraneană. 
 
Originile Sciţilor 
 
 Termenul Scit, scrie istoricul George Rawlinson, a fost iniţial mai mult o desemnare 
a unui mod de viaţă decât o referinţă la o relaţie de sânge.  El a explicat că termenul „a fost 
aplicat de Greci şi de Romani raselor Indo-europene şi Turaniene indiferent,” prevăzând că 
obiceiurile şi tradiţiile lor se conformai cu modul de viaţă nomad (George Rawlinson, Seven 
Great Monarchies [Şapte monarhii măreţe], vol. 3, 1884, p.11). 
 Astăzi, însă, istoricii folosesc termenul de Scit cel mai mult în referinţă la Saka, sau 
Sacae, Sciţi.  Aceste popoare au devenit triburile conducătoare a culturii Scite.  Ei au 
inspirat modul ei dinamic de viaţă şi conducerea ei politică, artistică, economică şi socială.  
Dela secolul şapte B.C. înainte, a fost Saka, sau Sacae, triburi care au definit ce a însemnat 
să fii Scit dela Marea Neagră până la munţii Mongoliei. 
 Înainte de secolul 20, devreme, istoricii europeni şi americani au presupus că Sciţii 
au fost poporul Mongol din Asia.  Cercetările antropologice moderne, însă, au arătat că 
ideea aceasta a fost falsă.  Cei mai mulţi savanţi sunt convinşi că nu există legături etnice 
între Sciţii Saka şi Mongoli sau popoarele Slave. 
 Totuşi, aceasta nu înseamnă că triburile anterioare împrăştiate pe stepele Eurasiei – 
popoarele pe care Grecii le-au numit prima dată Sciţi înainte de secolul 8 B.C. – au dispărut 
toate deodată.  Mai probabil este că Sciţii Saka au început să domine stepele regiunii dela  
700 la 500 B.C.  În timpul acesta Sciţii Saka – însoţiţi de o mică amestecătură a altor triburi 
de origine Orientală Mijlocie cum au fost exilaţii din Mede, Elamiţii şi Asirienii – au devenit 
popoarele predominante pe plaiurile Eurasiatice. 
 De fapt, până cândva în secolele 5 sau patru B.C. locuitorii predominanţi chiar şi ai 
Siberiei de vest au fost „popoare cu părul blond de origine europeană şi…a fost după data 
aceea că un influx de Mongoloizi a rezultat într-un tip de populaţie foarte amestecată” (Rice, 
p. 77).  Examinarea atentă a descoperirilor arheologice ale secolului 20 descriu clar şi 
consistent Saka Sciţii ca fiind fizic asemănători cu populaţia Europei de azi. 
 

Celţii şi Sciţii legaţi prin descoperirile arheologice 
 
Cultura celtică Hallstatt şi cultura scită 
Vekerzug sau Tracică sunt exemple 
excelente care arată cât de apropiat au 
interacţionat popoarele acestea unul cu 
celălalt. 
 Istoricii şi arheologii au numit 
poporul care a stabilit cultura Hallstatt 
(700-450 B.C.) fie Proto-celţi sau numai 

simplu Celţi.  Cultura după cum este 
reprezentată de bunurile din morminte ale 
aristocraţiei Hallstatt este remarcabil de 
universală şi distinctă. 
 Celţii Hallstatt au fost lucrători 
inovativi în metal.  Armele lor din fier i-
au prevăzut cu un avantaj militar distinct.  
Ca şi Sciţii, ei au adus cu ei de asemenea 



The United States and Britain in Bible Prophecy - Statele Unite şi Marea Britanie în profeţia Bibliei.doc - 48 - 

o rasă de cai îmbunătăţită, care putea 
alerga mai repede cu mai multă rezistenţă 
în comparaţie cu caii deja în nordul 
Europei, dându-le astfel o mai mare 
mobilitate. 
 Multe din cele mai bogate 
morminte Hallstatt conţin căruţe solide cu 
patru roţi, ceea ce arată o semnificativă 
competenţă tehnică.  Roţile lor cu spiţe 
erau prevăzute cu şine de fier micşorat şi 
bătut în cuie în jurul ramelor din lemn.  
Jugurile lor din lemn erau decorate cu 
desene de capete de cuie din bronz. 
 Locurile acestea bogate în obiecte 
de artă, se pare să fi fost iniţial 
concentrate din regiunea Dunării de sus la 
Boemia.  Mai târziu, însă, în 500 B.C., 
zona de control culturală Hallstatt a 
celţilor s-a extins spre Vest.  
 Semnificativ, înmormântarea 
vehiculelor a fost de asemenea un simbol 
al culturii Scite.  Târziu în secolele opt şi 
şapte B.C. a fost o perioadă de dezbinare 
şi schimbare nu numai a izvoarelor 
Dunării, dar de asemenea în regiunile 
Mării Negrea şi a Caucazului, unde 
migraseră triburile Scite. 

 Stilul de viaţă al Hallstattului 
Celtic a avut multe asemănări cu cel al 
Sciţilor.  O sabie Hallstatt aflată la Muzeul 
de Istorie Naturală din Viena are 
ornamente care arată un Celt purtând 
pantaloni extrem de decoraţi.  Acesta este 
comparat cu un costum Scit pictat pe o 
vază la Certomlic (la Marea Neagră).  
Sabia vieneză de asemenea descrie o haină 
extraordinar de asemănătoare cu 
vestmintele Sciţilor din Est, găsite de 
arheologii ruşi la Katanda în Altaiul de 
Sud (Siberia).  O altă sabie celtică găsită 
la Portul Bern, Elveţia, a fost imprimată în 
timpul confecţionării ei cu o decoraţie a 
două animal cornute care stăteau în 
picioare de o parte şi alta a unui pom al 
vieţii – o temă clasică Scită, din Orientul 
Apropiat. 
 Evidenţa arheologică arată că 
Celţii şi Sciţii şi-au împărţit şi amestecat 
liberi.  Excavările Ruse şi Est Europene 
arată clar  amestecul acestor două grupuri. 
 Mulţi savanţi sunt de asemenea de 
acord că este evident că Sciţii din Estul 
Europei au menţinut o relaţie strânsă cu 
Sciţii încă în stepele din estul şi Celţii 
Hallstatt-LaTene din Vest. 

 
Legături cu profeţia Biblică 
 
 Să comparăm ceea ce am aflat cu promisiunile făcute de Dumnezeu Israeliţilor 
exilaţi. Adresându-se lor drept „Casa lui Isaac” (Amos 7:16), El le-a promis că în timpul 
captivităţii lor ei nu vor fi distruşi ca popor (Amos 9:8, 14, compară cu Osea 11:9; 14:4-7).  
În loc El le-a promis ca să-i înmulţească mult după exilul lor  (Osea 1:10) şi să le arate 
bunătate şi milostenie din pricina legământului Său. 
 Scripturile ne spun clar că Israeliţii, după ce Asirienii i-au deportat cu forţa din patria 
lor, i-au aşezat „la Halah şi Habor, lângă râul Gozan, şi în cetăţile Mezilor”  (2 Împăraţi 
18:11).  Aceasta nu este departe de regiunea Urartu, între Marea Neagră şi Marea Caspică, 
unde Sciţii îşi stabiliseră un imperiu temporar. 
 Prin Osea Dumnezeu a prezis că Israeliţii „vor rătăci printre neamuri”  (Osea 9:17).  
Aceasta explică dece Israeliţii exilaţi par să fi dispărut ca popor.  Ei nu au dispărut cu 
adevărat; ei simplu au reapărut în istorie sub un nume nou – ca un popor vagabond, separat 
în clanuri independente, pribegind pe plaiurile Eurasiatice.   
 Evident, nimeni nu-i mai poate identifica ca cetăţeni ai imperiului Orientului 
Mijlociu.  Astfel ei au achiziţionat o identitate nouă.  Numai vechile lor nume, sub-tribale, 
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sau de clan, au rămas aproape neschimbate.   Numele acestea s-au dovedit a fi importante în 
păstrarea identităţii lor, ca cele 10 triburi pierdute ale Israelului (Citeşte „Legăturile 
lingvistice: Ce este într-un nume?” la pagina 49). 
 

Legături lingvistice:  Ce este într-un Nume? 
 
Ce putem afla dintr-un nume?  Ce ne 
chemăm pe noi defineşte pentru alţii ceea 
ce suntem.  Noi suntem de asemenea 
definiţi de numele pe care ni-l aplică alţii 
(dacă este real sau inventat), numele ţării 
în care trăim sau am fost născuţi şi numele 
ţării strămoşilor noştri.  Trebuie să 
considerăm nume şi etichete cum 
încercăm să trasăm poporul Israelului prin 
istorie.  
 Bibliile noastre engleze uneori 
numeşte poporul Israelului fii lui Isac.  
Dumnezeu a promis că numele lui Isac va 
continua să identifice Israelul ca un popor 
(Genesa 21:12). 
 În timpurile biblice limba Ebraică 
a fost scrisă fără vocale.  Astfel Isac ar fi 
fost scris simplu Sk sau Sc echivalentele în 
engleză al caracterelor Ebraice.  Nu va 
trebui să considerăm uimitor că la scurt 
timp după exilul celor zece triburi 
termenul de SaCae (literele pentru numele 
Isac cu latinul plural „ae”) i-au identificat 
pe noii colonişti din regiunea Sciţiei a 
Mării Negre.  Asirienii au vorbit în mod 
asemănător de apariţia a iShKuza şi Medo-
persienii de SaKa, ambele derivate ale 
numelui Isac.  (Noi am scris cu litere mari 
S, C şi K în exemplele acestea pentru a te 
ajuta să înţelegi derivatele). 
 Piatra Behistun, un perete sculptat 
în piatră lângă Bisitun de azi, în Iran, 
oferă chei lingvistice pentru înţelegerea 
câtorva limbaje antice. 
 Basorelieful datează din timpul 
domniei lui Darius I al Persiei (cca. 522-
486 B.C.).  Descrierea ei a regilor străini 
cuceriţi plătind omagiu a fost înscrisă în 
limbajele vechiului Persan, Elamite 
(Susian) şi Babilonian.  Îl poţi vedea pe 

Skuka, rege al ramurii Asiatice a Sciţilor 
subjugat temporar, descris ca ultimul în 
linie.  Piatra Behistun  îl descrie ca 
împăratul Sciţilor, Saka sau Cimerieni 
(pronunţat „Gimiri” în Babiloniană).   
 Istoricul grec Herodotus (484-420 
B.C.) a scris că persanii i-au chemat pe 
Sciţi „Sacae.”  Mai târziu autorul grec 
Ptolemy (A.D. secolul al doilea) s-a referit 
la Sacae ca „Saxoni.”  Termenele acestea 
au fost folosite adesea sinonim. 
 Istorica engleză Sharon Turner ne 
spune:  „Saxonii [care au emigrat la 
insulele Britanice]… au fost un…trib Scit; 
şi despre diferitele naţiuni Scite…Sakaii, 
of Sacae, sunt popoarele din care se poate 
presupune că au descins Saxonii cu  cea 
mai puţină şansă de violare a 
probabilităţii.  Sakai-Suna sau fii lui 
Sakai, prescurtat în Saksun, care are 
acelaşi sunet ca şi Saxon, pare o 
etimologie plauzibilă a cuvântului 
„Saxon” (Istoria anglo-saxonilor [The 
History of The Anglo-Saxons], vol.1, 
1840, p. 59). 
 Care este originea cuvântului 
Cimerian?  Cuceritorii Asirieni ai celor 10 
triburi nordice i-au numit Bit Khumri (sau 
Gomri), însemnând Casa lui Omri.  Omri 
a fost unul dintre împăraţii Israelului cu 
cel mai mult succes militar; el a fondat 
propria lui Dinastie de împăraţi.  
Inscripţiile epocii se referă la împărăţia 
Israelului ca la ţara sau casa lui Omri.  În 
greacă găsim forma de Kimmerii, 
Kimmroi, şi Cymry şi, în Latină, Kimbri, 
Kymbriani şi Cimbri ca echivalenţi ai 
Asirianului  Khumri. 
 Istoria de mai târziu înregistrează 
migrarea în Europa a triburilor de Celţi 
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purtând numele acestea, unele în Jutland 
iar altele în Gaul.  Gaulii s-au numit ei 
înşişi Kymrişi, dar Romanii i-au etichetat 
ca Celţi, Gallii, Gallus, şi Galates 
(Galateni).  Cuceritorii elenistici şi romani 
(300 B.C.-A.D. 200) au renumit regiunea 
Gilead, odată casa triburilor exilate de 
Israeliţi Gad, Ruben şi jumătate de 
Manase, ca Gaulanitis. 
 Curios, termenul Gaul, dacă este 
gallo sau gallus în Latină, galler sau 
waller în Celtică, waller sau walah în 
Germană sau gaullois în Franceză, pare să 
poarte aceeaşi semnificaţie:  „străin, 
călător sau exil.”  Pentru Celţi cuvintele 

Gael şi Sciţi ambele înseamnă „străin” sau 
„călător.”  Dumnezeu le-a spus celor 10 
triburi ale Israelului că ele vor deveni 
rătăcitoare (Osea 9:17). 
 Când înţelegem că cuvântul Ebraic 
pentru „a duce captiv,”  cum a fost folosit 
în descrierea deportării Asiriene a 
Israeliţilor afară din Gilead în exil, este 
cuvântul galah şi derivatele lui moderne 
fiind galut, galo sau gallo, am venit la un 
cerc complet.  Călătoria aceasta lingvistică 
a legat împreună câteva din numeroasele 
etichete aplicate celor 10 triburi exilate 
drept „Casa lui Omri” şi „Fiii lui Isac.” 
   

 
Legătura Scito-celtică 
 
 Aproximativ la acelaşi timp când Sciţii apar pe scenă în jurul Mării Negre, o altă 
civilizaţie apărea în Vestul Europei.  În cartea sa The Ancient World of The Celts [Lumea 
antică a celţilor], istoricul Peter Ellis scrie:  „La începutul primului mileniu B.C., o 
civilizaţie care s-a dezvoltat din rădăcini Indo-europene în jurul izvoarelor Rhinului, 
Rhonului şi Dunării, a izbucnit deodată în toate direcţiile prin Europa.  Folosirea lor 
avansată a metalelor, în special a armelor lor din fier, i-a făcut o forţă puternică şi de 
neresistat.  Comercianţii greci, fiind primii care i-au întâlnit în secolul şase B.C., i-au numit 
Keltoi şi Galatai…Astăzi îi identificăm în general ca Celţi”  (1999, p. 9): 
 Dovezi considerabile îi leagă pe Celţii din Europa cu Cimerienii care au fugit din 
Orientul Apropiat în Asia Mică la vremea când armiile Babiloniene cucereau Imperiul 
Asirian. Din Asia Mică Cimerienii au migrat pe calea râului Dunărea în centrul Europei, 
unde au devenit cunoscuţi ca Celţi.  Mulţi istorici, au conchis că Celţii şi Sciţii au o origine 
comună.   
 Grecii şi Romanii au numit toate popoarele dincolo de hotarele nordice ale vechii 
Republici Romane şi oraşele-stat Greci, barbari.  Ei au folosit termenul acesta să-i descrie 
pe toţi străinii care s-au încumetat să provoace conducerea lor politică şi militar, indiferent 
de cât de educaţi sau avansaţi tehnologic ar mai fi putut să fie.  Popoarele acelea au 
reprezentat multe clanuri de familii extinse cunoscute sub o varietate de nume.  Între ele, 
fără îndoială, au fost clanuri fără origine etnică înrudită care au plecat cam în acelaşi timp  
din teritoriile de est ale vechiului Imperiu Asirian. 
 Dar faptul mai semnificativ este că mulţi, dacă nu cei mai mulţi, a acestor aşa zise 
triburi de barbari, au fost înrudite cultural şi rasial.  Pentru motivul acesta, ne-am aştepta ca 
triburile acestea înrudite să poată fi trasate la un limbaj parental comun – şi aceasta este 
exact ce găsim. 
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Legătura de limbă 
 
