
 

Are Israel viitor? 

Materialul de fata abordeaza subiectul Israel si viitorul doar din punct de vedere Biblic. 

Scopul este de a pune la dispozitia cititorului o argumentare concisa pe versete in 

contextul temei tratate.  

Sunt doua scoli de gindire in privinta Israelului in relatie cu Biserica si evenimentele 

timpurilor din urma. Prima scoala de gindire afirma ca Israelul va continua sa existe in 

planurile lui Dumnezeu si ca biserica nu a luat locul Israelului. A doua scoala de gindire 

spune ca Biserica a inlocuit Israelul in planul lui Dumnezeu, si ca atare Israel nu are 

viitor ca natiune. Aceasta se numeste teologia inlocuirii.  Ce zice Scriptura despre aceste 

lucruri? 

 

Domnul Cristos anunta ca in viitor Israel il va recunoaste 

Una din ultimele afirmatii ale Domnului Cristos catre natiunea lui Israel este redata cu 

urmatoarele cuvinte: Iată că vi se lasă casa pustie; căci vă spun că deacum încolo nu 

Mă veţi mai vedea pînă cînd veţi zice: “Binecuvîntat este Cel ce vine în Numele 

Domnului!” (Matei 23:38,39) 

 

Observam ca Domnul Cristos anunta ca va veni o zi in viitor cind natiunea Israelita il va 

recunoaste oficial pe Mesia cind El va veni din nou pentru ei. Chiar daca ei L-au 

rastignit, va fi in viitor o ocazie cind vor zice binecuvintat este Cel ce vine in Numele 

Domnului ! Daca ar fi fost altfel, El ar fi incheiat cu ei cu alte cuvinte.  

 

Imparatia lui Israel va fi instaurata in viitor  

Deci apostolii, pe cînd erau strînşi laolaltă, L-au întrebat: ,,Doamne, în vremea 

aceasta ai de gînd să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?``El le -a răspuns: ,,Nu este 

treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le -a păstrat supt 

stăpînirea Sa.  (Fapte 1:6,7) 

Cind ucenicii intreaba cind va fi instaurata din nou imparatia lui Israel, Domnul Cristos 

nu neaga existenta viitoarei imparatii a lui Israel. Corectia pe care o aduce El ucenicilor 

este cu privire la curiozitatea lor in ce priveste timpul instaurarii imparatiei lui Israel: 

,,Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele…Daca lucurile ar fi stat alfel El 

l-ar fi spus ca nu se mai pune problema unei Imparatii a lui Israel. Versetele de mai sus 

dau validitate imparatiei de o mie de ani, asa cum vom vedea mai tirziu. Impraratia de o 

mie de ani este o promisiune in primul rand pentru Israel. 

 



 

 

Domnul Cristos vorbeste despre o imparatie viitoare, reala, unde ucenicii 

vor sta la masa cu El; ei vor administra natiunea lui Israel 

De aceea va pregatesc Imparatia, dupa cum Tatal Meu Mi-a pregatit-o Mie, ca sa 
mancati si sa beti la masa Mea in Imparatia Mea si sa sedeti pe scaune de domnie, ca 
sa judecati pe cele douasprezece semintii ale lui Israel." (Luca 22:29,30)  

Limbajul Domnului Cristos este simplu, legat de realitate, si nu face aluzie la nici o 
metafora. Aceste versete trebuie luate intr-un mod literal. 

 

O intrebare directa si un raspuns absolut. Dumnezeu nu a lepadat pe Israel! 

Întreb dar: ,A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?` Nicidecum! (me genoito)-  

Romani 11:1  

 

In Romani, Pavel dezvolta cea mai elaborata doctrina a mantuirii. In cadrul acestei 

epistole, dedica un intreg capitol faptului ca Israel are un viitor ca natiune in planul lui 

Dumnezeu. La intrebarea daca Dumnezeu a lepadat pe Israel, raspunsul este un nu 

absolut. Negatia nicidecum (me genoito) in textul original are o valuare absoluta. Iata 

un alt exemplu de negatie absoluta identica cu cea dintai: Ce vom zice dar? Să păcătuim 

mereu, ca să se înmulţească harul? Nicidecum (me genoito)!  Romani 6:1,2  

 

