
Erezia creștină și antisemitismul spiritual în cadrul bisericii 

 

*Când apare numărul paginii între paranteze, se referă la numărul paginii unde se găsește citatul în 

cartea în limba engleză) 

** Citatele biblice sunt din traducerea Cornilescu (dacă nu este specificat altceva) 

 

 Este foarte natural ca oamenii să aibă opinii diferite cu privire la ceea ce semnifică un anumit 

pasaj din Scriptură, dar atunci când perspectivele se abat atât de mult, ceea ce a fost simplu o 

înțelegere diferită poate, într-adevăr să devină erezie. Atunci când revizuim o multitudine de 

perspective prezente ale unor teologi creștini cu privire la Israel, devine foarte clar că metodologiile 

acceptabile pentru interpretarea Bibliei sunt ignorate în mod constant. Iar aceasta este pentru a 

promova înțelegeri cu privire la Israel care sunt în contradicție cu semnificația simplă pe care Biblia 

ne-o oferă din abundență în ceea ce privește o înțelegere corectă a termenului Israel. Astfel de teologi 

fac acrobații teologice pentru a-și justifica perspectivele lor că în Noul Testament și în cele mai 

profetice pasaje din Vechiul Testament, termenul de Israel face, de fapt, referire la Biserică, adică la 

toți cei care cred în Yeshua (Isus). Concluzia mea sinceră este că astfel de înțelegeri teologice sunt, 

adeseori, fondate într-un antisemitism autentic, și nu într-o examinare obiectivă a textului biblic. 

Recent, am primi o copie a unei cărți intitulată, „The Israel of God in Prophecy” (Israelul lui Dumnezeu 

în cadrul profeției). Cartea a fost scrisă de către Hans K. LaRondelle. În această carte, el doar repetă 

interpretarea obișnuită din aceleași pasaje care sunt foarte deformate și golite de semnificația simplă 

a textului, doar pentru a ajunge la concluzia că Dumnezeu a terminat cu poporul evreu în orice mod 

unic și bazat pe orice considerație față de legământul lui Dumnezeu făcut cu ei. LaRondelle spune 

ceea ce mulți teologi creștini cred și ceea ce un procent mare de școli teologice creștine învață. 

 Deoarece LaRondelle scrie, 

 „Implicația interpretărilor escatologice cu privire la Israel în Noul Testament este fără greș 

aceea că restricțiile etnice ale promisiunilor lui Dumnezeu față de Israel sunt împlinite în Hristos și 

Biserica Sa. Biserica apostolică s-a considerat a fi noul și adevăratul Israel al erei mesianice. Pavel nu 

caută o teocrație restaurată a Israelului național în Palestina.” (pag. 207-208) 

În scrierile sale, LaRondelle susține puternic că toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a dat 

lui Israel sunt nule și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să întoarcă poporul evreu înapoi în 

țara lui Israel sau să se miște în vreun fel ca într-o zi să aibă loc o mare zi a Mântuirii pentru poporul 

evreu la cea de-a doua venire a lui Isus. LaRondelle nu se vede ca teolog obișnuit al Teologiei 

Înlocuirii deoarece el spune, „Deci nu este corect să spunem că Biserica a înlocuit Israel. Ci mai 

degrabă, Biserica este continuitatea Israelului lui Dumnezeu vechi testamental; a înlocuit poporul 

evreu. Creștinii dintre neamuri nu reprezintă o entitate diferită sau separată de rămășița credincioasă 

a lui Israel.” (pag.210) Chiar dacă LaRondelle încearcă să prezinte o formă puțin diferă de Teologia 

Înlocuirii, modul în care se ocupă de textele biblice preferate pe care se bazează alți teologi ai 

Teologiei Înlocuirii este foarte asemănător. 



 Devreme în cartea sa, dl. LaRondelle afirmă că el nu preferă o înțelegere literală a textului 

biblic, ci ceea ce el și alții numesc o „Perspectivă Cristocentrică asupra întregii Sfintei Scripturi”. 

Această abordare îi permite lui și altor teologi asemănători să se distanțeze de semnificația literală a 

versetului și să prezinte o interpretare care, în mod convenabil, este de acord cu doctrinele lor 

preconcepute. El scrie, „...a recunoaște că doar Hristos este adevăratul interpret a Scripturilor sacre 

ale Israelului.” (pag. 3) Cu alte cuvinte, persoane ca și LaRondelle și alții care sunt de acord cu el, au 

fost desemnați să dezvăluie modul în care Hristos ar înțelege și ar interpreta Biblia. Nu este 

surprinzător pentru mine faptul că LaRondelle arată spre Luther, un cunoscut antisemit, și Calvin, un 

teolog reformat, pentru a-și justifica abordarea Scripturilor. „Atât pentru Luther cât și Calvin, 

escatologia a fost în mod esențial, cristocentrică,...” (pag. 8). S-ar părea că o astfel de înțelegere 

„cristocentrică”, l-a făcut pe Luther să facă următoarea afirmație cu privire la evrei. Când a fost 

întrebat, ce ar trebui să facem noi, creștinii cu astfel de oameni, adică evreii, care sunt respinși și 

condamnați? 

 „În primul rând, să se dea foc sinagogilor sau școlilor lor...Acest lucru trebuie făcut în onoarea 

Domnului nostru și a creștinismului, pentru ca astfel, Dumnezeu să vadă că noi suntem creștini…” 

 „În al doilea rând, vă sfătuiesc ca și casele lor să fie demolate și distruse.” 

 „În al treilea rând, recomand ca toate cărțile lor de rugăciune și scrierile din Talmud, în care 

sunt învățate atât de multă idolatrie, minciuni, blesteme și blasfemie, să fie luate de la ei.” 

 „În al patrulea rând, sfatul meu este ca rabinilor lor să le fie interzis să învețe de aici înainte 

despre durerea pierderii vieții și a membrelor...!” 

 „În al cincilea rând, sfatul meu este ca viza de intrare pe drumuri să fie complet desființată 

pentru evrei. Deoarece ei nu au ce căuta la țară…” 

 Astfel de citate sunt luate din secțiunea XI din cartea lui Martin Luther, „On the Jews and Their 

Lies” (Evreii și minciunile lor), publicată în 1543. 

 Există și mai multe declamații mai rele și mai antisemitice făcute de către Martin Luther, dar 

acestea ar trebui să fie suficiente ca și o dovadă că metodologia lui Luther nu a produs rezultatele 

care au demonstrat dragoste față de evrei. Ba din contră, au fost chiar materialele folosite de către 

naziști ca să-și justifice acțiunile și motivul pentru care, pentru majoritatea timpului, au păstrat tăcerea 

în timpul Holocaustului. Îl laud pe Dumnezeu pentru excepțiile pe care adevărații creștini le-au făcut 

pentru a salva viețile evreilor și a sta în opoziție față de imperiul nazist. 

 Dl. LaRondelle este de asemenea un adventist de ziua a șaptea care scrie că denominațiunea 

sa „a primit o călăuzire specială de a atrage toți ochii pe Hristos ca și centrul nădejdii în interpretările 

lor profetice.” (pag.9) 

 De asemenea, este foarte dezamăgitor că utilizarea limbii originale este aproape absentă la el, 

și că studiile sale sunt bazate pe traducerea New International Version (NIV) a Bibliei. O astfel de 

traducere este o parafrazare și deseori transmite traducerile sale bazat pe anumite prejudecăți 

teologice, în loc de a folosi o traducere adevărată și exactă a textului. Niciun student serios al Bibliei 

nu ar folosi vreodată traducerea NIV ca și bază pentru a interpreta Scripturile. 



 De-a lungul cărții lui LaRondelle, are loc o comparație între teologia care separă Biblia în 

perioadă după evenimente și cei care nu fac asta. Deși există câțiva factori care definesc 

dispensaționalismul, pentru scopul lui LaRondelle, el limitează în principal acestă discuție la problema 

dacă este corect să înțelegem o diferență între Biserică și Israel de-a lungul revelației Cuvântului lui 

Dumnezeu. Dispensaționaliștii afirmă puternic o distincție între Biserică și Israel, în timp ce cei din 

gruparea opusă nu fac asta și de fapt înțeleg Israelul și Biserica ca și una și aceeași entitate spirituală. 

Ce se află într-adevăr la inima acestei discuții?  

 Majoritatea teologilor reformați (calviniști) și teologilor adepți ai Teologiei Înlocuiri cred că 

Dumnezeu a încheiat toate legămintele Sale cu urmașii lui Iacov, adică poporul evreu. Așadar, nu mai 

există nicio relevanță spirituală în țara Israel și este incorect să crezi că Dumnezeu este cel care-l 

aduce înapoi pe poporul evreu în zilele din urmă. Cu toate acestea, dispensaționaliștii afirmă că 

Dumnezeu încă recunoaște poporul evreu într-un mod unic și, bazat pe numeroasele pasaje profetice, 

El într-adevăr va întoarce majoritatea evreilor înapoi în țara Israel în zilele din urmă și va conduce un 

număr semnificativ de evrei la mântuire odată cu a doua venire a Sa. În mod evident, aceste diferențe 

vor aduce la diferite perspective cu privire la evenimentele din zilele din urmă. Astfel de diferențe vor fi 

studiate pe scurt în acest articol. 

 Un alt element important al teologiei lui LaRondelle se găsește în însăși titlul cărții, „The Israel 

of God in Prophecy” (Israelul lui Dumnezeu în cadrul profeției). Termenul de „Israelul lui Dumnezeu” 

se găsește în Galateni 6:16. La cine se referă Pavel când folosește această frază? 

 Nu am nicio problemă să spun că fraza „Israelul lui Dumnezeu” se referă la întreaga omenire 

care au experimentat sau vor experimenta răscumpărarea eternă prin Mesia Yeshua (Isus Hristos). Cu 

alte cuvinte, este în mod evident, acceptabil și corect să înțelegem acest termen, Israelul lui 

Dumnezeu, ca făcând referire la Biserică. Termenul de Biserică în greacă este cuvântul ἐκκλησία. 

Acest cuvânt este de fapt compus din două cuvinte ἐκ care înseamnă „din” sau „dintr-o” și cuvântul 

καλέω care înseamnă „eu chem”. Așadar, termenul de Biserică se aplică acelor persoane care au fost 

chemate din sau au fost chemate dintr-o locație să meargă în alta. Acest cuvânt grecesc este folosit în 

traducerea grecească a Torei (Septuaginta) și face referire la poporul Israel care, deoarece au ținut 

Paștele, sunt chemați din Egipt, pentru a fi relocați în Țara Israel. Este foarte semnificativ faptul că 

Duhul Sfânt i-a inspirat pe scriitorii Noului Testament să folosească cuvântul ἐκκλησία pentru a face 

referire la cei care au experimentat mântuirea prin moartea lui Yeshua pe cruce, care a avut loc, de 

asemenea, în ziua 14 din luna Nissa, adică de Paște. Fiind mântuit, credinciosul este chemat din 

lumea aceasta să intre într-o țară nouă, împărăția lui Dumnezeu. 

 Problema care se ridică este în modul în care oamenii înțeleg termenul de biserică în ziua de 

astăzi. Majoritatea oamenilor aud cuvântul biserică și se gândesc la ceva ce nu are legătură poporul 

evreu și reprezintă ceva complet diferit de învățăturile lui Moise și ale profeților. Este foarte comun ca 

oamenii să gândească că evreii trebuie să se convertească ca să fie parte din Biserică și să înceteze 

să mai fie evrei. Când de fapt, în realitate, cuvântul convertire nu este un cuvânt potrivit pentru evrei 

sau neamuri. Ci mai degrabă, cuvântul potrivit este pocăință. Evanghelia este pentru întreaga 



omenire, și toți cei care au fost inițial parte din Israelul lui Dumnezeu au fost au fost evrei și de fapt, o 

întâlnire a trebuit să aibă loc în Ierusalim pentru a determina dacă cei dintre neamuri chiar pot face 

parte din Biserică fără să se convertească la Iudaism mai întâi (vezi Faptele Apostolilor capitolul 15). 

Distincția dintre cei doi termeni, Israel și Biserică, pe care dispensaționaliștii o subliniază, este de a 

reaminti oamenilor că Dumnezeu nu a terminat cu poporul evreu sau cu țara Israel. Atât țara Israel cât 

și poporul evreu încă păstrează un loc semnificativ în planurile lui Dumnezeu pentru zilele din urmă. 

Din păcate, teologii adepți ai Teologiei Înlocuirii, care se află în creștere ca procent printre „creștini”, 

resping o înțelegere literală sau simplă a Sfintelor Scripturi pentru a putea proclama cu bucurie 

retorica lor antisemită. Spre exemplu, LaRondelle afirmă că „Biserica va înlocui națiunea cel respinge 

pe Hristos.” (pag.101) 

 Deși majoritatea poporului evreu l-au respins, într-adevăr pe Yeshua, vă rog să observați că 

atunci când Pavel ajunge în Ierusalim, i se spune despre miile de evreu care au crezut (vezi Fapte 

21:20). De fapt, mulți evrei au acceptat Evanghelia; și totuși LaRondelle spune, „Biserica lui Hristos nu 

este separată de Israelul lui Dumnezeu, ci doar de națiunea evreilor care l-au respins pe Hristos.” 

(pag. 102) El scrie, de asemenea, „...toate lucrurile pe care Israel le-a reprezentat, ca și poporul de 

legământ al lui Dumnezeu, el le aplică acum la Biserică…” (pag. 105) „Biserica ocupă acum locul 

Israelului etnic care l-au respins pe Hristos…” (pag 131) Pentru LaRondelle „...Israel a devenit în mod 

persistent necredincios față Dumnezeu care a încheiat un legământ cu ei, și astfel Domnul a luat 

moștenirea de la Israel.” (pag 137). Pentru a susține această proclamație finală, LaRondelle oferă 

Ieremia 17:1-4, 15:13-14. În mod evident aceste pasaje au fost alese deoarece vorbesc despre Iuda 

care merge în Exil și mânia lui Dumnezeu care arde asupra lui Iuda pentru totdeauna. În timp ce este 

adevărat că Dumnezeu a fost foarte mânios pe Iuda, această mânie nu a interzis întoarcerea 

poporului evreu în țara promisă după cei șaptezeci de ani petrecuți în exilul babilonian. 

 Cu toate acestea, LaRondelle ratează acest lucru, în timp ce scrie, „Odată cu respingerea 

Israelului, ca și o națiune fără credință, Dumnezeu a respins țara Israelului și nu a mai considerat-o 

sub binecuvântarea Sa.” (pag 137). Aceste cuvinte dure sunt împotriva poporului evreu și se află în 

mod clar în contradicție cu ceea ce se spune într-un capitol din profeția lui Ieremia, pe care 

LaRondelle îl subliniază, și anume, capitolul 31. Acest capitol este locul unde este menționat Noul 

Legământ în Vechiul Testament și atât LaRondelle cât și eu înțelegem că are o mare semnificație. 

Ceea ce este foarte tulburător este faptul că LaRondelle ignoră complet această porțiune a Scripturii 

care conține Noul Legământ și care are, de asemenea, o promisiune extraordinară a lui Dumnezeu în 

care El spune că va aduce poporul înapoi în Țară și își va reînnoi relația Sa de legământ cu poporul 

evreu. De ce LaRondelle nu oferă niciun comentariu cu privire la modul în care capitolul se încheie? 

 

ּ ש ְל ֹאור ֹיוָמ ם, ֹכה ָא ַמ ר ְי הָו ה  ׁ ֶש ֶמ   ׁ ֹקת ָי ֵר ַח ְו ֹכוָכ ִב ים, ֹנֵת ן  ֻׁ ָי ; ְל ֹאור ָל ְי ָל ה, ֺח ֻׁ ָל יוֹרַג ע ַה ֻׁ ֶי ֱה ּמו ַג ֻׁ ְי , ם ַו

 הָו ה ְצ ָב ֹאות

ְש ֹמו ֶל ה-ִא ם. ׁ  ֻׁ ִק ים ָה ֵא ֻׁ ּשו ַה ֺח  ׁ ְל ָפ ַנ י, ָי ֺמ  ֻׁ ְב ּתו; ְי הָו ה-ְנ ֺא ם--ִמ ֻׁ ְש  ׁ ְש ָר ֵא ל ִי   ׁ ֹגוי ְל , ַֻג ם ֶז ַר ע ִי  ֻׁ ִמ ְה ֹיות

ָי ִמ ים-ָֻכ ל--ָפ ַנ י ֻׁ  ַה



ֻׁ -ִא ם, ֹֻכה ָא ַמ ר ְי הָו ה ָש ַמ ִי ם ִמ ְל ַמ ְע ָל הִי  ׁ ּדו  ֻׁ ָט ה, ֶא ֶר ץ-ְו ֵי ָח ְק ּרו ֹמוְס ֵד י, ַמ ֻׁ ְב ָכ -ַֻג ם: ְל ָמ ֻׁ ֲא ִנ י ֶא ְמ ַא ס

ְש ָר ֵא ל-ל  ׁ  ,ֶז ַר ע ִי 

ּשו-ָֻכ ל-ַע ל  ׁ ֶש ר ָע   ׁ  .ְי הָו ה-ְנ ֺא ם--ֲא 

 „Așa vorbește Domnul, care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna și stelele să 

lumineze noaptea, care întărâtă marea și face valurile ei să urle, El, a căruit Nume este Domnul 

oștirilor: «Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, și neamul lui Israel va înceta pe 

vecie să mai fie un neam înaintea Mea!» Așa vorbește Domnul: «Dacă cerurile sus pot fi măsurate și 

dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda și Eu pe tot neamul lui Israel, pentru 

tot ce a făcut, zice Domnul.»” Ieremia 31:35-37 

 În plus, LaRondelle nu menționează toate profețiile numeroase care promit că în zilele din 

urmă, Dumnezeu va aduce poporul evreu înapoi în țara Israel. Spre exemplu, în Ieremia capitolul 23, 

există o profeție extraordinară despre credincioșia lui Dumnezeu în cuvântul Său cu privire atât la 

poporul evreu cât și la țara Israel. 