 Limbajele sunt identificatoare de familii.  Familia de limbaj comun popoarelor din 
Nord-vestul Europei cad în ceea ce este clasificat ca ramura Germanică a limbajelor Indo-
Europene.  Istoria familiei de limbaje Indo-Europene ne oferă excelente sugestii privitor la 
relaţiile dintre triburile barbarilor care au periclitat democraţiile Nord-Vest Europene. 
 Când privim la naţiunile Europene vedem delineate hotare de state-naţiuni cu limbaje 
distinct diferite cu ar fi Engleza, Franceza, Daneza şi Suedeza la fel cu dialecte localizate 
(cum ar fi Germana de Sus şi de Jos).  Totuşi, în  zilele acestor aşa zişi barbari asemenea 
distincţii clare nu au existat.  Popoarele aşezându-se în Nord-Vestul Europei au vorbit la 
vremea aceea mai multe dialecte diferite ale aceluiaşi limbaj principal.   
 Engleza face parte din familia de limbaje Indo-europene ce sunt de obicei etichetate  
în mare ca Teutonic sau Germanic. Dar etichetarea aceasta nu înseamnă că limba modernă 
Germană (Germana) este limba originală sau că poporul Germani a venit din acelaşi stoc 
etnic ca şi Sciţii.  Dimpotrivă, Germana modernă este numai o ramură a limbajului originar.  
La fel este adevărat cu Engleza, Daneza, Olandeza şi limbile Scandinavice.  Toate sunt 
ramuri ale unui aceluiaşi limbaj original. 
 După cum explică profesorul H. Munro Chadwick dela Universitatea din Cambridge:  
„Până în secolul cinci Germana, Engleza şi limbajele Scandinavice difereau numai puţin 
unele de celelalte…În secolul cinci şi următoarele diferenţierea a avut loc foarte repede în 
cadrul grupului din nord-vest.  Engleza s-a dezvoltat în general pe linia de mijloc între 
Germană şi Scandinavică,  dar cu multe aspecte de ale ei proprii.  Frisiana (daneza), se pare 
să fi diferit de engleză pentru mult timp…Diferenţierea dintre limbaje a fost evident 
guvernată de poziţia lor geografică”(The Nationalities of Europe and the Growth of National 
Ideologies [Naţionalităţile Europei şi evoluţia ideologiilor naţionale], 1966, p. 145). 
 Dacă ne ducem înapoi 500 de ani dela punctul când limbajele Teutonice au început 
să se diferenţieze, descoperim că mari felii de europeni din Nord, Vest şi Est au vorbit 
dialecte asemănătoare cu un limbaj comun Indo-european.  Când savanţii încearcă să pună  
eticheta pe un anumit trib de barbari Europeni ca fiind Germanic sau Celtic sau Scit, se 
găsesc adesea într-o dilemă:  Distincţiile sunt adesea neclare şi pot deveni uşor arbitrare. 
 Romanii din antichitate rareori s-au preocupat să înveţe limbajele barbarilor, 
preferând să folosească interpreţi. Ei nu ar fi putut spune diferenţa între limba vorbită în 
Gaul şi cea vorbită de partea cealaltă a Rinului.  Astfel scriitorii Latini s-au obişnuit să 
eticheteze triburile barbare la est de Rin ca „Germani,” punându-i pe toţi într-un singur grup. 
 Unii arheologi moderni, descriu poporul dominant al Nordului Europei în timpul 
perioadei cca. 500 B.C. ca fiind împărţiţi în mare între Celţi şi Scito-teutoni. Chiar şi 
distincţia aceasta a fost mai mult geografică şi culturală decât etnică. 
 Cu cât mergem mai departe în istorie găsim distincţii mai mici între popoarele 
Celtice şi Teutonice care s-au aşezat în Vestul şi Nord-Vestul Europei. 
 Profesorul Chadwick scrie:  „În orice discuţie privitor la originea limbajului Teutonic 
(sau German) trebuie desigur să păstrăm în minte că limbajele acestea sunt numai o ramură a 
limbajului Indo-european…şi în consecinţă, casa lor originală, spre deosebire de regiunea 
unde au achiziţionat caracteristicile lor speciale – a fost aceea a întregii familii Indo-
europeană.  Aceeaşi remarcă se aplică la limbajul Celtic…Nimeni nu se îndoieşte că 
limbajele acestea, sau mai bine limbajul părinte din care au derivat, au fost odată limitate la 
o mult mai mică regiune decât aceea a distribuţiei prezente”  (Chadwick, p. 157). 
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 Lumea aceasta a izbucnit la vedere de-a lungul vechiului Imperiu Asirian, în ultima 
jumătate a secolului opt B.C. în acelaşi timp şi în aceeaşi zonă în care au dispărut cele 10 
triburi ale Israelului.  Până la secolul 4 A.D. dialectul lor al unui limbaj comun a rămas 
suficient de asemănător pentru ce ele să poată comunica cu uşurinţă unele cu altele.   
 Sciţii şi Celţii sunt înrudiţi de aproape prin limbaj.  Dar au fost Celţii un popor 
distinct ne înrudit cu Sciţii?  Sau sunt indicaţii a unei relaţii puternice între ele două? 

Eticheta de Celt şi tăinuirea celtică 
 
Savanţii au găsit o explicaţie logică cum a 
apărut cuvântul Celt, în referinţă la ramura 
vestică a poporului din stepă.  Unii 
conchid că eticheta etnică de Celt este o 
altă formă a cuvântului Goidelic Irlandez 
ceilt, care înseamnă „ascuns” sau „tainic.”  
Cuvântul scoţian kilt este de o derivaţie 
asemănătoare. 
 Aceasta corespunde cu prohibiţia 
religioasă păstrată puternic de Celţi 
împotriva punerii în scris a tradiţiilor lor 
populare, cunoştinţe şi înţelegeri.  
Tradiţiile urmau să fie comunicate numai 
verbal, şi noi putem fi siguri că scopul 
interzicerii nu a fost să acopere 
analfabetismul.  Mulţi Celţi au vorbit şi au 
scris în greacă şi au folosit-o în afacerile 
particulare şi publice.  Dar ei au refuzat cu 
încăpăţânare să divulge celor din afară 

informaţii despre tradiţiile şi credinţele lor 
cele mai respectate. 
 Chiar şi Iuliu Cezar, în timpul 
invaziei din Gaul, a putut numai să se 
minuneze cât de puternică a fost această 
prohibiţie religioasă Celtică.  Unii savanţi 
conchid că cuvântul keltoi, sau Celt, este o 
etichetă potrivită pentru oameni care ţin 
ascuns multe despre tradiţiile şi trecutul 
lor.  În ciuda tăinurii caracteristice Celtice, 
suficientă istorie a fost înregistrată pentru 
ca noi să putem ajunge la concluzia că 
Celţii şi Sciţii au venit dintr-un strămoş 
comun Israelit.  Migrarea lor i-a dus în 
direcţii diferite.  Până la sfârşit, însă, 
descendenţii aceştia se vor găsi din nou 
împreună în Europa. 

 
Interacţiunea Celtico-scitică 
 
 Istoricii si arheologii raportează că  în timpul celei de a doua jumătăţi a primului 
mileniu B.C. regiunea Europei nord de lumea Mediteraneană a împărtăşit două culturi 
înrudite.  Dela insulele Britanice la izvoarele Dunării la partea de est a Alpilor a existat ceea 
ce istoricii numesc cultura Celtică Hallstatt şi, mai târziu, cultura Celtică La Tene. 
 Dar mai departe spre est, ocupând o regiune vastă a Europei de est, a fost cultura 
tradiţională Scită puternic centrată pe cal, bazată pe un mod de viaţă potrivit păşunilor 
întinse în loc de munţi şi păduri.  Fiecare din acestea a oferit idei şi inspiraţii pentru cealaltă.  
Conform dovezilor arheologice, cele două grupuri se căsătoreau între ele liber. 
 Culturile separate Celtică şi Scitică interacţionau una cu cealaltă la fel cum o fac 
Anglia şi America moderne.  Fiecare a fost adaptată la geografia propriei lor regiuni.  Dar 
oamenii înşişi interacţionau ca şi cum ar fi împărtăşit un strămoş comun.  Arheologii au 
descoperit unele locuri remarcabile a culturilor Celtice şi Scite care demonstrează cât de 
apropiat au cooperat cele două popoare unul cu celălalt (vezi „Geografia comerţului Celtico-
scit,” pagina 45). 
 Distincţia dintre culturile Scite şi Celtice este probabil cel mai bine explicat prin 
două elemente.  Primul, geografia suportând fiecare cultură a fost, în general, diferită.  Dar, 
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la fel de important, 10 triburi Israelite au fost exilate din Orientul Mijlociu.  Fiecare dintre 
acestea a avut cultura proprie, în cadrul culturii mai mari a imperiului nordic al Israelului.  
De asemenea, fiecare trib a fost împărţit mai departe în clanuri (1 Samuel 10:19; compară cu 
Exodul 6:14-25). 
 Deci, cineva s-ar aştepta ca acestea triburi exilate Israelite să continue să exprime 
unele diferenţe culturale în ţările exilului lor.  Asemenea distincţii ar explica de asemenea 
clanurile şi subclanurile existente între Sciţi şi Celţi. 
 Savantul Talmudic Israelit Yair Davidy, în cartea sa The Tribes:  The Israelit Origins 
of Western Peoples [Triburile:  Originea Israelită a popoarelor occidentale], prezintă 
dovezi convingătoare că Israeliţii dislocaţi şi-au reţinut numele lor de clan sub-tribal în 
timpul şi după captivitatea lor.  „Dovezi aduse,” scrie el, „sunt derivate din surse Biblice, 
Talmudice, istorice, arheologice şi linguistice la fel ca şi din folclor, mitologie, simboluri 
naţionale şi caracteristici naţionale” (1993, pagina XIV).  Ca locuitor al Ierusalemului,      
Mr. Davidy a avut acces la sursele istorice şi biblice aflate pe rafturile Bibliotecii Naţionale 
din Ierusalem. 
 Numele tribale şi sub-tribale, indică el, sunt cheie în trasarea pribegiei Israeliţilor.  În 
introducere el însumează concluziile sale:  „Triburile” produce dovezi că cea mai mare parte 
a vechilor Israeliţi au fost asimilaţi culturilor străine şi şi-au uitat originile lor.  În decursul 
timpului, ei au ajuns la Insulele Britanice şi în nord-vestul Europei de unde pot fi găsite 
naţiuni înrudite (cum sunt S.U.A.) (ibid.). 
 Pentru o acoperire completă a acestui aspect al istoriei migratorii a Israelului te 
referim direct la cărţile sale The Tribes:  The Israelite Origins of Western People [Triburile: 
originile Israelite ale popoarelor occidentale], (1993) şi Lost Israelite Identity [Identitatea 
Israelită pierdută] (1996). 
 Între 200 B.C. şi A.D. 500 triburi inamice şi schimbări climatice drastice au împins 
clanurile Scite din stepele Eurasisi la regiunile din nordul şi vestul Europei.  Pentru o altă 
1000 de ani foştii sciţi au fost alternativ aliaţi şi duşmani ai Europei feudale sub o varietate 
de nume de clanuri.  Aceasta a durat până când naţiunile moderne, cum le ştim noi, au 
început să se formeze în Europa. 
 În capitolul următor reluăm uimitoarea poveste descendenţilor risipiţi ai vechiului 
Israel ridicându-se la proeminenţa internaţională pe care Dumnezeu o promisese cu mult 
timp în urmă progeniturilor lui Iosif. 
 

Profeţiile reaşezării Israelului în Nord-Vestul Europei 
 
Mulţi cărturari biblici îl consideră pe 
Amos, un profet din Tekoa în nordul 
Iudei, să fie primul care să avertizeze de 
exilul iminent al „rămăşiţelor lui Iosif”  
(Amos 5:15).  Dar Amos de asemenea i-a 
spus Israelului că nu va fi complet 
dispărut din vederea lui Dumnezeu.  „Iată, 
Domnul Dumnezeu are ochii pironiţi peste 
împărăţia aceasta vinovată, ca s-o 
nimicesc [împărăţia Israelului] de pe faţa 
pământului; totuşi nu voi nimici de tot 

casa lui Iacov, zice Domnul.”   „Căci iată, 
voi porunci, şi voi vântura casa lui Israel 
între toate neamurile, cum se vântură cu 
ciurul, fără să cadă un singur bob la 
pământ! (Amos 9:8-9).   
 Israeliţii vor fi cu adevărat 
vânturaţi printre alte naţiuni.  Mai întâi 
vor fi obligaţi să se alăture altor grupuri 
etnice într-un exod nemilos din patria lor.  
Unde vor fi ei forţaţi să se ducă?  
„Domnul va lovi pe Israel, şi Israel va fi 
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ca trestia clătinată în ape; va smulge pe 
Israel din această ţară bună pe care o 
dăduse părinţilor lor, şi-i va împrăştia 
dincolo de Râu [Eufrate] (1 Împăraţi 
14:15) un râu la nord. 
 Profeţiile acestea arată că Israeliţii 
exilaţi nu vor putea să rămână un grup 
coheziv.  Ei se vor împrăştia – se vor rupe 
în unităţi mai mici – şi vor împărtăşi ţara 
lor de exil cu alte popoare. 
 În alte pasaje profeţii au dezvăluit 
că Israeliţii aceştia se vor găsi eventual 
într-o locaţie nouă la Nord şi Est de Ţara 
Promisă, din care ei erau în pericol de 
evicţie imediată.  Va fi din direcţia aceasta 
că ei se vor reîntoarce în patria lor în 
Orientul Mijlociu după reîntoarcerea lui 
Hristos. 
 Versul cel mai vizibil care arată 
aceasta este cartea lui Isaia:  „Iată-i că vin 
de departe, unii dela miază noapte şi dela 
apus, iar alţii din ţara Sinim”  (Isaia 49:12, 
vezi de asemenea versurile 13-23). 
 Pentru că Ebraica nu are o expresie 
corespunzătoare cu „nord-vest,” versul 
acesta poate fi înţeles că Israel va migra 
într-o regiune nord-vest de Ţara Promisă. 
 Dar sunt şi alte chei biblice.  Una 
este Osea 12:1, „Lui Efraim îi place vântul 

şi aleargă după vântul de răsărit.” 
Expresia aceasta sugerează că Efraim ar 
migra spre Vest.  (compară cu Osea 11:9-
10). 
 Alte pasaje sugerează că Israel va 
fi împrăştiat în cele din urmă şi se va afla 
într-un aranjament insular.  După 
întoarcerea lui Isus „Plângând vin, şi îi 
duc în mijlocul rugăciunilor lor; îi duc la 
râuri de apă, pe un drum neted pe care nu 
se poticnesc. Căci Eu sunt Tatăl lui Israel, 
şi Efraim este întâiul Meu născut.   
„Ascultaţi Cuvântul Domnului, neamuri, 
şi vestiţi-l în ostroave depărtate! Spuneţi: 
„Cel ce a risipit pe Israel îl va aduna, şi-l 
va păzi cum îşi păzeşte păstorul turma”  
(Ieremia 31:9-10). 
 Alte referinţe la o insulă sau alte 
locaţii maritime includ Isaia 24:15; 41:1, 
5; 51:5; 66:19 şi Psalm 89:25).  Colectiv 
pasajele acestea indică cum prizonierii 
Israeliţi eventual vor fi mutaţi din ţara lor 
de exil în nordul Mesopotamiei pentru ca 
până la urmă să se aşeze în Nord-vestul 
Europei – principala regiune maritimă şi 
de coastă, Nord şi Vest de patria lor din 
Orientul Mijlociu. 
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Capitolul 5 
 

Marea Britanie şi Statele Unite 
moştenesc dreptul de naştere al lui Iosif. 
 
 
„Şi azi, Domnul ţi-a mărturisit că vei fi un popor al Lui…şi îţi va da asupra tuturor 
neamurilor pe cari le-a făcut: întâietate în slavă, în faimă şi în măreţie, şi vei fi un popor 
sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău, cum ţi-a spus”  (Deuteronom 26:18-19). 
 

După aproape cinci secole de existenţă în stepele Eurasiatice urmând distrugerea 
imperiului nordic, descendenţii nomazi ai Israelului, numiţi acum Sciţi, au început o altă 
migrare forţată. 
 De data aceasta, duşmanii lor – din Asia şi din Orientul Apropiat – şi o schimbare 
dramatică a climatului în stepele Eurasiatice au început să-i împingă spre Vest, întocmai 
cum profeţii biblici le spuseseră că avea să se întâmple (1 Împăraţi 14:15; Isaia  49:12; Osea 
12:1).  Migrarea aceasta majoră spre vest a început pe al 200 B.C. şi a continuat până în 
secolul 5 A.D.  
 Totuşi, în timpul acesta, în primul secol, când Creştinismul era încă în scutece, 
istoricul Ebraic Josefus a confirmat  că mulţi Israeliţi deportaţi încă se aflau dincolo de râul 
Eufrate.  Josefus a scris că în epoca lui, „cele zece triburi sunt dincolo de râul Eufrate, până 
acum [primul secol], şi sunt de o mulţime imensă, şi care nu pot fi estimaţi după număr”  
(Antiquities of the Jews [Antichităţile Evreilor], Cartea XI, Capitolul V, Secţia 2). 
 Apostolul Jacov a confirmat clar că triburile care lipseau nu au fost reunite cu Iuda şi 
Benjamin în Palestina.  El adresează scrisoarea sa „către cele douăsprezece seminţii cari 
sunt împrăştiate” (Jacov 1:1). 
 Deşi Dumnezeu promisese că toate cele 10 triburi pierdute ale Israelului vor continua 
să existe, El a promis de asemenea că le va vântura între toate neamurile (Amos 9:9).  El a 
făcut aceasta până le-a adus în ţara care este la nordul şi vestul vechiului Israel, unde le 
promisese că le va reaşeza. 
 A fost ca şi cum o mână puternică, nevăzută le mâna inexorabil – cu toate triburile şi 
clanurile lor – peste plaiurile Eurasiatice, stepele Scite, în nord-vestul Europei, unde Celţii, 
un alt grup de triburi înrudite, se aşezaseră deja. 
 Deşi nu este la fel de bine înţeleasă ca marea migrare a secolului 16 – când 
emigranţii au stabilit coloniile Americii de Nord, Australia, Noua Zeelandă şi Africa de Sud 
– migraţia de mai devreme a fost în multe privinţe foarte asemănătoare. 
 Deşi multe clanuri din multe triburi au convers în Europa în acelaşi timp, cele mai 
multe dintre cele care până la urmă s-au aşezat în Nord-Vestul Europei au fost înrudite şi au 
împărtăşit aceeaşi cultură. 
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 Mulţi istorici au recunoscut că popoarele Anglo-saxone au prevăzut sursa rasială care 
a format mai multe din naţiunile Occidentale moderne, inclusiv Marea Britanie şi Statele 
Unite.   Informaţia aceasta poate fi găsită în multe cărţi de istorie. 
 Ceea ce nu este prea bine înţeles este legătura Celto-scită cu vechiul Israel.  În 
capitolul precedent am discutat pe scurt această legătură.  Acum ne vom întoarce atenţia la 
Dumnezeu începând să-Şi împlinească promisiunile descendenţilor presupuselor triburi 
pierdute ale Israelului, după ce ele migraseră în Nord-Vestul Europei şi în Insulele Britanice, 
iar de acolo în America şi celelalte colonii Britanice în jurul lumii. 
 