In contextul epistolei catre Romani cap 11 Israel este vazut ca natiune, chiar daca evreii 

faceau parte si din Biserica. De aceea Domnul Cristos a folosit apostoli pentru evrei si 

apostoli pentru neamuri. Căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiaţi împrejur, 

făcuse şi din mine apostolul Neamurilor (Gal. 2:8). Consiliul de la Ierusalim descris in 

Faptele Apostolior (15:1-43) a decis ca neamurile sa nu tina legea dar in ce priveste pe 

crestinii dintre evrei ei continuau sa participe in sarbatorile evreiesti. Pastrarea 

sarbatorilor iudaice de catre evreii credinciosi nu a fost interzisa de Domnul Cristos! 

Vedem asta pe tot parcursul cartii Faptelor Apostolilor. Rostul tinerii sarbatorilor a fost 

pastrarea identitatii nationale. Si astazi bisericile mesianice tin sarbatorile Vechiului 

Tstament. Chiar Pavel a facut asa. Ia-i cu tine, curăţeşte-te împreună cu ei, şi cheltuieşte 

tu pentru ei, ca să-şi radă capul. Şi astfel vor cunoaşte toţi că nu este nimic adevărat 

din celece au auzit despre tine, ci că şi tu umbli întocmai după rînduială, şi păzeşti 

Legea (F.A. 21:24). Crestinii ne-evrei nu trebuie sa participe in astfel de ceremonialuri.  

 



 

Israel are un viitor ca natiune datorita harului lui Dumnezeu 

Tot aşa, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri, prin har……ce va fi 

primirea lor din nou, decît viaţă din morţi? (Romani 11: 5, 15) 

Harul da o a doua sansa nu numai individului, dar si natiunii lui Israel, datorita 

legamintului Avraamic despre care vom discuta pe scurt putin mai departe.  

Expresia viata din morti are dubla semnificatie. In primul rind este referinta la 

regenerarea spirituala a lui Israel, iar in al doilea rind instaurarea lui Israel ca natiune 

sfanta.  

 

Natiunile care privesc cu dispret la starea prezenta a lui Israel  

sunt in mod sever avertizati de apostolul Pavel  

Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate… nu te făli faţă de ramuri…caci daca nu a 

crutat Dumnezeu ramurile firesti, nu te va cruta nici pe tine (Romani 11:17, 18, 21)  

 

Imparatia lui Israel va fi restaurata  

cind numarul celor mantuiti dintre natiuni va fi implinit  

Credinciosii ne-evrei trebuie sa fie atenti  

cum privesc la impietrirea lui Israel 

Fraţilor, pentruca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: 
o parte din Israel a căzut într'o împietrire, care va ţinea pînă va intra numărul deplin 
al Neamurilor. Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul va 
veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiurile dela Iacov. (Romani 11:25,26) 
 
Credinciosii din Roma (ca si noi cei de astazi) aveau tendinta sa se considere singuri 
intelepti, negind un viitor pentru Israel. Deaceea Pavel le face cunoscut un mister, si 
anume, ca Israel ca natiune de oameni mantuiti, are un loc in planul lui Dumnezeu. 
Lucrul acesta se va intimpla cind numarul fix de oameni mantuiti dintre natiuni, adica 
Biserica, va fi implinit.   
 
Inca de pe vremea lui Pavel, bisericile dintre natiuni cresteau, in timp ce crestinii evrei 
stagnau ca numar. Din secolul II majoritatea bisericilor erau formate mai mult din ne-
evrei. Asa cum Pavel a spus intr-un mod revelat, Israel cazuse intr-o impietrire care este 
prezenta si in zilele noastre, si care se va incheia cind numarul neamurilor va fi implinit.  
Dupa aceea va veni Mesia pe Muntele Sionului pentru mantuirea intregii natiuni a lui 
Israel. Iata exemplificat lucrul acesta de profetul Zaharia:  Ci Domnul se va 
arăta…picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în faţa 
Ierusalimului… Şi Domnul va fi împărat peste tot pămîntul. În ziua aceea, Domnul va 

fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume…Ei vor locui în el, şi nu va mai fi 
niciun blestem în el; Ierusalimul va fi liniştit… (Zaharia 14:3,4,11) 



 