ֵב ץ ֶא ת ֻׁ ֶש ר-ַו ֲא ִנ י ֲא ַק  ׁ ֹכל ָה ֲא ָר ֹצות ֲא  ֻׁ ְש ֵא ִר ית צֹׁאִנ י ִמ ִש ֹבִת י ֶא ְת ֶה ן ַע -ׁ   ׁ ָש ם ַו ֲה   ׁ ִת י ֹאָת ם  ֻׁ ַד ְח ֻׁ ִה

וָפ ּרו ְו ָר ּבו׃ ַו ֲה ִק ֹמִת י-ל ֻׁ  ְנ ֵו ֶה ן

ָפ ֵק ּדו ְנ ֺא ם-ִי יְר ּאו ֹעוד ְו לֹׁא-ָר ֻעום ְו לֹׁא ֲע ֵל יֶה ם ֹרִע ים וְ  ֻׁ ּתו ְו לֹׁא ִי ֻׁ  ְי הָו ה׃-ֵי ַח

ָב ִא ים ְנ ֺא ם ֻׁ ֵנ ה ָי ִמ ים ֻׁ ָש ה -ִה  ׁ ִכ יל ְו ָע  ֻׁ ְש  ׁ ך ְו ִה  ְׁ ך ֶמ ֶל ְׁ וָמ ַל ֻׁ ִד יק ֻׁ ְי הָו ה ַו ֲה ִק ֹמִת י ְל ָד ִו ד ֶצ ַמ ח ַצ

וְצ ָד ָק  ֻׁ ָפ ט ֻׁ ְש  ׁ ַש עִמ   ׁ ָו  ֻׁ ִת ֻׁ ְב ָי ָמ יו ֻׁ ָב ָא ֶר ץ׃ ֻׁ  ה

ֹכן ָל ֶב ַט ח ְו ֶז ה ֻׁ ְש  ׁ ְש ָר ֵא ל ִי   ׁ ֶש ר-ְ ּהוָד ה ְו ִי   ׁ ְש ֹמו ֲא   ִי ְק ְר ֹאו ְי הָו ה ִצ ְד ֵק ּנו׃-ׁ ֻ

ֵנ ה ֻׁ ָב ִא ים ְנ ֺא ם-ָל ֵכ ן ִה ֻׁ ֶש ר הֶ -יֹׁאְמ ּרו ֹעוד ַח י-ְי הָו ה ְו לֹׁא-ָי ִמ ים  ׁ ְש ָר ֵא ל ֵמ ֶא ֶר -ֱע ָל ה ֶא ת ְי הָו ה ֲא   ׁ ְֻב ֵנ י ִי 

ִכ י ִא ם ֻׁ  ְי הָו ה-ַח י-ץ ִמ ְצ ָר ִי ם׃

ֶש ר ֵה ִב יא ֶא ת  ׁ ֶש ר ֶה ֱע ָל ה ַו ֲא   ׁ ַד -ֲא  ֻׁ ֶש ר ִה  ׁ ֹכל ָה ֲא ָר ֹצות ֲא  ֻׁ וִמ ֻׁ ְש ָר ֵא ל ֵמ ֶא ֶר ץ ָצ ֹפוָנ ה  ׁ ֵב ית ִי  ֻׁ ֶז ַר ע

ְש ּב  ׁ ָש ם ְו ָי   ׁ ִת ים  ֻׁ  ַא ְד ָמ ָת ם׃-ו ַע לְח

 „«Și Eu însumi voi strânge rămășița oilor Mele din toate țările în care le-am izgonit; le voi 

aduce înapoi în pășunea lor și vor crește și se vor înmulți. Voi pune peste ele păstori care le vor paște; 

nu le va mai fi teamă, nici groază și nu va mai lipsi niciuna din ele», zice Domnul. «Iată vin zile, zice 

Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va 

face dreptate și judecată în țară. În vremea Lui, Iuda va fi mântuit și Israel va avea liniște în locuința 

lui; și iată Numele pe care i-L vor da: Domnul Neprihănirea noastră! De aceea iată vin zile, zice 

Domnul, când nu se va mai zice: „Viu este Domnul, care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel!” 

Ci se va zice: „Viu este Domnul, care a scos și a adus înapoi sămânța casei lui Israel din țara de la 

miazănoapte și din toate țările în care îi risipisem!” și vor locui în țara lor.”»” Ieremia 23:3-8 

 Există câteva lucruri care apar în acest pasaj și care îi cer cititorului să recunoască că această 

profeție este într-adevăr cu privire la zilele din urmă și că nu trebuie asociată incorect cu trecutul. 

Primul este acela că poporul evreu nu va mai fi pedepsit niciodată י ֹאְלו  Multe traduceri eșuează . ּוֵד ָק פִּ

în traducerea acestei fraze în mod corect. Este foarte obișnuit ca această frază să fie tradusă drept a 

nu duce lipsă sau să nu rateze. Cuvântul ebraic פקד este folosit de-a lungul întregii cărți a lui Ieremia 



și vorbește despre Dumnezeu care acționează într-un mod puternic cu privire la poporul Său. Ideea 

generală este ca El să viziteze poporul Său, și, depinzând de contextul pasajului dat, ideea este de a 

vizita cu scopul de a-i răscumpăra sau cu scopul de a-i pedepsi. Apoi, citim despre David, care este 

evident o referință clară la Fiul lui David, adică Mesia, deoarece apare termenul bine cunoscut și 

asupra căruia au căzut cu toții de acord צמח „vlăstar”. Există câteva ocazii în care această expresia 

este folosită și nu este dezacord printre comentatori că se referă la Mesia. Așadar, aceasta este o altă 

referință la Era Mesianică. De asemenea, este semnificativ faptul că acesta Unul este numit Rege și 

El va aduce dreptate, neprihănire și siguranță atât pentru Israel cât și Iuda. Faptul că sunt menționate 

atât împărăția de nord cât și cea de sud, arată spre un context al vremurilor din urmă pentru această 

profeție. În sfârșit, întoarcerea în țara Israel nu este din Babilon, ci din țara de nord, adică Russia și 

toate celelalte țări unde au fost conduși evreii. O astfel de întoarcere a evreilor din numeroase țări este 

un eveniment al vremurilor din urmă. Așadar, ca o persoană să nege faptul că Dumnezeu va întoarce 

poporul evreu în țara Israel în zilele din urmă este pur și simplu imposibil potrivit mărturiei Scripturii. 

Ba mai mult, Mesia este cel care va începe Împărăția Sa când acest lucru are loc. Este vorba despre 

exact această ordine, poporul evreu se întoarce în Israel, vin la credința în Yeshua și apoi începe 

Împărăția, pe care Biblia o menționează în mod repetat. Singurul motiv pentru care oamenii 

argumentează atât de mult împotriva Cuvântului lui Dumnezeu în ceea ce privește acest lucru este o 

prejudecată predominantă împotriva poporului evreu și împotriva ideii că Israel are un rol în scopurile 

lui Dumnezeu din zilele din urmă. 

 Nu doar că Dumnezeu promite în mod repetat faptul că va aduce poporul evreu înapoi, dar 

Ezechiel informează cititorul că acest lucru nu se bazează pe nicio schimbare spirituală în poporul 

evreu. Ci datorită credincioșiei lui Dumnezeu și pentru ca El să-i aducă la credință după ce se vor 

întoarce în țara Israel în zilele din urmă. (Ezechiel capitolul 37) 

 LaRondelle nu înțelege că ceea ce va aduce la restaurarea poporului evreu în țară este doar 

credincioșia lui Dumnezeu față de Israel. El permite ca astfel de promisiuni de întoarcere în țară să fie 

simbolice. La fel ca și alții care împărtășesc în răstălmăcirea sa a Scripturilor împotriva aplicației 

literale a profețiilor Biblice, el scrie, „Scopurile lui Dumnezeu nu sunt cu statul evreu ci cu un popor 

care ascultă de Yahweh, o comunitate care-L slujește pe El și care este complet orientată spre El.” 

(pag. 89) Chiar dacă există multe profeții ca subliniază întoarcerea literală în țara Israel, LaRondelle 

afirmă că aceste promisiuni față de Israel „sunt în mare o entitate de religioși în loc de o destinație 

națională”. (pag.86). Când scrie „religioși” ceea ce vrea să spună este spirituali, deoarece pentru el „în 

primul și în primul rând Israel stă pentru o comunitate de legământ religios...și nu pentru caracteristici 

etnice și politice.” (pag. 90) 

 Ne este de folos să știm că LaRondelle îl citează pe Rudolf Bultmann, un „teolog” a cărui 

abordare în hermeneutică față de Noul Testament a cerut să demitizeze Scripturile Noului Testament. 

El respinge faptul că Isus a existat înaintea de nașterea Sa pe pământ. Pentru el, a fost suficient doar 

că Isus a existat, a predicat și a fost răstignit. Te rog să observi că nu există nicio sublinierea asupra 

Învierii. Pe scurt, Bultmann a negat evenimentele supranaturale din Scripturi și s-a îndoit de 



credibilitatea Evangheliilor. LaRondelle s-a întors spre acest așa numit savant, pentru susținere în 

perspectiva sa „că istoria Israelului este o istorie a eșecului”. (pag 93) Ceea ce este cu adevărat unic 

cu privire la înclinația teologică a lui LaRondelle, este că nu Biserica înlocuiește Israelul, ci mai 

degrabă, este vorba despre Mesia. Deoarece el scrie, „Când Israel a eșuat ca și națiune, Domnul 

Însuși a oferit un israelit perfect ca și o binecuvântare și o lumină atât pentru Israel cât și pentru 

întreaga lume. Mesia cel promis nu va eșua,...” (pag 93) „...devine clar că Isus s-a văzut pe Sine 

Însuși în termeni tipologici drept noul Israel. În acest mod, istoria lui Israel se repetă și este condusă la 

o împlinire plină de succes în Hristos înaintea lui Dumnezeu” (pag. 65) Intenția unor astfel de afirmații 

este de a susține că datorită lui Yeshua, Israel este irelevant și șters din tot ceea ce are de-a face cu 

scopurile lui Dumnezeu. 

Este important să fim corecți cu dl. LaRondelle. Bineînțeles că amândoi suntem de acord că doar în 

Yeshua (Isus), atât evreii cât și neamurile au speranța pentru mântuire. Cu toate acestea, dezacordul 

nostru puternic este în credința sa absolută că Dumnezeu nu mai are niciun scop viitor cu țara Israel și 

că Dumnezeu nu va aduce, sub nicio formă poporul evreu care va fi în viață în zilele din urmă la 

credință. Pentru LaRondelle, toată Scriptura care afirmă astfel de promisiuni trebuie înțeleasă doar în 

mod simbolic și interpretarea lor literală trebuie respinsă pentru o împlinire spiritualizată. LaRondelle 

nu interzice evreilor să vină la credință în trecut sau în viitor, dar din nou, neagă ferm că poporul evreu 

va veni la credință când vor vedea a doua venire, și că vor experimenta eliberare de toate națiunile 

lumii care vor urca la Ierusalim pentru război. Pentru a consolida astfel de perspective el scrie, 

„Biserica lui Hristos nu este separată de Israelul lui Dumnezeu, ci doar de națiunea de evrei care-l 

resping pe Hristos.” Mie îmi spune mult faptul că LaRondelle numește Israelul „națiunea de evrei ce l-

au respins pe Hristos”, dar vede speranță pentru cei dintre neamuri. Și eu văd speranță pentru o 

rămășită dintre neamuri, realizând că de fapt, majoritatea neamurilor vor respinge Evanghelia. 

Problema mea este că LaRondelle proclamă în mod unic că doar „națiunea Israel….este complet 

dezmoștenită”. (pag. 108-109) În încercarea sa să justifice biblic perspectiva sa, el interpretează 

incorect cuvintele lui Pavel din Galateni capitolul 4. LaRondelle asociază incorect ceea ce Pavel a vrut 

să spună când a pus împreună termenul de Hagar și Ișmael. LaRondelle leagă Hagar și Ișmael de 

națiunea Israel, în timp ce Pavel, de fapt le leagă de baza pe Legea lui Moise pentru mântuire în loc 

de legământul avraamic pe care a cărui fundament este Mesia (vezi Galateni 3:16). În mod 

asemănător, el spune că Galateni 4:27, pe care-l asociază în mod corect cu Isaia 54:1, dar pe care-l 

leagă incorect de crearea Bisericii (pag 109). O astfel de interpretare scoate acest pasaj din contextul 

său corect al zilelor din urmă. Cum a putut LaRondelle rata faptul că Isaia afirmă că Israel, care a fost 

văzut ca o femeie stearpă și abandonată, se va întoarce în cetățile părăsite și va moșteni aceste cetăți 

din nou (vezi Isaia 54:3). El eșuează lamentabil în înțelegerea sa a Scripturilor, când nu leagă corect 

profețiile mesianice pe care Iacov le primește în Geneza 28:14 cu cea din Isaia 54; deoarece ambele 

pasaje afirmă că poporul evreu „se va extinde spre vest, est, nord și sud”, și că atunci când acest 

lucru va avea loc, atunci se va împlini promisiunea de legământ pe care Dumnezeu a făcut-o cu 

Avraam. Aceasta a vrut să spună Isaia când vorbește despre un număr mare de evrei care se întorc în 



țara lui Israel și că corturile vor trebui să fie extinse și lărgite. De fapt, Isaia alege același cuvânt care 

apare în pasajul din Geneza pentru a ajuta adevăratul student al Bibliei să recunoască legătura. 

Cuvântul este יִּ ֹצְר פִּ ת    în Isaia și în pasajul din Geneza ְָתֻ ַצ ָר ופ .  Apare la feminim în Isaia deoarece 

Isaia vorbește despre Israel ca și o femeie și în Geneza la masculin deoarece această profeție 

mesianică se adresează lui Iacov. Pentru LaRondelle, toate numeroasele profeții cu privire la evreii 

care vin la credință în zilele din urmă sunt ignorate pentru a le putea interpreta și să proclame din nou 

și din nou plin de bucurie, „respingerea persistentă” a evreilor de către Isus și „judecata divină” a lui 

Israel cere ca să înțelegem astfel de profeții ca având acum legătură cu neamurile și care își au 

împlinirea în Biserică. LaRondelle scrie, „Cu o autoritate apostolică, Pavel declară că promisiunea 

restaurării a lui Isaia și-a găsit împlinirea concretă în Biserică”. (pag 109) 

O altă mare deficiență a lui LaRondelle este înțelegerea greșită în ceea ce privește credincioșia lui 

Dumnezeu față de poporul evreu care se va reduce „la o clasă specială de oameni din cadrul 

bisericii…” (pag 110) Când examinăm Scripturile, Dumnezeu a creat în mod special poporul evreu prin 

faptul că a deschis pântecul lui Sara ca să stabilească un popor pe care El îl va folosi să aducă 

binecuvântări națiunilor. Așadar, cei care vor locui Împărăția lui Dumnezeu vor fi atât evrei cât și 

neamuri. LaRondelle greșește când interpretează Efeseni capitolul 2 și zidul din mijloc de despărțire 

ca fiind o barieră ce desparte evreii și neamurile, și că lucrarea lui Hristos de la cruce este cea care 

îndepărtează zidul. Zidul nu este o separare între evrei și neamuri, ci mai degrabă între omenire și 

Dumnezeu. Yeshua nu a murit pe cruce ca să-i aducă pe evrei și neamuri în pierzarea lor, ci ca să 

aducă Evanghelia la întreaga omenire, astfel ca atât evreii cât neamurile să fie restaurați cu 

Dumnezeu prin sângele lui Yeshua. Ba mai mult, LaRondelle eșuează atunci când citează Efeseni 

2:15. El scrie, „El astfel a distrus «bariera, zidul despărțitor de ostilitate» dintre evrei și neamuri, «prin 

desființarea legii și a poruncilor sale și a regulilor în carnea sa». Aceasta este fără greș o referință la 

Hristos care abrogă legea mozaică cu ritualurile templului pământesc.”(pag. 112) Legea și regulile 

templului nu au pus vrăjmășie între om și Dumnezeu; ci mai degrabă, păcatul a făcut asta. Legea a 

expus păcătoșenia omului și așa cum Pavel ne învață, Legea a fost dată ca să conducă oamenii 

înapoi la credință, pe care s-a bazat legământul avraamic (vezi Galateni 3:19-25). 