Promisiuni de măreţie pentru descendenţii lui Iosif 
 
 Înainte de moarte, Patriarhul Iacov, prin inspiraţia lui Dumnezeu, a proorocit ce avea 
să se întâmple descendenţilor celor 12 fii ai săi „în ultimele zile”  (Genesa 49:1).  
Concentraţia noastră în capitolul acesta este pe proorocirea lui Iacov cu privire la Iosif.   
 Descendenţii moderni ai lui Iosif sunt cei mai uşor de identificat dintre toate triburile 
pierdute al Israelului pentru că binecuvântările specifice pe care urmau să le primească sunt 
atât de proeminente de cele ale celorlalte triburi.   Dumnezeu a promis descendenţilor lui 
Iosif – prin fii săi Efraim şi Manase – toate beneficiile promisiunilor dreptului primului 
născut de măreţie naţională şi prosperitate îmbelşugată. 
 Observă proorocirea lui Iacov despre Iosif în ultimele zile:  „Iosif este vlăstarul unui 
pom roditor, Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor; Ramurile lui se înalţă 
deasupra zidului.  Arcaşii l-au aţâţat, au aruncat săgeţi, Şi l-au urmărit cu ura lor.  Dar arcul 
lui a rămas tare, Şi mâinile lui au fost întărite De mâinile Puternicului lui Iacov: Şi a ajuns 
astfel păstorul, stânca lui Israel. 
 „Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta; Aceasta este 
lucrarea Celui Atotputernic, care te va binecuvânta Cu binecuvântările cerurilor de sus, Cu 
binecuvântările apelor de jos, Cu binecuvântările ţâţelor şi ale pântecelui mamei.  
Binecuvântările tatălui tău Întrec binecuvântările părinţilor mei, şi se înalţă Până în creştetul 
dealurilor vecinice: Ele să vină peste capul lui Iosif, Peste creştetul capului domnului fraţilor 
săi!”  (Genesa 49:22-26). 
 El a spus că descendenţii lui Iosif urmau să fie special de binecuvântaţi – ca un pom 
roditor cu o sursă neîntreruptă de apă, asigurându-le crescutul continuu.  Populaţiile lor se 
vor multiplica rapid.  Ei se vor extinde în ţări dincolo de hotarele lor originale, vor deveni 
puternici militar şi vor culege cele mai bune binecuvântări fizice pe pământ.  Ei vor produce 
şi vor prospera.  Acestea au fost binecuvântările dreptului primului născut (1 Cronici 5:1-2) 
pe care Dumnezeu le promisese descendenţilor lui Iosif. Din cauza acestor binecuvântări 
divine, descendenţii lui Iosif urmau să fie proeminenţi între celelalte triburi ale Israelului 
(Genesa 49:22-26). 
 Înainte de moartea sa, Moise, a repetat binecuvântările speciale care aveau să le 
curgă descendenţilor lui Iosif.   „Despre Iosif a zis: „Ţara lui va primi dela Domnul, ca semn 
de binecuvântare, Cel mai bun dar al cerului, roua, Cele mai bune ape cari sunt jos, Cele mai 
bune roade ale soarelui, Cele mai bune roade ale fiecărei luni, Cele mai bune roade din 
munţii cei vechi, Cele mai bune roade de pe dealurile cele vecinice, Cele mai bune roade ale 
pământului şi din tot ce cuprinde el. Bunăvoinţa Celui ce S'a arătat în rug Să vină peste 
capul lui Iosif, Pe creştetul capului domnului fraţilor lui! 
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 „El are frumuseţea întâiului născut al taurului; Coarnele lui [puterea militară] sunt 
cum sunt coarnele bivolului; Cu ele va împunge pe toate popoarele, Până la marginile 
pământului: Ele sunt zecile de mii ale lui Efraim, Ele sunt miile lui Manase”  (Deuteronom 
33:13-17).  Dumnezeu promisese că aibă o mână directă în datul descendenţilor lui Iacov a 
minunatelor binecuvântări fizice. 
 Când înţelegem că descendenţii moderni ai lui Iosif sunt popoarele Statelor Unite şi 
ale Marii Britanii, vedem că peste ultimele trei secole Dumnezeu a fost adevărat cuvântului 
Său.  El a acordat binecuvântările primului născut fiilor lui Iosif, Efraim şi Manase, 
descendenţilor lor moderni – poporul anglo-saxon-celtic englez şi Statelor Unite.   
Descendenţii anglo-saxoni şi celţi au fost principalii fondatori şi creatori ai culturii Engleze 
şi Americane. 
 Dumnezeu de asemenea le-a pus la dispoziţie ocaziile să strălucească ca faruri 
spirituale, într-o lume confuză şi întunecată.  Regretabil, ca şi cu vechiul Israel, numai puţini 
între ei au fost dispuşi să accepte răspunderea şi chemarea lui Dumnezeu. 
 

Benjamin Disraeli:  Maestrul Imperiului 
 
Dumnezeu adesea numeşte lucrurile aşa 
cum sunt.  Numele lui Adam literal 
înseamnă „pământ roşu,” adică substanţa 
din care Dumnezeu l-a format pe primul 
om (Genesa 2:2). 
 Dumnezeu i-a dat lui Avram un 
nume – Avraam (Genesa 17:5) – care a 
denotat paternitatea lui – „tatăl multor 
neamuri” (versurile 4-6).  Solomon, al 
cărui nume derivă dela rădăcina de cuvânt 
Ebraică pentru „pace,” a prezidat peste 
una dintre cele mai liniştite perioade din 
istoria Israelită (1 Împăraţi 4:24). 
 Este straniu să ne gândim că 
Dumnezeu ne-ar mai prevedea cu 
asemenea stâlpi de semnalizare de a 
lungul drumului istoriei noastre?  
(Maleahi 3:6).  Un exemplu posibil de 
acest fel se află în dezvoltarea Imperiului 
Britanic şi a unui om remarcabil numit 
Benjamin Disraeli (1804-1881). 
 Acest fiu, al unei familii de evrei 
care se convertiseră la creştinism, s-a 
ridicat la vârful vieţii politice britanice şi a 
servit de două ori ca Prim Ministru (1868 
şi 1874-1880). Istoricii uneori îl descriu ca 
„maestrul imperiului,”   omul de stat 
englez care a dat Imperiului Britanic la 

sfârşitul secolului 19 o forţă emoţională 
reînnoită. 
 În timpul celei de a doua 
administraţii a lui Disraeli, Anglia a 
suferit o reînviere a interesului în imperiu 
şi expansiune teritorială.  Acţionând cu 
aplomb şi cu o independenţă remarcabilă, 
Disraeli a plătit aproape 4 milioane de 
livre – bani împrumutaţi dela Banca 
Rotschild cu guvernul Britanic drept 
garanţie – pentru cumpărarea a 44 la sută 
din acţiunile controlând Canalul de Suez 
construit recent (1869).  Otto von Bismark 
al Germaniei, „cancelarul de fier,” a 
descris potrivit pasagiul ca coloana 
vertebrală a Imperiului Britanic.    
 Următoarea şi poate cea mai 
grandioasă expresie a politicii imperiala a 
lui Disraeli a fost în legătură cu baza 
imperiului, însăşi India.  La 1 Mai 1876, 
Disraeli a avut grijă ca Bula De Titluri 
Regale s-o facă pe Regina Victoria 
împărăteasă a Indiei.   În Ianuarie al 
anului următor, cu multe fanfare şi 
ceremonie, Vice Regele Indiei a proclamat 
Victoria ca împărăteasă, la o celebrare 
măreaţă în onoarea ei.  Mai târziu, în 
acelaşi an, Disraeli a anexat Transvaalul, 
bogat  în minerale, din Africa de Sud.  
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Trei ani mai târziu, la Congresul din 
Berlin, el a achiziţionat citadela strategică 
a Ciprului în Mediterană. 
 Printr-o coincidenţă remarcabilă, 
unul dintre arhitecţii principali ai 
Imperiului Britanic, Benjamin Disraeli, 
literal poartă numele Israelului. Sau este 

numai coincidenţă?  Dat fiind ce ştim 
despre promisiunile descendenţilor lui 
Iacov la sfârşitul epocii şi momentul când 
promisiunile fizice, materiale şi naţionale 
au fost date lui Avraam, numele Disraeli 
citeşte mai mult ca un semn providenţial. 

 
Dumnezeu a desemnat un rol descendenţilor lui Iosif 
 
 Scopul măreţ al lui Dumnezeu – vechi, azi şi de mâine – pentru descendenţii lui 
Avraam nu s-a schimbat niciodată.  El i-a ales ca să fie o binecuvântare pentru „toate 
familiile pământului” (Genesa 12:3).  Pentru a o face posibilă, El le-a promis toate 
avantajele materiale de care ar avea nevoie vre-odată. 
 Totuşi Dumnezeu nu le-a dat proeminenţă şi prosperitate naţională pe spezele altor 
popoare sau naţiuni.  În schimb, scopul de lungă durată a lui Dumnezeu a fost întotdeauna ca 
să conducă toate popoarele la o relaţie permanentă cu El (Faptele Apostolilor 17:30;             
1 Timotei 2:4; 2 Petru 3:9).  Numai atunci vor putea ei să primească puterea să-şi schimbe 
natura omenească şi să primească binecuvântarea finală a vieţii veşnice (Faptele Apostolilor 
4:12). 
 Dumnezeu desemnase pe descendenţii lui Avraam – printr-o promisiune cu mult 
înainte ca ei să fi existat ca un popor – ca să fie instrumentele Lui în realizarea acestui aspect 
important al scopului Lui.  El i-a folosit în moduri pe care ei nu le-au sesizat întotdeauna. 
 La centrul relaţiei lui Dumnezeu cu vechiul Israel a fost legământul Lui cu ei şi 
descendenţii lor.  Înţelegerea aceea a definit regulile şi responsabilităţile relaţiei dintre 
Dumnezeu şi Israeliţi. A determinat obligaţii pe care Dumnezeu le-a impus lui Însuşi şi 
aşteptările Lui dela naţiunea pe care o crease să-i fie poporul Lui sfânt şi naţiunea model 
pentru omenire (Levitic 20:26; Deuteronom 4:5-8; 7:6). 
 Dumnezeu a dat promisiunea binecuvântărilor dreptului primului născut 
descendenţilor moderni ai lui Iosif în Anglia şi America.  În acelaşi timp el a pus la 
dispoziţia descendenţilor Israelului – şi într-adevăr întregii lumi – informaţia a ceea ce se 
aşteaptă spiritual dela ei.   El a păstrat exact această informaţie în Biblie, şi astăzi este la 
îndemâna oricui vrea s-o citească – fie că este Israelit etnic sau gentil. 
 
Dumnezeu a pus Cuvântul Său la îndemână 
 
 Popoarele Englez şi American au fost instrumentele folosite să răspândească 
Cuvântul lui Dumnezeu celei mai mari  părţi a lumii cunoscute.  Deşi noi luăm adesea Biblia 
de bună, şi multe case  în Statele Unite şi Anglia au acum mai multe copii, nu a fost 
întotdeauna astfel.   
 Pentru multe secole singurele copii la îndemână, în afara limbii originale, au fost în 
Latină, cu Biserica Romano Catolică controlând cu stricteţe accesul poporului la Scripturi.  
„Totuşi a fost în Anglia, atât de mult timp lipsită de Cuvântul Lui, unde s-a dat şi s-a câştigat 
lupta pentru dreptul omului de rând să aibă Biblia sa în limba sa proprie”  (Neil Lightfoot, 
How We Got the Bible [Cum am obţinut Biblia], 1986, p.76). 



The United States and Britain in Bible Prophecy - Statele Unite şi Marea Britanie în profeţia Bibliei.doc - 59 - 

 După mai multe încercări să producă versiuni în limba engleză în 1500, în 1611 
regele Angliei a aprobat oficial publicarea a ceea ce avea să devină cunoscut ca Versiunea 
King James a Bibliei.  Traducătorii ei, prin ordinul Regelui James, au produs-o din limba ei 
originală cu ajutorul unui mare număr de cărturari Evrei şi Greci.  În curând a câştigat 
reputaţia de a fi cea mai exactă traducere  a Bibliei încercată vre-odată până la momentul 
acela.  
 Pentru aproape 400 de ani a rămas cea mai cunoscută traducere a Bibliei a lumii 
vorbind limba engleză.  A fost modelul traducerilor Bibliei pentru practic toate celelalte 
limbi.  Nici o altă singură carte nu a afectat istoria poporului de limbă engleză ca Biblia 
Regelui James.  
 Biblia a fost tradusă de atunci în mii de limbi, virtual în fiecare limbă, cu popoarele 
de origine engleză tipărind şi distribuind sute de milioane de copii pe tot globul. 
 Politica şi resursele Americii şi Angliei au încurajat şi au dat posibilitatea ca 
adevărata Evanghelie a Împărăţiei lui Dumnezeu să fie proclamată în jurul lumii în anii 
recenţi.  Ei au prevăzut climatul de libertate religioasă, resursele financiare şi cei mai mulţi 
lucrători care au fost necesari pentru răspândirea informaţiei bibliei tuturor naţiunilor. 
  
Rolul Bibliei în societate şi lege 
 
 Principiile biblice au devenit baza pentru multă din legea comună engleză.  Legea 
comună engleză la rândul ei a influenţat mult legea constituţională şi regională americană.  
În felul acesta Biblia a avut mai multă influenţă asupra naţiunilor Statelor Unite şi 
Comonwealth englez decât asupra oricărui alt popor în secolele recente. 
 Biblia a format baza valorilor etice şi morale profesate de aceste naţiuni.  Legile 
stabilite de naţiuni pe principiile biblice au devenit bazele a unei largi proporţii a deciziilor 
lor legale.  Statele Unite în special a devenit naţiunea cea mai orientată biblic din lume (cu 
posibila excepţie a statului modern al Israelului, fondat în 1948).  
 Prin larga răspândire a Bibliei, Dumnezeu a dat popoarelor de limbă engleză 
cunoştinţele esenţiale de care aveau nevoie ca să cunoască la ce s-a aşteptat Dumnezeu dela 
ele.  În plus, mulţi au fost expuşi la noua lor identitate ca descendenţi ai lui Iosif prin fiii lui  
Efraim şi Manase (Vezi „Advocaţii Anglo-Israelismului,” p. 60).  
 Totuşi, Dumnezeu nu a forţat niciodată pe popoarele American şi Englez să accepte 
rolurile lor comandate prin Biblie.  Ca şi vechiul Israel, El le-a dat o alegere (Deuteronom 
30:15,19).  Numai o mică proporţie dintre ei au răspuns cu sinceritate. 
 Dece s-a întâmplat aceasta?  Care este scopul lui Dumnezeu pentru ultimele zile?  
Cum şi-a realizat El elementele esenţiale ale planului Său? 
 Să revedem unele din contribuţiile internaţionale semnificative făcute de Anglia şi 
America lumii moderne.  Atunci să-le comparăm cu promisiunile făcute de Dumnezeu  
descendenţilor lui Iosif. 
 Dacă aflăm că popoarele englez şi american au primit beneficiile şi binecuvântările 
prezise de biblie, atunci vom avea mai multă dovadă să susţină că sunt într-adevăr 
descendenţii moderni ai lui Iosif. 
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Advocaţii Anglo-Israelitismului 
 