Israelul va avea o a doua sansa datorita legamantului Avraamic 

Legamantul Avraamic este irevocabil  

si nu poate fi desfintat de legea lui Moise 

În ce priveşte Evanghelia, ei sînt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce 

priveşte alegerea, sînt iubiţi, din pricina părinţilor lor. Căci lui Dumnezeu nu-I pare 

rău de darurile şi de chemarea făcută. (Romani 11:28,29) 

Versetul: Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută 

(ametameleta gar ta charismata kai he klesis tou theou) se traduce corect din 

limbajul original in felul urmator: caci irevocabile sunt darurile si chemarea lui 

Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu va renunta la Israel niciodata. Desigur, l-a trecut prin 

cele mai crunte incercari in istoria omenirii, dar se va indura de el la sfirsit, datorita 

legamantului Avraamic care este irevocabil.  

  

Dumnezeu a lucrat cu Israel cu doua legaminte: legamantul Avraamic si Mosaic. Primul 

este permanent, al doilea a fost temporar. Prin faptul că zice: ,,Un nou legămînt``, a 

mărturisit că cel dintîi este vechi; iar ce este vechi, ce a îmbătrînit, este aproape de 

peire. (Evrei 8:13) Legamantul cel vechi aici este legea. Noul Legamant este legamantul 

Avraamic actualizat pentru Israel si neamuri. 

Iată ce vreau să zic: un testament, pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, nu poate 

fi desfiinţat, aşa ca făgăduinţa să fie nimicită, de Legea venită după patru sute trei zeci 

de ani. (Galateni 4:17) Legea, care e data dupa 430 de ani, nu putea anula legamantul 

Avraamic care avea in el toate promisiunile lui Dumnezeu. Legea nu avea nici o 

promisiune, ci punea acentul pe performanta omului care ducea la faliment. Deaceea s-a 

si abrogat ca legamant. Dumnezeu a folosit legea ca sa dovedeasca omului incapacitatea 

lui de mantuire sau sfintire propie.  

In acord cu legea Mosaica, Israel nu are a doua sansa ca natiune. Dar aceasta lege, avind 

un caracter tempor ca si legamant intre Dumnezeu si Israel, fiind inlocuita de Noul 

Legamant, Israel primeste a doua sansa.  

 

Legamantul Davidic se refera si la faptul ca Domnul Cristos  

va fi Imparat peste Israel in imparatia de o mie de ani 

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. (2 Samuel 7:12-13) 

 



 

In imparatia de o mie de ani Ierusalimul va fi capitala lumii,  
iar Mesia va conduce lumea, ne spun profetii Isaia si Mica 

 

 Se va întîmpla în scurgerea vremurilor, că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca 
cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate neamurile se vor 
îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el, şi vor zice: ,,Veniţi, să ne 
suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi 
să umblăm pe cărările Lui.`` Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim cuvîntul 
Domnului. El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de 
popoare; aşa în cît din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare: 
nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa războiul. 
(Isaia 2:2-4) 

El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din 
săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; niciun neam nu va mai 
trage sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa să facă război. (Mica 4:3) 

Templul din timpul Mileniului va fi construit sub indrumarea lui Mesia 

Şi să -i spui: ,,Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,,Iată că un om, al cărui nume este 
Odrasla, va odrăsli din locul lui, şi va zidi Templul Domnului. Da, El va zidi Templul 
Domnului, va purta podoabă împărătească, va şedea şi va stăpîni pe scaunul Lui de 
domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie, şi o desăvîrşită unire va domni între ei 
amîndoi.`` (Zaharia 6:12-13)  

 

Este posibil ca Templul care va fi construit intr-un viitor oarecare de catre evrei, si in 
care va intra Anticrist, sa nu fie acelasi cu Templul Mileniului. Versetele de mai sus 
vorbesc despre un Templu construit sub indrumarea lui Mesia care va fi centrul spiritual 
al lumii. Domnul Cristos va fi Imparatul natiunilor cit si Marele Preot.   