 Chiar și ceva care este atât de evident ca și pilda fiului risipitor (Luca 15) este distorsionată de 

către LaRondelle. Pentru el, fiul mai mic reprezintă adopția neamurilor de către Dumnezeu (pag.113), 

când în realitate este pur și simplu vorba despre chemarea lui Israel la pocăință și întoarcerea la 

Dumnezeu. Niciunde în text nu apare ideea de adopție. Tatăl nu a încetat niciodată să-l vadă pe fiul 

cel mai tânăr drept fiul său. Chiar dacă și neamurile sunt încurajate în egală măsură să se pocăiască 

și să primească mesajul iertării Tatălui, în același fel cum sunt chemați și evreii. Pilda fiului risipitor nu 

vorbește în primul rând neamurilor, ci casei lui Israel. În timp ce examinezi scrierile lui LaRondelle în 

această carte, vei observa că el refuză simplu să accepte că Dumnezeu, prin a doua venire a lui 

Mesia, va aduce Israelul (poporul evreu) la mântuire și că El va îndeplini asta prin exact aceeași 

credință pe care orice persoană dintre neamuri sau evrei trebuie să o aibă ca să fie mântuit. 

Indisponibilitatea sa este clar demonstrată în modul în care se ocupă de Romani, capitolele 9-11. 

 LaRondelle începe într-un mod corect când recunoaște că Pavel este îngrijorat cu privire la 



tovarășii săi evrei. El are, de asemenea, dreptate când spune că o persoană, fie ea evreu sau dintre 

neamuri, „nu are acces la Dumnezeu prin niciun alt legământ decât noul legământ…” (pag 126) Din 

nou, LaRondelle are dreptate când scrie, „...Israel nu a căzut dincolo de recuperare….mântuirea a 

venit la neamuri pentru ca să-l facă pe Israel gelos. Intenția lui Dumnezeu este de a aduce Israelul 

natural înapoi la Sine prin Biserica lui Hristos.” (pag. 127) Ceea ce LaRondelle ratează este faptul că 

Pavel afirmă clar că Biserica nu va avea succes în asta. Pavel mustră biserica ca să nu se laude (vezi 

Romani 11:20) în fața poporului evreu, ci mai degrabă, credincioșii dintre neamuri trebuie să realizeze 

că toți oamenii, atât evrei cât și dintre neamuri, au fost neascultători și Dumnezeu Însuși este cel care 

arată milă tuturor (vezi Romani 11:30-32). Cum va arăta Dumnezeu milă față de Israel în zilele din 

urmă? Pavel răspunde la această întrebare într-un mod foarte clar. Dar înainte ca să studiem 

cuvintele lui Pavel, haide să înțelegem perspectiva lui LaRondelle și a altora care preferă să 

spiritualizeze înțelesul simplu al textului Biblic pentru a-și justifica o teologie care stă împotriva 

evreilor. LaRondelle se întoarce spre Bruce Corley, cu care se pare că este de acord, ca să-și exprime 

o narațiune falsă care înaintează obiectivele lor teologice. Corley spune: 

 „Oare ar trebui ca să așteptăm după un miracol apocaliptic care să aibă loc la șapte ani după 

ce «numărul complet dintre neamuri» au fost răpiți din această lume? Vor veni evreii printr-un regim 

preferențial sau prin justificarea prin credință? Opinia anterioară a tăiat inima din evanghelia paulină.” 

(pag.128) 

 O astfel de afirmație arată un mare gol în competențele dl. Corley în ceea ce privește scrierile 

profetice. Israel va suferi o perioadă grea de persecuție, mai rea decât Holocaustul, când în zilele din 

urmă, două treimi din poporul evreu vor fi uciși. Totuși, câțiva dintre profeții Bibliei arată că o rămășiță 

a poporului evreu va veni la credință la finalul celor șapte ani, adică la finalul săptămânii șaptezeci din 

cartea Daniel. Nu printr-un tratament preferențial, ci prin aceeași Evanghelie care i-a justificat pe toți 

cei care au primit-o prin credință. Este absolut o falsă interpretare să spui, că înțelegerea corectă a 

mărturiei profetice care dezvăluie faptul că o rămășiță a poporului evreu va fi mântuită în zilele din 

urmă, „taie inima evangheliei pauline”! 

 Când profeția va fi împlinită, profeții nu vorbesc despre poporul evreu drept „un popor care se 

încrede în legătura de sânge cu Avraam” așa cum afirmă LaRondelle (pag 128), ci ca un popor care 

sunt aduși la credință când Yeshua îi eliberează de toate națiunile neamurilor care vor porni război 

împotriva sa (vezi Zaharia 14:3-4). Ceea ce este de necrezut este că deși LaRondelle examinează 

textele relevante din Romani capitolul 11, el nu percepe mesajul corect din text. Pavel dezvăluie ușor 

unui student competent al Bibliei că ar trebui să ne așteptăm ca Yeshua să se miște în mod specific în 

zilele din urmă ca să aducă poporul evreu să accepte Evanghelia. Pavel scrie: 

 „dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru 

neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?” Romani 11:12 

 Aici, Pavel ne spune că deși Israel (majoritatea evreilor) a păcătuit și a respins Evanghelia, 

Dumnezeu a folosit acest lucru ca să ofere lumii o „bogăție” spirituală, adică mântuirea și multe dintre 

națiuni (neamurile) au venit la credință. Laude fie aduse lui Dumnezeu pentru asta! Este atât de 



important să recunoaștem faptul că Pavel se așteaptă, bazat pe adevărul profetic, că va fi o plinătate 

a poporului evreu în zilele din urmă, care vor accepta Evanghelia; de aceea întreabă, ce va aduce 

plinătatea lor, adică acceptarea Evangheliei de către poporul evreu? Câteva versete mai târziu, Pavel 

răspunde la această întrebare când spune: 

 „Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viață din 

morți?” Romani 11:15 

 Este foarte important să înțelegem că atunci când Biblia face referire la înviere (viață din 

moarte), este o aluzie la Împărăție. Așadar, Pavel ne spune că odată ce Dumnezeu se mișcă și 

poporul evreu răspunde Evangheliei, următorul eveniment pe care ar trebui să-l așteptăm este 

stabilirea Împărăției lui Dumnezeu. Întrebarea care trebuie pusă și la care trebuie răspuns este „Ce va 

face Dumnezeu ca să aducă la mântuire poporului evreu în zilele din urmă?” LaRondelle răspunde 

corect când citează Romani 11:26. El scrie: 

  „«Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la 

păcatele lor», zice Domnul. (Isaia 29:20, sublinierea adăugată).” (pag.131) 

 Deși LaRondelle ajunge la versetul oferit de Pavel, de fapt, Pavel este cel care răspunde la 

întrebarea pusă în Romani 11:26-27. Pavel scrie: 

„Și atunci, tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: «Izbăvitorul va veni din Sion și va 

îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi 

șterge păcatele».” 

 Pavel nu lasă nimic la îndoială! El dezvăluie, bazat pe profeție, că nu Biserica va aduce un 

timp național de mântuire pentru poporul evreu, ci Mântuitorul, adică Isus Hristos, la a doua sa venire. 

El este cel care va împlini toate acestea. Acesta nu este un pasaj greu de înțeles, cu toate acestea, 

cum înțelege LaRondelle învățăturile lui Pavel din Romani capitolul 11? Din nou, el spiritualizează 

textul și aduce o interpretare simbolică care îndepărtează versetele din contextul lor corect. De ce 

face LaRondelle toate aceste acrobații de interpretare? Răspunsul este că este insultător pentru el ca 

poporul evreu să vină la credință în zilele din urmă. Și în loc să accepte faptul că Pavel vorbește 

despre o perioadă după numărul complet de neamuri care au venit la credință, adică zilele din urmă, 

LaRondelle proclamă că împlinirea acestor versete a avut loc „la prima venire a lui Hristos.” (pag 132) 

El scrie: „Hristos încă vine la Israel prin predicarea Evangheliei pentru a-i răscumpăra din păcatele 

lor…” (pag. 132) Te rog să observi că pentru LaRondelle, nu venirea literală a lui Yeshua la sfârșitul 

vremii este cea care va fi impulsul pentru poporul evreu de a se pocăi și să primească harul lui 

Dumnezeu, ci preferă să spiritualizeze textul și să reinterpreteze venirea lui Mesia, la a fi doar 

predicarea Evangheliei. LaRondelle este rapid să nege faptul că Dumnezeu va aduce poporul evreu 

înapoi în țara Israel așa cum ne dezvăluie profețiile și cum cere o înțelegere corectă a cuvântului Sion. 

Ci mai degrabă, el susține eronat, „nu ni se spune nimic cu privire la întoarcerea fizică a Israelului în 

țara Palestina… sau despre o reinstituire națională în țara Israel.” (pag.132) Într-o manipulare 

tulburătoare a textului, LaRondelle scrie: 

 „Textul din Isaia 59:20 spune în mod literar că Mântuitorul va veni «în Sion»; ...Pavel modifică 



această frază din Isaia spunând că Eliberatorul va veni «din Israel» (Romani 11:26), deoarece Hristos 

a venit din Israel. «Din Sion este o referire la prima venire a lui Hristos».” (pag.132) 

 Cu alte cuvinte, LaRondelle încearcă să exploateze o simplă diferență dintre ebraică și greacă, 

pentru ca astfel să găsească o justificare ca să schimbe sincronizarea versetului din contextul original 

(zilele din urmă) la prima venire a lui Yeshua cu 2.000 de ani în urmă și să-și afirme perspectiva sa că 

doar prin lucrarea Bisericii pe care Dumnezeu o poate folosit să aducă poporul evreu la credință. Și că 

acesta nu-L va accepta prin credință atunci când Israel (poporul evreu) îl vor vedea pe Yeshua la a 

doua sa venire. Schimbarea de laְצ ל ֻ  din ebraică la ἐκ Σιὼν („din” sau „de la” Sion) din (la Sion) וֹןיִּ

greacă nu are nimic de-a face cu justificarea unei perioade diferite de timp. Ci mai degrabă fraza ἐκ 

Σιὼν subliniază scopul. Acest lucru înseamnă că lucrarea lui Yeshua în zilele din urmă are un scop al 

Împărăției legat de ea, pe care fraza „din Sion” sau ”de la Sion” din ebraică nu reflectă puternic. Nu 

este vorba că ebraica neagă un astfel de scop, ci doar că greaca îl subliniază mai puternic. Din dorința 

lui Yeshua pentru instituirea Sionului (Împărăția Sa) El vine. Pavel a fost inspirat de Duhul Sfânt să 

traducă acest verset din ebraică într-un mod care să transmită nu doar simplu fapt că 

Răscumpărătorul va veni la Sion, ci și motivul pentru care, și anume, scopul primordial al venirii Sale, 

care a fost să completeze mântuirea poporului evreu. Mântuirea poporului evrei în zilele din urmă este 

o cerință profetică pentru ca Împărăția să fie stabilită și este exact ceea ce Pavel a intenționat în 

Romani 11:15. 

 Când examinăm Teologia Înlocuirii, găsim că LaRondelle susține o perspectivă asemănătoare 

care neagă orice semnificație viitoare a țării lui Israel. Am mai făcut aluzie la acest punct, dar acum îl 

vom discuta scurt. LaRondelle spune: 

 „Israel (poporul evreu) nu poate susține o relație imediată cu țara sa, nu o poate avea la 

dispoziția sa într-un mod autonom, nu poate idolatriza țara într-o posesiune absolută. Israel (poporul 

evreu) nu deține o țară.” (pag.136) 

 LaRondelle este foarte puternic în dorința sa de a separa poporul evreu de țara Israel. El își 

bazează perspectiva pe „necredincioșia persistentă a evreilor față de legământul lor, și astfel Domnul 

a luat moștenirea Sa înapoi de la Israel. Odată cu respingerea lui Israel (poporul evreu) ca și națiunea 

sa credincioasă, Dumnezeu a respins țara sa ca nemaifiind sub binecuvântarea Sa.” (pag 137) În loc 

să folosească denumirea scripturală a Israelului pentru țară, LaRondelle preferă în mod frecvent, să 

facă referire la Israel prin termenul de Palestina. Termenul de Palestina vine de la termenul biblic 

 care se referă la poporul necredincios ce i-au persecutat pe israeliți. Este uimitor faptul că פלשת

LaRondelle face niște afirmații îndrăznețe cu privire la țara Israel, dar eșuează în a se ocupa de 

pasajelele primordiale profetice care se adresează țării și poporului evreu în zilele din urmă. Din nou, 

LaRondelle spiritualizează promisiunile de legământ a Țării pe care Dumnezeu le-a dat urmașilor lui 

Iacov ca acum fiind pentru credincioșii dintre neamuri, 

 „Promisiunile de teritoriu ale lui Israel sunt făcute sigure în Hristos și garantate prin El tuturor 

credincioșilor.” (pag. 139-140) 

 Deși El oferă versetele din Romani, capitolul 4 pentru a-și susține perspectivele, el eșuează să 



înțeleagă că aceste promisiuni din Romani capitolul 4 nu sunt cu privire la țara fizică a lui Israel, ci 

primordial iertarea păcatului și viața eternă. De asemenea, el nu înțelege mintea ebraică, deoarece 

termenulהעולם” lumea”, deseori se referă la Împărăție. Cu alte cuvinte, Pavel afirmă clar că prin 

credință, neamurile vor moșteni aceleași promisiuni ale Împărăției, dar în niciun fel aceste promisiuni 

nu au de-a face cu țara Israel înainte de stabilirea Împărăției Milenare. LaRondelle continuă și scrie:  

 „Pavel interpretează promisiunile lui Dumnezeu pentru Avraam cu privire la țară și la urmași 

«în fața lui Dumnezeu» ca fiind îndeplinite prin Hristos. Aceasta nu este conform hermeneuticii 

literalismului, ci conform exegezei teologice a lui Pavel. Țara devine lumea;...” (pag. 139) 

 Deci pentru LaRondelle, când profeții vorbesc despre Dumnezeu care întoarce poporul evreu 

în țara Israel, ei nu au vrut să spună asta, chiar dacă au spus literalmente asta. Aceste pasaje 

profetice care sunt proclamate pentru zilele din urmă sunt considerate acum nule pentru poporul evreu 

și împlinite în Hristos și care acum sunt în mare parte pentru neamuri. Ca să ajungă la astfel de 

interpretări eronate și nescripturale, el se opune în mod vehement față de „abordarea hermeneutică 

care înțelege literalmente termenii etnici și geografici în semnificația simplă a textului.” (pag.141) El 

susține mai departe că „Interpretarea literală neagă structura moștenită biblică a unei tipologi aflată în 

creștere.” (pag 141) În schimbul unei abordări literale sau simple de a interpreta Biblia, el spune că 

preferința sa puternică este pentru o metodologie a hermeneuticii care depinde „într-o mare măsură, 

în mod figurativ și simbolic. Astfel, putem vedea țara promisă - Palestina - ca și «o lume în miniatură în 

care Dumnezeu a ilustrat Împărăția Sa și modul Său de a se ocupa de păcat...» Scopul complet al 

profeților nu a fost naționalist, ci universal cu o dimensiune cosmică aflată în creștere…” (pag.141) 

 Sper că acum poți înțelege ceea ce am vrut să spun când spun că teologii Teologiei Înlocuirii 

preferă să interpreteze Biblia spiritualizând textul și bazându-se pe o metodologie figurativă și 

simbolică. O astfel de abordare hermeneutică folosesc și cei care neagă multe dintre doctrinele 

fundamentale ale adevăratei credințe biblice. Deoarece, oricine poate susține aceeași metodologie și 

să spună că învierea este doar simbolică, că Miriam (Maria) a fost numită fecioară, nu pentru că a fost 

