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MILENISMUL ADVENTO-IEHOVIST 

{I FALSELE SPERAN}E MESIANICE MODERNE. 

EXEGEZA TEXTELOR „CONTROVERSATE”

Pr. dr. Ilie MACAR

Fenomenul eshatologic nu este nou, nu este doar o caracteristic\
a spiritului modern, ci poate fi urm\rit de-a lungul timpului în mi-
tologia tuturor popoarelor, fiind legat de speran]a în nemurire [i
reînviere. Aceast\ „doctrin\” a sfâr[itului lumii (tev evscata = „cele din
urm\”) a fost formulat\ în diverse moduri, fiind cunoscut\ înc\ din
vremurile vedice. Nostalgia unei „vârste de aur” primordiale, urmate
de o nefericit\ decaden]\, st\ la baza unei teorii str\vechi, aceea a
„vârstelor lumii”, tem\ întâlnit\ în spa]iul indo-european1. Ideea
„perfec]iunii începuturilor”, prezent\ la mesopotamieni, greci, romani,
dar [i în alte culturi, presupune un „sfâr[it al lumii prin foc”, iar
Platon, vorbind de drama „Atlantidei”, credea c\ un potop va cauza
sfâr[itul. Tema „vârstelor lumii” este întâlnit\ [i peste ocean, la azteci,
care credeau c\ trei sau patru distrugeri s-au produs deja, iar un altul
va veni. Astfel, pe firul istoriei universale, „se observ\ c\ deseori
derapajul raporturilor sociale [i generalizarea comportamentelor îm-
potriva firii precede [i anun]\ sfâr[itul unei lumi. Totul sfâr[e[te în
abera]ie, dup\ ce începuse sub semnul vârstei de aur”2.

În aceast\ conjunctur\ se înscrie [i concep]ia eshatologic\ iu-
daic\, care nu este una [i aceea[i cu eshatologia Vechiului Testament.
Mesia din c\r]ile profe]ilor, „Mielul lui Dumnezeu” trimis s\ ridice
p\catul lumii, n-are nimic de-a face cu inten]iile na]ionalismului po-
litic ale iudaismului târziu. Eshatologia iudaic\ despre care vorbim
este în bun\ parte posterioar\ cre[tinismului [i dependent\ de el,
dar ideile eshatologice sunt prezentate într-un amestec confuz, in-
coerent [i adeseori contradictoriu.

1  Lucian Boia, Sfâr[itul lumii. O istorie f\r\ sfâr[it, Editura Humanitas, Bucu-

re[ti, 1999, pp. 11-21.
2  Ibidem, p. 22.
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 Privind problema eshatologic\ în general, avem în vedere un

ansamblu de idei care exprim\ speran]e religioase cu privire la ve-

nirea unei lumi considerate ideal\, precedat\ de o „judecat\”, care

implic\ distrugerea lumii actuale sau a puterilor care o domin\3. În

general, în iudaism se disting dou\ feluri de eshatologii: una cu, iar

alta f\r\ Mesia. În cea de-a doua, Dumnezeu singur este judec\tor al

lumii [i creator al unei noi ordini a lucrurilor; în cealalt\, intervine

un personaj mediator între Dumnezeu [i oameni, Mesia, care va îm-

p\r\]i pe p\mânt4.

Eshatologia iudaic\, r\spândit\ foarte mult prin scrierile apocrife

în primele dou\ secole, limita durata lumii la [apte milenii, ultimul

(al [aptelea) fiind destinat unei împ\r\]ii mesianice, epoc\ a drep-

t\]ii [i fericirii pe p\mânt. Existau dou\ direc]ii în acest sens, una

reprezentând-o mesianismul – a[teptarea unui Mesia, Salvator [i

Mântuitor, care va pune cap\t ordinii actuale a lucrurilor, instaurând

o ordine nou\, a drept\]ii [i a fericirii, iar cealalt\, milenarismul,

mi[care socio-religioas\ care reclam\ c\ Mesia va veni (sau reveni)

pe p\mânt pentru o domnie de o mie de ani5.

Dar, în lumina Vechiului Testament, cei o mie de ani mesianici

nu reprezint\ un num\r dup\ metoda matematic\ sau dup\ armonia

ritmurilor pitagoreice, ci o expresie simbolic\ a unei perioade ne-

determinate, un num\r a c\rui limit\ o [tie numai Dumnezeu. „Mis-

terul vechi testamentar al celor o mie de ani din Lege [i profe]i a

fost dezlegat, iar taina cea din veac ascuns\ [i de îngeri ne[tiut\ s-a

f\cut cunoscut\ prin Întruparea Mântuitorului (Coloseni 2, 26). Ca

atare, Împ\r\]ia cerurilor propov\duit\ de Sfântul Ioan Botez\torul

(Luca 3, 2), instaurat\ [i împ\rt\[it\ nou\ prin Iisus Hristos, a în-

ceput cu întruparea Domnului [i se va sfâr[i cu Judecata de apoi,

când, dup\ planul lui Dumnezeu nedescoperit nou\, va fi un cer

nou [i un p\mânt nou (II Petru 3, 13)”6.

T\g\duind mesianitatea lui Iisus Hristos [i r\stignindu-L pentru

c\ „S-a f\cut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu”, unii iudei I-au respins

3  Lagrange, Le méssianisme chez les Juifs, Paris, 1909, p. 39.
4  Jean Héring, Le Royaume de Dieu et sa venue. Étude sur l’espérance de Jesus

et de l’Apôtre Paul, Paris, 1937, pp. 51-55.
5  Ibidem, p. 57; L. Boia, op. cit., pp. 38-39.
6  Diac. prof. dr. Petru I. David, Invazia sectelor. Coarnele fiarei apocaliptice în

mileniul III, vol. I, Centrul Cultural al Sfintei Arhiepiscopii a Bucure[tilor, Editura

„Crist-1”, Bucure[ti, 1997, p. 126. 
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cu totul înv\]\tura, iar al]ii I-au interpretat-o [i falsificat-o, înscriind-o

în sincretismul milenist sus]inut [i în apocalipsele iudeo-cre[tine. Se

neag\ slujirile Mântuitorului [i se concepe un Judec\tor iluzoriu, mitic,

cu o „aterizare” for]at\ pentru împ\r\]ia de o mie de ani. Dar „toat\

aceast\ mi[care, în care intr\ sectele [i grup\rile anarhice de fac-

tur\ milenist\ ce se numesc «cre[tine», î[i are baza nu în Biblie, ci în

vechile mituri ale eternei reveniri”7.

I. Falsa interpretare a textelor scripturistice în leg\tur\ 
cu Parusia, în concep]iile advente despre „Mileniu”

Toate abera]iile fanteziste ale concep]iei Mi[c\rii advente despre

cea de-a doua venire a Domnului Hristos sunt sus]inute prin falsa

interpretare a unor texte scripturistice, în special din cartea Prooro-

cului Daniel [i din Apocalips\. 

Interpretarea advento-milenist\ asupra celor patru fiare (Dan. 7,

2-7) consider\ c\ acestea sunt cele patru împ\r\]ii, care preced [i

preg\tesc epoca lui Antihrist: babilonean\, medo-persan\, greac\ [i

roman\. Cele zece coarne ale fiarei a patra (Dan. 7, 23-24) repre-

zint\ zece popoare: hunii, ostrogo]ii, vizigo]ii, francii, vandalii, suevii,

burgunzii, herulii, anglo-saxonii [i longobarzii. Cornul cu ochi de om

este Antihrist (II Tes. 2, 3-4; Apoc. 13, 6-7), identificat în persoana

papei, care se declar\ „st\pân al lumii” [i s-a ridicat pe ruinele celor

zece regate.