Prosperitatea  Angliei şi a Statelor Unite în secolele 19 şi 20 au stimulat credinţa populară 
că popoarele englez şi american sunt de fapt descendenţii celor 10 triburi pierdute ale 
Israelului.  Mişcarea aceasta a devenit cunoscută popular ca Anglo-Israelitism. 
 În Statele Unite, unde ideea de „destin manifestat” – credinţa că a fost destinul 
naţiunii să se extindă dela ţărm la ţărm – a fost deja stabilită solid, preponenţii Anglo-
Israelitismului au promovat explicaţia biblică pentru creşterea şi prosperitatea inexplicabilă 
a naţiunii.  Ei au conchis că Anglia şi Statele Unite au fost primitorii dreptului de naştere 
necondiţionat al lui Iosif. 
 În vremurile recente unii au asociat Anglo-Israelitismul cu implicaţiile moderne 
negative ale imperialismului.  Criticii chiar pretind că acei care îmbrăţişează raţionamentul 
acesta căutau numai o alifie pentru conştiinţa lor ca să justifice tendinţele lor imperialiste.  
Asemenea acuzaţii, însă, simplu nu sunt în acord cu mentalitatea secolului 19.  Acei care 
proiectează sensibilităţile politice de astăzi pe audienţele din trecut sunt incorecţi şi 
părtinitori în evaluarea lor. 
 În mijlocul secolului 19, cetăţenii englezi nu au perceput imperialismul ca negativ.  
Ei l-au privit ca un gest mărinimos – că ei extindeau binecuvântările, care făcuseră naţiunea 
lor măreaţă, popoarelor mai puţin norocoase din jurul globului.  Într-adevăr, Imperiul 
Britanic a oferit multe binecuvântări popoarelor care au devenit parte din imperiul lor. 
 O altă critică – aceasta corectă – ţintită la advocaţii Anglo-Israelitismului, este că 
unii din preponenţii lor au incorporat rasism în credinţele lor.  Vederile prejudiciale rasiste 
au murdărit gândirea lor, astfel discreditând aspectele istorice ale învăţăturii lor.  Aceasta 
este atât regretabilă cât şi inacceptabil biblic.  Bigotismul rasial este în mod foarte definit nu 
ceea ce propovăduieşte Biblia.  Dumnezeu nu este autorul unui asemenea punct de vedere.  
El iubeşte toată lumea şi ne porunceşte şi nouă să facem la fel.  Chestiunile centrale pe care 
trebuie să le considerăm sunt dacă mulţi din descendenţii celor 10 triburi ale Israelului 
locuiesc în naţiunile de descendenţă Britanică astăzi şi, dacă este aşa, la ce se aşteaptă 
Dumnezeu dela ei? 
 Concentrându-se pe promisiunile biblice, unii cărturari au făcut cercetări extinse ca 
să avanseze informaţia că binecuvântările promise de Dumnezeu descendenţilor lui Avraam 
au fost în mare parte împlinite în popoarele englez şi american.  Deşi mulţi au fost care au 
contribuit la cercetările de bază, aici sunt câţiva oameni care au făcut contribuţii mai 
semnificative la avansarea acestei zone de studiu. 
 John Wilson, anglican laic din Cheltenham, Anglia, a publicat Our Iraelitish Origin 
[Originea noastră Israelită] în 1840.  Lucrarea aceasta a fost prima teză completă conectând 
Anglo-saxonii cu vechiule Israel.  Wilson s-a informat dela cea mai bună metodologie  şi 
cunoştinţă contemporană.  El a folosit în special lucrarea lui Sharon Turner (1768-1847), o 
figură monumentală în istoriografia Britanică a cărei lucrări de multe volume, The History of 
the Anglo-Saxons [Istoria Anglo-Saxonilor], trasează Anglo-Saxonii înapoi prin toată 
Europa până la ţările din Balcani şi până la urmă în Crimeia şi Munţii Caucazului – exact ce 
ne-am aştepta conform cu 2 Împăraţi 17:6 şi 1 Cronici 5:26). 
 Edward Hine, un bancher şi succesor al lui Wilson, a scris Fourty-Seven 
Identifications of the British Nation With Lost Israel [Patruzeci şi şapte identificări ale 
naţiunii Britanice cu Israelul pierdut] (1871).  Hine a pretins să se adreseze la cinci milioane 
de oameni asupra acestui subiect, în timpul carierei sale de conferenţiar pe circuit. 
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 John Harden Allen, preot metodist din nord-vestul Pacific al Statelor Unite, a scris 
Judah’s Sceptre and Joseph’s Birthright [Sceptrul lui Iuda şi dreptul primului născut al lui 
Iosif] (1917). 
 T. Rosling Howlett, preot Baptist, a avut parohii în New York City, Washington şi 
Filadelfia. 
 Charles Piazzi Smyth (1819-1900) a fost astronomul regal al Scoţiei şi profesor 
emerit de astronomie la Universitatea din Edinburg. 
 Col. John Cox Gawler (1830-1882) a fost curatorul bijuteriilor Coroanei Britanice. 
 Herbert Armstrong (1892-1986), fondatorul şi cancelarul Universităţii Ambasador, 
a scris The United States and British Commonwealth in Prophecy [Statele Unite şi 
Comunitatea Naţiunilor Britanice în profeţie], publicată în mai multe ediţii până la 1986. 
 Steven Collins a scris „Lost” Ten Tribes of Israel…Found! [Cele Zece triburi 
pierdute al Israelului … găsite!] (1992). 
 Yair Davidy a fost autorul The Tribes:  The Israelite Origins of Western People 
[Triburile:  Originile Israelite ale popoarelor occidentale] (1993), Ephraim [Efraim] (1995) 
şi Lost Israelite Identity [Identitatea Israelită pierdută] (1996). 
 John Ogwyn, preot al Living Church of God [Biserica vie a lui Dumnezeu] a scris 
What’s Ahead for America and Britain? [Ce este înainte pentru America şi Anglia?) (1999). 
    
Au simţit englezii şi americanii mâna lui Dumnezeu? 
 
 Expresia „Dumnezeu este un englez” a reflectat vederile multor oameni atât în afara 
cât şi înăuntrul Insulelor Britanice din secolul 19.  Ce a precipitat punctul acesta de vedere 
uimitor? 
 Situaţia Angliei în lume este numai o umbră a ceea ce a fost cu un secol în urmă.  Ai 
fi avut greutăţi să convingi multă lume care a trăit în secolele 19 şi 20 că Dumnezeu nu a 
prosperat cumva miraculos politicienii, oamenii de stat, diplomaţii, exportatorii, generalii, 
amiralii, soldaţii, arhitecţii, inginerii, oamenii de ştiinţă, inventatorii, bancherii, oamenii de 
afaceri, negustorii şi antreprenorii Insulelor Britanice. 
 Pentru mulţi observatori, atât înăuntrul cât şi în afara Angliei, le-a părut că succesul a 
venit la poporul Englez chiar dacă ei nici nu l-au căutat – dacă ei au făcut alegeri înţelepte 
sau prosteşti.  A fost ca şi cum anumite binecuvântări îi copleşeau. 
 A fost percepţia inevitabilităţii succesului care l-a inspirat pe John Robert Seeley, 
profesor de istorie modernă la Cambridge (1834-1895) şi autor al The Expansion of England 
[Expansiunea Angliei] (1884), să facă faimoasa remarcă cum a achiziţionat Anglia imperiul 
ei acoperind întreg pământul „într-un moment de neatenţie.” 
 Anii 1800 au fost cu siguranţă secolul Angliei.  Spre propria lor uimire, poporul de 
pe Insulele Britanice relativ mici, s-au aflat conducători ai unui imperiu puternic.  Cum 
secolul 19 se apropia de sfârşit, Imperiul Britanic a fost „cel mai mare imperiu din istoria 
lumii, conţinând aproape un sfert din masa de pământ a globului şi un sfert din populaţie lui 
(James Morris, Pax Britannica:  The Climax of an Empire” [Pax Britannica:  Climaxul unui 
imperiu], 1968, p. 21). 
 Totuşi imperiul va continua să se extindă.  „A continuat să crească până la 1933, 
când suprafaţa sa a fost de 13.9 milioane de mile pătrate şi populaţia de 493 
milioane…Imperiul Roman la vremea sa cea mai bună, a conţinut poate 120 milioane de 
oameni pe o suprafaţă de 2 ½  milioane de mile pătrate…”  (ibid., pp. 27, 42). 
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 Imperiul Britanic, atunci, s-a întins de 5 ½  de ori mai mult decât Imperiul Roman cu 
mai mult de patru ori populaţie.  Guvernarea Britanică s-a întins nu numai peste regiuni 
obişnuite dar peste cele mai fertile şi alese teritorii pe pământ. 
 Este cu greu surprinzător că lumea educată din epoca aceea a simţit mâna lui 
Dumnezeu în procesul acela.  Lor li s-a părut prea evident pentru a fi ignorat.   
 Spre exemplu, Lordul Rosebery, un secretar de afaceri externe englez (1886, 1892-
1894) şi prim ministru (1894-1895), a vorbit în noiembrie 1900 studenţilor dela 
Universitatea din Glasgow despre Imperiul Britanic: 
  „Cât este totul de minunat!” Clădit nu de sfinţi şi îngeri, dar de munca mâinii 
omeneşti…şi totuşi fără să fie complet omenească, pentru că şi cei mai nepăsători şi cei mai 
cinici trebuie să vadă degetul lui Dumnezeu. 
 „Crescând cum cresc pomii, în timp ce alţii dorm; hrănită de greşelile altora ca şi de 
caracterul părinţilor noştri; ajungând cu unda unui val fără odihnă peste văi, şi insule şi 
continente, până când micuţa noastră Anglie s-a trezit să se găsească mama adoptivă a 
naţiunilor şi sursa unităţii imperiilor.  Nu salutăm noi în aceasta mai puţin energia şi norocul 
unei rase decât suprema direcţie a Atotputernicului?” 
 În vremurile acelea mai literate biblic, oameni ca Lordul Rosebery au simţit 
circumstanţele remarcabile ale poporului Britanic. Dumnezeu părea că îi binecuvânta mult 
cum promisese să binecuvânteze vechiul popor al Israelului.  Deci, pentru ei, cu greu li s-ar 
fi părut nemaipomenit  să privească poporul Britanic ca alesul lui Dumnezeu.  A fost 
percepţia lor numai o expresie a vanităţii omeneşti?  Sau au observat cu adevărat mâna lui 
Dumnezeu  binecuvântând poporul şi naţiunea lor? 
 Arhitecţii Imperiului Britanic au dorit să sudeze împreună un domeniu în pace, 
producător, guvernând peste un sfert din populaţia lumii.  O mare realizare a 
administratorilor Britanici a fost stabilirea şi extinderea legii şi ordinii în teritoriile imperiale 
şi coloniale Britanice în jurul globului.  Numai aceasta singură a adus nespuse binecuvântări 
populaţiilor din teritoriile acestea. 
 Această Pax Britannica a adus  condiţii de pace în multe regiuni mai înainte 
năpăstuite de război şi ostilităţi etnice de lungă durată.  Prezenţa britanică a stimulat de 
asemenea dezvoltarea economică teritorială şi a introdus multe regiuni avansurilor 
tehnologice Occidentale.  Misionarii britanici au devenit purtătorii literaturii şi cunoştinţelor 
biblice popoarelor dela un capăt al globului la celălalt. Atât binecuvântările spirituale cât şi 
cele fizice au fost distribuite din belşug în jurul globului. 
 
Secolul Britanic 
 
 Marea Britanie nu a fost întotdeauna mare.  Intr-adevăr, cea mai mare parte din 
ridicarea atât a Angliei cât şi a Statelor Unite a venit după 1800.  Numai două secole mai 
înainte de a deveni puterea principală a lumii, poziţia Angliei a fost asemănătoare cu a 
tuturor celorlalte naţiuni din Europa. 
 Charles V, împăratul Habsburgic Sfânt Roman, a caracterizat locul relativ al Angliei 
între naţiunile Europene în ajunul secolului 16.  Se spune că el a zis, „Vorbesc Latina cu 
Dumnezeu,  Italiana cu muzicanţii, Spaniola cu doamnele, Franceza la curte, Germana cu 
servitorii, şi Engleza cu caii mei.” 
 Cum s-a întâmplat o asemenea schimbare de noroc şi prestigiu pentru toate lucrurile 
Englezeşti în următoarele 200 de ani? 
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 Creşterea industrială şi economică a lumii anglo-americane a început să se iuţească 
din mijlocul spre sfârşitul secolului 18.  Istoricii economici se dispută asupra punctului la 
care procesul de industrializare a atins masa critică.  Dar, vorbind în general, datele cele mai 
devreme sugerate de ei sunt între 1750 şi cel mai târziu în jurul 1800. 
 Anglia a suferit de asemenea o explozie de populaţie începând în timpul aceleeaşi 
perioade.  Istoricul Colin Cross observă că „una din misterele neexplicate ale istoriei sociale 
este explozia in mărimea populaţiei Marii Britanii între anii 1750 şi 1850. De generaţii 
populaţia Angliei a fost statică sau crescând numai foarte puţin.  Atunci, în spaţiul unui 
singur secol aproape că s-a triplat – dela 7.7 milioane în 1750 la 20.7 milioane în 
1850…Anglia a fost o ţară dinamică şi una dintre semnele dinamismului ei a fost explozia 
populaţiei”  (Fall of the British Empire [Căderea imperiului britanic], 1969, p. 155). 
 Fereastra aceasta de timp pare să fie legată direct cu primirea descendenţilor exilaţi 
ai lui Iosif a binecuvântărilor promise ale dreptului primului născut.  Deşi istoricii s-au 
minunat dece revoluţia industrială nu a început într-un moment mai devreme în istorie, 
această binecuvântare divină poate ajuta să explice dece creşteri gigantice în capacitatea 
industrială s-au extins atât de dramatic când au făcut-o. 
 Biblia ne dezvăluie că Dumnezeu este în controlul evenimentelor şi le foloseşte 
conform planului şi tabelului de timp al Său (Isaia 46:9-10).  Cu mult timp în urmă El a 
făcut cunoscut, prin patriarhul Iacov, că descendenţii lui Iosif vor primi promisiunile 
dreptului de naştere „în ultimele zile”  (Genesa 49:1, 22-26). 
 Alte nenorociri profesate biblic disting epoca noastră modernă ca ultimele zile 
conducând la evenimentele profesate în Matei 24 şi cartea Apocalipsa.  Ele confirmă că 
împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru Avraam privitor la ultimele zile este în curs 
de a avea loc. 
 (Pentru o mai bună înţelegere a profeţiilor de sfârşit al vremii, cere copia ta gratuită a 
broşurii Are We Living in the Time of the End?  –  Trăim  noi în Epoca Sfârşitului?          
dela biroul nostru cel mai apropiat de tine sau coboar-o depe Internet la 
www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.html .) 
 Anul 1776 a fost o dată memorabilă.  Pe la anul acela motorul cu aburi a fost în 
folosinţă practică, şi în cadrul unei alte decade – numai cu câţiva ani înainte ca Revoluţia 
Franceză din 1789 să încetinească semnificativ dezvoltarea industrială în Franţa – a devenit 
un succes comercial. 
 În exact acelaşi an coloniştii Americani şi-au declarat independenţa.  Separarea 
aceasta între Statele Unite şi Anglia a împlinit profeţia că Manase şi Efraim aveau să fie 
popoare separate – una o naţiune mare iar cealaltă „o mulţime de naţiuni”  (Genesa 48:16, 
19). 
 Un al eveniment major a avut loc în acelaşi timp.  Adam Smith, un profesor de 
filozofie morală la Universitatea Scoţiană din Glasgow, a publicat Wealth of Nations 
[Tezaurul naţiunilor], care a devenit suportul intelectual şi filozofic pentru dezvoltarea 
Angliei a ceea ce a devenit cunoscut de atunci ca economia capitalistă.  Sistemul capitalist a 
început în curând să propulseze lumea Occidentală în general, şi economia Britanică în 
particular, la înălţimi fără precedent. 
 Deşi oamenii de stat şi diplomaţii Englezi poate să le fi lipsit un plan pentru 
construcţia imperiului lor, el a devenit cel mai mare şi cel mai binefăcător imperiu din istoria 
omenirii.  Este puţin de mirare că istoricii descriu anii 1800 ca secolul Britanic. 
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Înflorirea naţiunii Americane 
 
 Războaiele dintre Franţa şi Anglia, care au culminat cu victoria Angliei asupra lui 
Napoleon la Waterloo în 1815, au avut un efect indirect asupra înălţării la măreţie a 
Americii. Nevoia lui Napoleon pentru bani, ca să plătească costul războiului iminent cu 
Anglia, l-a împins să vândă Statelor Unite vaste teritorii Americane Franceze: Cumpărarea 
Luisianei.  
 Achiziţionarea teritoriului Luisianei în 1803 a dat instantaneu republicii Americane 
statura de putere mondială.  Tânăra ţară a cumpărat 828,000 de mile pătrate din cel mai fertil 
pământ agricol din lume – Vestul American – pentru mai puţin de 3 cenţi la hectar!  Peste 
noapte mărimea Statelor Unite s-a dublat, împuternicind fără măsură naţiunea din punct de 
vedere material şi strategic.   
 După tranzacţia din 1803 ţara s-a extins peste întreg continentul în mai puţin de o 
generaţie, adăugând felii largi de teritoriu ca resurse naturale imense.  În 1867 Statele Unite 
au adăugat încă aproape 1,000,000 de kilometri pătraţi când au cumpărat Alasca dela Rusia 
pentru 7,2 milioane de dolari – aproape 2 cenţi [doi bani] la hectar.   
 Deşi nimeni nu şi-a dat seama la vremea aceea, binecuvântările acestea neatinse vor 
permite cetăţenilor Americii să conducă lumea în prosperitate pe cap de locuitor în secolul 
următor.  Deşi clevetitorii au criticat deschis la vremea aceea cumpărarea Alascăi, venitul 
din resursele ei – lemnărie, minerale, petrol şi altele asemănătoare – astăzi se ridică la zeci 
de bilioane de dolari în fiecare an. 
 
O comunitate de naţiuni  
 
 Cealaltă împlinirea a prezicerii lui Iacov – că Efraim avea să devină „o mulţime de 
naţiuni” (Genesa 48:19) – a început de asemenea încet dar a prins repede viteză.  A început 
ca rezultat al victoriei Angliei asupra Franţei în 1815.  La sfârşitul războaielor Napoleonice 
Marina Regală controla oceanele. 
 Economia Engleză, stimulată de conflictul acesta, a ieşit cu o supremaţie economică 
fără paralel.  Încercarea francezilor la hegemonia mondială – mai mult sau mai puţin 
continuă încă din zilele lui Louis XIV 1643-1715) şi salvele de început ale celui de al doilea 
război de o sută de ani – nu au izbutit. 
 Anglia s-a găsit liberă şi în posesia puterii politice, economice şi militare necesare 
pentru a-şi construi un imperiu care în curând avea să se întindă în jurul lumii.  După cum 
modernul Manase (Statele Unite) a început să construiască o naţiune care în curând avea să 
se întindă dela un ocean strălucitor la altul, Efraim (Anglia) a devenit moştenitor de ţări în 
jurul lumii. 
 Englezii au construi un imperiu pe care soarele nu apunea niciodată.  Structura lui 
imperială a fost aproape infinită în diversitatea ei, compusă cum era din lume virtual din 
fiecare grup etnic şi guvernată prin mijloace atât de centralizate ca raj (conducerea engleză) 
în India sau oficiul agentului general Britanic în Egipt sau atât de independent ca situaţia de 
dominion acordată Canadei, Australiei, Noii Zeelande şi Africa de Sud. 
 Dintr-un punct de vedere fizic, multă din dominaţia anglo-americană în timpul 
ultimelor două secole a venit dela binecuvântarea unei geografii şi climat favorabile şi dela 
aparenta sursă fără sfârşit a resurselor naturale acumulate în timpul acesta. 
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 Teritoriile britanice au fost concentrate în cele mai productive regiuni ale zonei 
temperate.  O sursă de alimente abundentă şi de încredere le-a dat putinţa să suporte o 
continuă creştere a populaţiei din secolul 18 până în cea mai mare parte a secolului 20.  Cu 
siguranţă că descendenţii moderni ai lui Iosif au fost „un pom roditor” (Genesa 49:22-25; 
vezi de asemenea Leviticul 26:9; Deuteronom 6:3; 7:13-14; 28:4-5). 
 Popoarele Engleze şi Americane au moştenit o comoară de resurse naturale.  Ceea ce 
Britanicilor le lipsea în insulele lor, ei extrăgeau dintr-un imperiu care se întindea în jurul 
lumii.  Americanii au găsit tot ce a fost necesar pentru măreţia economică naţională – largi 
întinderi de pământ fertil; în aparenţă păduri fără sfârşit; aur, argint şi alte metale preţioase 
abia aşteptând să fie exploatate; şi depozite masive de minereu de fier, cărbune, petrol şi alte 
depozite minerale – în cadrul hotarelor Statelor Unite continentale, şi chiar mai mult în 
Alaska.   
 Ambele popoare posedă „cele mai bune roade din munţii cei vechi” şi „cele mai 
bune roade depe dealurile vecinice” în cadrul teritoriilor pe care ele le controlează cu 
exclusivitate (Deuteronom 8:9, 28:1, 6, 8, 13; 33:13-17). 
 