într-adevăr fecioară, ci doar pentru că a fost o femeie neprihănită. Pe scurt, o astfel de abordare 

hermeneutică poate să golească Scripturile de adevărul pe care îl conțin cu adevărat. În ceea ce 

privesc zilele din urmă și poporul evreu și țara Israel, nu ar trebui să înțelegem poporul la care profeții 

fac referire drept Biserica, și nici țara Israel drept lumea întreaga. Haide să examinăm pe scurt ceea 

ce profetul Ezechiel spune cu privire la planul lui Dumnezeu în zilele din urmă. Deoarece el scrie în 

capitolul 37: 

 

ֹכה ֻׁ ֵב ר ֲא ֵל יֶה ם ֻׁ ֵנ ה ֲא -ְו ַד ֻׁ לֵק ַח ֶא תָא ַמ ר ֲא ֹדָנ י ְי הִו ה ִה ֹׁ ֶש ר ָה ְל ּכו-ִנ י  ׁ ֹגוִי ם ֲא  ֻׁ ֵב ין ַה ֻׁ ְש ָר ֵא ל ִמ  ׁ ַב -ְֻב ֵנ י ִי  ֻׁ ָש ם ְו ִק  ׁ

ָס ִב יב ֻׁ ִת י ֹאָת ם ִמ ֻׁ  ְצ

וֶמ לֶ -ְו ֵה ֵב אִת י ֹאוָת ם ֶא ל ֻׁ ְש ָר ֵא ל  ׁ ְב ָה ֵר י ִי  ֻׁ ָב ָא ֶר ץ ֻׁ ִש יִת י ֹאָת ם ְל ֹגוי ֶא ָח ד  ׁ ָל ם ְל ַׁא ְד ָמ ָת ם׃ ְו ָע  ֻׁ ך ֶא ָח ד ִי ְה ֶיה ְל ֺכ ְ

ך ְו לֹׁא יהיה ְׁ  -ֶמ ֶל

ּלוֵל יהֶ ) -ִי ְה ּיו( ֻׁ ְב ִג ֻׁ ְמ ּאו ֹעוד ֻׁ ַט ֻׁ ֵת י ַמ ְמ ָל ֹכות ֹעוד׃ ְו לֹׁא ִי ֻׁ ְש  ׁ ְש ֵנ י ֹגוִי ם ְו לֹׁא ֵי ָח ּצו ֹעוד ִל   ׁ וּוֵצ יֶה ֹעוד ִל  ֻׁ ִש  ׁ וְב  ֻׁ  ם

ְש ֵע יֶה ם  ׁ ִפ  ֻׁ וְב ֹכל ֻׁ  ם



  ׁ ִת י ֹאוָת ם ְו ָה ּיוְו ֹהו ֻׁ ֶש ר ָח ְט ּאו ָב ֶה ם ְו ִט ַה ְר  ׁ ְש ֹבֵת יֶה ם ֲא   ׁ ֹכל ֹמו ֻׁ ִת י ֹאָת ם ִמ ֻׁ ִל י ְל ָע ם ַו ֲא ִנ י ֶא ְה ֶיה ָל ֶה ם ֵל -ַש ְע

ִד י ָד ִו ד ֻׁ  ֹאלִה ים׃ ְו ַע ְב

וְב ִמ  ֻׁ ָל ם ֻׁ ך ֲע ֵל יֶה ם ְו ֹרוֶע ה ֶא ָח ד ִי ְה ֶיה ְל ֺכ ְׁ ְש ּבו ַע ל ֶמ ֶל  ׁ ּשו ֹאוָת ם׃ ְו ָי   ׁ ְש ְמ ּרו ְו ָע   ׁ ֹקוַת י ִי  ֻׁ ָפ ַט י ֵי ֵל ּכו ְו ֺח ֻׁ ְש ָה ָא ֶר -ׁ 

ִת י ֻׁ ֶש ר ָנ ַת  ׁ  ץ ֲא 

ְש ּבו  ׁ ֶש ר ָי   ׁ ִד י ְל ַי ֲע ֹקב ֲא  ֻׁ וְב ֵנ י ְב ֵנ י-ְ ַע ְב ֻׁ וְב ֵנ יֶה ם ֻׁ ָמ ה ֻׁ ְש ּבו ָע ֶל יָה ֵה  ׁ ה ֲא ֹבוֵת יֶכ ם ְו ָי  ֻׁ ֹעוָל ם ְו ָד ִו ד ַע -ֶה ם ַע דָב

ִש יא ָל ֶה ם  ׁ ִד י ָנ  ֻׁ  ְב

ֵב יִת י אֹ  ֻׁ ִת ים ְו ִה ְר ֻׁ וְנ ַת ֻׁ ְב ִר ית ֹעוָל ם ִי ְה ֶיה ֹאוָת ם ֻׁ ָש ֹלום  ׁ ְב ִר ית  ֻׁ ִת י ָל ֶה ם ֻׁ ִת י ֶא תְל ֹעוָל ם׃ ְו ָכ ַר ֻׁ ִמ -וָת ם ְו ָנ ַת

ְב ֹתוָכ ם ֻׁ ִש י  ׁ ָד  ֻׁ  ְק

ָכ ִנ י ֲע ֵל יֶה ם ְו ָה ִי יִת י ָל ֶה ם ֵל ֹאלִה ים ְל ֹעוָל ם׃ ְו הָ  ֻׁ ְש  ׁ  ָי ה ִמ 

ָמ ה ִי ְה ּיו ֻׁ ש ֶא ת-ְו ֵה  ׁ ֵד  ֻׁ ִכ י ֲא ִנ י ְי הָו ה ְמ ַק ֻׁ ֹגוִי ם ֻׁ ְב ֹתוָכ ם ְל ֹעוָל ם׃-ִל י ְל ָע ם׃ ְו ָי ְד ֻעו ַה ֻׁ ִש י  ׁ ָד  ֻׁ ִב ְה ֹיות ִמ ְק ֻׁ ְש ָר ֵא ל  ׁ  ִי 

 כ״ח-כ״א.יחזקאל ל״ז

 

 „Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: «Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la 

care s-au dus, îi voi strânge din toate părțile și-i voi aduce înapoi în țara lor. Voi face din ei un singur 

neam în țară, pe munții lui Israel; toți vor avea un singur împărat și nu vor mai fi două neamuri, nici nu 

vor mai fi împărțiți în două împărății. Nici nu se vor mai spurca prin idolii lor, cu urâciunile lor și cu 

toate fărădelegile lor. Îi voi scoate din toate abaterile cu care au păcătuit și-i voi curăți; ei vor fi poporul 

Meu și Eu voi fi Dumnezeul lor. Robul Meu David va fi împărat peste ei și toți vor avea un singur 

păstor. Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. Vor locui iarăși în țara pe care 

am dat-o robului Meu Iacov și pe care au locuit-o și părinții voștri. Da, vor locui în ea ei, copiii lor și 

copiii copiilor lor pe vecie și Robul Meu David va fi voievodul lor în veci. Voi încheia cu ei un legământ 

de pace, care va fi un legământ veșnic cu ei; îi voi sădi și-i voi înmulți și voi pune Locașul Meu cel 

Sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. Locuința Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi 

poporul Meu. Și neamurile vor ști că Eu sunt Domnul, care sfințește pe Israel, când Locașul Meu cel 

Sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor.»” Ezechiel 37:21-28 

 Acest pasaj nu este unul unic, deoarece există numeroase pasaje profetice ca și acesta, de-a 

lungul profețiilor Bibliei. Acest pasaj proclamă credincioșia lui Dumnezeu și că El este Cel care îi va 

aduce pe evrei, nu doar înapoi în țara Israel, ci și la credința în Regele lor. Când examinăm 

îndeaproape ceea ce se spune de fapt, în loc să golim pasajul prin spiritualizarea textului și să oferim 

o interpretare figurativă, com vedea că Dumnezeu este la lucru chiar și în zilele noastre ca să-și țină 

cuvântul față de poporul Său. Observă că Dumnezeu este Cel care promite să ia poporul evreu dintre 

multele națiuni și să-i întoarcă în țara lor. Nu putem înțelege corect că această țară este o alegorie ce 

are legătură cu lumea, deoarece spune clar, „deasupra munților lui Israel.” Dacă ignorăm acest fapt și 

respingem multele texte care spun același lucru, atunci de ce să mai credem orice din ceea ce 

Scripturile ne dezvăluie? Metodologia lui LaRondelle în interpretarea Bibliei oferă omului falsa 

autoritate de a reda Scripturile în orice fel dorește. Această abordare a hermeneuticii, atunci când este 

aplicată Noului Testament, aduce rezultate tragice și este cauza pentru multe erezii. 

 Acest pasaj profetic ne dezvăluie și că poporul evreu nu se va întoarce în țara Israel datorită 



unui merit sau datorită credincioșiei, ci mai degrabă, chiar și în mijlocul idolatriei și a urâciunilor 

spirituale, Dumnezeu tot îl va aduce pe poporul Său înapoi în Israel. Motivul pentru aceasta este 

credincioșia Sa și va fi chiar în mijlocul păcatelor și a fărădelegilor când poporul evreu se va întoarce 

în țară și la David, adică Mesia va fi primit drept Regele lor prin pocăință și credință. Este foarte 

semnificativ că Mesia (Yeshua) este numit de către Dumnezeu „Slujitorul meu” la fel cum este și 

Yeshua cel Care, atunci când se va întoarce la a doua Sa venire, va aduce poporul evreu la credință 

când îl vor vedea și vor primi prima dată, eliberarea fizică de vrăjmașii lor (toate națiunile neamurilor 

care vor urca la Ierusalim pornind război împotriva lor) și apoi adevărata răscumpărare, adică iertarea 

păcatelor, acceptând moartea Sa și vărsarea sângelui Lui pentru răscumpărarea eternă. De două ori 

următoarea expresie apare în acest pasaj „...și ei vor fi poporul Meu, și Eu voi fi Dumnezeu lor.” Acest 

verset și multe altele care sunt ca el apar de câteva ori atât în Vechiul cât și Noul Testament, și este 

înțeles drept o referință la lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu, din moment ce doar prin 

răscumpărare putem intra în Noul Legământ și să devenim parte din poporul Său și El, Domnul, 

Sfântul lui Israel să devină Dumnezeul nostru. Un alt adevăr cu privire la acest pasaj este acela că 

atunci când neamurile vor vedea credincioșia lui Dumnezeu față de poporul evreu potrivit cuvântului 

Său, vor cunoaște și credincioșia Domnului. 

 În loc de a accepta că Dumnezeu va aduce într-adevăr poporul evreu la credința în 

Evanghelie, la sfârșitul vremii, LaRondelle preferă să spună, în contrast cu mărturia profetică că 

„Israel nu are nicio parte în promisiunea împărăției. Credincioșii dintre neamuri vor luat cele 12 locuri 

ale lor la sărbătoarea escatologică a urmașilor lui Avraam. Cu o autoritate apostolică, Petru transferă 

speranța lui Israel la Biserică.” (pag.144) 

Ce Scriptură oferă LaRondelle ca să susțină o astfel de perspectivă? El oferă trei pasaje care 

nicidecum nu învață ceea ce crede el. Primul este 2 Petru 3:12-13. Aceste versete vorbesc doar 

despre Împărăție, dar nu spun nimic despre faptul că Biserica înlocuiește Israelul și că Dumnezeu nu 

va aduce poporul evreu la credință în zilele din urmă. În al doilea rând, el oferă Isaia 65:17 care, de 

asemenea, vorbește despre Împărăție. Un adevărat student al Scripturi ar înțelege semnificația 

versetului 9 din același capitol. 

ְשֻ ְכ ּנו ּשוָה ְב חִּ יַר י ַו ֲע ָב ַד י יִּ    ש ָה ָר י וִּ יֵר    ֻ ַי ֲע ֹקב ֶז ַר עֻ ומִּ יּהוָד ה ֹיוֵר    ָשֻ ָמ ה׃-ְ ֹהוֵצ אתִּ י מִּ    

„Voi face să iasă o sămânță din Iacov și din Iuda un moștenitor al munților Mei! Aleșii Mei îi vor 

moșteni și robii Mei vor locui acolo.” Isaia 65:9 

Isaia a informat cititorul că poporul evreu a fost răzvrăti, dar, cu toate acestea, Dumnezeu va 

aduce o rămășiță a poporului evreu la pocăință și ei se vor bucura în Împărăție. Faptul că LaRondelle 

a îndepărtat referința clară la Iacov și a ignorat contextul original al acestei revelații profetice trebuie 

să fie înrădăcinat într-un anti-israelism orbitor care domină și ascunde mesajul evident din text. Anti-

israelismul îi orbește pe mulți alții ca să nege Împărăția Milenară. Este clar faptul că LaRondelle, la fel 

ca mulți teologi adepți ai Teologiei Înlocuirii, nu poate accepta cuvintele literale din Apocalipsa 

capitolul 20. Așadar, ei resping domnia de o mie de ani a lui Mesia din Ierusalim ca și un eveniment 

viitor care va începe la a doua sa venire. În loc să accepte semnificația simplă și clară, din nou ei 



spiritualizează textul Scriptural care vorbește despre o altfel de Împărăție literală spunând, „La 

arătarea lui Hristos, Dumnezeu s-a întors la Israel. Dumnezeu a restaurat tronul lui David la înviere, 

înălțare și inaugurarea lui Hristos ca Domnul și Mântuitor al lui Israel… așadar Hristos este acum la 

dreapta Tatălui pe tronul Său (Apocalipsa 3:21)... și nu mai este neocupat sau ineficient, ci este 

transferat de la Ierusalim în sala tronului în ceruri…” (pag. 149) Deși Yeshua este la dreapta Tatălui 

pe tronul său, acest lucru nu înlocuiește întoarcerea Sa la Ierusalim și domnind din Ierusalim așa cum 

cere cuvântul lui Dumnezeu. O astfel de înțelegere figurativă și simbolică ar însemna că Satan este 

legat în iad acum și lumea în care trăim acum este Împărăția neprihănită. Din nou, astfel de teologi 

spiritualizează Împărăția neprihănirii și a păcii la a fi o experiență internă și individuală, și nu care de 

fapt împlinește cuvintele lui Yeshua. Pentru a justifica astfel de poziții teologice, LaRondelle 

distorsionează profeția lui Isaia din Isaia capitolul 11. Isaia spune că Domnul va lovi râul va face o 

cale pentru ca rămășița poporului Său să se întoarcă în țara Israel în zilele din urmă (vezi Isaia 11:15-

16). Cu toate acestea, LaRondelle atribuie în mod incorect și alegoric aceasta la activitatea 

generalului persan Cyrus în anul 539 Î.Hr. (vezi pag 152) Apoi continuă și scrie: 

„Semnificația mai adâncă a profeției lui Isaia a secării apelor Eufrat în numele Israelului este 

adusă la lumină în Apocalipsa Noului Testament (Apocalipsa 16:12) în legătură cu rămășița bisericii 

din timpul sfârșitului.” (pag.152) 

LaRondelle greșește în asocierea acestor două pasaje împreună. În loc ca Domnul să sece 

apele râului pentru a aduce regii din est în lupta Armaghedon când El va elibera poporul evreu care s-

au întors în țara Israel, și-i va conduce la credință, LaRondelle spune: „Prognoza lui Isaia a adunării 

lui Israel este centrată pe Dumnezeu și centrată pe Mesia. Adunarea este în primul rând pentru Mesia 

Însuși și doar într-un rând secundar pentru țara Israel. Ba mai mult, adunarea nu este doar pentru 

Israel, ci în mod special pentru cei credincioși dintre neamuri (Isaia 11:10)” (pag. 153) 

Nu există absolut nimic în Apocalipsa 16 care să determine pe cineva să facă asocierea pe 

care o face LaRondelle între Isaia capitolul 11 și Apocalipsa capitolul 16. Cartea Apocalipsa este 

foarte categorică că mânia lui Dumnezeu nu va aduce neamurile la pocăință. De fapt, citim în 

Apocalipsa capitolul 16: 

„...și au hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca 

să-i dea slavă.” Romani 16:9 

Legătura dintre Isaia capitolul 11 și Apocalipsa capitolul 16 nu este justificată, chiar dacă există 

o legătură în ceea ce privește aproximativ aceeași perioadă de timp, zilele din urmă. Un studiu atent 

a versetului pe care LaRondelle îl oferă de fapt conduce spre o concluzie diferită. El menționează 

următoarea Scriptură 

 

ּשו ְו ָה ְי ָת ה ְמ נֺ חָ ְו ָה ָי  ֶש ר ֹעֵמ ד ְל ֵנ ס ַעֻ מִּ ים ֵא ָל יוֻ ֹגויִּ ם יִּ ְד ֹר   ַש י ֲא    ש יִּ    ֹשֶר    ֹתוֻ ָכ  הֻ ַבֻ ֹיום ַה ּהוא   

 י.ֹבוד׃ ישעיהו י״א

„În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; neamurile se vor întoarce la 

El și slava va fi locuința Lui.” Isaia 11:10 



LaRondelle înțelege cuvintele „popoare și neamuri (națiuni)” (יםִּ ַמֻ וע םִּ וֹיג neavând legătură cu 

poporul evreu). Cu toate acestea, există momente când astfel de termeni, au de fapt, legătură cu 

poporul evreu. Care este contextul acestui pasaj? În următorul verset, Isaia dezvăluie că exact în 

această vreme, la sfârșitul vremii, a doua oară Dumnezeu își va întinde mâna să recupereze rămășița 

poporului Său (vezi Isaia 11:11). Atunci când citim și studiem versetul 12 adevărata intenție a acestui 

pasaj devine foarte clară. 