Încadrând-o în textele biblice, „speciali[tii” adven]i sus]in c\ dom-

nia lui Antihrist va fi de trei ani [i [ase luni (Dan. 7, 25; Apoc. 12, 14),

adic\ de 42 de luni (Apoc. 13, 6), deci 1260 de zile. Fiind vorba

de zile profetice, acestea trebuie considerate ca fiind ani (Num. 14,

34; Iezec. 4,2-3). Prin urmare, anul întron\rii lui Antihrist (papa)

este 558, când au fost înl\tura]i herulii, vandalii [i ostrogo]ii, con-

form celor „prezise” de Daniel (7, 24)8.

Dar trebuie spus c\ toate aceste interpret\ri naive ale textului

Bibliei pentru identificarea cu orice pre] a lui Antihrist în persoana

[efului Bisericii Romano-Catolice sunt vechi porniri [i nemul]umiri

7  Ibidem, p. 127.
8  P.I. David, C\l\uza cre[tin\…, p. 376; Idem, Invazia sectelor. Obsesia chi-

pului „fiarei apocaliptice” la sfâr[it de mileniu II, Editura Europolis, vol. III,

Constan]a, 2000, pp. 237-245.
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ale unor grupuri contestatare fa]\ de unele abuzuri ale Bisericii apu-

sene, dar [i pentru „eliberarea” lor de anumite constrângeri dogmatice.

Catari, albigenzi, anabapti[ti, bapti[ti [i urma[i ai acestora, adven]i

[i pieti[ti de toate categoriile, pleca]i din Europa [i „dezvolta]i” pe alte

continente, au c\utat cu orice pre] o „justificare” scripturistic\ a pro-

testelor lor [i, mai cu seam\, au „g\sit” în textele profetice analogiile

necesare identific\rii lui Antihrist cu persoana episcopului Romei.

Dar preocuparea major\ a sectelor advente este aceea de a

„calcula” [i a „descoperi”, pe baza Bibliei, a doua venire a lui Mesia,

pentru întemeierea „Mileniului”. „Eshatoni[tii” calculeaz\ „venirea”

culegând texte profetice din perioada exilului sau texte biblice care

arat\ suferin]ele poporului Israel sub diferite domina]ii.

Astfel, William Müller, pe baza textului de la Daniel 8, 14, „cal-

culeaz\” data celei de a doua veniri sc\zând din cele 2300 de zile

(ani), care aveau s\ treac\ pân\ la restabilirea cur\]irii templului, anul

457 î.Hr. – anul rezidirii templului – [i a aflat anul celei de a doua

veniri – 1843. Acest prim calcul s-a f\cut a[a dup\ ce al]ii Îl „v\zu-

ser\” pe Hristos pogorându-Se în anul 999, 1000, 1033 sau, dup\

Swedemborg, 17749.

Samuel Snow, un cabalist afacerist, a încercat s\ îndrepte „eroa-

rea” lui Müller tot pe „baze” biblice, ar\tând din Levitic c\ „ve-

nirea va fi pe 10 octombrie 1844” – „venire” interpretat\ în sens

„spiritual” de profetesa adventului, Hellen G. White.

Petre Paulini, adventist sâmb\tar, comb\tând pe adventi[tii refor-

mi[ti [i pe russeli[ti, sus]ine c\ data exact\ a venirii a doua nu poate

fi precizat\, dar totu[i, dup\ el, „opt lan]uri profetice arat\ venirea

timpurilor din urm\” (lan]ul unu: Dan. 2, 31-45; doi: Dan. 7, 25; trei:

Apoc. 13, 11 [i 17; patru: Apoc. 2 [i 3; cinci: Apoc. 6; [ase: Apoc.

8 [i 9; [apte: Apoc. 14, 6-12; opt: Dan. 8, 14 [i 9, 24-29). 

Dup\ Müller [i Snow, a început concuren]a calculelor, fie pe

grupe sectare, fie particulare, remarcându-se în mod deosebit ad-

ven]ii „liberali” [i iehovi[tii.

Russeli[tii – „studen]ii în Biblie” – au fixat anul celei de a doua

veniri în 1875, sc\zând din „Marele Jubileu” – anul 2500, ultimul ju-

bileu – anul 625. Carol Russel, nemaifiind crezut de adep]i, caut\ s\

9  Ibidem, p. 377.
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arate c\ Hristos a venit înc\ din 1874, dar nev\zut, „ca un fur”, [i

a întemeiat împ\r\]ia de o mie de ani pentru cei ale[i, adic\ pen-

tru iehovi[ti. Din 1874 [i pân\ în 1878 sunt cei trei ani [i jum\tate

când Hristos a venit ca Mire [i secer\tor (Apoc. 14, 14-20), dar abia

în 1878 a început s\-[i arate puterea [i s\-[i întemeieze marea Sa

împ\r\]ie, când au înviat [i Apostolii [i erau de fa]\, dar nev\zu]i, ca

[i Hristos. A[adar, la anul revenirii – 1874 – se adaug\ cei trei ani [i

jum\tate (aproape patru) [i anul „calculat” al venirii este 1878.

Dup\ alte calcule, cele [ase zile ale crea]iei – 6000 de ani (II Pt.

3, 8; Ps. 90, 4) – sunt considerate timpul de lucru al omenirii, dup\

care urmeaz\ odihna sau mileniul. Adam a c\zut în p\cat în 4126.

Deci, sc\zând din 6000 – zilele crea]iei în ani – anul c\derii lui

Adam – 4126, s-a „aflat” anul sigur al venirii a doua, 1878.

Dar astfel de calcule „precise” abund\ în concep]ia sectelor ad-

vente [i iehoviste, fiind legate de cifre care s-au ad\ugat, rând pe rând,

în curgerea timpului de sfâr[it de mileniu doi, l\sând în urm\ spe-

ran]e în[elate, dar [i min]i naive care continu\ s\ cread\ în „veniri”

[i în „Mileniu”. Astfel, calculatorii împ\timi]i ai adventului au vehi-

culat „date” ale începutului de mileniu pân\ în zilele noastre: anii

1914, 1918, 1925 [i al]ii, pân\ în anul 2000 – anul mileniului celui

„adev\rat”10. Toate aceste calcule sunt produse ale unei imagina]ii

abundente [i necontrolate, iar textele biblice pe care încearc\ s\ le

aduc\ în sprijin sunt rupte de contextul lor unitar, folosite în mod

arbitrar [i interpretate fantezist, f\r\ nici o justificare logic\.

S-a spus, pe bun\ dreptate, c\ „to]i mileni[tii sunt urma[ii sadu-

cheilor, în sensul c\ nu cred în învierea mor]ilor (Marcu 12, 18), de

aceea serbeaz\ sâmb\ta, nesocotind învierea lui Hristos, actul suprem

al dumnezeirii Sale. De asemenea, exclud existen]a raiului [i a ia-

dului, socotindu-se «ale[i» ai mileniului. În sfâr[it, ace[tia nu cred în

existen]a sufletului: aici este «secretul» r\t\cirii advente. Prin mileniu

î[i satisfac credulitatea [i fantezia. De fapt, mileni[tii nu mai pot fi

numi]i cre[tini, ci doar adep]i ai unor texte biblice din care [i-au

creat o doctrin\”11.