Biblia în istoria Angliei şi Americii 
 
Când regele James al Angliei a 
comisionat traducerea Bibliei în engleză 
din limbajele ei originale, lucrarea masivă 
a fost realizată de un comitet mare de 
cărturari reprezentând cele mai bune 
îndemânări interpretative la îndemână 
atunci.  Pentru aproape 400 de ani lucrarea 
aceasta monumentală, complectată 1611, a 
fost recunoscută ca una dintre traducerile 
prime întreprinse vreodată.  Deşi Biblia a 
fost tradusă în aproape fiecare limbă, 
versiunea aceasta engleză rămâne cea mai 
influentă dintre toate. 
 Dece este că Biblia a fost atât de 
predominantă în Anglia şi Statele Unite?   
 The Dictionary of Cultural 
Literacy [Dicţionarul literaţiei culturale] 
observă că Biblia este „cea mai larg 
cunoscută carte în lumea de limbă 
engleză…Nici unul în lumea limbii 
engleze nu poate fi considerat educat fără 
o cunoştinţă de bază a Bibliei”  (Hirsch, 
Kett and Trefil, 1988, p.1).  În Anglia a 
fost apreciată ca una dintre primele 50 de 
cărţi din cele mai interesante.  În Statele 
Unite este permanent cea mai mult 
vândută carte şi cartea care Americanii 
spun că le-a influenţat vieţile cel mai mult. 

 Biblia este citată de lume din toate 
felurile de viaţă inclusiv politicieni, 
oameni de stat, filozofi, poeţi şi chiar 
astronauţi.  Aici sunt câteva comentarii 
dela nişte conducători respectaţi: 

• „A fost obiceiul meu de mulţi ani 
să citesc Biblia în întregime odată 
pe an”  (John Quincy Adams). 

• „O cunoaştere completă a Bibliei 
este mai preţioasă ca o educaţie 
universitară”  (Theodore 
Roosvelt). 

• „Dacă urmăm principiile învăţate 
de Biblie, ţara noastră va continua 
să prospere”  (Daniel Webster). 

• „Eu cred că Biblia este cel mai 
important dar pe care Dumnezeu l-
a dat vreodată omului.  Tot binele 
dela Mântuitorul lumii ne este 
comunicat în Cartea aceasta.  Am 
fost condus de multe ori pe 
genunchi de convingerea 
copleşitoare că nu aveam nicăieri 
unde să mă duc”  (Abraham 
Lincoln). 

• „Este imposibil ca să guvernezi 
lumea corect fără Dumnezeu şi 
Biblie”  (George Washington). 
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• „Biblia este stânca pe care se 
odihneşte republica noastră”  
(Andrew Jackson). 

• „Noi refuzăm cu dispreţ toate 
aceste mituri legendare şi elaborate 
că Moise nu  fost decât o figură de 
legendă.  Noi credem că părerea 
cea mai ştiinţifică, concepţia cea 
mai la zi şi raţională, va găsi 
completa satisfacere în luarea 

istorisirilor Biblie literal”  
(Winston Churchill). 

 Este posibil că Biblia a influenţat 
atât oamenii din Anglia şi Statele 
Unite pentru că această carte este 
cartea lor de istorie?  Semnificativ, ea 
le spune nu numai povestea 
strămoşilor lor îndepărtaţi dar, de 
asemenea, viitorul lor. 

 
Porţile militare şi comerciale ale Lumii 
 
 Promisiunea lui Dumnezeu pentru Avraam a conţinut şi o altă prevedere: „…sămânţa 
ta va stăpâni cetăţile [porţile] vrăjmaşilor ei” (Genesa 22:17).  În contextul acesta cetatea 
[poarta] înseamnă treceri strategice controlând accesul militar sau comercial al unei regiuni.  
Exemple de cetăţi [porţi] strategice sunt Strâmtoarea Gibraltar şi canalele de Suez şi 
Panama.   
 Este un fapt istoric că Marea Britanie şi Statele Unite au câştigat controlul majorităţii 
celor mai importante strâmtori pe uscat şi pe mare ale lumii.  Acestea au fost foarte 
importante pentru dominaţia lor economică şi militară în secolele19 şi 20.  Să considerăm 
cum au achiziţionat urmaşii lui Iosif trei din cele mai importante porţi maritime menţionate 
mai sus. 
 Primul exemplu a avut loc ca rezultat al Războiului de Succesiune al Spaniei (1701-
1714).  Regele Spaniei, Carlos II (1661-1700), nu a avut copii.  Lipsa unui moştenitor a 
condus la o controversă cu privire la succesiunea tronului Spaniei.  Pentru un timp a părut că 
problema s-ar fi putut rezolva în pace.  Însă, când Carlos l-a desemnat pe Filip de Anjou, 
nepotul regelui francez Louis XIV, ca succesorul său, el a destabilizat balanţa de putere din 
Europa. 
 Hotărârea lui Carlos a confirmat cele mai rele temeri ale oamenilor de stat Europeni 
privitor la intenţiile Franţei. La Versailles ambasadorul Spaniei, îngenunchind în faţa noului 
rege – acum Filip V al Spaniei – a fost auzit să fi şoptit, „Il n’y pas de Pyrenees” – nu mai 
sunt Pirineii.  El a implicat că ascensiunea regelui a echivalat cu uniunea Franţei şi a 
Spaniei.  Dar dominaţia crescândă a Angliei a prevenit aceasta de a se întâmpla. 
 În 1701 Anglia, în război cu Franţa, a fost determinată să restaureze o balanţă de 
putere favorabilă în Europa.  Anglia a reuşit, şi încercarea Franţei de a domina continentul a 
eşuat.  În fapt, Anglia a ieşit din conflict cu cea mai mare flotă Europeană şi poziţia 
confirmată de putere principală.  
 Ca rezultat al războiului Anglia a achiziţionat Newfoundland, Noua Scoţie, teritoriul 
Băii Hudson, Minorca şi, cel mai important, Gibraltarul, o strâmtoare marină internaţională 
indispensabilă.  Posesiunea ei a Gibraltarului a însemnat că ea controla intrarea şi ieşirea din 
Marea Mediterană.  Achiziţiile acestea au fost parte din termenii înţelegerii Păcii dela 
Utrecht, din 11 Aprilie 1713. 
 Mai mult de un secol şi jumătate mai târziu Anglia a obţinut controlul direct al unei 
alte porţi maritime critice la capătul celălalt al Mării Mediterane, Canalul de Suez.  Englezii 
au rămas la Suez pentru aproape trei sferturi de secol.  Pasajul acesta, făcut de om, de 100 de 
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mile lungime (cca. 160 km.) între mările Mediterană şi Roşie a fost pentru mult timp una 
dintre cele mai folosite linii de vapoare, eliminând călătoria lungă şi obositoare pe la vârful 
de sud al Africii.  În conformitate cu profeţia biblică, Dumnezeu a date poarta aceasta 
maritimă poporului Britanic – descendenţii moderni ai lui Efraim, fiul lui Iosif. 
 A treia poartă marină critică achiziţionată de descendenţii lui Iosif a fost Canalul 
Panama.  Ca şi cumpărarea teritoriului Luisiana de Thomas Jefferson sau achiziţionarea 
acţiunilor Canalului de Suez de Disraeli (vezi „Benjamin Disraeli:  Maestrul Imperiului,” 
pagina 57), preşedintele american Theodor Roosvelt a luat măsurile ca să achiziţioneze 
Canalul Panama cu hotărâre îndrăzneaţă dar de legalitate îndoielnică.  Roosvelt a remarcat 
despre prezumţia sa: „Am luat Istmul, am început Canalul şi atunci am lăsat Congresul – nu 
să dezbată Canalul ci pe mine”  (Roger Butterfield, The American Past [Trecutul American], 
1966, p. 323). 
 
O binecuvântare pentru alte naţiuni 
 
 Înălţarea la măreţie a Angliei şi Statelor Unite a fost nimic decât uimitoare.   Spune 
istoricul James Morris:  „În timpul … anilor domniei Reginei Victoria [1837-1901] Imperiul 
a crescut mai mult de zece ori, dela câteva posesiuni răspândite şi nebăgate în seamă la un 
sfert din masa de uscat a pământului…A schimbat feţele continentelor cu oraşele lui, cu 
căile ferate, cu bisericile sale…şi schimbase maniera de viaţă a populaţii întregi, imprimând 
valorile sale proprii asupra civilizaţiilor dela Cree la Burmeză, în afara creări mai multor 
naţiuni noi complete, pe contul lui.  Nu a existat un asemenea imperiu de când a început 
istoria….”  (Heaven’s Command: An Imperial Progress [Porunca cerurilor: un progres 
Imperial], 1973, p. 539, accentuarea adăugată). 
 Morris adaugă:  „Nu a fost numai dreptul englezilor să guverneze un sfert de lume, 
aşa cum au crezut imperialiştii, a fost actualmente datoria lor…Ei vor distribui peste lume 
metodele lor proprii, principiile şi tradiţiile liberale că viitorul omenirii va fi reformat.  Va fi 
stabilită justiţia, mizeriile uşurate, sălbatecii ignoranţi educaţi, toţi de agenţia puterii şi 
banilor  Britanici”  (Pax Britannica [Pacea Britanică],  p.26, accentuarea adăugată).  
Dumnezeu folosea poporul de limbă engleză să introducă un nou set de standarde şi libertăţi 
individuale restului omenirii. 
 Englezii s-au dovedit a fi administratori capabili care au îmbunătăţit dramatic 
infrastructura şi standardul de viaţă în ţările pe care le guvernau.  Deşi nu toate aspectele 
administraţiei lor au fost îndeplinite întotdeauna atât de drept şi echitabil cum ar fi trebuit să 
fie, intenţia proorocită a lui Dumnezeu a fost realizată.  Fii lui Iosif au condus lumea într-o 
eră de cunoştinţă, prosperitate şi avans tehnologic fără precedent. 
 Pentru prima dată Biblia, plus lucrări de referinţă şi publicaţii orientate biblic, au 
început să fie distribuite global. 
 Statele Unite, după ce a urmat o politică izolaţionistă pentru mulţi ani, a fost eventual 
forţată de evenimente în afara controlului ei ca de asemenea să ia un loc mai activ în 
afacerile lumii – devenind modelul internaţional pentru libertatea şi drepturile individului.  
Atacată de Japonia în 1941, Statele Unite prost pregătite s-au aflat dintr-odată în război cu 
puterile Axei.  Repede şi-a orientat puterea industrială, deja angrenată în oarecare măsură 
din anii de război mai devreme pentru ajutorul Angliei. 
 Statele Unite au ieşit din Războiul al Doilea Mondial ca naţiunea cea mai puternică 
din lume.  Dar, în loc să folosească puterea ei să domine şi să asuprească naţiunile mai slabe 
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ale unei lumi zdrobite de război, America s-a pus să reconstruiască inamicii ei învinşi – 
exprimând o compasiune care este într-adevăr rară în analele afacerilor internaţionale. 
 Din 1945 până în 1952 Statele Unite au canalizat 24 de bilioane de dolari (150 de 
bilioane în dolarii de astăzi) pentru cauza salvării şi reconstrucţie Europei, inclusiv 
Germania.  În Japonia, Statele Unite au guvernat ţara pentru câţiva ani, reconstruind-o şi 
punând-o înapoi pe picioare.  În anii recenţi ambele aceste naţiuni duşmane au apărut ca 
puteri economice globale. 
 De atunci, atât Statele Unite cât şi Anglia au canalizat încă multe bilioane  de dolari 
în ajutor străin altor ţări.  Acestea sunt unele din modurile în care Anglia şi Statele Unite au 
fost binecuvântări pentru celelalte naţiuni ale lumii.  Împreună cu binecuvântările acestea, 
însă, au fost şi unele eforturi prost îndreptate şi nedreptăţi.  Acesta este legământul unor 
naţiuni mult binecuvântate care au neglijat să se supună lui Dumnezeu care le-a 
binecuvântat. 
 
Va continua dominaţia Anglo-Americană? 
 
 Secolele 19 şi 20 au văzut popoarele anglo-americane dominând afacerile lumii.  Va 
continua acest sistem în secolul 21? 
 Dominaţia Britanică a lumii a încetat de mult.   Cele două războaie mondiale ale 
secolului 20 au costat teribil Anglia şi poporul ei.  Conflictele au jefuit-o de două generaţii 
de oameni tineri şi au vlăguit-o economic. La sfârşitul celui de al doilea război mondial 
Englezii n-au găsit nici resursele nici dorinţa de a păstra imperiul lor. 
 După ce Anglia a acordat independenţa Indiei în 1947, Imperiul Britanic a început să 
se destrame cu o iuţeală ameţitoare.  Supremaţia Angliei a cedat repede locul dominaţiei 
Americane în a doua jumătate a secolului 20. 
 Deşi puterea militară, economică, industrială şi tehnică americană încă domnesc 
suprem, descompunerea morală în spirală a Statelor Unite nu le urează de bine pentru viitor.  
Valorile bazate biblic pe care părinţii fondatori şi poporul American au construit Statele 
Unite ale Americii au făcut loc la negarea lui Dumnezeu şi la acelaşi fel de aceeaşi orientare 
materialistă pe sine (self-serving) care au condus la prăbuşirea vechilor imperii ale lui Israel 
şi Iuda. 
 Fără o schimbare de direcţie şi accent, va fi rezultatul pentru America diferit? 
 Prea mulţi Americani şi Englezi au refuzat să-l recunoască pe Dumnezeu şi 
binecuvântările Lui.  În aroganţa lor intelectuală şi spirituală mulţi au ales că negeze 
existenţa unui Creator şi să accepta religia falsă a evoluţiei şi teologia ei seculară umanistă. 
 Ei preferă să creadă că extraordinarele binecuvântări de bogăţie naţională şi putere 
sunt din întâmplare sau rezultatul propriilor lor eforturi.  Ca şi Israelul din antichitate ei au 
căzut într-o cursă făcută de ei înşişi, preferând să ignore cuvintele de avertizare ale lui 
Dumnezeu: 
 „Cînd vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul, Dumnezeul tău, 
pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o.  Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, până 
acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui, pe cari ţi le dau azi. 
 Cînd vei mânca şi te vei sătura, cînd vei zidi şi vei locui în case frumoase, cînd vei 
vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul, şi 
crescându-ţi tot ce ai, ia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie şi să nu uiţi pe Domnul, 
Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei”  (Deuteronom 8:10-14). 
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 În capitolul următor vom vedea ce este rezervat pentru Statele Unite şi Marea 
Britanie.  Dacă îţi place sau nu, ce li se întâmplă lor va afecta întreaga omenire. 
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Capitolul 6 
 

Dela pedepsire la destin 
 
„O, vai! Mare este ziua aceea! Asemenea ei n-a mai fost alta! Acela este timp de mare 
strâmtorare pentru Iacov, dar el va fi izbăvit din ea”  (Ieremia 30:7, Biblia Ortodoxă 
Română). 
 

Deşi Statele Unite şi Anglia nu apar în profeţiile Bibliei de sfârşit al veacului sub numele 
lor curente, Dumnezeu nu a ignorat naţiunile acestea.  El le identifică în profeţie conform cu 
originea lor strămoşească.  Cea mai multă lume simplu nu ştie unde să le caute. 
 Prin toate istoria lungă a celor 10 triburi pierdute ale Israelului, Dumnezeu a ştiut 
întotdeauna cine erau şi unde se aflau.  Întocmai cum le-a promis vechilor lor strămoşi, El a 
dat descendenţilor moderni ai lui Iosif – în special Anglia şi Statele Unite – dreptul de prim 
născut al familiei şi multe din binecuvântările cele mai alese ale pământului. 
 Naţiunile acestea au primit o ocazie unică de a prevedea conducere lumii în general.  
Dar ce ne spune Biblia despre viitorul lor?  Răspunsul este sobru. 
 Multe profeţii din Biblie descriu un Israel pocăit la reîntoarcerea lui Hristos.  
Descendenţii lui se vor întoarce la Dumnezeu şi vor începe să asculte de legile Lui – dar 
numai după ce au trecut prin crize mai rele în multe feluri decât catastrofele care au căzut pe 
imperiile antice ale Israelului şi Iudei. 
 Descendenţii Israelului, care în sfârşit se vor pocăi şi se vor întoarce la Dumnezeu – 
descrişi în profeţii numai ca o „rămăşiţă” din populaţia dinainte (Isaia 11:11, 16; Ieremia 
23:3; Ezekiel 6:8) – vor suferi enorm în timpul perioadei biblice proorocită ca o „strâmtorare 
mare”  (Matei 24:21). 
 Numai când ei s-au umilit până la punctul de a se pocăi de păcatele lor vor fi ei 
capabili să împlinească destinul lor stabilit de Dumnezeu de a servi ca o binecuvântare 
naţiunilor.  Viitorul acesta minunat, însă, va fi precedat de cele mai severe încercări.  Aşa 
cum Moise a eliberat vechiul Israel din robia Egipteană, tot aşa Isus Hristos vine să libereze 
Anglia şi America moderne şi celelalte naţiuni descendente din Israel din subjugarea de 
sfârşit de epocă a unui sistem modern politic şi religios numit „Babilon cel Mare”  
(Apocalipsa 17), centrat în Europa. 
 Eliberarea aceasta de ultimă epocă necesită împlinirea unora dintre cele mai 
uimitoare profeţii ale Bibliei.  „De aceea iată, vin zile, zice Domnul, cînd nu se va mai zice: 
„Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!”  Ci se va zice: „Viu 
este Domnul, care a scos pe copiii lui Israel din ţara de la miază-noapte şi din toate ţările 
unde-i izgonise!” Căci îi voi aduce înapoi în ţara lor, pe care o dădusem părinţilor lor”  
(Ieremia 16:14-15). 
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 Dar dece vor cădea calamităţile acestea peste Statele Unite şi Anglia? 
 