ְש ָר ֵא לֻ וְנ ֺפ ֹצות ְי ּהוָד ה ְי ַקֻ ֵב ץ ֵמ ַא ְרֻ ַב עֻ ַכ ְנ פֹ  ָש א ֵנ ס ַלֻ ֹגויִּ ם ְו ָא ַס ף נִּ ְד ֵח י יִּ    ות ָה ָא ֶר ץ׃ ְ ָנ   

 י״ב.ישעיהו י״א

„El va înălța un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniții lui Israel și va aduna pe cei 

risipiți ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pământului.” Isaia 11:12 

Bazat pe acest verset, motivul pentru care Steagul va fi înălțat peste națiuni este pentru scopul 

exprimat de a aduna pe cei risipiți și cei proscriși a poporului evreu (Israel și Iuda). Vă rog să 

observați că în ebraică cuvântul וֹיּג  poate să facă referire fie la națiuni fie la neamuri. Există locuri םִּ

când acest cuvânt face referire și la poporul evreu. LaRondelle spune; „Noul Testament nu prezice o 

altă restaurare a gloriei lui Yahweh în vechiul Ierusalim…” (pag.159) La o astfel de afirmație aș oferi 

Fapte 1:6 când ucenicii lui Hristos îl întreabă pe Yeshua, „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să 

așezi din nou Împărăția lui Israel?” Scriptura este de asemenea clară că atunci când Mesia se va 

întoarce, El va veni pe Muntele Măslinilor (Fapte 1:11). Din nou, „teologii” ca și LaRondelle, ignoră 

astfel de Scripturi semnificative și susțin că dacă cineva „îl ia pe Hristos ca și ghid în interpretarea 

profetică în loc de literalismul geografic, atunci nu am mai susține Muntele Sion vechi ca fiind drept 

centrul sfânt al profeției.” (pag. 159) Așa numita normă de a-l lua pe Hristos drept ghid este doar o 

utilizare manipulativă a termenului Hristos, pentru a ascunde și a-și justifica intențiilor lor adevărate 

de a respinge adevărata revelație a Scripturii. Ceea ce îi motivează să facă astfel de manevre 

hermeneutice? Răspunsul este că nu pot tolera un Mântuitor Care va avea compasiune pentru 

poporul evreu și îi va aduce la credință. Am crede că adevărații ucenici ai lui Yeshua s-ar bucura de 

aceasta, dar pentru LaRondelle și alții care îmbrățișează Teologia Înlocuirii, ei preferă să-l calomnieze 

pe Yeshua și să distorsioneze ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne dezvăluie în mod clar. 

Haideți să fim de acord că există o singură cale în Împărăție. Mântuirea vine prin credința în 

harul lui Dumnezeu care a fost obținut prin suficiența crucii. Cu alte cuvinte, DOAR prin intermediul 

Evangheliei atât evreii cât și neamurile primesc răscumpărarea. Nu există o altă cale, o singură 

Evanghelie pentru toți! Calomniiile lui LaRondelle sunt că el acuză mărturia Bibliei cu privire la evreii 

care vin la credința în Evanghelie fiind drept o evanghelie diferită care încalcă adevăratul mesaj al 

mântuirii. LaRondelle nu interpretează corect ceea ce Scripturile ne dezvăluie atunci când scrie: 

 „...insistând asupra interpretării cuvintelor lui Isus, «Până ce vei spune, Binecuvântat este el 

care vine în numele Domnului» drept o promisiune că o rămășiță escatologică a lui Israel îl va 

recunoaște pe Hristos atunci când El se va întoarce în slavă. Ei vor fi mântuiți deoarece ei 

mărturisesc «Binecuvântat este el care vine în numele Domnului?» Trebuie să presupunem că 

Hristos prezice o acceptare forțată a Lui Însuși de către evrei la a doua sa venire glorioasă? O astfel 



de nouă metodă a mântuirii - „prin vedere” în loc de „prin credință” merge împotriva însăși esenței 

evangheliei veșnice a lui Dumnezeu.” (pag 162). 

 Când examinăm pasajul din discuție (Matei capitolul 23), Yeshua certa liderii Israelului pentru 

comportamentul lor neadecvat și faptul că nu au reușit să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. El 

observă că la prima Sa venire El și-a dorit să adune copiii lui Israel așa cum face o găină cu puii ei, 

dar Israel nu a vrut. Apoi, Yeshua a profețit corect că judecata va veni asupra Israelului și poporul 

evreu nu-L va vedea din nou până ce vor spune, „Binecuvântat este El Care vine în Numele 

Domnului.” Această proclamație își are originea în Psalmii 118 și încheie un grup de șase Psalmi 

(Psalmii 113-118) cunoscuți drept Iudaismul ca și Hallel (Laudă). Acest grup de Psalmi reprezintă 

lauda și mulțumirea adusă înaintea lui Dumnezeului lui Israel pentru eliberarea Sa a poporului Său. 

Hallelul este recitat în momente de bucurie ca și sărbătorile biblice și sărbătoarea Roș Hodeș, Luna 

nouă. Yeshua folosește acest verset (Psalmii 119:26) ca să prezică că în zilele din urmă, poporul 

evreu Îl vor recunoaște și îl vor lăuda pe Dumnezeu pentru că i-a eliberat. Dacă LaRondelle ar fi citit 

întreaga secțiune, ar fi văzut că în versetul 24 oamenii se bucură în acea zi. În versetul 25, ei strigă 

Osana נא הושיע care înseamnă „Mântuiește-ne acum te rugăm.” În versetele 28-29, poporul evreu 

sunt văzuți că Îl recunosc pe Domnul drept Dumnezeul lor și că îl laudă și îi mulțumesc pentru mila și 

harul Său. Fraza din ebraică „Binecuvântat este El care vine” este înțeleasă întotdeauna ca și o 

întâmpinare plină de bucurie și încă este folosită în ebraica modernă ca și o salutare. LaRondelle 

smulge aceste cuvinte din contextul lor corect și spune: 

 „...că evreii care L-au respins pe El vor trebui să-L recunoască la arătarea Sa glorioasă drept 

Mesia-Judecător, acest Isus, pe care acum ei îl disprețuiesc este adevăratul rege mesianic al lui 

Israel. Doar atunci îl vor vedea din nou, Cel Binecuvântat «care vine în numele Domnului». Ei îl vor 

întâlni pe El drept Judecătorul lor. Cuvintele lui Isus sunt rostite în contextului judecății divine asupra 

(evreilor) națiunii.” (pag. 163-164) 

 Astfel de cuvinte se află într-un contrast puternic față de mărturia profetică a acestui 

eveniment. Spre exemplu, Zaharia profețește că Dumnezeu (Mesia) va fi Cel care va apăra poporul 

evreu de toate națiunile neamurilor care vor urca la Ierusalim să facă război. Cititorului i se spune că 

Yeshua va distruge, nu poporul evreu ca și Judecător așa acum susține LaRondelle, dar El va 

distruge națiunile care fac război împotriva poporului evreu în țara Israel. Apoi, el va revărsa Duhul 

Său, ca și duhul de Har și Cerere, asupra poporului evreu și El îl vor vedea și-l va recunoaște pe 

Yeshua și-L vor jeli deoarece nu i-au recunoscut moartea anterior (vezi Zaharia 12:8-12). Pe măsură 

ce profeția continuă, se deschide o fântână pentru spălarea păcatului și necurăția spirituală a 

Israelului. Pasajul se încheie cu Dumnezeu curățind poporul Său așa cum se curăță argintul și aurul, 

în timp ce ei cheamă Numele Său și El va spune că ei sunt poporul Lui și ei vor spune că El este 

Dumnezeul lor (Zaharia 13:1,9). O cu totul altă înțelegere în comparație cu ceea ce prezintă 

LaRondelle. Acest om este pur și simplu necinstit și care distorsionează Scripturile în mod voit. În loc 

să accepte și să recunoască că o rămășiță a poporului evreu vor veni într-adevăr la credință când se 

va întoarce Yeshua, el pur și simplu nu-și poate ascunde ura pentru Israel (atât țara cât și poporul) și 



scrie: 

 „În loc de o altă oportunitate pentru mântuire pentru cei care L-au respins ca și Mielul lui 

Dumnezeu, îi auzim strigând, «Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie 

şi de mânia Mielului.»” (pag 163)  

 Sunt sigur că acest om chiar își susține interpretările sale greșite, dar adevărul este că atunci 

când examinăm versetele ce le citează, de fapt învățăm cine vor fi cei care vor spune „Cădeţi peste noi 

şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului.” Nu este vorba despre 

poporul evreu așa cum LaRondelle dorește și proclamă tare, dar dacă doar ar citi prima jumătate a 

versetului pe care-l citează, ar fi văzut clar că „Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei 

bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi …” (vezi Apocalipsa 6:15-16) Aceste erori nu 

sunt doar un rezultat al unei metodologii hermeneutice slabe, dar sunt înrădăcinate într-o prejudecată 

puternică împotriva poporului evreu. De ce neglijează următorul capitol când ni se spune că mânia lui 

Dumnezeu este întârziată până ce poporul evreu este pecetluit, adică protejat de mânia divină? 

Eșecurile sale constante și interpretările eronate sunt făcute mereu pentru a-l ajuta să pronunțe 

judecata poporului evreu. 

 În cadrul vorbăriei sale împotriva evreilor ar fi corect să examinăm afirmația sa că dacă cineva 

înțelege că atunci când poporul evreu îl vor vedea pe Hristos la a doua sa venire, Îl vor primi atunci 

acel cineva „merge împotriva însăși esenței Evangheliei eterne a lui Dumnezeu”. (pag 162). Nu 

cunosc pe nimeni care să creadă că atunci când Israel îl va vedea pe Mesia și vor crede în El la 

sfârșitul vremii, încalcă doctrinele Evangheliei. Bineînțeles că este preferabil ca să venim la credință, 

prin mărturia Scripturii și ceea ce este înregistrat cu privire la Yeshua. Cu toate acestea, ar trebui să 

ne amintim cuvintele lui Yeshua pentru Toma și contextul lor. După învierea Sa, ei au mărturisit și au 

spus, „Am văzut pe Domnul”. Toma a remarcat că împotriva mărturiei lor și neîncrederea sa în însăși 

promisiunea lui Yeshua că El va învia a treia zi, el nu va crede decât dacă își va pune degetul său în 

rănile lui Hristos. Opt zile mai târziu, Toma a avut oportunitatea de a-l vedea pe Yeshua și de a 

examina rănile Sale și apoi el a crezut. Yeshua i-a spus, „...pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de 

cei ce n-au văzut, și au crezut.” (vezi Ioan 20:24-30) Da, Yeshua l-a certat pe Toma că nu a avut o 

credință puternică, dar este corect din punct de vedere teologic să susținem, așa cum o face și 

LaRondelle, că deoarece cineva vede, aceasta are de-a face cu o altă cale spre mântuire și care 

„merge împotriva esenței evangheliei eterne a lui Dumnezeu”? Este corect când spune mai târziu, 

„Hristos nu este interesat să fie adoptat pe baza miracolelor Sale divine”? (pag 164) Ce am înțelege 

din numeroasele miracole făcute de Yeshua și din afirmația lui Ioan, „Isus a mai făcut înaintea 

ucenicilor Săi multe alte semne...” (vezi Ioan 20:30). Văzând miracole și primind eliberearea de 

dușmanii săi, nu încalcă credința, ci în întreaga Scriptură astfel de semne și miracole au fost folosite 

pentru a aduce oamenii la credință. Nu sunt Evangheliile pline de evenimente în care oamenii care au 

văzut puterea minunată a lui Dumnezeu au fost mișcați spre credință? Cum rămâne cu Pavel, a căruit 

experință pe drumul Damascului l-a adus la credință și a fost catalizatorul pentru o viață schimbată? 

Evident, că ar fi o credință mai mare și mai plăcută lui Dumnezeu ca toți evreii să-l accepte pe 



Yeshua astăzi, în loc de a doua sa venire. Mulți evrei vor muri înainte de această vreme și vor fi 

pierduți pe vecie. Cu toate acestea, Scriptura de fapt ne dezvăluie o zi națională pentru Israel când va 

veni la credință, la a doua venire a lui Yeshua. LaRondelle folosește Scripturile împotriva acestei 

promisiuni profetice doar pentru a sluji la demonstrația faptului că nu este capabil să se ocupe de 

cuvântul lui Dumnezeu în mod corect. Un exemplu și mai convingător este modul în care LaRondelle 

înțelege faimoasa profeție a celor șaptezeci de săptămâni din Daniel. 

 LaRondelle declară, „Nu există nicio îndoială că Hristos a aplica urâciunea pustiirii din Daniel 

9:27, … viitorului Său imediat, când armata romană a distrus Ierusalimul și templul din propria Sa 

generație (vezi Luca 21:20-24). Astfel Hristos a aplicat profeția de șaptezeci de săptămâni despre 

venirea lui Mesia și devastăriile ulterioare a vrăjmașilor lui Mesia la timpul Său și nu la trecut sau la 

viitorul nehotărât. Hristos a legat căderea Ierusalimului din 70 d.Hr. la refuzul final al lui Israel de a-L 

accepta ca și Regele și Mântuitorul său. Profeția de șaptezeci de săptămâni este de fapt o profeție 

mesianică care anunță consecințele respingerii lui Mesia de către Ierusalim. Este ultimatumul dat de 

Dumnezeu națiunii Israel. Au fost decretate sau determinate de Dumnezeu de șaptezeci de ori câte 

«șapte» drept o perioadă de probă finală pentru Ierusalim și poporul evreu…” (pag 171) 

 Uau, de trei ori într-o pagină, LaRondelle spune că Dumnezeu nu trebuie, niciodată, să-și 

întindă mâna spre poporul evreu în mod colectiv și să-i aducă la mântuire după 70 d.Hr. Bineînțeles 

că lasă spațiu ca evrei individuali să fie conduși la credința în Evanghelie după distrugerea Templului 

și a Ierusalimului, dar Dumnezeu nu trebuie niciodată să acționeze în mod miraculos ca să 

mântuiască poporul evreu în zilele din urmă. Acest lucru ne oferă multe informații cu privire la modul 

în care LaRondelle înțelege săptămâna 70 a lui Daniel ca fiind împlinită în timpul primei veniri a lui 

Yeshua. Scopul meu nu este să ofer cititorului înțelegerea mea asupra profeției lui Daniel, ci doar să 

arăt concluziile majore a lui LaRondelle cu privire la săptămâna 70 a lui Daniel care sunt foarte 

tulburătoare și foarte contradictori cu cuvintele lui Daniel. O problemă majoră pe care LaRondelle o 

face în mod frecvent este că nu acordă atenție la ceea ce se spune în text. Această tendință este de 

obicei cauza pentru care el interpretează în mod figurativ sau simbolic pasajul. În Daniel 9:26, cititorul 

este informat: 

 

קֹ  ֻׁ ִש יַח ְו ֵא ין ֹלו ְו ָה ִע יר ְו ַה  ׁ ָכ ֵר ת ָמ  ֻׁ ְש ַנ ִי ם ִי  ׁ ו ֻׁ ִש ים ֻ ׁ ִש   ׁ ָש ֺב ִע ים  ֻ ׁ ְש ִח ית ַע ם ָנ ִג יד ְו ַא ֲח ֵר י ַה   ׁ ש ַי   ׁ ֶד 

ֶש ֶט ף ְו ַע ד ֵק ץ ִמ ְל ָח ָמ ה ֻ ׁ ֹצו ַב  ֻׁ ָב א ְו ִק ֻׁ  ַה

ֹשֵמ ֹמות׃ דניאל ט  ׁ  כ״ו.ֶנ ֱח ֶר ֶצ ת 

 

 „După aceste șaizeci și două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, și nu va avea nimic. Poporul 

unui domn care va veni va nimici cetatea și Sfântul Locaș, și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop; este 

hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile.” Daniel 9:26 

 Te rog să observi că textul spune după 62 de săptămâni. Aceste 62 de săptămâni au fost 

precedate de a perioadă de șapte săptămâni, deci este după un total de 69 de săptămâni sau 483 de 

ani. În ceea ce privește acest lucru nu există nicio diferență. Diferențele de opinie au de-a face cu 



fraza ebraică ֵי ֲר ַח ְא ו care înseamnă „și după”. Nu există nicio diferență cu privire la modul în care ar 

trebui tradusă, ci implicațiile acestei fraze. Ba mai mult, eu înțeleg moartea lui Mesia de pe cruce 

drept intenția afirmației י ֻ מ ֵת ָר כִּ  Mesia va fi tăiat și așa crede și LaRondelle. Eu cred că crucea יחִּ ָש   

lui Hristos a avut loc imediat după ce cele 69 de săptămâni (483 ani) s-au încheiat, la finalul 

săptămânii 69; în timp ce LaRondelle de fapt plasează crucea în mijlocul săptămânii 70. LaRondelle 

spiritualizează această profeție care îi permite să proclame că săptămâna 70 a lui Daniel a fost deja 

împlinită și nu ar trebui înțeleasă drept ultimii șapte ani a lumii care se vor încheia cu a doua venire. 