10  Ibidem, pp. 378-380.
11  Ibidem, p. 381.
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II. Înv\]\tura ortodox\ [i explicarea textelor „controversate”

A[a cum se [tie, religia cre[tin\, cu tot tezaurul ei doctrinar,

liturgic [i moral, se întemeiaz\ pe actul învierii Domnului nostru

Iisus Hristos, adev\r clar afirmat de Sfântul Apostol Pavel (I Cor.

15, 14). Înv\]\tura despre Parusie (a doua venire a Domnului întru

slav\) [i despre învierea mor]ilor este indisolubil legat\ de Înviere,

„c\ci Hristos a înviat din mor]i, fiind încep\tur\ a învierii celor ador-

mi]i” (I Cor. 15, 20). Prin urmare, scopul învierii Domnului nu a fost

altul decât acela de a deschide calea învierii noastre, a restaur\rii

omului [i a lumii întregi (Apoc. 21, 21).

Caracterul unitar al Sfintei Scripturi, datorat inspira]iei divine

(II Tim. 3,16), face ca interpretarea ei s\ nu se poat\ realiza decât

urmând regula exegetic\ a contextului (apropiat [i îndep\rtat), fapt

care nu poate s\ duc\ decât la concluzia P\rin]ilor de la primele dou\

Sinoade Ecumenice, unde a fost alc\tuit Simbolul de credin]\ sau

Crezul. Coloana vertebral\ a Sfintei Scripturi o reprezint\ Crezul,

iar lipsa lui în abordarea exegetic\ a cuvântului sfânt nu poate duce

decât la interpret\ri sectare.

Faptul c\ unii a[a-zi[i cre[tini din sânul Mi[c\rii advente afirm\

c\ scrierile proorocului Daniel [i Apocalipsa Apostolului Ioan ar fi

cele mai importante c\r]i din Sfânta Scriptur\ [i c\ „dac\ aceste c\r]i

vor fi mai bine în]elese, credincio[ii vor avea o experien]\ religi-

oas\ cu totul nou\”12 nu ne surprinde, deoarece cunoa[tem originile

str\ine de duh cre[tin ale acestei mi[c\ri. Dar, oare, avem noi dreptul

[i putin]a de a afirma c\ Apocalipsa este mai important\ decât cele

patru Evanghelii [i celelalte c\r]i ale Noului Testament? Putem, oare,

s\ neglij\m întruparea lui Hristos, via]a Sa p\mânteasc\, înv\]\tu-

rile, minunile, patimile, moartea [i învierea, în\l]area la cer [i pogo-

rârea Duhului Sfânt cu întemeierea Bisericii, ca s\ acord\m toat\

aten]ia vedeniilor din Apocalips\? Oare imnul iubirii pe care ni-l pre-

zint\ Sfântul Apostol Pavel (I Cor. 13) are mai pu]in\ importan]\ decât

proorociile lui Daniel [i Apocalipsa Sfântului Ioan? Oare porunca

cea mai mare a dragostei pe care ne-a dat-o Hristos (In 13, 15), în-

t\rit\ cu iubirea Sa dus\ pân\ la jertfa suprem\, poate fi mai pu]in

12  Uriah Smith, Explica]ia Apocalipsului, Editura P\storul adev\rului, Bucure[ti,

1990, p. 7.
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important\ decât „studierea” în am\nunt a celor dou\ c\r]i? Dar

„Hristos este Marea Realitate a existen]ei, în timp ce scrierile lui Daniel

[i Apocalipsa sunt proorocii venite de la Marea Realitate Hristos”13 [i

nu pot fi interpretate decât numai ]inând cont de contextul general

al înv\]\turii Sale mântuitoare pe care a l\sat-o Bisericii (Mt. 16, 18). 

1) Biserica — începutul reînnoirii Împ\r\]iei 
lui Dumnezeu pe p\mânt

Mântuitorul Hristos [i-a început activitatea mesianic\ propov\-

duind Evanghelia Împ\r\]iei lui Dumnezeu (Mt. 4, 17; Mc. 1, 14),

a[a cum de altfel [i Înaintemerg\torul S\u, Sfântul Ioan Botez\torul,

vestea c\ „s-a apropiat împ\r\]ia cerurilor” (Mt. 3, 2). {i într-adev\r,

prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, prin faptele Sale mântuitoare,

prin jertfa [i învierea Sa se pune început [i temelie Împ\r\]iei lui

Dumnezeu14. În acest sens, Însu[i Mântuitorul spune: „Legea [i proo-

rocii au fost pân\ la Ioan; de atunci împ\r\]ia lui Dumnezeu se

bineveste[te [i fiecare se sile[te spre ea” (Lc. 16, 16). Faptul c\

Mântuitorul a s\vâr[it atâtea vindec\ri, din dragoste pentru om, este

o dovad\ clar\ a prezen]ei Împ\r\]iei lui Dumnezeu, care î[i are

originea în El: „Dac\ Eu cu Duhul lui Dumnezeu scot pe demoni,

iat\, a ajuns la voi împ\r\]ia lui Dumnezeu” (Mt. 12, 28).

Dup\ înv\]\tura noastr\ de credin]\, între cele trei slujiri ale

Mântuitorului Hristos (misiunea profetic\, slujirea arhiereasc\ [i dem-

nitatea împ\r\teasc\) demnitatea de Împ\rat suprem iese în eviden]\,

mai ales prin pogorârea la iad pentru a-i sf\râma „por]ile” (I Pt. 3,

18-20), prin învierea Sa din mor]i, prin în\l]area la cer [i [ederea

de-a dreapta Tat\lui. Prin învierea Sa, prin care au fost învinse p\-

catul, stric\ciunea [i moartea, Iisus Hristos ni Se descoper\ în mod

deplin ca împ\rat [i întemeietor al Împ\r\]iei lui Dumnezeu. În acest

sens, spune Sfântul Apostol Petru în ziua pogorârii Duhului Sfânt,

„Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus […] [i L-a f\cut Domn [i Hris-

tos” (Fapte 2, 32-36)15.

13  Pr. Victor Moise, Pentru credin]a str\mo[easc\, vol. I, Editura Arhiepiscopiei

Sucevei [i R\d\u]ilor, 1991, p. 35.
14  Pr. prof. dr. Constantin Galeriu, Netemeinicia milenarismului, în „Ortodoxia”,

anul XXXVI (1984), nr. 1, p. 61.
15  Ibidem, p. 62.
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Dar Mântuitorul Hristos, ca Domn [i Împ\rat, nu împ\r\]e[te în

felul în care împ\r\]esc regii, împ\ra]ii [i conduc\torii acestei lumi.