Aşteptările lui Dumnezeu dela Israel 
 
 În împlinirea promisiunilor Sale lui Avraam, Isac şi Iacov, Dumnezeu a stabilit Israel 
ca o naţiune pentru scopul de a aduce binecuvântări altor naţiuni (Deuteronom 9:5; Genesa 
12:3).  Din zilele lor cele mai devreme Dumnezeu s-a aşteptat ca Israelul să fie un exemplu 
pentru celelalte naţiuni din jurul lor a binecuvântărilor divine care ar curge asupra celor ce I 
s-ar închina şi L-ar asculta pe El (Deuteronom 4:6; 14:2). 
 Dacă Israeliţii şi-ar împlini partea lor a angajamentului de legământ cu Dumnezeu, 
Dumnezeu a zis că El ar face Israelul naţiunea primă a lumii (Deuteronom 26:19; 28:1, 12-
13).  Dar dacă Israeliţii nu se vor supune ei vor suferi consecinţele (Deuteronom 28:15-68).  
Dumnezeu le-a spus că alte naţiuni îi vor lua captivi (versurile 25, 32-33, 36).  Chiar şi 
pedeapsa lor avea să fie o lecţie pentru celelalte naţiuni:  „…Şi vei fi de pomină, de 
batjocură şi de râs, printre toate popoarele la cari te va duce Domnul”  (versul 37). 
 Israeliţii se presupuneau să fie un model pentru celelalte naţiuni de binecuvântări 
pentru supunere şi pedepse pentru neascultare a instrucţiunilor lui Dumnezeu.  Indiferent de 
alegerile pe care aveau să le facă, atât cei vechi cât şi cei de astăzi, acesta încă este rolul pe 
care le-a dat Dumnezeu.  Şi El îi ţine răspunzători pentru modul în care răspund acelui rol. 
 Aproape 3500 de ani în urmă, Dumnezeu a spus Israelului:  „Vegheaţi asupra 
voastră, ca să nu daţi uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul, Dumnezeul 
vostru, şi să nu faceţi vreun chip cioplit, nici vreo înfăţişare oarecare, pe care ţi-a oprit 
Domnul, Dumnezeul tău, s-o faci.  Căci Domnul, Dumnezeul tău, este un foc mistuitor, un 
Dumnezeu gelos. 
 „Cînd vei avea copii, şi copii din copiii tăi, şi vei fi de multă vreme în ţară, dacă vă 
veţi strica, dacă vă veţi face chipuri cioplite, înfăţişări ale vreunui lucru, dacă veţi face ce 
este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru, ca să-l mâniaţi,  iau astăzi martor împotriva 
voastră cerul şi pământul, - că veţi peri de o moarte repede din ţara pe care o veţi lua în 
stăpânire dincolo de Iordan, şi nu veţi avea zile multe în ea, căci veţi fi nimiciţi de tot.  
Domnul vă va împrăştia printre popoare, şi nu veţi rămânea decât un mic număr în mijlocul 
neamurilor unde vă va duce Domnul”  (Deuteronom 4:23-27). 
 
Descendenţii Israelului au căzut în responsabilităţile lor 
 
 Cu restaurarea promisiunilor dreptului de naştere a lui Iosif descendenţilor lui, 
Anglia şi Statele Unite, popoarele acestor naţiuni s-au bucurat de o prosperitate fără 
precedent.  Încă odată, ca şi străbunii lor, au avut ocazia de a fi un popor „sfânt,” un 
exemplu de sfinţenie pentru alte naţiuni.   
 Anglia a avut ocazia să răspândească civilizaţie etică, dumnezeiască la o mare parte 
din lume.  La apogeul imperiului lor, poporul englez a luat Biblia până în cele mai 
îndepărtate colţuri ale pământului.  Totuşi astăzi, religia este ridiculizată în mod obişnuit în 
media de noutăţi naţionale şi amuzament a Angliei, şi Creştinătatea este dată la fund.  Multe 
clădiri de biserici au fost închise şi încuiate pentru că lumea nu se prezintă.  O mare 
majoritate a poporului englez arată puţin interes, sau deloc, în învăţăturile Bibliei.   
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 Asemănător, Statele Unite au fost fondate prin conducători care pentru cea mai mare 
parte au avut mare respect pentru Biblie.  Deşi oficial nu au favorizat nici o religie, ţara a 
devenit în curând recunoscută ca o naţiune Creştină conducătoare în lume. 
 Dar în timpurile recente o mare parte din naţiune a ignorat la fel învăţăturile Bibliei.  
Paradoxic, Statele Unite este una dintre cele mai prospere naţiuni din lume şi una dintre cele 
mai imorale.  Are una dintre cele mai rele rate de crimă şi violenţă dintre toate naţiunile. 
 Ca şi  în vechiul Israel, (Ieremia 5:7-9), imoralitatea este rampantă în Statele Unite şi 
în naţiunile care odată au format Imperiul Britanic.  Numărul caselor stricate şi a 
gospodăriilor fără taţi a continuat să crească până la cer chiar pe măsură ce prosperitatea a 
crescut.  Ilegitimaţia, avorturile a milioane de copii nevinovaţi şi epidemiile de boli sexuale 
sunt caracteristicile unei moralităţi erodate, „fă-o dacă te simţi bine făcând-o.” 
 Milioane de oameni caută scăpare în alcool şi droguri ilegale.  Amuzamente vulgare 
şi violente domină undele.  Gunoi este trecut drept cultură.  Milioane de oameni trăiesc în 
frica de a deveni victime de crime violente sau violenţă întâmplătoare.  Multe oraşe sunt 
haznale de crimă, violenţă de ganguri, sărăcie, analfabetism şi nelegitimitate.  Lăcomia şi 
materialismul au devenit religia naţională în ţări care de mult se mândresc a fi naţiuni 
„Creştine.” 
 Între păcatele cele mai serioase ale vechii case a Israelului au fost idolatria şi 
violarea Sabatului, prin care Israelul a abandonat orice obicei de a auzi şi a învăţa mai mult 
despre Cuvântul lui Dumnezeu. 
 Observă ce a zis Dumnezeu prin profetul Ezekiel după ce Israelul a căzut în 
captivitate:  „Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie 
că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.  Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva Mea în pustie. 
N-au urmat legile Mele, ci au lepădat poruncile Mele, pe cari trebuie să le împlinească omul, 
ca să trăiască prin ele, şi Mi-au pângărit peste măsură de mult Sabatele Mele…au lepădat 
poruncile Mele şi n-au urmat legile Mele, şi pentrucă au pângărit Sabatele Mele, căci inima 
nu li s-a depărtat dela idolii lor”  (Ezekiel 20:12-13, 16). 
 Ca un rezultat ei au început să creadă că o credinţă sau practică religioasă nu a fost 
mai bună decât alta – că ei ar putea schimba regulile vieţii cum le-ar place.  Din cauza 
acestor credinţe şi a păcatelor lor, Dumnezeu a permis a să fie duşi în captivitate.   
 Acelaşi lucru este adevărat astăzi.  Deşi multă lume observă sărbători religioase, 
aceste sărbători în general nu au nimic de a face cu închinăciunea la Dumnezeul adevărat dar 
sunt înrădăcinate în idolatria antică.  În multe moduri păcatele oamenilor de azi sunt identice 
cu cele ale vechiului Israel.  (Pentru a înţelege mai bine originea adevărată a multora dintre 
cele mai populare sărbători cere copia gratuită a Holidays or Holy Days: Does It Matter 
Which Days We Keep? – Zile de Sărbătoare sau Zile Sfinte: are importanţă ce zile 
observăm?) sau coboar-o depe Internet la www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.html ). 
 Cuvintele profetului Osea sunt o descripţie înfricoşător de acurată a Statelor Unite şi 
Angliei:  „Ascultaţi Cuvântul Domnului, copiii lui Israel! Căci Domnul are o judecată cu 
locuitorii ţării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoştinţă de Dumnezeu în 
ţară.  Fiecare jură strâmb şi minte, ucide, fură, şi prea curveşte; năpăstuieşte şi face omoruri 
după omoruri.  De aceea, ţara se va jeli… 
 „Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă…Cu cât s-au înmulţit, cu atât au păcătuit 
împotriva Mea.  Ei se hrănesc din jertfele pentru păcatele poporului Meu… îl voi pedepsi 
după umbletele lui, şi-i voi răsplăti după faptele lui”  (Osea 4:1-3, 6-9).  Întocmai cum 
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Dumnezeu a pedepsit vechiul Israel pentru păcatele lui, El plănuieşte să-i pedepsească pe 
descendenţii moderni ai lui pentru persistenţa lor în neascultare.  
 

Am devenit…prea mândri  
să ne rugăm Dumnezeului care ne-a făcut 

 
„Am fost primitorii celor mai alese 
bunătăţi din ceruri.  Am fost prezervaţi 
toţi anii aceştia mulţi în pace şi 
prosperitate.  Am crescut în numere, 
avuţie şi putere cum nici o altă naţiune a 
crescut vre-odată. 
 „Dar noi l-am uitat pe Dumnezeu.  
Am uitat Mâna graţioasă care ne-a protejat 
în pace, şi ne-a înmulţit şi ne-a îmbogăţit 
şi ne-a întărit; şi noi cu vanitate ne-am 
imaginat în minciuna inimilor noastre, că 

toate binecuvântările acestea au fost 
produse de vre-o înţelepciune şi virtute 
superioară de-a noastră proprie. 
 „Intoxicaţi de succese neîntrerupte, 
am devenit prea independenţi ca să simţim 
nevoia milei răscumpărătoare şi 
prezervatoare, prea mândri ca să ne rugăm 
Dumnezeului care ne-a făcut.”  -- 
Abraham Lincoln, Preşedinte al Statelor 
Unite, 1861-1865. 

  
Dumnezeu rămâne acelaşi 
 
 Dumnezeu nu se schimbă (Maleahi 3:6).  El răspunde cu consistenţă şi imparţialitate 
la comportarea omului.  El binecuvântează pentru supunere şi pedepseşte nesupunerea.  
Descendenţii moderni ai Israelului ar trebui să nu ignore avertizările Lui fără sfârşit. 
 La începutul istoriei Israelului ca naţiune, Dumnezeu l-a inspirat pe Moise să scrie:  
„Iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea şi blestemul:  binecuvântarea, dacă veţi 
asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, pe cari vi le dau în ziua aceasta; 
blestemul, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, şi dacă vă veţi 
abate dela calea pe care v-o dau în ziua aceasta, şi vă veţi duce după alţi dumnezei pe cari 
nu-i cunoaşteţi”  (Deuteronom 11:26-28).   
 La fel El a explicat planul Său pentru Israel ca naţiune:  „Şi azi, Domnul ţi-a 
mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ţi-a spus…şi îţi va da asupra tuturor neamurilor pe 
cari le-a făcut: întâietate în slavă, în faimă şi în măreţie, şi vei fi un popor sfânt pentru 
Domnul, Dumnezeul tău, cum ţi-a spus”  (Deuteronom 26:18-19).  Acestea sunt exact 
binecuvântările şi oportunităţile pe care Le-a dat Angliei şi Americii, descendenţii moderni 
ai lui Iosif. 
 Deci ce zace înaintea acestor naţiuni?  Ce pedeapsă vor trebui să sufere pentru 
alegerea căilor de păcat în timp ce şi-au întors spatele oportunităţilor pe care Dumnezeu le 
dăduse lor? 
 
Timpul necazului lui Iacov 
 
 Profetul Ieremia a vorbit casei lui Iuda în zilele lui, al şaselea secol B.C., când Iuda 
era pe cale să sufere pedeapsa prin mâinile Imperiului Babilonian.  Dar Ieremia a profesat de 
asemenea Casei Israelului – pe care Dumnezeu o pedepsise şi o trimisese în captivitate cu 
mai mult de un secol mai înainte ca el (Ieremia) să se fi născut.  Ieremia a scris despre un 



The United States and Britain in Bible Prophecy - Statele Unite şi Marea Britanie în profeţia Bibliei.doc - 74 - 

timp de calamităţi naţionale care este încă înaintea descendenţilor moderni ai celor 10 
triburi pierdute ale Israelului. 
 Observă condiţia lor când se va reîntoarce Hristos:  „Iată, vin zile, zice Domnul, cînd 
voi aduce înapoi prinşii de război ai poporului Meu Israel şi Iuda, zice Domnul; îi voi aduce 
înapoi în ţara, pe care am dat-o părinţilor lor, şi o vor stăpâni” (Ieremia 30:3). 
 Atunci Ieremia descrie dece Dumnezeu va interveni şi îi va salva pe Israeliţii 
moderni.  „Vai! căci ziua aceea este mare; nici una n-a fost ca ea? Este o vreme de necaz 
pentru Iacov; dar Iacov va fi izbăvit din ea.  În ziua aceea, zice Domnul oştirilor, voi 
sfărâma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile şi străinii nu-l vor mai supune”  
(versurile 7-8).  Observă că „jugul” şi „legăturile” care îi înrobesc pe descendenţii lui Iacov 
sunt puse asupra lor de „străini” – naţiuni inamice. 
 Este din această dominaţie şi robie străină că Hristos îi va mântui la venirea a doua a  
Lui.  Acesta va fi vremea când Regele David şi cei 12 apostoli ai lui Hristos – împreună cu 
restul sfinţilor lui Dumnezeu – vor fi înviaţi ca să înceapă că guverneze peste un Israel 
restaurat în Împărăţia lui Dumnezeu (Ezekiel 37:24; Matei 19:28). 
 Ieremia, încă vorbind despre epoca de sfârşit, continuă:  „Ci vor sluji Domnului, 
Dumnezeului lor, şi împăratului lor David, pe care li-l voi scula.  De aceea, nu te teme, robul 
Meu Iacov, zice Domnul; şi nu te speria, Israele! Căci te voi izbăvi din ţara cea depărtată, şi 
îţi voi izbăvi sămânţa din ţara în care este roabă; Iacov se va întoarce iarăş, va avea odihnă 
şi linişte; şi nu-l va mai tulbura nimeni.  Căci Eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te 
izbăvesc; voi nimici pe toate neamurile printre cari te-am risipit, dar pe tine nu te voi 
nimici; te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit”  (Ieremia 30:9-11). 
 Biblia dă cele mai multe profeţii privitoare la această perioadă de calamităţi în 
contextul cum Dumnezeu intenţionează să salveze Israelul după ce îi pedepseşte din nou.  
Când Hristos se va reîntoarce să înceapă  „vremile aşezării din nou [restaurării] a tuturor 
lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din 
vechime”  (Faptele Apostolilor 3:21), descendenţii moderni ai lui Iacov vor fi din nou într-o 
stare de captivitate.   Aceasta înseamnă că „vremea de necaz” a lui Iacov din epoca de 
sfârşit, după cum a prezis Ieremia, va fi într-adevăr severă. 
 
Calamităţi fără precedent – şi mântuirea 
 
 Daniel zice:  „În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor 
poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de cînd sunt 
neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit…”  
(Daniel 12:1). 
 Dece va permite Dumnezeu vremea aceasta de strâmtorare?  Prin profetul Ţefania 
Dumnezeu vorbeşte de mânia Sa la întărirea inimilor naţiunilor în ultimele zile.  El zice:  
„De aceea aşteptaţi numai, zice Domnul, până în ziua cînd Mă voi scula la pradă: căci am 
hotărât să strâng neamurile, să adun împărăţiile, ca să-Mi vărs urgia peste ele, toată 
aprinderea mâniei Mele; căci toată ţara va fi mistuită de focul geloziei Mele”  (Ţefania 3:8).   
El nu va cruţa nici o naţiune, nici un popor. 
 Deşi toate naţiunile vor urma să sufere mânia Sa, Dumnezeu explică explicit dece El 
va pedepsi Israelul la vremea aceea.  În timpul vremii lor de calamităţi naţionale cei care 
refuză să asculte avertismentul  şi să se pocăiască vor pieri.  Numai acei care ascultă şi dau 
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atenţie avertizării lui Dumnezeu înainte şi după aceste timpuri de pedepsire globală vor afla 
milostenie. 
 Observă cuvintele lui Ţefania:  „În ziua aceea…voi scoate din mijlocul tău pe cei 
trufaşi, şi nu te vei mai îngâmfa pe muntele Meu cel sfânt!  Voi lăsa în mijlocul tău un popor 
smerit şi mic, care se va încrede în Numele Domnului. 
 „Rămăşiţele lui Israel nu vor mai săvârşi nelegiuire, nu vor mai spune minciuni, şi 
nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. Ci vor paşte, şi se vor odihni, şi nimeni 
nu-i va tulbura.  Strigă de bucurie, fiica Sionului! Strigă de veselie, Israele! Bucură-te şi 
saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalemului!  Domnul a abătut dela tine pedepsele 
tale, a îndepărtat pe vrăjmaşul tău; Domnul, Împăratul lui Israel, este în mijlocul tău; nu 
trebuie să te mai temi de nici o nenorocire!”  (versurile 11-15). 
 Descendenţii moderni ai Israelului vor trebui să îndure perioada aceasta teribilă de 
pedeapsă şi captivitate pentru că nu s-au pocăit de păcatele lor şi nu au luat în serios rolul pe 
care Dumnezeu li-l dăduse.  Chiar şi poporul evreu în Ierusalem nu va scăpa acestei 
captivităţi şi pedepse care urmează să aibă loc cu puţin timp înainte de reîntoarcerea lui 
Hristos: 
 „Iată, vine ziua Domnului...Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva 
Ierusalemului…jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi 
nimicită cu desăvârşire din cetate.  Ci Domnul Se va arăta, şi va lupta împotriva acestor 
neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei”  (Zaharia 14:1-3).  Următoarele câteva versuri 
descriu atunci reîntoarcerea lui Hristos, stabilind că această captivitate va avea loc în epoca 
de  sfârşit. 
 