Când citim din profeția lui Daniel cu privire la săptămâna 70, învățăm că ultima săptămână începe cu 

un legământ. 

וִמ ְנ ָח ה ְו ַע לׁ ֻׁ ִב ית ֶז ַב ח ֻׁ ְש  ׁ ָש ּבוַע ַי  ֻ ׁ ָש ּבוַע ֶא ָח ד ַו ֲח ִצ י ַה   ׁ ִב ים  ֻׁ ְב ִר ית ָל ַר ֻׁ ִב יר ֻׁ וּוִצ ים ְו ִה ְג ֻׁ ִש  ׁ ְכ ַנ ף  ֻ

ֹשֵמ ם ְו ַע ד  ׁ ְׁ -ְמ  ַת ֻׁ ִת ֻׁ  ָֻכ ָל ה ְו ֶנ ֱח ָר ָצ ה

ֹשֵמ ם׃ דניאל ט-ַע ל  כ״ז.ׁ 

  „El va face un legământ trainici cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va 

face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urâciunilor idolești va veni unul care pustiește, 

până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.” Daniel 9:27  

   Textul afirmă în mod empatic că va întări un legământ și acest fapt va începe ultimii șapte ani. Pentru 

LaRondelle, el ignoră acest fapt și afirmă că de fapt botezul lui Yeshua începe săptămâna 70. Urâciunea 

Pustirii, despre care nu a vorbit doar Daniel, ci și Yeshua și Pavel, LaRondelle o interpretează ca fiind drept 

Răstignirea lui Mesia!  

 „...Mesia Însuși este prezis ca încheind sistemul de jertfe la mijlocul săptămânii șaptezeci, exact la trei 

ani jumate după botezul său și Cel Uns. Evanghelia după Ioan verifică împlinirea istorică precisă a profeției 

din viața lui Hristos, timpul dintre botezul Său și crucea a fost exact trei ani jumate.” (pag 176).  

 Este foarte interesant că nu este oferită nicio Scriptură pentru a susține această afirmație. LaRondelle 

citează un alt autor care susține aceeași perspectivă,  dar o astfel de perioadă precisă de exact 3 ani și jumătate 

de la botezul lui Yeshua la Cruce nu poate, de fapt, să fie dovedit biblic! Se poate într-adevăr să fie aproximativ 

corect, cu toate acestea, problema mai mare este că LaRondelle nu spune nimic cu privire la faptul că nu 

botezul este cel care începe în mod profetic ultima săptămână, ci este de fapt un legământ. Erezia mai mare 

este de a asocia Urâciunea Pustiirii cu crucea! Din nou, spiritualizează textului și ignoră modul literal a ceea 

ce spune de fapt Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și astfel LaRondelle ajunge la una dintre cele mai ofensive 

interpretări a unui pasaj Scriptural făcută de către un „credincios” pe care am auzit-o vreodată.  

 Ce este Urâciunea Pustiirii? Deși Daniel face referire la ea doar în capitolul 9, în capitolul 11 o 

definește clar.  

 

ָש ה כִּ ְר ֹצֹנו ַהֻ ֶמ ֶלְ ך ְו יִּ ְת ֹרוֵמ ם ְו יִּ ְתֻ ַגֻ ֵד ל ַע ל ֹאות ְו הִּ ְצ לִּ ֵא ל ְו ַע ל ֵא ל ֵא לִּ ים ְי ַדֻ ֵב ר נִּ ְפ ָל -ָֻכ ל-ְו ָע   

  ָֻכ ָל ה ַז ַע םֻ כִּ י ֶנ ֱח ָר ָצ ה-יַח ַע ד

ָש ָת ה׃ דניאל ט  ל״ו.ֶנ ֱע   

 „Împăratul va face ce va voi; se va înălța, se va slăvit mai presus de toți dumnezeii și va spune lucruri 

nemaiauzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va 



împlini.” Daniel 9:36  

   Acest verset menționează un rege care va acționa potrivit dorinței sale și va încerca să se înalțe și să fie 

mai mare decât orice dumnezeu. Bazat pe capitolul 9, regele va intra și până în sanctuarul din Ierusalim și va 

aduce un sfârșit jertfelor și darurilor de acolo. Apostolul Pavel a fost inspirat de Duhul Sfânt să folosească 

ambele versete pentru a dezvălui cititorului, în cei mai specifici termeni, ce este Urâciunea Pustiirii. El scrie în 2 

Tesaloniceni capitolul 2 despre fiul distrugerii și omul fărădelegii (antihristul), următoarele cuvinte: 

ν αληηθεηκελνο θαη ππεξαηξνκελνο επη παληα ιεγνκελνλ ζενλ ε ζεβαζκα ωζηε απηνλ εηο ηνλ λανλ ηνπ 

ζενπ ωο ζενλ θαζηζαη απνδεηθλπληα εαπηνλ νηη εζηηλ ζενο 

 „potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește «Dumnezeu», sau de ce este vrednic de 

închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.” 2 Tesaloniceni 2:4 

 Pavel spune în mod empatic faptul că Urâciunea Pustiirii este în mod clar hotărâtă εηο ηνλ λανλ ηνπ ζενπ 

(în Sanctuarul lui Dumnezeu). Daniel dezvăluie, de asemenea, că Urâciunea Pustiirii aduce un sfârșit (va înceta) 

la jertfele și darurile din Templu. Deci cum interpretează LaRondelle că de fapt Mântuitorul nostru 

Binecuvântat este cel care a săvârșit Urâciunea Pustiirii atunci când a murit pe cruce? Aici este explicația sa cu 

privire la perspectiva sa blasfemiatoare.  

 „Împlinirea profeției lui Daniel că «la jumătatea celor „șapte”, el (Unsul din Daniel 9:25, 26) va aduce 

un sfârșit la jertfe și daruri» (capitolul 9:27) a fost confirmat în mod izbitor de un act al Dumnezeului Însuși. 

Când Isus a murit…” (pag 177)  

 „Moartea lui Hristos a semnificat sfârșitul ritualului de jertfe a Israelului din templu printr-un act de 

neconfundat din cer. Legitimitatea jertfelor din templu trebuiau să ajungă la un sfârșit… jertfele oferite după 

moartea Sa nu mai puteau fi considerate drept legitime și valide în fața lui Dumnezeu.” (pag. 178)  

 Te rog să observi cu câtă fermitate scrie dl. LaRondelle aceste cuvinte, ca și cum perspectiva sa este de 

netăgăduit. Dacă afirmația sa defăimătoare ar fi corectă, atunci de ce ar intra Apostolul Pavel în Templu, pe care 

LaRondelle îl consideră ca nefiind legitim sau valid, și aduce jertfele acolo cerute de Tora(Legea lui Moise)? În 

Fapte capitolul 21, Pavel este acuzat că îi învață pe neamuri să uite de Legea lui Moise, astfel i se cere de către 

Iacov (fratele lui Isus) și bătrânii credincioși din Ierusalim să ia patru bărbați care se aflau sub jurământ 

(jurământ nazarinean) și să se curețe cu acești patru bărbați, astfel împlinind porunca (vezi Fapte 21:20-26). 

Este înțelept să acorzi atenție la ceea ce este scris în Fapte 21:26, 

 

ηνηε ν παπινο παξαιαβωλ ηνπο αλδξαο ηε ερνκελε εκεξα ζπλ απηνηο αγληζζεηο εηζεεη εηο ην ηεξνλ 

δηαγγειιωλ ηελ εθπιεξωζηλ ηωλ εκεξωλ ηνπ αγληζκνπ εωο νπ πξνζελερζε ππεξ ελνο εθαζηνπ απηωλ ε 

πξνζθνξα 

 „Atunci, Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit și a intrat cu ei a doua zi în Templu, ca să vestească 

sfârșitul zilelor curățirii când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei.”  Fapte 21:26 

 Această acțiune pe care Pavel a înfăptuit-o în Templu se numește „jertfă”  ε πξνζθνξα. Folosirea 

articolului hotărât ε subliniază actul făcut de Pavel. Această jertfă a fost bineînțeles după răstignirea lui Hristos. 

Așadar, oare ceea ce Pavel a făcut a fost ilegitim? S-a comportat Pavel într-un mod invalid din punct de vedere 

spiritual? Au fost Iacov și bătrânii bisericii neinformați din punct de vedere spiritual? Sau mai degrabă, dl. 



LaRondelle a distorsionat din nou Scripturile într-un mod foarte jignitor, pentru a-și justificat obsesia sa cu 

privire la faptul că lui Hristos îi este interzis să aducă poporul evreu la credință la a doua Sa venire? El încheie 

capitolul 11 din cartea sa cu următoarele cuvinte:  

 „Profeția mesianică din Daniel 9 a plasat asupra Israelului testul suprem: fie să rămână în teocrația lui 

Dumnezeu acceptându-L pe Hristos ca drept Mesia fie să fie judecați de însuși Hristos.” (pag.182)  

 Așadar, conform cuvintelor lui LaRondelle, Dumnezeu a încheiat cu poporul evreu și cu Yeshua și nu se 

va întinde spre ei la finalul zilelor așa cum afirmă profeții Bibliei în Scripturi. Pentru a-ți justificat poziția sa 

teologică în această privință, el menționează Ieremia capitolele 30 și 31. El respinge complet faptul că poporul 

evreu vor trece prin necazul cel mare din zilele din urmă, astfel ajungând la credință și să experimenteze 

eliberarea lui Mesia Yeshua și să-l accepte. El scrie în opoziție cu acest adevăr:  

 „O privire mai îndeaproape la Ieremia, capitolele 30 și 31, arată antologia binecunoscută a restaurării 

promisiunilor pentru cele douăsprezece seminții în captivitatea Asiriano-Babiloniană.” (pag.189)  

 Așadar, potrivit cu LaRondelle, binecunoscutul verset cu privire la necazul lui Iacov, Ieremia 30:7, și 

mântuirea promisă de Dumnezeu din ea, ar trebui înțeleasă corect ca și aplicabilă captivității Asiriano-

Babiloniană cu secole înainte de nașterea lui Mesia. Ar putea oare LaRondelle să aibă dreptate în afirmația sa că 

această promisiune extraordinară nu are legătură cu zilele din urmă, ci că a fost împlinită cu 2.500 de ani în 

urmă? Pentru a putea distorsiona o promisiune extraordinară a lui Dumnezeu față de poporul evreu, atestând 

dragostea și credincioșia Sa, LaRondelle eșuează în a continua să citească pasajul. Dacă LaRondelle ar fi 

continuat să citească doar încă câteva versete, el ar fi întâlnit: 

ֵש ַע ׃ ְו ָה ָי ה ַבֻ ֹיום ַה ָצ ָר ה הִּ יא ְל ַי ֲע ֹקבֻ ו-ֹהויֻ כִּ י ָג ֹדול ַהֻ ֹיום ַה ּהוא ֵמ ַא יִּ ןֻ ָכ ֹמּהו ְו ֵע ת  ֻ ָו    ֻ ֶמֻ ָנ ה יִּ מִּ

ְשֻ ֹבר  ּהוא ְנ ֺא ם ְי הָו ה ְצ ָב ֹאות ֶא   

ֹבו ֹעוד ָז רִּ ים׃ ְו ָע ְב ּדו ֵא ת ְי הָו ה ֱאֹ לֵה יֶה ם ְו -ַי ַע ְב ּדו-ֺעֻ ֹלו ֵמ ַע ל ַצֻ ָו אֶרָ ךֻ וֹמוְס ֹרוֶת ָיך ֲא ַנֻ ֵת ק ְו ל ֹא

ֶש ר ָא קִּ ים ֵא תֻ ָד וִּ ד מַ   ְלֻ ָכ ם ֲא   

שִּ יֲעָ ך ֵמ ָר -ְי הָו ה ְו ַא ל-ֻתִּ יָר א ַע ְבֻ דִּ י ַי ֲע ֹקב ְנ ֺא ם-ָ ֶה ם׃ ְו ַאֻ ָת ה ַא ל ְש ָר ֵא לֻ כִּ י הִּ ְנ נִּ י ֹמו   ֵֻת ַח ת יִּ   

שִּ ְב ָי ם-ֹחוק ְו ֶא ת  ַז ְר ֲעָ ך ֵמ ֶא ֶר ץ   

שַ  ָש ַק ט ְו    ָש ב ַי ֲע ֹקב ְו    ֻ ְתָ ך ֲא נִּ י ְנ ֺא ם-ֲא ַנ ן ְו ֵא ין ַמ ֲח רִּ יד׃ֻ כִּ י ְו    ֶש -אִּ שִּ יֶעָ ךֻ כִּ י ֶא ֱע    ְי הָו ה ְל ֹהו  

ֶש ר ֲה פִּ ֹצותִּ יָ -ה ָכ ָל הֻ ְב ָכ ל  ַהֻ ֹגויִּ ם ֲא   

ָש ם ַאְ ך ֹאְתָ ך ל ֹא ְשֻ ָפ ט ְו ַנֻ ֵק ה-  ֻ ֻ ַס ְרֻ תִּ ָיך ַלֻ מִּ    ֶש ה ָכ ָל ה ְו יִּ  ל ֹא ֲא ַנֻ ֶקֻ ָך ׃ ֶא ֱע   

 „Vai, căci ziua aceea este mare. Niciuna n-a fost ca ea? Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov 

va fi izbăvit din ea. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi sfărâma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe 

legăturile, și străinii nu-l vor mai supune. Ci vor sluji Domnului, Dumnezeului lor, și împăratului lor David, pe 

care li-l voi scula. De aceea, nu te teme, robul Meu Iacov, zice Domnul, li nu te speria, Israele! Căci te voi 

izbăvi din țara cea depărtată și îți voi izbăvi sămânța din țara în care este roabă; Iacov se va întoarce iarăși, va 

avea odihnă și liniște și nu-l va mai tulbura nimeni. Căci Eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc; voi 

nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate, nu 

pot să te las nepedepsit.” Ieremia 30:7-12 

 Aceste versete conțin evidențe asupra faptului că acest pasaj nu are de-a face cu captivitatea Asiriano-

Babiloniană. Termenul „în acea zi” are de-a face cu judecata și de obicei cu ziua finală a judecății, adică Ziua 



Domnului. Faptul că poporul evreu nu va mai sluji יםִּ ָרז acest lucru ar însemna „străini”, dar de multe ori în 

sensul unor dumnezei străini. Acest lucru va avea loc cu Israel în vremurile din urmă. De asemenea, citim că în 

loc de a sluji dumnezeilor străini, ei vor sluji lui David, Regele lor. Acest David este evident o referință la Fiul 

lui David, adică Mesia, deoarece David, fiul lui Ișai a fost mort de aproximativ 400 de ani în timpul lui Ieremia. 

Cititorului i se spune și că poporul evreu nu va avea pe nimeni care să le inspire frică. Din nou, acest lucru este 

împlinit doar în vremurile din urmă când Mesia Yeshua îi înfrânge pe toți vrăjmașii lor. De aceea citim, „voi 

nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici…” Când a nimicit Dumnezeu 

toate națiunile care au risipit Israelul? Răspunsul nu are legătură cu captivitatea Asiriano-Babiloniană  așa cum 

LaRondelle susține în mod eronat și superficial. Acest pasaj poate avea referire doar la zilele din urmă.  

 Aceste promisiuni au fost distruse și considerate goale de către crucea lui Hristos așa cum LaRondelle 

afirmă și învață în mod continuu? Afirmațiile sale sunt foarte jignitoare la adresa Dumnezeului lui Israel și a 

Singurului Său Fiu! Este absolut scandalos faptul că LaRondelle susține că Hristos este cel care a comis 

Urâciunea Pustiirii, din moment ce Pavel numește pe care care comite Urâciunea Pustiirii drept un fiu al 

distrugerii și un om al fărădelegii. Acest lucru este absolut blasfemie!  