De fapt, El Însu[i a spus lui Pilat: „Împ\r\]ia Mea nu este din lumea

aceasta” (In 18, 36). Împ\r\]ia adus\ de Hristos trebuie v\zut\ în

sens spiritual, ca având caracter duhovnicesc, de slujire [i d\ruire din

iubire pentru to]i cei din jur (Mt. 20, 28). În]elegând-o în acest sens,

cu caracter interior [i duhovnicesc, Sfântul Apostol Pavel spune c\

„Împ\r\]ia lui Dumnezeu nu este mâncare [i b\utur\, ci dreptate [i

pace [i bucurie în Duhul Sfânt” (Rom. 14, 17). Mântuitorul Însu[i,

fiind întrebat de farisei când va veni Împ\r\]ia lui Dumnezeu, le-a

r\spuns: „Împ\r\]ia lui Dumnezeu nu va veni în chip v\zut. {i nici

nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. C\ci, iat\, Împ\r\]ia lui Dumnezeu

este în\untrul vostru” (Lc. 17, 20-21).

În Noul Testament, „Împ\r\]ia” mai este reprezentat\ printr-o

„mas\” (Mt. 8, 11), printr-un „osp\]” de nunt\ (Mt. 12,2-14) sau „cin\”

(Lc. 14,16-24), toate acestea, desigur, având un sens profund spi-

ritual, reprezentând îns\[i fiin]a Bisericii ca „Trup al lui Hristos”

(Efes. 5,22), organismul viu în care fiii „Împ\r\]iei” se împ\rt\[esc

de Hristos prin Duhul Sfânt16.

Dar ce altceva poate fi Împ\r\]ia lui Dumnezeu, dac\ nu îns\[i

Biserica, întemeiat\ de Mântuitorul Hristos pe cruce [i actualizat\ în

chip v\zut la pogorârea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii! Bise-

rica posed\ „cheile împ\r\]iei cerurilor” (Mt. 16, 19), adic\ înv\]\tura

evanghelic\ [i Sfintele Taine prin care credincio[ii se unesc cu Hristos

în Împ\r\]ia lui Dumnezeu.

{tim c\ nimeni nu poate s\ fac\ parte din Trupul tainic al lui

Hristos (Biserica) decât numai prin Taina Sfântului Botez: „De nu se

va na[te cineva din ap\ [i din Duh, nu va putea s\ intre în împ\r\]ia

lui Dumnezeu” (In 3, 5). Botezul este, a[adar, „u[a tainelor împ\r\]iei”,

u[\ care este Hristos Însu[i (In 10, 9). Dar Botezul, dup\ cum arat\

Sfântul Apostol Pavel, înseamn\ îngroparea cu Hristos a omului cel

vechi al p\catului [i învierea împreun\ cu El în Împ\r\]ia lui Dum-

nezeu (Rom. 6, 3-4). A[adar, Botezul este înnoirea, învierea spiri-

tual\ din moartea p\catului, ca arvun\ a celei de-a doua învieri, cu

trupul, la sfâr[itul veacurilor. Tot a[a trebuie s\ interpret\m [i textul

din Evanghelia dup\ In 5, 24-29 unde, pe de o parte, se spune c\

„vine ceasul [i acum este (în acest veac), când mor]ii (p\c\to[ii) vor

16  Ibidem, p. 63.
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auzi glasul Fiului lui Dumnezeu [i cei care vor auzi vor învia (în-

viere spiritual\), iar pe de alt\ parte, se vorbe[te despre învierea

trupurilor, la sfâr[itul chipului actual al lumii, când va avea loc Jude-

cata universal\. „Între aceste dou\ evenimente: na[terea Bisericii [i

Judecata ob[teasc\, cre[te, se r\spânde[te [i se des\vâr[e[te Împ\r\]ia

lui Dumnezeu [i mântuirea celor ce cred în Hristos, prin harul [i

lucrarea Bisericii”17.

Împ\r\]ia lui Dumnezeu – Biserica pe care a întemeiat-o Mân-

tuitorul Hristos – este de ordin spiritual, de origine divin\, dar are [i

aspect social, ca o comunitate organizat\ ierarhic, în care se desco-

per\ „tainele împ\r\]iei lui Dumnezeu” (Mc. 4, 11). Împ\r\]ia lui

Dumnezeu se identific\ astfel cu Biserica în lucrarea ei prezent\ [i

actual\, ca [i în faza ei des\vâr[it\ în eshatologie: c\ci se vorbe[te

deopotriv\ [i de „Împ\r\]ia cereasc\”, [i de „Biserica cereasc\” a

celor „întâi n\scu]i înscri[i în ceruri (…) [i de duhurile drep]ilor celor

des\vâr[i]i” (Evr. 12, 23)18.

În Sfânta Scriptur\, atât Împ\r\]ia, cât [i Biserica, apar ca o st\-

pânire a lui Dumnezeu în sufletele credincio[ilor [i peste ob[tea

cereasc\, opus\ st\pânirii diavolului peste sufletele robite lui [i peste

„împ\r\]iile lumii” (Mt. 4, 8-9). Venirea lui Hristos a avut rolul de a

strica lucrurile acelui vr\jma[ al mântuirii oamenilor (In 3, 8), de

a-l surpa [i a-i lua st\pânirea (Evr. 2, 14-15), pentru a-l judeca [i a-l

arunca în afar\ (In 12, 31; Efes. 2, 2; Colos. 2, 15).

Biserica – Împ\r\]ia lui Dumnezeu – este una singur\, dar ac-

tivitatea ei se desf\[oar\ pe dou\ planuri: p\mântesc [i ceresc. Pri-

mul plan, cel p\mântesc, actual, se desf\[oar\ între cele dou\ veniri

ale lui Hristos, începând de la întruparea Sa [i pân\ la Parusie, iar al

doilea plan, cel eshatologic, va începe dup\ acest moment final,

constituind „Împ\r\]ia cea f\r\ de sfâr[it a lumii [i a slavei”, cu „ce-

ruri noi [i p\mânt nou, în care locuie[te dreptatea” (II Pt. 3, 13)19.

În Apocalips\ sunt men]ionate dou\ feluri de împ\r\]ii: „Împ\r\]ia

lui Hristos” (Apoc. 1, 9), în care vor împ\r\]i cu El mii de ani cei care

au parte de „învierea cea dintâi” (spiritual\, prin Botez) (Apoc. 20,

17  Pr. dr. Ioan Mircea, „A doua venire a Domnului (Parusia)”, în vol. Îndru-

m\ri misionare, EIBMBOR, Bucure[ti, 1986, p. 933.
18  Idem, Împ\r\]ia lui Hristos de mii de ani. Studiu exegetic al textului din

Apocalips\ 20, 1-15, în „Ortodoxia”, anul XXXVI (1984), nr. 1, p. 29.
19  Ibidem, p. 30.



83Teologie [i misiune

4-6), deoarece „acum s-a f\cut mântuirea [i puterea [i împ\r\]ia

Dumnezeului nostru [i st\pânirea Hristosului S\u, c\ aruncat a fost

(diavolul) pârâ[ul fra]ilor no[tri, cel ce îi pâra pe ei înaintea Dum-

nezeului nostru, ziua [i noaptea” (Apoc. 12, 10). Dar tot în aceast\

carte se vorbe[te [i de „împ\r\]ia fiarei”, c\reia diavolul i-a dat st\-

pânirea (Apoc. 13, 4), sau „împ\r\]ia întunericului [i a mor]ii ve[nice”,

care-i va duce pe to]i, [i pe împ\ra]ii care i-au dat fiarei împ\r\]ia lor,

în iezerul cel de foc (Apoc. 17, 18; 19, 20). Dar fiara va fi biruit\ de

Hristos-Mielul Care va lua împ\r\]ia, El fiind numit apoi „Împ\ratul

neamurilor” (Apoc. 15, 3); „Domnul domnilor” [i „Împ\ratul împ\-

ra]ilor” (Apoc. 17, 14; 19, 16)20.