 

Profetul Ezechiel da detalii despre cum va fi impartita Tara Sfinta pe 
semintii in timpul Mileniului, iar Ierusalimul va avea un alt nume 

Şi din ziua aceea, numele cetăţii va fi: “Domnul este aici!” (Yaweh shammah!) -
Ezechiel 48:35. In contextul Mileniului Ierusalimul va primi un alt nume, si anume 
“Domnul este aici”,  sau pe langa numele cunoscut, va fi folosita si expresia pentru 
orasul Ierusalim “Domnul este aici”. Semnificatia este majora deoarece nu este vorba 
doar de prezenta spirituala a lui Dumnezeu, ci prezenta Domnului Cristos intru-n trup 
slavit ca Imparat si Preot. Ginditi-va ce majestic si infricosator este acest lucru!  
 
 



Tabelul de mai jos este tradus de la acest website: TruthNet.org 
Autorul da o descriere succinta a evolutiei evenimentelor din Ezechiel de la cap. 40-48 
ce tin de Templul Mileniului, revenirea Gloriei lui Dumnezeu la Templu, care este insasi 
persoana Domnului Cristos. Deasemenea se arata cum va fi impartit Ierusalimul si Tara 
Sfanta din punct de vedere administrativ.  

Ezechiel 

Cap. 40 

Prin viziuni de la Domnul, Ezechiel este adus la 

Ierusalimul din viitor. El este luat intr-un tur al curtilor si 

portilor Templului din Mileniu.  

Ezechiel 

Cap. 41 

Ezechiel este adus in Templu si in cladirile din jurul 

Templului.  

Ezechiel 

Cap. 42 

Ezechiel descrie camerele preotilor care slujesc  inaintea 

Gloriei Domnului; descrie dimensiunile exterioare a 

Templului.  

Ezechiel 

Cap. 43 

Ezechiel este martor la revenirea gloriei lui Dumnezeu, 

care este insusi Domnul Cristos. El se reintoarce la 

Templu, tronul Sau pamantesc, si domneste peste natiuni. 

Dupa aceea, Ezechiel descrie altarul Domnului.  

Ezechiel 

Cap. 44 

Ezechiel aude legile pentru cei care sunt admisi in aria 

Templului, inclusiv Printul, preotii si altii.  

Ezechiel 

Cap. 45 

Lui Ezechiel ii se spune cum Districtul Sfant o sa fie 

impartit, si cum propietati pentru Templu, Ierusalim si 

Print o sa fie distribuite.  

Ezechiel 

Cap. 46 

Lui Ezechiel ii se spune in ce mod trebuie sa se apropie 

oameni de Dumnezeu la Templu.  

Ezechiel 

Cap. 47 

Lui Ezechiel ii se spune despre un riu care incepe din 

Templu si se scurge in Marea Moarta, transformind-o intr-

o Mare Vie. Dumnezeu ii mai spune si despre frontierele 

periferice a natiunii.  

Ezechiel 

Cap. 48 

Lui Ezechiel ii se spune detaliile unde cele 12 semintii o sa 

fie localizate in relatie cu Districtele Sfinte. Ii se mai spune 

cum cele 12 porti ale Ierusalimului o sa fie stabilite.  

 

 

http://www.truthnet.org/Ezekiel/12-Ezekiel-41-48/Ezekiel-Chapters-41-48.htm


In Imparatia Milenara vor fi restaurate conditii asementoare Edenului 

Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; 
viţelul, puiul de leu, şi vitele îngrăşate, vor fi împreună, şi le va mîna un copilaş; vaca 
şi ursoaica vor paşte la un loc, şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mînca paie ca 
boul, pruncul de ţîţă se va juca la gura bortei năpîrcii, şi copilul înţărcat va băga mîna 

în vizunia basilicului.  (Isaia 11:6-8) 

“Lupul şi mielul vor paşte împreună, leul va mînca paie ca boul, şi şarpele se va hrăni 
cu ţărînă. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfînt,” zice 
Domnul.  (Isaia 65:25)  

 

Apocalipsa este o carte despre viitor 

plina de simboluri evreiesti 

Cheia interpretarii Apocalipsei o da chiar Domnul Cristos: Scrie dar lucrurile, pe cari 

le-ai văzut, lucrurile cari sînt şi cele cari au să fie după ele. (v. 19)  

Ce intelegem din ce spune Domnul Cristos? Doua lucruri sunt foarte clare.  

1. Apocalipsa este impartita in trei sectiuni: lucruri din trecut (ce ai vazut), lucruri din 

prezent (care sunt), si lucruri de viitor (cele care o sa fie dupa ele).  