 Ultima problemă la care voi răspunde în acest articol este perspectiva lui LaRondelle asupra Răpirii 

Bisericii sau așa cum o numește Pavel, „Binecuvântata noastră nădejde”. Există câteva puncte la care cădem de 

acord, dar există mult mai multe probleme a unei neînțelegeri puternice între noi. Spre exemplu, sunt complet în 

dezacord cu el în faptul că Răpirea și a doua venire sunt unul și același eveniment. LaRondelle scrie,  

 „Vocabularul Noului Testament nu permite ideii a două veniri, sau două faze ale venirii lui Hristos…” 

(pag. 189) Ba mai mult, LaRondelle susține că Matei capitolul 24 conține informații care au legătură doar cu 

Biserica, adică credincioșii. Aș argumenta și aș spune că se adresează credincioșilor, dar oferă și o revelație 

clară cu privire la Israel și poporul evreu în vremurile din urmă. Bineînțeles că LaRondelle nu permite pentru o 

astfel de perspectivă. În Matei capitolul 24, primele două versete vorbesc despre perioada lui Yeshua și cei 12 

ucenicii și distrugerea Templului care are loc în 70 d.Hr. Cu toate acestea, este o eroare să crezi că întreg 

capitolul are legătură cu această perioadă de timp. În versetul 3, are loc o schimbare în locație la Muntele 

Măslinilor. Această locație are implicații escatologice, deoarece acesta este locul în care Yeshua se va întoarce la 

a doua sa venire potrivit cu Fapte 1:6-11 și Zaharia 14:4. În timp ce Yeshua se află pe Muntele Măslinilor, 

ucenicii Săi îl abordează și îi pun câteva întrebări. Prima întrebare a avut într-adevăr de-a face cu distrugerea 

Ierusalimului în 70 d.Hr și așa cum cuvintele lui Yeshua au fos absolut exacte cu privire la aceasta, la fel vor fi 

și cuvintele Sale cu privire la zilele din urmă. Te rog să observi următoarele două întrebări cu privire la venirea 

Sa și sfârșitul lumii. Așadar, Matei 24:4-51 are de-a face cu zilele din urmă și îi asistă pe cei credincioși care vor 

fi în viață la acea vreme să fie gata și să nu fie înșelați. Este foarte important să recunoaștem că acest capitol 

poate fi împărțit în secțiuni bazate pe indicatori gramatici. Spre exemplu, de la versetul 4 la 15, Yeshua vorbește 

cu ucenicii Săi cu privire la ceea ce se va întâmpla ucenicilor în zilele din urmă. Este foarte semnificativ faptul 

că cuvântul ηεινο „sfârșit” apare de trei ori în această primă secțiune. O înțelegere corectă a acestui capitol cere 

ca cineva să înțeleagă la ce „sfârșit” făcea Yeshua referire. Yeshua afirmă,  

θαη θεξπρζεζεηαη ηνπην ην επαγγειηνλ ηεο βαζηιεηαο ελ νιε ηε νηθνπκελε εηο καξηπξηνλ παζηλ ηνηο 

εζλεζηλ θαη ηνηε εμεη ην ηεινο 



 „Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 

neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.”  Matei 24:14 

   Fraza „sfârșitul” are articolul hotărât, ην ηεινο „sfârșitul” care cere ca cititorul să înțeleagă că Yeshua 

vorbea despre un anumit sfârșit. Sfârșitul la care făcea El referire era sfârșitul Erei Bisericii. Această Eră a 

Bisericii va ajunge la sfârșit odată cu Răpirea. Din nou, întrebarea care trebuie pusă este când va avea loc 

Răpirea? LaRondelle afirmă că nu există nicio diferență în timp între Răpire și a doua venire așa că plasează 

Răpirea la sfârșitul vremii, adică înainte ca Împărăția lui Dumnezeu să fie stabilită. Cu alte cuvinte, El nu vede 

nicio diferență între sfârșitul Erei Bisericii și Sfârșitul vremii. Are LaRondelle dreptate? Cu siguranță că mă voi 

întoarce la această întrebare, dar în primul rând vom continua examinarea noastră în Matei capitolul 24. În 

următorul verset, Yeshua face referire la un eveniment important, Urâciunea Pustiirii. Trebuie să ne amintim 

că LaRondelle a spus că acest eveniment a fost Răstignirea lui Hristos. Yeshua a spus,  

 νηαλ νπλ ηδεηε ην βδειπγκα ηεο εξεκωζεωο ην ξεζελ δηα δαληει ηνπ πξνθεηνπ εζηνο ελ ηνπω αγηω ν 

αλαγηλωζθωλ λνεηηω  

 „De aceea, când veți vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în Locul 

Sfânt - cine citește să înțeleagă!” Matei 24:15  

 Este foarte semnificativ faptul că imediat după aceea Yeshua a menționat Urâciunea Pustiirii în versetul 

15, există o schimbare gramaticală în acest pasaj. Când o persoană nu interpretează în mod figurativ Scripturile 

folosind doar textul Biblic ca să-și justifice credințele, dar cere ca credințele teologice să fie înrădăcinate 

puternic în revelația textului însuși, atunci acea persoană va examina îndeaproape textul și va acorda atenție 

tuturor indicatorilor care apar în text. Gramatica menține un loc înalt în ajutorul acordat unei persoane să 

interpreteze cuvântul lui Dumnezeu.  

 Există o schimbare gramaticală începând cu versetele de la 16 la 31. Această schimbare este de la 

persoana a doua la persoana a treia. Acest lucru înseamnă că în versetele 2-15, Yeshua a folosit pronumele „voi” 

când făcea referire la ucenicii Săi. Cu toate acestea, imediat după Urâciunea Pustiirii El schimbă la persoana a 

treia și se adresează celor „care sunt în Yehudah (Iuda sau Iudeea). Există indicații clare bazat pe termenul Iuda 

(Iudeea), Sabat (Șabat), și perioada de iarnă, că Yeshua vorbește despre poporul evreu care locuiește în Israel 

(Iudeea) în zilele din urmă. Cu toate acestea, LaRondelle vede întregul capitol care are legătură cu Biserica și că 

nu are nicio implicație cu națiunea modernă Israel sau poporul evreu. (pag 194-200) Pentru a susține această 

poziție, el spune că cei care aplică Matei 24:16-31 la poporul evreu și în mod special țării Israel este indiscutabil 

despre Tit și anii 70 d.Hr. Nu sunt de acord. Limbajul pe care LaRondelle și alții îl susțin descriu evenimentele 

din 70 d.Hr. nu este foarte convingător. De fapt, o citire literară a textului arată spre zilele din urmă. De 

exemplu, haideți să examinăm Luca 21:21:   

ηνηε νη ελ ηε ηνπδαηα θεπγεηωζαλ εηο ηα νξε θαη νη ελ κεζω απηεο εθρωξεηηωζαλ θαη νη ελ ηαηο ρωξαηο 

κε εηζεξρεζζωζαλ εηο απηελ  

 „Atunci, cei din Iudeea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă din el și cei de prin 

ogoare să nu intre în el.”   

  Când studiem acest verset, aflăm că subiectul sunt sunt cei din Iuda (Iudeea) „cei din Iudeea”. Cuvântul 

„Iudeea” este un substantiv feminin singular. Mai târziu în verset, citim, „cei din mijlocul Ierusalimului” (αστης) 



și apoi în final „să nu intre în el” (αστην). Este vital să înțelegem că pronumele posesiv „el” este la feminim 

singular și are legătură cu termenul Iuda (Iudeea) deoarece Iudeea este de asemenea un substantiv feminim. 

Majoritatea traducerilor în engleză traduc femininul sau masculinul atunci când avea legătură cu un obiect sau o 

locație drept neutru sau înlocuiește un alt cuvânt care are legătură  cu substantivul. Spre exemplu, haideți să 

vedem ce spune traducerea New American Standard Bible (Biblia standard americană) cu privire la acest 

verset: 

 "Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must 

leave, and those who are in the country must not enter the city;” (Atunci cei care sunt în Iudeea trebuie să fugă 

în munți, și cei care sunt în cetate trebuie să plece, și cei care sunt la țară nu trebuie să intre în cetate;” - 

traducerea liberă directă) 

 O altă traducere care este de acord cu traducerea mea este Berean Literal Bible (Biblia literară Bereană):  

 “Then those in Judea, let them flee to the mountains; and those in her midst, let them depart out; and 

those in the countries, let them not enter into her.” (Atunci cei din Iudeea, lăsați-i să fugă în munte; și cei din 

mijlocul ei, lăsați-i să se depărteze; și cei de la țară, să nu-i lăsați să intre în ea. -traducerea liberă directă) 

 NASB au fost extrem de negrijulii și au eșuat în a înțelege că a fost incorect să substitui fraza „cetatea” 

cu referire la Iuda, din moment ce Iuda este o regiune sau un alt termen care are legătură cu națiunea Israel. De 

ce este acest lucru important? Deoarece în 70 d.Hr. poporul evreu nu a trebuit să fie avertizat să nu intre în Iuda. 

Deja se știa de ceva vreme că era un mare pericol în Iudeea. Cu toate acestea, în zilele din urmă, evreii vor fi 

persecutați nu doar în Israel, ci în întreaga lume și mulți vor încerca să ajungă în Israel. Așadar, Yeshua îi 

avertizează că în timpul zilelor din urmă va fi foarte periculos și evreii ar trebui să fugă din Ierusalim și din 

restul Iudeei (Israel) în munți. Acest lucru este deoarece în mod special în zilele din urmă, Dumnezeu va pregăti 

un loc în pustiu (munți) pentru ei. Acest lucru corespunde cu ceea ce Apocalipsa capitolul 12 ne dezvăluie, și 

anume că Israel (femeia) a fugit în pustiu unde Dumnezeu a pregătit un loc pentru ea pentru 1.260 de zile (Vezi 

Apocalipsa 12:6). 

 Te rog să observi o altă parte informativă a acestui pasaj. În Luca 21:24, Yeshua spune:  

 θαη πεζνπληαη ζηνκαηη καραηξαο θαη αηρκαιωηηζζεζνληαη εηο παληα ηα εζλε θαη ηεξνπζαιεκ εζηαη 

παηνπκελε ππν εζλωλ αρξη πιεξωζωζηλ θαηξνη εζλωλ 

„Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați robi printre toate neamurile; și Ierusalimul va fi călcat în 

picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor.”  

Mulți teologi citesc acest verset și susțin că acest verset descrie anul 70 d.Hr. și nu zilele din urmă. Oare 

au de fapt dreptate? În primul rând, vor exista similarități între persecuția imperiului Roman a poporului evreu 

în 70 d.Hr. și aceea care va apărea în zilele din urmă la mâna antihristului și a armatelor sale. Există câteva 

lucruri menționate în acest verset care confirmă în mod clar faptul că Yeshua vorbește într-adevăr despre 

vremurile din urmă și nu despre 70 d.Hr. Te rog să observi fraza, „și Ierusalimul va fi călcat în picioare de 

neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor.” A fost călcat în picioare Ierusalimul din 70 d.Hr de către 

neamuri  până ce numărul neamurilor a fost împlinit? Răspunsul este nu! Cuvântul grecesc παηέω folosit în 

versetul 24 sugerează tipul de acțiuni care vor avea loc în Ierusalim în timpul distrugerii sale în 70 d.Hr și care 

se va repeta în zilele din urmă. Nu descrie în mod corect Ierusalimul din ziua de astăzi. Cu alte cuvinte, „a fi 



călcat în picioare” exprimă o mare suferință și distrugere care nu putem spune că a avut loc în Ierusalim din 

anul 70 d.Hr. Ba mai mult, este scris, „...până ce se vor împlini vremurile neamurilor”. Aceasta este o referință 

clară la zilele din urmă. În Apocalipsa 11:2, citim despre o profeție cu privire la ultimele 42 de luni înainte de a 

doua venire a lui Yeshua. Această profeție spune, …θαη ηελ πνιηλ ηελ αγηαλ παηεζνπζηλ κελαο ηεζζαξαθνληα 

δπν („...și Orașul Sfânt va fi călcat în picioare timp de 42 de luni”). Același cuvânt este folosit atât în Luca 

21:24 cât și Apocalipsa 11:2 de a fi călcat în picioare  (παηέω).   

Unii au arătat spre faptul că poporul evreu „a fost condus captiv în toate națiunile” se potrivește perfect 

cu anul 70d.Hr și nu cu zilele din urmă; dar nu acesta este cazul. În profeția lui Zaharia, în timpul ultimei bătălii 

pentru Ierusalim, cititorului i se spune că jumătate din orașul Ierusalim nu vor merge în captivitate (vezi Zaharia 

14:2). Cine îi aduce pe acei evrei în captivitate? Răspunsul se găsește în același verset unde spune,  ְו ָא ַס ְפֻ תִּ י

ֻ לִּ ַם ָל ׁשּוְר י-ָֻכ ל-ֶא ת ֻ ֹגויִּ ם ָה ָמ ְח לִּ ַמ ֶל א-ַה . „Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva 

Ierusalimului...” Deci sunt toate națiunile lumii care vor aduce evreii în captivitate în zilele din urmă. Acest 

capitol se referă la zilele din urmă fără îndoială și în versetul 5, Dumnezeu instruiește din nou evreii să fugă în 

munți.  

Există ceva foarte ipocrit cu privire la LaRondelle și modul în care se ocupă de pasajul din Luca 

capitolul 21. Insistă în mod persistent că Luca capitolul 21 trebuie să aibă legătură cu distrugerea Ierusalimului 

de către Titus în 70 d.Hr. El limitează remarcile sale ocupându-se doar de Luca 21:20-24. De ce încheie această 

secțiune cu versetul 24 și nu continuă cu versetele rămase din această secțiune? Răspunsul este că Yeshua 

continuă și vorbește despre semne cosmice în ceruri și pe pământ care vor avea loc (versetul 25) și care va face 

ca inimile oamenilor să eșueze în timp ce vor vedea astfel de evenimente și vor fi martori la însăși puterea 

cerului fiind zguduită (versetul 26). Această secțiune se încheie cu versetele 27 și 28 care descriu venirea Fiului 

Omului, adică Yeshua. Pasajul complet este de fapt Luca 21:20-28. LaRondelle lasă numeroase versete afară din 

această secțiune în afirmațiile sale cu un singur scop. Versetele pe care le-a ignorat nu susțin perspectivele sale 

eronate. A fost absolut eronant din partea lui LaRondelle să afirme,  

„...Luca nu a scris nimic cu privire la necazurile și monstruozitățile «finale» pe care antihrist le are 

rezervate pentru «adunarea finală» a evreilor.” (pag.199)  

Evreii fiind omorâți de sabie, Ierusalimul fiind călcat, (Luca 21:24) și Orașul Sfânt fiind înconjurat de 

armate și cărora li se spune să fugă din Iuda în munți (Luca 21:20-21) nu au nimic de-a face cu poporul evreu 

care este adunat în Israel și persecuția din partea antihristului? Învățăturile lui LaRondelle nu sunt bazate pe 

Scriptură, dar el doar citează Biblia care să-i conducă pe alții să accepte fanatismul său teologic împotriva 

Israelului și a poporului evreu.  

Întorcându-ne la subiectul Răpirii, există câteva puncte care trebuie explorate. Primul este dacă  Răpirea 

va avea loc ca un eveniment diferit față de a doua venire a lui Mesia. LaRondelle afirmă că ele vor avea loc 

împreună și că nu ar trebui separate drept două evenimente distincte. Am menționat că în Matei capitolul 24 

există indicatori gramatici semnificativi. Când Yeshua vorbește despre și ucenicilor Săi, El folosește a doua 

persoană, „voi” și când vorbește despre evrei El folosește a treia persoană „ei sau cei din Iudeea”. Examinând 

Matei capitolul 24, în versetele 2-15 Yeshua vorbește direct ucenicilor Săi cu privire la ceea ce ucenicii Săi care 

trăiesc în zilele din urmă vor experimenta și vedea. Cu toate acestea, în versetele 16-31, Yeshua îi informează pe 



acei ucenici cu privire la ce se va întâmpla în Israel și cu poporul evreu în zilele din urmă.  