Toate cele spuse pân\ aici în leg\tur\ cu Împ\r\]ia lui Dumnezeu,

identificat\ cu Biserica, [i despre Parusia Domnului sunt cuprinse

sintetic, dar într-o form\ alegoric\ [i simbolic\, în Apocalips\, carte

care, dup\ cum se [tie, are un caracter aparte [i un con]inut cu

sensuri ascunse în simboluri, a c\ror interpretare for]at\ [i incompe-

tent\ i-a dus pe unii la r\t\ciri dintre cele mai grave.

2) În]elegerea profe]iei lui Daniel [i a capitolului 20 
din Apocalips\

Daniel, profet al exilului babilonian, este cel mai preferat de c\tre

sectele advente dintre proorocii Vechiului Testament. Cartea sa, cu-

prinzând o parte istoric\ (cap. 1-6) [i una profetic\ (cap. 7-12), are

o valoare deosebit\ în cuprinsul Sfintei Scripturi, dar, la fel ca Apo-

calipsa, cuprinde viziuni alegorice cu destina]ie profetic\ dificil de

interpretat [i de în]eles, dac\ sunt scoase din contextul general al

Revela]iei divine des\vâr[ite prin Hristos.

Viziunea despre cele patru fiare care ies din mare [i sunt jude-

cate de Cel Vechi de zile simbolizeaz\ patru împ\r\]ii deasupra c\rora

se va ridica împ\r\]ia lui Mesia – Fiul Omului (7, 1-14), dar nici-

decum în sensul dorit de mileni[ti, deoarece nic\ieri nu se vorbe[te

aici despre o împ\r\]ie p\mântean\ de o mie de ani, ci în sens spi-

ritual, ca o „împ\r\]ie a cerurilor” care transcende dimensiunile acestei

lumi [i care începe aici, pe p\mânt, prin Biserica lui Hristos. De altfel,

îns\[i denumirea „Fiul Omului” atribuit\ aici lui Mesia are în vedere

cele dou\ firi (dumnezeiasc\ [i omeneasc\) unite în persoana lui

20  Ibidem, p. 31.



84 Teologie [i Via]\

Hristos, dup\ cum [i Biserica are o dimensiune cereasc\ (Biserica

triumf\toare) [i una p\mânteasc\ (Biserica lupt\toare)21.

Viziunea despre un berbec învins de un ]ap care vine dinspre

Apus (din cornul c\ruia cresc alte patru coarne, dintre care unul se

lupt\ împotriva lui Dumnezeu [i atac\ }ara Sfânt\), nu se poate

referi în nici un chip la episcopul Romei pe care adven]ii îl consi-

der\ „antihrist”, ci are în vedere cele patru regate ale Diadohilor [i

pe persecutorul cel nelegiuit Antioh Epifanes, tipul lui antihrist

(cap. 8).

Viziunea despre îngerul Gavriil, care i-a vestit proorocului despre

cele [aptezeci de s\pt\mâni de ani care vor trece de la rezidirea Ie-

rusalimului pân\ la venirea lui Mesia (cap. 9), este una dintre pro-

fe]iile cele mai importante ale c\r]ii lui Daniel, deoarece arat\ cu foarte

mic\ aproxima]ie timpul în care avea s\ vin\ Mântuitorul lumii22.

Ultimele dou\ capitole cuprind viziunea despre apari]ia unui

înger pe malurile Tigrului, viziunea în care îi este descoperit\ pro-

fetului epoca Ptolomeilor [i Seleucizilor, pân\ la moartea lui Antioh

al IV-lea Epifanes. Prigoana din partea acestora va fi mare, dar po-

porul ales se afla sub protec]ia Arhanghelului Mihail. În final, este

profe]it\ învierea general\ a mor]ilor [i Judecata universal\ care va

urma imediat: „[…] se vor scula, unii la via]\ ve[nic\, iar al]ii spre

ocar\ [i ru[ine ve[nic\” (12, 2).

21  Pr. prof. dr. Nicolae Neaga, Profetul Daniel despre Hristos, Sibiu, 1933, pp. 3-8.
22  Timpul venirii lui Mesia a fost precizat prin proorocul Daniel, c\ruia i s-a

spus: „S\ [tii [i s\ în]elegi c\ de la ie[irea poruncii pentru zidirea din nou a Ie-

rusalimului [i pân\ la Cel Uns – Cel Vestit – sunt 7 s\pt\mâni [i 62 de s\pt\mâni”

(Dan. 9, 25-26), deci în total 69 de s\pt\mâni. Întrucât profe]iile lui Daniel între-

buin]eaz\, în alte locuri, expresia „s\pt\mâni de ani”, s-a aplicat [i aici. În acest

caz – 69 x 7 = 483 – rezult\ deci 483 de ani. Porunca hot\râtoare pentru rezidirea

Templului din Ierusalim a fost dat\ de Darius, regele per[ilor, în al doilea an al

domniei sale (I Ezdra 4, 24). Sfântul Chiril al Ierusalimului, în secolul al cincilea,

dovede[te exactitatea profe]iei lui Daniel cu ajutorul olimpiadelor grece[ti, care

se ]ineau o dat\ la patru ani. Anul al doilea al domniei lui Darius corespunde cu

primul an al olimpiadei a 65-a a grecilor. Regele Irod, în timpul c\ruia S-a n\scut

Hristos, a domnit pân\ în al patrulea an al olimpiadei 186. Între cele dou\ olim-

piade (186-65) au avut loc 121 olimpiade, fiecare olimpiad\ reprezentând un in-

terval de patru ani, rezult\ 484 de ani (121x 4=484). Sc\zând un an din olimpiada

a 65-a, întrucât porunca de zidire a Templului s-a dat în anul al doilea al dom-

niei lui Darius (Agheu 1, 15), rezult\ 483 de ani, ceea ce corespunde profe]iei lui

Daniel privitor la na[terea lui Hristos. (Pr. Boris R\duleanu, Semnifica]ia marilor

s\rb\tori cre[tine, vol. I, Editura Clusium, Bucure[ti, 1993, p. 93.)
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Cu privire la concep]ia mesianic\, trebuie spus c\ profe]iile lui
Daniel se deosebesc de ale celorlal]i profe]i tocmai prin dimensiunea
lor universal\. Dac\ la ceilal]i profe]i, împ\r\]ia mesianic\ e conside-
rat\ o continuare a celei davidice, la Daniel este pus\ în leg\tur\
cu marile împ\r\]ii ale lumii, având un caracter spiritual [i univer-
sal (9, 25-27).

Eshatologia c\r]ii proorocului Daniel arat\ diferite faze succe-

sive ale vremurilor din urm\, care la al]i prooroci apar în relat\ri

sporadice [i risipite, iar aceasta eviden]iaz\ o dat\ în plus valoarea

doctrinar\ a c\r]ii, dar [i dezvoltarea con[tiin]ei mesianice a po-

porului evreu. Astfel, profetul vorbe[te despre încerc\rile [i suferin-

]ele poporului biblic (8, 24-25; 9, 26-27), despre Judecata univer-

sal\ a popoarelor, îndeplinit\ de c\tre Dumnezeu Însu[i (7, 10-11),

despre condamnarea celor r\i (12, 2); despre desfiin]area r\ului [i a

p\catului (9, 24) [i despre inaugurarea împ\r\]iei lui Mesia-Hristos

(2, 44; 7, 27).