2. Interpretarea cartii Apocalipsa se face in primul rind pornind de la felul cum este 

structurata cartea: trecut, prezent si viitor. Interpretarea simbolurilor se subordoneaza 

structurii cartii.  

 

In versetul 19 citat mai sus, expresia dupa ele (meta tauta) in limbajul original impune 

o cronologie stricta. Astfel, pana nu se rezolva lucrurile din prezent, nu pot aparea cele 

din viitor. La acest moment este bine sa definim in acord cu textul capitolului 1, care 

sunt lucrurile trecute, cele prezente, si cele viitoare. Iata un tabel ajutator:  

Lucrurile trecute Lucrurile prezente Lucrurile viitoare 

Capitolul 1:11-18 Capitolul 2 si 3 Capitolele 4-22 

Cristosul glorificat 
Descrierea celor sapte 

biserici 

Tronul de judecata, necazul 
cel mare, infringerea lui 
Anticrist si a armatelor lui. 
Imparatia de o mie de ani. 
Judecata de la tronul mare 
si alb. Nunta Mielului. 
Starea eterna. 

 

 

 



 

Trebuie subliniat ca lucrurile viitoare ale cartii Apocalipsa care incep cu capitolul 4 sunt 

introduse tot de expresia dupa aceea (meta tauta) de doua ori in acelasi verset.  

După aceste lucruri (meta tauta), m'am uitat, şi iată că o uşă era deschisă în cer. 

Glasul cel dintîi, pe care -l auzisem ca sunetul unei trîmbiţe, şi care vorbea cu mine, mi 

-a zis: ,,Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ce are să se întîmple după aceste lucruri (meta 

tauta)! Cap. 4:1  

Luand in considerare structura de mai sus, cit si aspecte de gramatica ale limbajului 

original, rezulta ca Apocalipsa majoritar este o carte a viitorului, si anume, de la 

capitolul 4 la 22.  

Aceasta distinctie este necesara, deoarece in ce urmeaza vom vedea ca simbolistica 

evreiasca este prezenta in viitor, demonstrand astfel ca Israel are un viitor ca 

natiune.  

Cristos va imparatii impreuna cu Biserica peste natiuni 
 in imparatia de o mie de ani 

Celui ce va birui şi celui ce va păzi pînă la sfîrşit lucrările Mele, îi voi da stăpînire peste 
Neamuri. Le va cîrmui cu un toiag de fer, şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am 
primit şi Eu putere dela Tatăl Meu. (Apoc. 2:26-27) 
 
Multe din promisiunile facute celor sapte biserici din Apocalipsa au aplicabilitate pentru 
imparatia de o mie de ani. Versetul citat demonstreaza ca va fi o perioada cind natiunile 
vor fi sub autoritatea directa a lui Cristos si a Bisericii Sale.  

Dumnezeu va reface semintiile lui Israel  

in timpul Necazului cel Mare   

Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din 

toate seminţiile fiilor lui Israel. Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii erau pecetluiţi; 

din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii; 

(Apoc. 7 :4,5) 

Dupa invazia Asiriana in regatul de nord a lui Israel, in anul 721 i.d.Hr, pe teritoriul tarii 

sfinte au ramas doar doua semintii, Iuda si Beniamin. Celelalte zece semintii luate in 

robie au fost imprastiate in imperiul Asirian. Astazi nu se mai stie despre ele.  

 

Dumnezeu va lua prin surprindere pe vrasmasii lui Israel cind, in timpul Necazului cel 

Mare, va da constientizarea multora raspinditi printre neamuri, ca sunt evrei si ca 

apartin semintiilor disparute. Ei vor fi o marturie a intelepciunii infinite a lui Dumnezeu 

si probabil ca vor face o evanghelizare printre cei care nu au auzit vreodata evanghelia.  



Templul va fi reconstruit,  

iar in timpul Necazului cel Mare  

va fi controlat de catre natiuni  

,,Scoală-te şi măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină în el. Dar 

curtea de afară a Templului lasă -o la o parte nemăsurată; căci a fost dată 

Neamurilor, cari vor călca în picioare sfînta cetate patruzeci şi două de luni. (Apoc. 