Dubla împlinire a profeţiei Bibliei 
 
Multe profeţii din Biblie au două părţi.  
În asemenea cazuri un profet vorbeşte sub 
inspiraţia lui  Dumnezeu şi prima 
împlinire a profeţiei se împlineşte.  
Atunci, mai târziu, adesea la sfârşitul 
veacurilor înainte de reîntoarcerea lui 
Hristos, vine o împlinire finală, absolută. 
 Un exemplu excelent al dualităţii 
este găsit în prezicerea pe care Ioel a 
făcut-o despre Duhul Sfânt:  „După aceea, 
voi turna Duhul Meu peste orice făptură; 
fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bătrânii 
voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor 
avea vedenii.  Chiar şi peste robi şi peste 
roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele 
acelea. 
 „Voi face să se vadă semne în 
ceruri şi pe pământ: sânge, foc, şi stâlpi de 
fum; soarele se va preface în întunerec, şi 
luna în sânge, înainte de a veni ziua 
Domnului, ziua aceea mare şi 

înfricoşată…voi strânge pe toate 
neamurile, şi le voi pogorî în valea lui 
Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele…” 
(Ioel 2:28-3:2). 
 Dumnezeu L-a inspirat pe 
apostolul Petru să citeze din pasajul acesta 
să descrie evenimente în Ziua de 
Pentecost, când Dumnezeu a înfiinţat 
Biserica după învierea lui Isus (Faptele 
Apostolilor 2:14-21).  Expresii 
miraculoase ale puterii lui Dumnezeu prin 
Duhul Sfânt au avut loc într-adevăr atunci 
(versurile 1-13). Dar acestea au fost numai 
prime împlinire a profeţiei lui Ioel.  
Împlinirea ultimă va avea loc în epoca de 
sfârşit când va include, între alte lucruri, 
strângerea naţiunilor în valea lui Iosafat 
pentru judecata lui Dumnezeu.  Aceasta 
nu va avea loc în Ziua de Pentecost. Deci 
vedem că profeţiile pot fi duble.   



The United States and Britain in Bible Prophecy - Statele Unite şi Marea Britanie în profeţia Bibliei.doc - 76 - 

 Într-un mod asemănător, 
Dumnezeu a inspirat multe alte profeţii cu 
dublu înţeles.  Ele sunt aplicabile ca 
avertizări Israeliţilor pentru vremea aceea 
şi ca avertizări descendenţilor moderni ai 
acelor aceeaşi lume.  Popoarele Angliei, 

Statelor Unite, Canada, Australia şi Noua 
Zeelandă şi naţiunile nord-vestului 
Europei care reprezintă popoarele acestea 
astăzi ar face bine să dea atenţie acestor 
avertizări. 

 
Avertizările lui Ezekiel pentru noi 
 
 La fel ca Ieremia, preotul Ezekiel a proorocit cu mult după ce vechiul imperiu al 
Israelului fusese zdrobit şi poporul lui luat în captivitatea Asiriană.  Armiile cuceritoare ale 
Împăratului Nabucodonosor au luat cu forţa din ţara lui Iuda, pe acest tânăr evreu exilat, 
Ezekiel, şi mii de alţi compatrioţi ai lui circa 130 de ani după distrugerea regatului nordic al 
Israelului.  
 Misiunea şi mesajul lui Ezekiel, nu ar fi putut să fie pentru vechea împărăţie a 
Israelului.  Împărăţia aceea fusese de mult dispărută.  Dumnezeu îi exilase deja poporul  
într-o ţară străină, în colţurile îndepărtate ale Imperiului Asirian, la sute de kilometri de locul 
de exil al lui Ezekiel în Babilon.  Dacă Dumnezeu îl folosea pe Ezekiel să avertizeze vechiul 
imperiu al Israelului, El a fost cu mai mult de un secol prea târziu! 
 Fără nici o îndoială că Ezekiel a îndreptat parte din mesajul său către naţiunea lui 
Iuda, care la vremea aceea era dusă în captivitate.  Dar părţi din mesajul său au fost fără 
îndoială îndreptate spre „întreaga casă a Israelului” – toate cele 12 triburi – şi sunt 
aplicabile epocii de sfârşit (Ezekiel 39:25; 45:6). 
 Care a fost mesajul lui Dumnezeu către „întreaga casă a Israelului” prin profetul 
Ezekiel?  „„Şi tu, fiul omului, ascultă: aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu, despre ţara lui 
Israel: „Vine sfârşitul, vine sfârşitul peste cele patru margini ale ţării!  Acum vine sfârşitul 
peste tine; Îmi voi trimete mânia împotriva ta, te voi judeca după faptele tale. Şi te voi 
pedepsi pentru toate urâciunile tale.  Ochiul Meu va fi fără milă pentru tine, şi nu Mă voi 
îndura, ci te voi pedepsi după faptele tale, cu toate că urâciunile tale vor fi în mijlocul tău şi 
ar trebui să te ajute. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.” 
 „Vine prăpădul! -Ei caută scăpare, dar scăpare nu-i!...Le voi face după umbletele lor, 
îi voi judeca după cuviinţă, şi vor şti că Eu sunt Domnul”  (Ezekiel 7:2-4, 25, 27). 
 Cartea lui Ezekiel conţine multe avertizări asemănătoare care sunt aplicabile 
descendenţilor moderni ai tuturor Israeliţilor – atât din casa Israelului cât şi din a lui Iuda.  
Dumnezeu condamnă imoralitatea rampantă, corupţia, lăcomia, violenţa şi opresiunea celor 
fără apărare de către descendenţii celor 12 triburi ale Israelului.  El detestă faptul că ei s-au 
pângărit cu dumnezei falşi, au dispreţuit lucrurile Lui sfinte şi au profanat Sabaturile Sale 
(Ezekiel 22:7-13). 
 Din cauza acestei degenerări morale, Dumnezeu a spus:  „Te voi risipi printre 
neamuri, te voi răspândi în felurite ţări, şi îţi voi nimici cu desăvârşire necurăţia din 
mijlocul tău.  Vei fi spurcată astfel de tine însăţi înaintea neamurilor, şi vei şti că Eu sunt 
Domnul”  Ezekiel 22:15-16). 
 Dumnezeu promite că El va pedepsi sau va cruţa fiecare fiinţă omenească 
individuală conform cu atitudinea şi comportarea ei.  El explică:  „Dacă cel neprihănit se 
abate dela neprihănirea lui şi săvârşeşte nelegiuirea, trebuie să moară din pricina aceasta.  
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Dar dacă cel rău se întoarce dela răutatea lui şi face ce este bine şi plăcut, va trăi tocmai din 
pricina aceasta!  …vă voi judeca pe fiecare după umbletele lui”  (Ezekiel 33:18-20). 
 
 
Decăderea naţională şi captivitatea 
 
 Această pedepsire devastantă va însemna, după cum vedem din profeţiile acestea, 
decăderea şi captivitatea naţională a Israeliţilor moderni.  Să examinăm acum câteva din 
celelalte crize pe care Statele Unite şi alte popoare de descendenţă Britanică le vor 
întâmpina în perioada aceasta. 
 Observă blestemele naţionale pe care Dumnezeu le-a inclus în legământul Său cu 
Israelul vechi:  „Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău…iată toate 
blestemele cari vor veni peste tine şi de cari vei avea parte: Vei fi blestemat în cetate…”  
(Deuteronom 28:15-16). 
 Blestemele acestea veşnice pentru neascultare includ boli şi epidemii (versurile 21-
22, 27, 35, 59-62); boli mintale (versul 28); sisteme meteorologice ce vor conduce la secetă 
(versurile 23-24), infestaţii cu insecte ce vor distruge recoltele (versurile 38-40, 42) şi pot 
aduce foamete (versurile 53-57); şi în sfârşit, invazia şi captivitatea (versurile 32-33, 36, 41, 
47-52, 64-68).   
 Leviticul 26:14-39 descrie consecinţe asemănătoare, în timp ce notează de asemenea 
că Dumnezeu le zice „veţi fi bătuţi şi veţi fugi dinaintea vrăjmaşilor voştri”  astfel că „veţi 
fugi fără să fiţi urmăriţi chiar”  (versurile 17, 19). 
 Noi se pare că suntem deja martorii împlinirii acestei profeţii în timpurile noastre.  
Poate că chiar mai remarcabilă decât ridicarea la măreţie a Imperiului Britanic a fost 
desfacerea lui rapidă.  Dintr-un imperiu pe care soarele nu apunea niciodată, Anglia a 
pierdut posesiune după posesiune.  Cele mai multe naţiuni care au format odată Imperiul 
Britanic sunt acum independente, ne mai fiind subiecte ale conducerii britanice. 
 Statele Unite, care au apărut din Războiul al Doilea Mondial, ca puterea militară cea 
mai preeminentă a lumii, curând se lupta pentru un armistiţiu sângeros în Korea şi o 
înfrângere umilitoare în Vietnam.  Chiar şi în războaiele mai recente, cum au fost cele din 
Kuweit, şi Irac şi Bosnia şi Serbia, în care americanii au realizat golurile lor militare, forţele 
Statelor Unite au rămas înglodate cu obligaţii costisitoare de menţinere a păcii şi fără o 
scăpare uşoară.  Numai în asemenea conflicte copleşitoare de o singură parte ca în Granada 
şi Panama a ieşit Statele Unite cu o victorie clară de când armistiţiul din Războiul din Korea.  
Chiar dacă Statele Unite rămân puterea militară cea mai puternică din lume cu o margine 
largă, avantajele ei sunt subminate cu mult de lipsa de voinţă politică şi determinarea de a 
câştiga decisiv războaiele. 
 Într-un alt semn al declinului lor, Anglia şi Statele Unite au pierdut multe din porţile 
lor maritime strategice pe cale le câştigaseră şi menţinuseră cu mari cheltuieli.  În anii 
recenţi ei au predat asemenea posesiuni strategice ca Hong Kong şi Canalul Panama.  Nici o 
îndoială că tendinţa aceasta va continua. 
 
„Un timp de mare strâmtorare” 
 
 Alte profeţii arată că tulburările proorocite să înghită Statele Unite, Anglia, 
Australia, Canada, Noua Zeelandă, Africa de Sud şi democraţiile Nord-vestului Europei vor 
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fi numai un preludiu unui perioade de calamităţi şi haos cum nu s-a mai văzut niciodată până 
atunci.  
 Descriind epoca teribilă imediat înainte de reîntoarcerea Sa, Isus a spus:  „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). 
 Numai în decadele recente a întâmpinat omenirea perspectiva teribilă a anihilării 
omenirii.  Avem adunate destule arme nucleare ca să putem omorâ fiecare bărbat, femeie şi 
copil de mai multe ori.  Unele naţiuni – incluzând statele teroriste – au mijloacele pentru a 
devasta ţări întregi cu armele chimice sau biologice.  Multe profeţii din Biblie servesc ca 
reamintiri sinistre al felului de masacru pe care îl pot cauza asemenea arme.  
 Cât de devastator va fi timpul acesta?  Cartea Apocalipsa descrie o combinaţie de 
catastrofe supra naturale şi făcute de om care vor distruge pământul în epoca de sfârşit.   
Într-un singur dezastru catastrofic o întreagă treime a populaţiei globului – bilioane de 
oameni –  va muri (Apocalipsa 9:15, 18).  Condiţiile vor fi atât de cumplite încât „oamenii 
vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei”  (versul 6). 
 Lui Dumnezeu nu-i place să-i pedepsească pe oameni.  Prin Ezekiel El zice:  „Pe 
viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă dela 
calea lui şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă dela calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi 
să muriţi voi, casa lui Israel?”  (Ezekiel 33:11). 
 Regretabil, dar acesta va fi singura cale prin care unii vor fi aduşi la păcăinţă. 
 
Israel restaurat la măreţie 
 
 În ciuda acestor mari calamităţi, profeţia ne spune că, după reîntoarcerea lui Isus 
Hristos pe pământ ca să stabilească Împărăţia lui Dumnezeu, supravieţuitorii triburilor 
Israelului vor primi onoruri chiar şi mai mari decât le-au cunoscut înainte.  Dumnezeu 
promite o readunare fără precedent a Israelului. 
 „În acelaş timp, Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa 
poporului Său risipit…El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui 
Israel, şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pământului”  (Isaia 
11:11-12). 
 Acei care se reîntorc vor fi un popor transformat şi smerit.  Vorbind despre vremea 
când Israelul va merge în captivitate, Dumnezeu a zis:  „Şi acolo veţi sluji unor dumnezei, 
cari sunt o lucrare făcută de mâini omeneşti, de lemn şi de piatră, cari nu pot nici să vadă, 
nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă.  Şi dacă de acolo vei căuta pe Domnul, 
Dumnezeul tău, Îl vei găsi dacă-l vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău. 
 „Şi după ce ţi se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de pe 
urmă, te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi vei asculta glasul Lui, căci Domnul, 
Dumnezeul tău, este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi şi nu te va nimici; 
El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinţii tăi”  (Deuteronom 
4:28-31). 
 Observă că timpul determinat pentru pasajul acesta este „în zilele de pe urmă” 
(versul 30).  Dumnezeu ştie că atunci când oameni se întorc dela supunerea către El, ei, de 
obicei, trebuie să-şi înveţe lecţia în modul greu.  Totuşi El este întotdeauna gata să-i 
binecuvânteze pe cei care se întorc dela căile lor păcătoase. 
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 Prin profetul Ezekiel, Dumnezeu a spus despre timpul acesta:  „...Fiul omului, cei din 
casa lui Israel, cînd locuiau în ţara lor, au spurcat-o prin purtarea lor şi prin faptele lor…     
I-am risipit printre neamuri, şi au fost împrăştiaţi în felurite ţări; i-am judecat după purtarea 
şi faptele lor rele. 
„…vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăş în ţara 
voastră.  Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile 
voastre şi de toţi idolii voştri.  Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi 
scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne.  Voi pune Duhul Meu 
în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.  Veţi 
locui în ţara, pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi 
Dumnezeul vostru” (Ezekiel 36:17-28). 
 Dumnezeu nu a împlinit niciodată profeţia aceasta în vechiul Israel sau Iuda, pentru 
că nu Şi-a dat Spiritul Lui decât numai unor puţini selecţi înainte de a începe Biserica 
Noului Testament în 31 A.D., cum este înregistrat  în Faptele Apostolilor 2.  Evenimentele 
acestea încă trebuie să aibă loc.  Dumnezeu a promis că, atunci când aceste popoare se vor 
smeri şi se vor pocăi, El le va face disponibil Duhul Său.  Ei nu vor mai fi răzvrătitori sau 
neascultători pentru Creatorul Lor.  Conduşi de Spiritul acela, ei îl vor urma pe Dumnezeu 
de bună voie, supunându-se legilor Sale. 
 