Învierea mor]ilor va premerge împ\r\]iei mesianice, astfel încât

nu poate fi vorba aici de o împ\r\]ie milenar\ intermediar\, dar exist\,

în schimb, o concordan]\ perfect\ cu Evangheliile, c\ci to]i se vor

ridica din ]\rân\, unii pentru via]a ve[nic\, iar al]ii pentru pedeapsa

ve[nic\ (Mt. 25, 4; In 5, 29). Aceasta se va petrece deodat\ [i nu prin

intercalarea unui interval de o mie de ani între a doua Venire [i

Judecata universal\23, a[a cum încearc\ s\ sus]in\ Mi[carea advent\,

care d\ o interpretare tenden]ioas\ atât c\r]ii lui Daniel, cât [i Apo-

calipsei, sco]ându-le din contextul general al Sfintei Scripturi.

Apocalipsa – ultima carte a Noului Testament – este „Descope-

rirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu robului S\u Ioan

Apostolul, pentru ca acesta s\ arate robilor S\i (cre[tinilor) cele ce

trebuie s\ se petreac\ în curând” (Apoc. 1, 1) în lume. Apocalipsa

cuprinde îns\ o descoperire par]ial\ a înv\]\turii Mântuitorului, pe

care a l\sat-o Apostolilor [i Bisericii, îndeosebi cea despre viitorul [i

persecu]iile Bisericii, dar [i despre biruin]a ei final\, prin C\petenia

sa, Mielul lui Dumnezeu24.

Apocalipsa prive[te deci viitorul Bisericii, cu prigoanele [i bi-

ruin]a ei peste veacuri [i milenii, pân\ la sfâr[itul acestei lumi. Ea

23  N. Neaga, op. cit., pp. 10-30.
24  Pr. dr. Ioan Mircea, Apocalipsa. Introducere, note [i comentariu, Editura Ha-

risma, Bucure[ti, 1995, p. 9.
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descrie succint [i în imagini simbolice judec\]ile lui Dumnezeu asu-

pra omenirii, în decursul istoriei, pân\ la Judecata final\, dup\ a

doua Venire a Domnului. Apocalipsa cuprinde [i fapte istorice (cap.

2-3), dar cea mai mare parte a ei are un cuprins profetic, privind

trecutul, prezentul [i, mai ales, viitorul Bisericii în lume.

Fiind o scriere eminamente profetic\, ea nu poate fi tâlcuit\ de-

cât de Biseric\, prin teologii ei cu deosebit\ preg\tire [i numai ]inând

seama de toate regulile de interpretare sau de exegez\ ale Bisericii

[i ale Sfin]ilor P\rin]i. Oricine se încumet\ s\ o interpreteze literal [i

încearc\ s\-i g\seasc\ închipuite coresponden]e în realitate – a[a cum

fac sectele advente – „falsific\ înv\]\tura acestei scrieri, def\imeaz\

adev\rul sfânt [i î[i pierde nu numai mântuirea lui – dac\ crede în ea,

ci [i pe a altora, pe care îi sminte[te prin asemenea explic\ri gre[ite”25.

Trebuie s\ avem în vedere faptul c\ Apocalipsa, fiind scris\ în

vremea prigoanelor romane, este plin\ de simboluri, metafore, ale-

gorii, viziuni profetice [i numere simbolice greu de identificat [i

de aceea nu trebuie interpretat\ literal. În ea nu este întotdeauna o

succesiune fireasc\ a evenimentelor, ci unele se arat\ în prezent, altele

în viitor sau în trecut, cu sens de prezent, folosind „antihronia”. 

Primele trei capitole înf\]i[eaz\ Biserica în prezent, când se afla

în plin\ activitate, dar era prigonit\ – adic\ timpul în care Sfântul

Ioan Apostolul scrie Apocalipsa (anii 94-96), iar aceasta reiese din cele

[apte scurte epistole scrise celor [apte biserici din Asia Mic\ (cap. 2-3).

În capitolele 4-19 sunt descrise diferite viziuni [i pedepse peste vea-

curi, dar [i lupta Bisericii cu for]ele întunericului acestei lumi, iar

capitolul 20 prezint\ ultimul efort în lupta cea mare de nimicire a

Bisericii, din care va ie[i biruitoare la sfâr[it, când se va încheia [i

crugul veacului cu evenimentele eshatologice de la Parusie. Capi-

tolele 20-22 înf\]i[eaz\ începutul împ\r\]iei cere[ti [i a lumii noi în

ve[nicie, dup\ învierea general\ a mor]ilor [i Judecata universal\26.

Capitolul 20 din Apocalips\ este textul cel mai important pentru

cei ce sus]in concep]ia milenist\, care falsific\ înv\]\tura cre[tin\

despre învierea mor]ilor [i despre eshatologie în general, deoarece

25  Ibidem, pp. 10-11; H.M. Féret, L’Apocalypse de Saint Jean. Vision chrétienne

de l’histoire, Paris, 1943, p. 266.
26  I. Mircea, Împ\r\]ia lui Hristos de mii de ani…, p. 31; Dr. Vasile Gheorghiu,

Împ\r\]ia de „mii de ani” [i lupta cea mai de pe urm\ (Apocalipsa lui Ioan 20,

1-10), Cern\u]i, 1928, pp. 10-20.
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interpreteaz\ literal, iar nu simbolic, expresia „o mie de ani” (20, 4),

cu toate c\ originalul grecesc vorbe[te clar de „mii de ani” (civlia evth)

care vor trece de la întemeierea Bisericii pân\ la Parusie.

De fapt, acest capitol reprezint\ o repetare a celor amintite în

capitolul precedent (19), a luptei finale, a balaurului [i alia]ilor lui

(fiara, proorocul mincinos [i împ\ra]ii p\mântului cu o[tirile lor),

primii fiind arunca]i în focul spiritual ve[nic, iar ceilal]i uci[i (19,

20-21). În acela[i timp, capitolul 20 arat\ încheierea veacului final,

la a doua Venire a Domnului ca Împ\rat [i Judec\tor, când va ju-

deca viii [i mor]ii, dup\ care va urma transformarea acestei lumi [i

via]a ve[nic\. Înainte de acest sfâr[it, se aminte[te iar cum balaurul,

care a fost legat pe „mii de ani”, va fi dezlegat „cât\va vreme”, la

sfâr[itul acestor veacuri, provocând astfel r\zboiul final împotriva

Bisericii. A[adar, este profe]it aici un timp îndelungat de pace a Bise-

ricii – Împ\r\]ia lui Dumnezeu, care, dup\ o ultim\ mare învolburare

[i prigoan\, va birui în final, prin Hristos, C\petenia ei27.