11:1-2) 

Pregatiri pentru reconstruirea Templului se fac de decenii. Arabii sunt ingroziti de 

perspectiva reconstruirii Templului. S-au scris volume despre acest subiect. Sunt 

informatii din abundenta pe internet. In mod special nu dau nici un link, pentru ca 

vreau sa provoc cititorul sa cerceteze acest subiect. Versetul de mai sus ne arata ca la un 

oarecare timp dupa reconstruirea Templului la Ierusalim, natiunile vor controla 

activitatea acolo. Este posibil ca, constructia lui sa fie facuta numai cu aprobarea 

internationala. Anticrist va intra in Templul reconstruit dindu-se drept Mesia  

(2 Tes. 2:4).  

 

O viziune de Templul ceresc  

reafirma loialitatea lui Dumnezeu fata de Israel  

in pofida calamitatilor din Necazul cel Mare   

 

Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis: şi s'a văzut chivotul 

legămîntului Său, în Templul Său. Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de 

pămînt, şi o grindină mare. (Apoc. 11: 19) 

Chivotul Legamantului era localizat in locul Preasfant din Cortul Intalnirii si mai tirziu 

din Templu. Chivotul avea multiple roluri, printre care putem enumera simbolul 

legamantului si locul ispasirii. Faptul ca cerul se deschide si in Templul lui Dumnezeu 

de acolo se vede Chivotul Legamantului ne vorbeste asa de clar ca Dumnezeu isi tine 

legamantul cu Israel chiar in mijlocul catastrofelor Apocaliptice, iar la sfirsit, ramasita 

credincioasa a lui Isral va fi salvata. Asa cum am spus de la inceput, cartea Apocalipsa 

abunda in simbolistica evreiasca, cu scopul precis de a ne arata ca Israel va fi o natiune 

credincioasa in viitor.  

 

 

 



Apartenenta lui Mesia la Israel  

este reafirmata prin viziunea ce o vede Ioan 

În cer s'a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna supt picioare, şi cu 

o cunună de douăsprezece stele pe cap. (Apoc 12: 1) 

Din nou o imagine plina de simbolistica evreiasca. Textul subliniaza ca semnul este 

mare (mega), adica de o importanta iesita din comun. In citeva versete este descrisa 

intreaga istorie a lui Israel ca acea natiune din care se naste Mesia ca om. De ce in 

mijlocul cartii Apocalipsa apare aceasta viziune? Pentru ca in capitolul urmator apare 

fiara, Anticrist, falsul Mesia care uraste pe Israel, neaga pe adevaratul Mesia, si care 

incearca sa distruga ramasita credincioasa a lui Israel. Dumnezeu va proteja in mod 

supranatural pe evreii credinciosi in vremurile Apocaliptice.  

  

Mielul sta pe muntele Sionului  

impreuna cu cei 144,000  

din cele douasprezece semintii a lui Israel  

Apoi m'am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau 

o sută patruzeci şi patru de mii, cari aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele 

Tatălui Său. (Apoc. 14:1) 

 

Iata pe cei 144,000 din cele douasprezece semintii a lui Israel recuperate de Dumnezeu, 

impreuna cu Domnul Cristos pe Muntele Sionului. Domnul Cristos va reveni pentru a 

instaura imparatia lui Israel si a implini promisiunile Vechiului Testament facute lor 

(F.A. 1:11).  

 

Imparatia de o mie de ani afirmata in mod plenar  

El a pus mîna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l -a legat 

pentru o mie de ani. … Şi am văzut sufletele celorce li se tăiase capul din pricina 

mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu, şi ale celorce nu se 

închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mînă.Ei au 

înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani…Ceilalţi morţi n'au înviat pînă 

nu s'au sfîrşit cei o mie de ani…Cînd se vor împlini cei o mie de ani, Satana va 

fi deslegat. (Apoc. 20:2,4,5,7) 

Versetele de mai sus afirma clar o perioada de o mie de ani. Dumnezeu isi duce la 

indeplinire planul initial in care conditile din Eden ruinate de primul Adam sunt 

restabilite de Domnul Cristos, al doilea Adam. Daca Dumnezeu nu ar oferi umanitatii o 

noua sansa pentru a experimenta conditile din Eden, ar insemna ca Satana ar fi mai 



puternic, reusind sa ruineze planul lui Dumnezeu. Dar cel rau nu va avea succes. 