Când ajungem la Matei 24:32, El se întoarce la ucenici din moment ce folosește din nou persoana a 

doua. El le oferă instrucțiuni credincioșilor să fie atenți și să urmărească smochinul, adică Israelul, ca și un 

indicator profetic pentru a discerne zilele din urmă (versetul 32). Yeshua spune și că în ceea ce privește venirea 

Sa, nimeni decât Dumnezeu Tatăl nu știe nici ziua și nici ora (versetele 36-37). LaRondelle vorbește și despre 

venirea lui Mesia și oferă unele cuvinte grecești folosite în Noul Testament pentru a-și susține punctul de vedere 

că există doar o venire a lui Mesia și că Răpirea și a doua venire sunt unul și același eveniment. A vorbit despre 

cuvântul grecesc parousia παξνπζία. Este important să ne amintim ceea ce a spus,  

„Vocabularul Noului Testament nu permite ideei că vor exista două veniri, sau două faze a venirii lui 

Hristos…” Demonstrează doar o apariție a lui Hristos în glorie, să salveze Biserica de antihrist la sfârșitul 

necazului.” (pag.189)  

LaRondelle urmează o eroare foarte comună, care este să definească Răpirea în lumina săptămânii 70 a 

lui Daniel, adică ultimii șapte ani înainte de stabilirea Împărăției. Niciunde în Scriptură nu putem justifica o 

astfel de perspectivă. Biblia promite doar că cei credincioși nu vor experimenta mânia lui Dumnezeu: 

νηη νπθ εζεην εκαο ν ζενο εηο νξγελ αιι εηο πεξηπνηεζηλ ζωηεξηαο δηα ηνπ θπξηνπ εκωλ ηεζνπ ρξηζηνπ  

„Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus 

Hristos.” 1 Tesaloniceni 5:9  

LaRondelle citează de asemenea acest verset, dar există o diferență fundamentală între noi. Această 

problemă este dacă Dumnezeu îi protejează pe credincioși de la mânia Sa, și suntem încă pe pământ sau dacă de 

fapt El folosește Răpirea ca să îndepărteze credincioșii de pe pământ în timp ce mânia lui Dumnezeu cade? 

LaRondelle crede în prima (credincioșii sunt păziți de mânia lui Dumnezeu în timp ce sunt încă pe pământ) și 

eu cred ultima (prin intermediul Răpirii, Dumnezeu îndepărtează credincioșii de pe pământ și-i aduce în cer, în 

timp ce mânia Sa va cădea).  

Poate fi dovedit Biblic care dintre acestea este corectă? Răspunsul este puternic afirmativ. Versetele 

primordiale care oferă răspunsul se găsesc în Matei capitolul 24.  

πεξη δε ηεο εκεξαο εθεηλεο θαη ηεο ωξαο νπδεηο νηδελ νπδε νη αγγεινη ηωλ νπξαλωλ εη κε ν παηεξ κνπ 

κνλνο ωζπεξ δε αη εκεξαη ηνπ λωε νπηωο εζηαη θαη ε παξνπζηα ηνπ πηνπ ηνπ αλζξωπνπ ωζπεξ γαξ εζαλ ελ ηαηο 

εκεξαηο ηαηο πξν ηνπ θαηαθιπζκνπ ηξωγνληεο θαη πηλνληεο γακνπληεο θαη εθγακηδνληεο αρξη εο εκεξαο 

εηζειζελ λωε εηο ηελ θηβωηνλ θαη νπθ εγλωζαλ εωο ειζελ ν θαηαθιπζκνο θαη εξελ απαληαο νπηωο εζηαη θαη ε 

παξνπζηα ηνπ πηνπ ηνπ αλζξωπνπ ηνηε δπν εζνληαη ελ ηω αγξω ν εηο παξαιακβαλεηαη θαη ν εηο αθηεηαη δπν 

αιεζνπζαη ελ ηω κπιωλη κηα παξαιακβαλεηαη θαη κηα αθηεηαη γξεγνξεηηε νπλ νηη νπθ νηδαηε πνηα ωξα ν θπξηνο 

πκωλ εξρεηαη  

„Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai 

Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era 

în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în 

corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. 

Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la 

moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru.” Matei 



24:36-42 

În acest pasaj, potopul este legat de venirea mâniei lui Dumnezeu. Scopul acestor versete este de a ne 

învăța despre venirea Fiului omului. A avut LaRondelle dreptate când a atribuit faptul că cuvântul grecesc 

παξνπζηα (parousia) poate fi folosit doar cu privire la un singur evenimeniment, și nu poate fi folosit în ceea ce 

privește Răpirea și a doua venire ca și două evenimente separate și diferite? Nu există nicio îndoială că 

problema de aici este Răpirea. LaRondelle admite aceasta când scrie despre Matei 24:40-41. El spune: 

  „Dar dacă cineva leagă expresia din aceste versete (Matei 24:40-41) «unul va fi luat», de răpirea 

Bisericii lucru care are sprijin lingvistic în Ioan 14:1-3, unde verbul rădăcină paralambanein este același care 

este folosit în Matei 24:40,41,...” (pag 195)  

Deci, deși LaRondelle este de acord că aceste versete vorbesc într-adevăr despre Răpire, și are de 

asemenea dreptate cu privire la sprijinul lingvistic de la cuvântul grecesc  παραλαμβάνω ca să ajute cititorul să 

ajungă la această perspectivă, el greșește în asocierea sa a acestor versete cu Matei 24:31: 

„...această răpire este încă descrisă în legătură cu răpirea celor aleși în versetul 31 (pag. 195)  

 De ce greșește el? Dl. LaRondelle a eșuat să recunoască că cel care este luat de pe câmp sau în timp ce 

macină la moară, au fost de fapt luați, îndepărtați de la mânia lui Dumnezeu, exact aș acum Noe și familia sa au 

fost îndepărtați de la potop intrând în arcă. Matei folosește cuvântul εξελ de la rădăcina αἴξω, care înseamnă „a 

ridica”. Utilizarea acestui cuvânt semnifică „o ridicare”, o „îndepărtare” sau o „luare”. Ba mai mult, a susține că 

Biserica va fi pe pământ în timpul mâniei lui Dumnezeu merge împotriva contextului clar a acestui pasaj. De ce? 

Trebuie să ne amintim că aceste versete au fost date pentru a ne învăța despre παξνπζηα (parousia), adică venirea 

lui Mesia. Yeshua a spus că venirea Sa va fi ca și „...în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau 

și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat 

pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului.” Aceste versete ne informează clar că înainte de venirea Fiului 

omului, lumea va fi într-o stare de normal, așa cum este scris, „...mâncau și beau, se însurau și se măritau până 

în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul…” Cum poate o astfel de 

afirmație să fie de acord cu ceea ce spun Scripturile despre mânia lui Dumnezeu în Apocalipsa capitolele 8,9,16 

și 19? În aceste capitole, evenimente îngrozitoare au loc cu mare distrugere, lucru care nu a mai avut loc înainte 

și astfel de lucruri pot fi înțelese doar ca și supranaturale și originând din mâna lui Dumnezeu. Așadar, să spui că 

oamenii, adică necredincioșii vor primi mânia lui Dumnezeu vor fi într-o stare de normal când va avea loc 

Răpirea, este pur și simplu imposibil! Mai degrabă, înainte de Răpire, adică înainte de mânia lui Dumnezeu, 

necredincioșii  „...mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au 

știut nimic, până când a venit potopul…” Cu alte cuvinte, Răpirea trebuie să aibă loc înainte de mânia lui 

Dumnezeu și nu la momentul celei de-a doua veniri, când mânia Mielului va fi completă.  

 LaRondelle și cu mine suntem amândoi de acord că înainte de mânia lui Dumnezeu, credincioșii vor 

suferi o persecuție pentru credința lor la mâna lui antihrist. Diferența dintre noi este că LaRondelle crede (eu nu 

cred) că suferința aceasta va continua în timpul mâniei lui Dumnezeu când este revărsată asupra acestei lumi. 

Bineînțeles, LaRondelle nu crede că cei credincioșii vor suferi mânia lui Dumnezeu, ci că vor fi protejați de ea, 

dar vor fi încă în lume, și încă persecutați de antihrist și armatele sale în timpul mâniei lui Dumnezeu.  

 Problema finală pe care o vom discuta este diferența dintre Ziua lui Hristos și Ziua Domnului. În 2 



Tesaloniceni 2:2 există o diferență textuală între Textus Receptus (TR) Noul Testament grecesc și Nestle-Aland 

(NA) Noul Testament grecesc. TR are Ziua lui Hristos în timp ce NA are Ziua Domnului. LaRondelle scrie cu 

privire la această problemă:  

 „Unii creează o diferență artificială între «ziua lui Hristos» (pe care o aplică răpirii) și  «ziua 

Domnului» (în perspectiva lor, necazul ulterior al lui Dumnezeu).” (pag.202)  

 Eu cred cu putere în această distincție. Și apreciez faptul că dl. LaRondelle aduce în discuție această 

problemă. El continuă să vorbească despre asta când scrie și întreabă: 

 „Dar cum poate Ziua Domnului să includă necazul din partea lui antihrist când Pavel declară că cel 

Fărădelege va aduce apostazia sa înaintea Zilei Domnului?” (pag.202)  

 LaRondelle oferă 2 Tesaloniceni 2:3, folosind traducerea RSV 

   „Let no one deceive you in any way; for that day will not come, unless the rebellion [apostasy] comes 

first [protos], and the man of lawlessness is revealed.” ( trad. liberă „Nu lăsați pe nimeni să vă înșele în niciun 

fel; deoarece acea zi nu va veni, decât dacă rebeliunea [apostazia] vine prima  [protos], și omul fărădelegii va fi 

dezvăluit.”) 

 Răspunsul, care pentru un anumit motiv îi scapă lui LaRondelle, este foarte simplu. Antihristul va începe 

să funcționeze la începutul săptămâni 70 a lui Daniel. LaRondelle este corect când spune că apostazia este cea 

care va aduce activitatea lui antihrist. Această apostazie, așa cum LaRondelle a spus, este o îndepărtare de 

adevărul Biblic.  

 „Faptul simplu este că, termenul de apostazie în Noul Testament și în Septuagintă este folosit exclusiv 

doar pentru renunțarea religioasă, o îndepărtare de la credință. Nu se referă niciodată de plecarea Bisericii de 

pe pământ.” (pag.203)  

 Momentul exact când va începe apostazie nu este afirmat în Scripturi și cred că are loc chiar acum, și în 

viitor apostazia de către „credincioși” va oferi într-adevăr elanul pentru antihrist să acționeze într-un mod foarte 

vizibil în lume. De ce refuză LaRondelle să permită faptului că în timpul revărsării mâniei lui Dumnezeu, la fel 

va fi și antihrist prezent în lume și va opera? De ce este atât de greu să accepte că antihristul va trăi și va 

funcționa înainte și până la a doua venire? O simplă citire a pasajului din Apocalipsa 19:19-20 ne dezvăluie că 

Fiara (imperiul antihristului) cu armatele sale va face război împotriva „Celui ce stă pe cal”, adică însuși Isus 

Hristos (vezi versetul 19). Apoi ni se spune că Yeshua va lua fiara și pe profetul cel fals (antihristul) și-i va 

arunca în lacul de foc și pucioasă (vezi versetul 20). Eroarea lui LaRondelle o descoperim în citatul său: 

„...Pavel declară că cel fărădelege va aduce apostazia înainte de Ziua Domnului?”  

 Apostazia este îndepărtarea Bisericii de la adevărul Biblic și va aduce Urâciunea Pustiirii care este 

evenimentul cheie ce va dezvălui cu certitudine identitatea antihristului. Acest lucru are loc înainte de Răpire 

(Ziua lui Hristos) și înainte de Ziua Domnului. Haideți să examinăm versetul pe care LaRondelle îl oferă pentru 

a-și sprijini perspectiva sa:  

 „Nu lăsați pe nimeni să vă înșele în niciun fel; deoarece acea zi nu va veni, decât dacă rebeliunea 

[apostazia] vine prima [protos], și omul fărădelegii va fi dezvăluit.” 2 Tesaloniceni 2:3 (traducerea liberă după 

traducerea RSV) 

 Ce ne învață cu adevărat acest verset? Ne învață că cei credincioși trebuie să cunoască adevărul Biblic, 



în mod special profeția, pentru a nu fii înșelați împreună cu majoritatea „bisericii” în zilele din urmă (Nu lăsați 

pe nimeni să vă înșele în niciun fel). Apoi, Pavel afirmă că acea zi, ziua lui Hristos (Răpirea), nu va avea loc 

decât dacă apostazia va avea loc prima dată (deoarece acea zi nu va veni, decât dacă rebeliunea [apostazia] vine 

prima  [protos]). Atât apostazia cât și descoperirea lui antihrist trebuie să aibă loc înainte de Răpire și bineînțeles 

înainte de ziua Domnului. Dacă „acea zi” este doar o referință la Ziua Domnului, întreaga problemă devină 

mută. De ce tesalonicenii i-au scris lui Pavel în primul rând? Dacă învățătura lui Pavel a fost că Biserica 

(credincioșii încă în viață în zilele din urmă) vor fi pe pământ până la a doua venire și vor fi ridicați pentru un 

moment ca să-l întâlnească pe Yeshua pe cer și să primească noi trupuri înainte ca să se întoarcă pe pământ, 

atunci nu au niciun motiv să fie îngrijorați că au ratat „acea zi”. Potrivit cu această interpretare, ei nu ratează 

Ziua Domnului. Pavel ar fi putut să spună simplu, „Până ce îl veți vedea pe Yeshua în cer, veți fi pe pământ.” De 

ce să menționeze apostazia sau pe antihrist? Dacă ar fi fost adevărat că Biserica va fi pe pământ la momentul 

celei de-a doua venire, Pavel ar fi trebuit să răspundă foarte diferit.  

 Este important pentru credincioși să înțeleagă intenția adevărată a lui Pavel. El știa că Ziua Domnului are 

legătură cu Dumnezeu care-și revarsă mânia Sa asupra lumii și nu asupra credincioșilor. Ziua Domnului nu poate 

începe decât după Urâciunea Pustiirii, pecetluirea Semințiilor lui Israel (Apocalipsa capitolul 7) și de fapt 

Răpirea Bisericii. Așadar, bazat pe cele mai bune manuscrise, scopul acestui capitol și răspunsul relevant al lui 

Pavel, „acea zi” trebuie să fie înțeleasă drept Ziua lui Hristos.  

 Atunci de ce LaRondelle are probleme cu aceasta? El se zbate și greșește deoarece pentru el, așa cum am 

discutat anterior, a doua venire este pentru Biserică și nu are nimic de-a face cu mântuirea lui Israel. Dacă 

Biserica a fost îndepărtată deja, adică Biserica, atunci pe cine eliberează Hristos? Desigur că pentru el nu poate fi 

vorba despre poporul evreu! Nu, pentru LaRondelle, Yeshua nu se întoarce să-l mântuie pe Israel, ci ca să-i 

judece, „Apoi ei (poporul evreu) se va întâlni cu El (Hristos) ca și Judecătorul lor.” (pag.164) Din nou, 

LaRondelle nu ratează să distorsioneze Scripturile ca să găsească o cale să proclame judecată asupra Israelului.  

 Vreau să închei acest articol cu un compliment la adresa dl. LaRondelle. A fost foarte precis când a scris 

următoarele cuvinte: 

 „Concluzionăm, așadar, că Biserica sub Hristos va trece printr-un puternic necaz, dar va ieși 

victorioasă și va rezista în fața necazului final și măreț al antihristului. Pavel scrie că Biserica este destinată 

pentru încercări. Dar el a adăugat că «Dumnezeu nu ne-a desemnat să suferim mânia, ci să primim mântuirea 

prin Domnul nostru Isus Hristos». În consecință, trebuie să facem diferența între necazul persecuției din partea 

lui antihrist și mânia meritată a lui Dumnezeu desemnată pentru lumea nepocăită.” (pag 191)  

 În concluzie, cei care îmbrățișează Teologia Înlocuirii sau au perspective asemănătoare care-i determină 

să învețe că majoritatea cuvintelor profetice cu privire la Israel și la poporul evreu sunt deja împlinite sau 

considerate nule, nu se ocupă de Scripturi în mod corect. Refuzul lor de a accepta Cuvântul lui Dumnezeu în 

mod literal și tendința lor de a spiritualiza textului și să interpreteze figurativ și simbolic este ceea ce îi conduce 

spre eșecul de a nu primi adevărul lui Dumnezeu. Pe scurt, ei nu sunt ghidați greșit, deoarece la o examinare mai 

de-aproape a metodologiei lor și folosirea lor a Scripturii, găsesc că ei în mod intenționat și voit distorsionează 

versete din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru a-i conduce pe alții în mod greșit și a-și susține în mod ilegal 

pozițiile lor teologice anti evrei și anti Israel. Aceștia nu sunt doar niște persoane care văd textul Biblic în mod 



diferit, ci exploatează Scripturile și astfel pătează Numele minunat al lui Yeshua (Isus) într-o încercare de a-și 

valida antisemitismul lor. Nu există nicio altă explicație pentru cei care în mod constant fac greșeli și ignoră 

întotdeauna locurile din Scriptură care afirmă dragostea lui Dumnezeu pentru Israel și promisiunile Sale 

profetice de a mântui o rămășiță a poporului evreu în zilele din urmă. Speranța mea este ca acest articol să-i 

încurajeze pe alți credincioși să-i demascheze și să nu tolereze astfel de învățători, păstori, etc. în cadrul Trupului 

lui Hristos.  

 

 