Primele zece versete ale capitolului 20 constituie o concluzie [i

o recapitulare a celor ar\tate în capitolele anterioare. Apostolul a

v\zut „un înger pogorându-se din cer, având cheia adâncului [i un

lan] mare în mâna lui” (v. 1). Sfântul Ioan descrie faptele a[a cum

i-au ap\rut în viziunea lui: unele ca prezente, altele ca în trecut,

iar altele în viitor, f\r\ o succesiune istoric\ riguroas\. De[i el nu

precizeaz\ cine este acest „înger”, din textul citat, dar mai ales din

analizarea contextului s\u reiese c\ Cel care are „cheia adâncului”

în mâna Sa nu poate fi un înger de rând, c\ci un înger de rând nu

poate dispune de putere suveran\ peste „adânc” [i peste to]i cei

ce locuiesc acolo. „Abisul – spune exegetul Vasile Gheorghiu – este

locuin]a diavolilor, întunericul cel mai din afar\”. A avea „cheia adân-

cului” înseamn\, a[adar, a avea puterea suveran\ peste toat\ împ\-

r\]ia diavolilor, dac\ lu\m în considerare faptul c\ cei vechi î[i închi-

puiau „abisul” ca o cr\p\tur\ f\r\ fund în adâncimile p\mântului, plin\

de miros r\u [i de pucioas\, de fum [i de foc nestins28. Dac\ acesta

ar fi fost un simplu înger, Apostolul ar fi precizat c\ „i s-a dat”, a[a

cum spune în alt\ parte c\ „i s-a dat cheia fântânii adâncului” unui

înger (9, 1; 9, 13-14) sau „duce]i-v\ [i v\rsa]i pe p\mânt cele [apte

cupe ale mâniei lui Dumnezeu” (16, 1). Dar „dac\ El are cheia [i

27  I. Mircea, Apocalipsa…, p. 25.
28  V. Gheorghiu, op. cit., p. 14.
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nu I se d\, înseamn\ c\ aceast\ Persoan\ ce-i apare ca un înger nu

este altul decât Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos – Mielul, Care are

[i cheile mor]ii [i ale iadului29.

Mântuitorul Hristos a învins puterea diavolului înc\ de la ispi-

tirea Sa de dup\ Botez, apoi prin minunile Sale, iar definitiv, prin

patimile, învierea [i prosl\virea Lui prin în\l]area la cer. De atunci

a început „legarea” satanei de care vorbe[te aici Apostolul. Atunci,

la patimile Lui, cel ce p\rea c\ este puternic a fost legat de Cel mai

puternic decât el, Care S-a ar\tat biruitor asupra mor]ii [i a iadului,

ne-a r\scump\rat de sub st\pânirea lui, osândind balaurul [i arun-

cându-l în abis (iad)30. Superior îngerilor este doar Mântuitorul, iar

aceasta o confirm\ pe deplin Apostolul vizionar, c\ruia Însu[i Mân-

tuitorul i-a spus c\ El este Acela care are „cheile mor]ii [i ale iadului”

(1, 18). Or, a avea „cheile abisului” este acela[i lucru cu a avea „cheile

mor]ii [i ale iadului” (Evr. 2, 14). C\ „Îngerul” men]ionat aici nu

poate fi altul decât Mântuitorul reiese [i din cartea proorocului Isaia,

care Îl nume[te pe Domnul Hristos: „Înger de mare sfat, sfetnic mi-

nunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al p\cii, P\rinte al veacului

ce va s\ fie” (Is. 9, 5). Lan]ul mare despre care vorbe[te Apostolul în

acest verset are menirea de a fixa momentul surp\rii iadului [i al

întemeierii în chip v\zut a Împ\r\]iei lui Dumnezeu – Biserica. „Vi-

ziunea” sa ne transpune, a[adar, în momentul când Domnul, imediat

dup\ moartea pe cruce, S-a pogorât cu sufletul la iad, slobozindu-i

pe cei robi]i acolo (I Pt. 3, 18-19)31.

În continuare, versetele 2 [i 3 ne înf\]i[eaz\ activitatea pa[nic\ a

Bisericii dup\ înfrângerea diavolului. „{i a prins pe balaur, [arpele cel

vechi, care este diavolul [i satana, [i l-a legat pe mii de ani (civlia evth).

{i l-a aruncat în adânc [i l-a închis [i a pecetluit deasupra lui, ca s\

nu mai am\geasc\ neamurile, pân\ când se vor sfâr[i miile de ani

(tav civlia evth). Dup\ aceea, trebuie s\ fie dezlegat cât\va vreme

(mikrovn crovnon).”

Înl\n]uirea puterii satanice se face pe un timp, care în descope-

rirea Sfântului Ioan este exprimat prin num\rul simbolic [i nedeter-

minat „mii de ani”. Trebuie s\ mai men]ion\m c\ expresiile „l-a prins”,

„l-a legat”, „l-a aruncat în adânc”, „l-a închis” [i „l-a pecetluit” exprim\

29  I. Mircea, Împ\r\]ia lui Hristos de mii de ani…, p. 34.
30  Idem, Apocalipsa…, p. 336.
31  V. Gheorghiu, op. cit., pp. 15-16.
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ac]iuni simbolice, deoarece însu[i balaurul (diavolul) este o fiin]\

spiritual\. Diavolul este puternic numai în raport cu puterile omu-

lui, pe care le poate ispiti sau am\gi. El are îns\ putere m\rginit\

chiar [i asupra noastr\, deoarece Hristos „l-a legat”, limitându-i strict

puterea de ac]iune32.

În Apocalips\ îndeosebi, Sfântul Ioan Evanghelistul vorbe[te

despre balaur (dravkon) (12, 3; 13, 2-4; 16, 13), spunându-ne c\ el

este „[arpele cel vechi”, adic\ acel înger r\u de la începutul isto-

riei omenirii care, luând chip de [arpe, a sedus prima pereche de

oameni (Fc. 3, 1). De atunci înainte, acest înger r\u s-a dovedit în

tot cursul istoriei omenirii ca diavol, adic\ calomniatorul omenirii

înaintea lui Dumnezeu [i totodat\ ca acela care este cel mai înver-

[unat du[man al ei. 

Etimologic, „diavol” vine de la verbul grecesc diabavllw (a ca-

lomnia), al c\rui corespondent la evrei era vmz, satanav" (satan\,

du[man, vr\jma[). Apostolul l-a numit mai întâi „balaur” (dravkwn),

pentru c\ în aceast\ monstruoas\ înf\]i[are a v\zut-o în viziune. Acest

balaur întruchipeaz\ toat\ puterea diavoleasc\. El nu s-a sfiit s\-L

ispiteasc\ chiar [i pe Mântuitorul, îns\ diavolul a servit, f\r\ voie, chiar

interesele Domnului în vederea mântuirii neamului omenesc. Pen-

tru a-i limita r\utatea doar pân\ la grani]a libert\]ii umane, Mântui-

torul Hristos l-a „prins” pe satana [i „l-a legat” cu lan]uri pentru „mii

de ani” (civlia evth), expresie care nu trebuie în]eleas\ ca termen fix,

ci pân\ „c\tre sfâr[itul lor”, c\ci în cadrul „miilor de ani” intr\ [i

pu]inul timp când el va fi dezlegat [i l\sat liber33.

Expresia care a stat la baza ereziei hiliaste, dar care este folosit\

ca cel mai puternic „argument” [i de adep]ii sectelor mileniste de

ast\zi, este tav civlia evth sau, f\r\ articol, civlia evth, întâlnit\ de [ase

ori în toat\ pericopa [i numai în acest capitol (20, 2-7). În]elesul

expresiei, atât cu articol, cât [i f\r\ articol, trebuie s\ fie acela[i: „miile

(respectiv mii) de ani”. Numeralul este folosit aici la forma de plural:

civlioi,-ai,-a (mii), forma de singular pentru „mie” sau „o mie” fiind

civlia",-avdo"34.