Conceptul unei vieti ideale pamantesti oferita Israelului, si prin ei natiunilor, nu este 

doar o afirmatie la sfarsitul cartii Apocalipsa. In Noul Testament Domnul Cristos 

vorbeste despre inoirea tuturor lucrurilor, care este diferita ca lucrare de ce inseamna 

un cer nou si un pamant nou.  

Isus le-a răspuns: ,,Adevărat vă spun că, atunci cînd va sta Fiul omului pe scaunul de 

domnie al măririi Sale, la înoirea 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) 

 

Ierusalimul ceresc are 12 porti numite in acord cu semintiile lui Israel  

si are 12 temelii numite in acord cu cei 12 apostoli ai Mielului  

Şi mi -a arătat cetatea sfîntă, Ierusalimul, care se pogora din cer dela Dumnezeu, 

avînd slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de 

iaspis, străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare şi înalt. Avea 

douăsprezece porţi, şi la porţi, doisprezece îngeri. Şi pe ele erau scrise nişte nume: 

numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau trei 

porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei porţi; şi spre apus trei porţi. 

Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii, şi pe ele erau cele douăsprezece nume ale 

celor doisprezece apostoli ai Mielului. (Apoc. 21:10-14) 

 

Noul Ierusalim contine pentru eternitate numele celor 12 semintii a lui Israel si numele 

celor 12 apostoli. Cum indraznesc unii sa nege viitorul lui Israel si importanta care o are 

in planul de mantuire a lui Dumnezeu? Cei ce neaga viitorul lui Israel ca natiune 

credincioasa in imparatia de o mie de ani o fac din supunerea fata de traditia 

denominatiei din care provin, sau din cauza unui antisemitism disimulat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Concluzie:   

Dovezile in favoarea natiunii Israeliene ca o teocratie perfecta in timpul Imparatiei de o 

mie de ani sunt covirsitoare. Ignorarea elementelor profetice ale Vechiului si Noului 

Testament (in contextul in care pana si oamenii necredinciosi au un interes vadit in ce 

priveste viitorul lui Israel si al natiunilor) nu face decit sa fie in paguba bisericilor sau 

lucratorilor care nu isi avertizeaza turma despre ce va veni.  

Sunt multi pastori si lideri, inclusiv bisericile lor, care stau linistiti ca si cind nu se 

intimpla nimic in jurul lor. Eu nu pledez pentru senzationalism si panica, dar este 

intelept sa luam in considerare tot Cuvintul lui Dumnezeu.  

Sunt trei puncte de vedere majore cu privire la Mileniul. Le-am schitat doar, deoarece 

scopul acestui material este doar expunerea Biblica a lui Israel in relatie cu Mileniul.  

Amilenism inseamna negarea mileniului ca o perioada viitoare unde Domnul Cristos va 

imparatii pe pamant. Scenariul amilenist este bazat pe 2 Petru capitolul 2, unde Petru 

zugraveste doar partea finala a Zilei Domnului. Cei ce sustin amilenismul ignora voit o 

suma de dovezi din intreaga Scriptura. Amilenismul este din ce in ce mai mult 

abandonat ca escatologie.  

 

Postmilenismul afirma mileniul ca perioada de imparatia lui Cristos pe pamant, numai 

ca Biserica va crea o societate ideala, spun ei. Domnul Cristos doar va veni sa 

imparateasca si sa recunoasca succesul Bisericii in instaurarea imparatiei. Realitatea 

dovedeste ca Biserica apostaziaza (nu in totalitate), asa ca nu se pune problema 

schimbarii radicale a societatii facuta de crestini. Lideri euoropeni ca Tony Blair, cit si 

pastorul globalist Rick Warren, lucreaza impreuna de zor la implementarea mileniului 

umanisto-crestin (vezi aici). 

 

Premilenismul afirma imparatia lui Cristos pe pamant pentru o mie de ani, dupa ce El 

va curatii pamantul de Anticrist si cohortele lui. Biserica va fi rapita inainte de Necazul 

cel Mare.  

 

Pastor Paul Dan                                                                                                      Feb. 25, 2011 

http://www.guardian.co.uk/politics/2010/mar/14/tony-blair-faith-foundation-america