Un Israel reunit 
 
 Pe măsură ce profeţiile de sfârşit de epocă despre Israel se desfăşoară, această lume 
va ajunge să-L înţeleagă pe Dumnezeu şi ce se aşteaptă El dela ea, într-un mod necunoscut 
până atunci.  Descendenţii celor 10 triburi pierdute ale regatului nordic vor descoperi că ei 
nu sunt gentili (păgâni) după cum cred mulţi în mod greşit.  Ca lume smerită, ei se vor 
întoarce dela căile lor păcătoase şi vor căuta adevărata cunoştinţă a lui Dumnezeu.  Casa 
Israelului şi casa Iudei se vor uni din nou ca o naţiune sub Hristos. 
 Profeţiile lui Ezekiel indică spre o reuniune dramatică a acelor din „Israelul pierdut” 
cu fraţii lor din Iuda.  „„Fiul omului, ia o bucată de lemn, şi scrie pe ea: „Pentru Iuda şi 
pentru copiii lui Israel, cari sunt tovarăşii lui.” Ia apoi o altă bucată de lemn, şi scrie pe ea: 
„Pentru Iosif, lemnul lui Efraim, şi pentru toată casa lui Israel, care este tovarăşa lui.”  După 
aceea, împreună-le una cu alta, într'o singură bucată, aşa încât să fie una în mâna ta. 
 „Şi să le spui: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Iată, voi lua pe copiii lui Israel 
din mijlocul neamurilor la cari s-au dus, îi voi strânge din toate părţile, şi-i voi aduce înapoi 
în ţara lor.  Voi face din ei un singur neam în ţară…şi nu vor mai fi două neamuri, nici nu 
vor mai fi împărţiţi în două împărăţii”  (Ezekiel 37:16-17, 21-22). 
 Naţiunea aceasta unificată va fi compusă atât din poporul Evreu – descendenţii 
împărăţiei antice a lui Iuda – cât şi din descendenţii celorlalte 10 triburi. 
 După epoca de sfârşit a vremii a „necazurilor lui Iacov,”  care va fi pedeapsa dreaptă 
şi necesară a lui Dumnezeu pentru Israelul modern, va supravieţui o rămăşiţă pocăită.  Acei 
din aşa zisele triburi pierdute ale împărăţiei nordice, inclusiv popoarele englez şi american, 
se vor fi pocăit de violarea legilor legământului, inclusiv Sabatul lui Dumnezeu şi Zilele Lui 
Sfinte.  Evreii din Împărăţia din Sud vor fi recunoscut pe Isus ca adevăratul lor Mântuitor.   
 În sfârşit, descendenţii moderni ai ambelor împărăţii, pentru prima dată în aproape 
3000 de ani, vor fi reuniţi ca o singură naţiune. 
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 Dumnezeu face o altă promisiune uimitoare:  „Robul Meu David va fi împărat peste 
ei, şi toţi vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile mele şi le vor 
împlini.  Vor locui iarăş în ţara, pe care am dat-o robului Meu Iacov, şi pe care au locuit-o şi 
părinţii voştri. Da, vor locui în ea, ei, copiii lor, şi copiii copiilor lor, pe vecie, şi Robul Meu 
David va fi voivodul lor în veci.  Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un 
legământ vecinic cu ei; îi voi sădi şi-i voi înmulţi, şi voi pune locaşul Meu cel sfânt în 
mijlocul lor pentru totdeauna”  (versurile 24-26). 
 La reîntoarcerea lui Isus, Dumnezeu îl va învia pe Regele David, pe care l-a numit 
„om după inima Mea”  (Faptele Apostolilor 13:22), să domnească peste împărăţia reunită.  
Împreună cu mulţi alţi slujitori credincioşi ai lui Dumnezeu, el va fi înviat la viaţa veşnică  
(1 Tesaloniceni 4:16-17; 1 Corinteni 15:52).  De asemenea, după cum a promis Isus, cei 12 
apostoli vor domni peste triburile individuale (Matei 19:28; Luca 22:30). 
 Acum să considerăm rolul internaţional pe care Israelul restaurat, reunit din viitor va 
împlini planul lui Dumnezeu.  Să vedem cum vor deveni descendenţii lui Iacov o 
binecuvântare pentru „toate familiile pământului”  (Genesa 12:3). 
 
Gloria viitoare a Israelului 
  
 Despre formarea acestei naţiuni reunite Dumnezeu spune:  „Şi Eu însumi voi strânge 
rămăşiţa oilor Mele din toate ţările, în cari le-am izgonit; le voi aduce înapoi în păşunea lor, 
şi vor creşte şi se vor înmulţi.  Voi pune peste ele păstori cari le vor paşte; nu le va mai fi 
teamă, nici groază, şi nu va mai lipsi nici una din ele, zice Domnul.” 
  „Iată vin zile, zice Domnul, cînd voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va 
împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în ţară.  În vremea Lui, Iuda 
va fi mântuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-l vor da: 
„DOMNUL, NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ!”  (Ieremia 23:3-6).  Acest conducător suprem 
va fi Isus Hristos. 
 Sub Isus sfinţii înviaţi – acele fiinţe omeneşti de mai înainte care au fost parte din 
corpul de credincioşi compunând Biserica Sa adevărată – vor servi cu credinţă ca învăţători 
ai cetăţenilor Israelului restaurat (compară Isaia 30:19-21 cu Apocalipsa 1:6; 5:10; 20:4, 6). 
 Când Israeliţii se întorc la Dumnezeu în pocăinţă şi ascultare, Dumnezeu îi va 
acoperi din nou cu binecuvântări fizice.  Ţara lor va deveni productivă din abundenţă. 
 Descriind prosperitatea aceasta viitoare, Amos a scris:  „Iată, vin zile, zice Domnul, 
cînd plugarul va ajunge pe secerător, şi cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăştie sămânţa, 
cînd mustul va picura din munţi şi va curge de pe toate dealurile.  Voi aduce înapoi pe 
prinşii de război ai poporului Meu Israel; 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.  Îi voi sădi în ţara lor, şi 
nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău!”  (Amos 
9:13-15). 
 Timpul acesta va anunţa de asemenea o pace fără precedent:  „El [Isus Mântuitorul] 
va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi 
vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; nici un neam nu va mai trage sabia 
împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa să facă război, ci fiecare va locui supt viţa lui şi supt 
smochinul lui, şi nimeni nu-l va mai turbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit” (Mica 
4:3-4).   
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 Profeţiile de asemenea ne dezvăluie că acesta va fi un timp de vindecare.  Cei care 
sunt schilozi vor umbla.  Cei care sunt bolnavi se vor vindeca” (Isaia 35:5-6). 
 Cum alte naţiuni văd prosperitatea Israelului şi relaţia lui cu Dumnezeu, vor întreba 
cum pot şi ele să fie binecuvântate.  Ele vor afla în curând că prosperitatea Israelului vine 
dela ascultare lui de Dumnezeu.  Atunci naţiunile gentile vor căuta să înveţe despre 
Dumnezeul Israelului.  „…În zilele acelea, zece oameni din toate limbile neamurilor vor 
apuca pe un Iudeu de poala hainei, şi-i vor zice: „Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că 
Dumnezeu este cu voi!”  (Zaharia 8:23). 
 Naţiunile vor începe să înveţe căile lui Dumnezeu cu ajutorul unui Israel restaurat şi 
ascultător.  Ierusalemul va deveni centrul lumii pentru educaţia religioasă.  După cum a 
explicat profetul Mica: 
 „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”  (Mica 4:1-2). 
 În sfârşit, Israelul va fi cu adevărat naţiunea model a lumii, exemplificând 
binecuvântările şi modul de viaţă pe care alte naţiuni se vor strădui să emuleze.  Dumnezeu 
îi va învăţa adevărul despre Sabatul Său – timpul sfânt să se tragă mai aproape de Dumnezeu 
în fiecare săptămână – pentru toţi oamenii (Isaia 66:23). 
 Zilele Sfinte ale lui Dumnezeu – care schiţează planul Lui de mântuire – vor fi de 
asemenea o parte importantă din închinăciunea lui Dumnezeu în această epocă viitoare.  
Dumnezeu chiar ne spune că reprezentativi ai naţiunilor înconjurătoare vor veni în fiecare an 
la Ierusalem ca să I se închine Lui în timpul marii sărbători de toamnă. 
 „Toţi cei ce vor mai rămânea din toate neamurile venite împotriva Ierusalemului, se 
vor sui în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, şi să prăznuiască 
sărbătoarea corturilor.  Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la 
Ierusalem ca să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, nu va cădea ploaie peste 
ele”  (Zaharia 14:16-17). 
 Gloria Israelului restaurat va străluci cu mult mai mult decât în epoca de aur a 
Israelului sub Solomon sau decât aceea a oricărei naţiuni sau împărăţii văzute vreodată în 
lume.  Totul se va întâmpla astfel pentru că Hristos va fi Capul naţiunii.  Prin Creatorul lui 
Israelul va câştiga „slavă şi de laudă între toate popoarele pământului”  (Ţefania 3:20).  
Israelul va deveni în sfârşit exemplul pe care Dumnezeu l-a intenţionat pentru el să fie. 
 Dumnezeu nu a uitat – nici nu va uita vreodată – promisiunile făcute lui Avraam, 
Isac şi Iacov.  Paginile istoriei şi profeţiile încă neîmplinite arată că Dumnezeu rămâne 
adevărat în fiecare amănunt al cuvântului Său. 
 
 

„Tremur pentru ţara mea  
când mă gândesc că Dumnezeu este drept;  
că dreptatea Lui nu poate dormi veşnic.” 

 
 „Dumnezeu care ne-a dat viaţă   
ne-a dat libertatea.  Şi pot fi sigure 

libertăţile unei naţiuni când noi am luat 
singura lor bază solidă, o convingere în 
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minţile poporului că libertăţile acestea 
sunt un dar al lui Dumnezeu?...Într-
adevăr, tremur pentru ţara mea când mă 
gândesc că Dumnezeu este drept; că 

dreptatea Lui nu poate dormi veşnic.”  
Thomas Jefferson, Preşedinte al Statelor 
Unite - 1801-1809. 

 
Partea ta în Planul lui Dumnezeu 
 
 Acum sosim la cea mai importantă întrebare la care tu va trebui să meditezi:  Ce se va 
întâmpla cu tine când profeţiile acestea se vor dezvălui?     
 În această carte am acoperit mult din istoria Israelului.  Am văzut cum aceşti oameni au 
fost împărţiţi în două naţiuni, cum ei s-au întors dela Dumnezeu şi cum au fost duşi în 
captivitate.  Am examinat profeţiile biblice şi dovezile istorice care indică spre Anglia, Statele 
Unite şi alte popoare de descendenţă britanică drept descendenţii moderni ai lui Iosif, tatăl 
patriarh al triburilor Israelite ale lui Efraim şi Manase.  Am revizuit profeţiile care dezvăluie ce 
se va întâmpla cu popoarele acestea înainte şi după reîntoarcerea lui Isus Hristos.  Fiecare 
naţiune depe pământ va fi afectată de căderea şi restaurarea lor. 
 Tu ai o alegere.  Dacă vrei poţi să refuzi informaţia aceasta.  Nimeni nu te poate forţa s-o 
accepţi.  Povestirea este atât de necrezut încât multă lume simplu refuză să o creadă.  Ei preferă 
să-şi raţionalizeze calea lor în jurul ei.  Dar preţul este foarte ridicat.  Fie că Dumnezeu este 
adevărat promisiunilor Sale, sau nu este.  Dacă este, fiecare promisiune şi prezicere pe care a 
făcut-o El se va împlini – la fel cele bune ca şi cele rele. 
 În hotărârea cărui curs să iei, aminteşte-ţi ce le-a spus Dumnezeu vechilor Israeliţi după 
ce le-a explicat termenii relaţiei pe care ei urmau s-o aibă cu El:  „Iau azi cerul şi pământul 
martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. 
Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultând de 
glasul Lui, şi lipindu-te de El: căci de El atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale”  (Deuteronom 
30:19-20). 
 Dumnezeu de asemenea ne spune că El „porunceşte acum tuturor oamenilor de 
pretutindeni să se pocăiască; pentrucă a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate…”  
(Faptele Apostolilor 17:30-31).  Avertismentele Sale sunt aplicabile egal atât Israeliţilor cât şi 
ne-Israeliţilor.  Totuşi, El promite protecţie pentru furtuna care va veni unui grup din aceia care 
se întorc la El cu pocăinţă adevărată (Apocalipsa 3:10; 12:13-17). 
 Isus ne spune asemănător:  „Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să 
scăpaţi de toate lucrurile acestea, cari se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului 
omului”  (Luca 21:36). 
 Dumnezeu nu ne părăseşte în întuneric.  El ne dezvăluie ce aşteaptă în viitor pe Statele 
Unite, Anglia şi popoarele de descendenţă britanică şi restul lumii.  După cum spun Scripturile:  
„Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci”  
(Amos 3:7). 
 Autorii şi editorii acestei cărţi, în serviciul Creatorului tuturor raselor şi popoarelor, au 
arătat ce păăstrază viitorul pentru multe naţiuni şi popoare dacă ele nu se pocăiesc (Ieremia 18:7-
8).  Ca şi profetul Ezekiel, căruia i-a fost dată sarcina de a fi „păzitor peste casa lui Israel”  
(Ezekiel 3:17-19; 33:1-7), la fel te îndemnăm să accepţi şi să urmezi instrucţiunile lui Dumnezeu 
astfel ca şi tu să fii binecuvântat şi protejat de El. 
 Viitorul tău depinde de decizia ta.  Să ai înţelepciunea şi caracterul să alegi înţelept! 
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Citit recomandat 

 
 Dacă doreşti să afli mai mult despre temele şi subiectele menţionate în cartea aceasta, noi 
sugerăm ca să ceri următoarele cărţi care sunt gratuite: 
 

• Are We Living in the Time of the End?  –  Trăim  noi în Epoca Sfârşitului? 
• God's Holy Day Plan - The Promise of Hope For All Mankind – Planul Zilelor Sfinte ale 

lui Dumnezeu: Promisiunea de speranţă pentru omenire. 
• Holidays or Holy Days: Does It Matter Which Days We Keep? – Zile de Sărbătoare sau 

Zile Sfinte: are importanţă ce zile observăm? 
• Is the Bible True? – Este Biblia adevărată? 
• Sunset to Sunset - God's Sabbath Rest – Dela Apus la Apus: Sabatul de odihnă a lui 

Dumnezeu 
• The Book of Revelation Unveiled – Cartea Apocalipsa Dezvăluită 
• The Church Jesus Built   —  Biserica clădită de Isus 
• The Gospel of the Kingdom – Evanghelia Împărăţiei 
• The Road to Eternal Life – Calea spre viaţa veşnică 
• The Ten Commandments – Cele Zece Porunci 
• The United States and Britain in Bible Prophecy – Statele Unite şi Marea Britanie în 

profeţie 
• What is Your Destiny? – Care este destinul tău? 
• You Can Understand Bible Prophecy – Şi tu poţi înţelege profeţia Bibliei 
• The Good News Magazine – Revista Veşti Bune 
 
Toate sunt gratuite dela oricare din birourile pe lista de mai jos sau le poţi cobora depe 
Internet la: www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.html  
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ADRESELE POŞTALE DIN ÎNTREAGA LUME 
 
AMERICA DE NORD, DE SUD ŞI CENTRALĂ 
 
Statele Unite: United Church of God 
P.O. Box 541027    
  
Cincinnati, Ohio 45254-1027 
Phone (513) 576-9796  Fax (513) 576-9795 
Web site: www.gnmagazine.org   
E-mail: info@ucg.org   
Canada: United Church of God-Canada  
Box 144, Station D  
Etobicoke, ON M9A 4X1 Canada  
Phone: (905) 876-9966, (800) 338-7779 
Fax: (905) 876-0569 
Web site address: www.ucg.ca  
Caraibe: United Church of God 
P.O. Box N8873, Nassau, Bahamas 
Phone: (242) 324-3169  Fax: (242) 364-5566 
Martinique: Eglise de Dieu Unie-France    
127 rue Amelot, 75011 Paris, France 
Zonele vorbind spaniola:   
Iglesia de Dios Unida, P.O. Box 541027 
Cincinnati, OH 45254-1027, U.S.A. 
Phone: (513)576-9796 Fax (513) 576-9795 
E-mail: info@ucg.org     
 
  EUROPA 
 
Insulele Britanice: United Church of God 
P.O. Box 705  
Watford, Herts, WD 19 6FZ, England 
Phone: 020-8386-8467  Fax: 020-8386-1999 
Web site: www.goodnews.org.uk   
Franţa: Eglise de Dieu Unie-France 
127 rue Amelot, 75011 Paris, France  
Germania: 
Vereinte Kirche Gottes/Gute Nachrichten 
Postfach 30 15 09, D-53195 Bonn, Germany  
Phone: 0228-945-4636  Fax: 0228-945-4637 
Italia: La Buona Notizia, Chiesa de Dio Unita 
Casella Postale 187, 24121 Bergamo Centro, Italy 
Phone şi Fax: (+39) 035-452-3573 
Web site: www.labuonanotizia.org 
E-mail: info@labuonanotizia.org  
Olanda: P.O. Box 93, 2800 AB Gouda, Netherlands 
Scandinavia: Guds Enade Kyrka 
P.O. Box 3535, Stockholm, Suedia 
Phone:  (+44) 20-8386-8467  Fax: 0046 0142-10340 
 
 
 
 
  AFRICA 
 

Africa de Est: Kenia, Tanzania şi Uganda: 
United Church of God-Kenia 
P.O. Box 75261, Nairobi, 00200, Kenia 
E-mail: kenya@ucg.org , Web site: 
www.ucgeastafrica.org    
Ghana: P.O. Box 3805 Kumasi, Ghana 
E-mail: ghana@ucg.org  
Mauritius: P.O. Box 53, Quatre Bornes, Mauritius 
Nigeria: United Church of God-West Africa 
P.O. Box 1715, Yaba, Logos, Nigeria 
Phone: 234-1-791-8009, E-mail: nigeria@ucg.org  
Africa de Sud, Botswana, Lesotho, Namibia şi 
Swaziland:  
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: P.O. Box 23076, Kitwe, Zambia 
Phone: (02) 226-076 E-mail: zambia@ucg.org  
Zimbawe: P.O. Box 928, Causeway, Harare, 
Zimbabwe 
Phone: 011716273 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 Estate, 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 NAŢIUNILE 
NEMENŢIONATE  
 
United Church of God 
P.O. Box 541027 
Cincinnati, OH 45254 – 1027, U.S.A. 
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 pastori şi congregaţii prin 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.  Însărcinarea noastră 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 mesagiu 
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 prin 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. 
 
Pastorii noştri sunt disponibili pentru sfaturi, să răspundă la întrebări şi să explice Biblia . 
Dacă doreşti să iei legătura cu un pastor sau să vizitezi una dintre congregaţii, te rugăm să ne 
scrii la una dintre adresele cele mai apropiate sau ia legătura prin telefon. 
 
Pentru informaţii suplimentare: Poţi folosi calculatorul tău 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 coborârea broşurilor direct de pe Internet foloseşte adresa următoare: 
www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm .

 
 
 
 