Motivul pentru care unele edi]ii române[ti mai vechi ale Sfintei

Scripturi folosesc aceast\ expresie la singular ([i cu prec\dere Biblia

32  C. Galeriu, art. cit., p. 64.
33  V. Gheorghiu, op. cit., p. 17.
34  I. Mircea, Împ\r\]ia lui Hristos de mii de ani …, p. 36.
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britanic\!?) se datoreaz\ faptului c\ traducerea latin\ „Vulgata”,

folosit\ de traduc\torii români, a redat expresia prin „mille”, care este

un numeral invariabil, acela[i la singular [i la plural. Dup\ „Vulgata”,

expresia aceasta a trecut [i în traducerile francez\ [i italian\, sub

aceea[i form\, gre[it tradus\ prin „mie” sau „o mie”, de unde [i inter-

pretarea eronat\ pe care o dau mileni[tii. Ceea ce indic\ îns\ cert

singularul sau pluralul este articolul, substantivul înso]itor sau un

alt numeral35.

Comentatorii care nu în]eleg prin „Îngerul”, care l-a legat pe sa-

tana, pe Însu[i Mântuitorul Iisus Hristos, ci un înger ca to]i ceilal]i

pe care i-a mai v\zut Sfântul Ioan, [i nu se întreab\ cum se face c\

acest înger dispune de o a[a mare putere de a-l lega pe diavolul au

crezut c\ episodul acesta ar indica o nou\ faz\ de dezvoltare în

istoria bisericeasc\, ce va urma abia dup\ c\derea cet\]ii desfrânate

a Babilonului, despre care se vorbe[te în capitolele anterioare. Faza

aceasta de dezvoltare a Bisericii ar reprezenta-o „Mileniul”, care se

va instaura ca o împ\r\]ie p\mânteasc\, dar toate aceste idei

eretice contrazic înv\]\tura cre[tin\ în ansamblul ei.

35  Cu toate c\ pentru num\rul „o mie” cuvântul grecesc este ciliav", -avdo", iar

ci@lia (neutrul de la ci@ioi, -ai, -a) este folosit numai la forma de plural, dic]iona-

rele arat\ [i unele cazuri rare în care autorii clasici au folosit aceast\ form\ de

plural cu sens de singular, dar înso]it de un substantiv la singular. De exemplu:

ivppo" civlia (o mie de cai sau un corp de cavalerie). Tot a[a trebuie s\ se spun\:

civlia evto" pentru „o mie de ani”, sau cu articolul la singular: tov ci@la, cum arat\ [i

Areta al Cezareei. De asemenea, tot pentru redarea sensului de singular, poate fi

folosit cu un alt numeral: evn ci@ia = o mie (de la eiv", miva, evn) ci@lia fiind neutru.

A[adar, ca s\ se traduc\ numeralul ci@lia prin singular, trebuia s\ fie: sau evn ci@lia,

respectiv tov ci@lia evto" (o mie de ani), sau ciliav", -avdo" (o mie). Dac\ latinescul

„mille”, fiind invariabil la singular [i la plural, produce confuzie, grecescul „ci@lia”,

a[a cum se afl\ în textul original, nu poate fi tradus decât numai cu form\ de plural.

De altfel, regula aceasta [i excep]ia ei o arat\ atât de precis dic]ionarele: grec-francez

al lui Bailly (ci@lia" dracma" = o mie de drahme), cât [i al lui Alexandre, care fo-

lose[te pentru plural exemplul: ci@liaa evth = mii de ani, iar pentru singular: ivppo"
ci@lia = o mie de cai sau un corp de cavalerie. Putem trage concluzia, a[adar, cu

toat\ certitudinea, c\ expresia „tav ci@lia evth” nu poate fi tradus\ decât prin „miile

de ani” (f\r\ articol „mii de ani”), adic\ indicând un timp nedeterminat. Încer-

carea unor exege]i, dar mai ales a unor t\lm\citori ocazionali ai Bibliei de a o

traduce cu tot dinadinsul la singular s-a dovedit a fi for]at\, tenden]ioas\, ne[tiin-

]ific\, sofistic\ [i incorect\. Idem, Împ\r\]ia lui Hristos de o mie de ani, sau de

mii de ani?, în „Ortodoxia”, anul XXXVIII (1986), nr. 3, pp. 49-57.
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Sfânta Scriptur\ vorbe[te clar de o singur\ înviere a tuturor mor-

]ilor – drep]i [i p\c\to[i – deodat\, când va avea loc [i Judecata uni-

versal\, f\r\ nici o alt\ „împ\r\]ie” între ele, afar\ de aceea înteme-

iat\ de Hristos Însu[i prin Jertfa Sa pe cruce, Biserica, a c\rei fiin]\ se

prelunge[te în eternitate. Din primele versete ale acestui capitol se

desprinde clar c\: 1. Îngerul care are cheia adâncului este Însu[i

Mântuitorul Iisus Hristos; 2. El singur a dobândit puterea de a-l lega

pe diavol atunci când se afla cu trupul în mormânt, dar cu sufletul

S-a pogorât la iad [i a zdrobit puterea mor]ii, adic\ pe diavolul;

3. St\vilirea activit\]ii dezastruoase a diavolului în lume va d\inui

„mii de ani”, adic\ o vreme îndelungat\, a c\rei durat\ o [tie nu-

mai Dumnezeu36.

În]elesul c\ satana „trebuie s\ fie dezlegat cât\va vreme”, c\tre

sfâr[itul miilor de ani, este ar\tat de comentatorii greci Andrei [i

Areta al Cezareii, care identific\ acest timp pu]in, „cât\va vreme”, cu

venirea lui Antihrist, care s-a redus la o durat\ mic\ tocmai pentru

vehemen]a sa nimicitoare care va fi greu de suportat de cei care vor

r\mâne credincio[i lui Dumnezeu37. Cât\ vreme diavolul este legat,

nu mai poate lupta împotriva Bisericii în mod direct, dar va lucra

indirect [i mijlocit prin oamenii pe care îi inspir\ [i le aprinde toate

poftele [i gândurile spre a activa dup\ planul lui. Biserica a luptat [i

lupt\ deopotriv\ cu ignoran]a [i r\utatea multora, cu concep]iile

[i practicile oculte, cum sunt: vr\jitoria, spiritismul, magia neagr\,

teozofia [i sectele care constituie o alt\ fa]\ [i latur\ a activit\]ii sa-

tanice (Mt. 24, 5, 24; Fp. 13, 10; I Tim. 4, 1-7; II Tes. 2, 2-11; I Pt. 5,

8-10 etc.). Cât prive[te scurta perioad\ în care va fi slobozit satana,

unii comentatori o identific\ cu cei trei ani [i jum\tate ai lui Antihrist

sau cu cele 1260 de zile, dar acest timp nu-l [tie nimeni, decât nu-

mai Dumnezeu.

În continuare, la versetul 4 se prezint\ judecata particular\ a su-

fletelor, dup\ moartea trupeasc\: „{i am v\zut tronuri [i celor ce [e-

deau pe ele li s-a dat s\ fac\ judecat\. {i am v\zut sufletele celor

t\ia]i pentru m\rturia lui Iisus [i pentru cuvântul lui Dumnezeu, care

nu s-au închinat fiarei, nici chipului ei, [i nu au primit semnul ei pe

fruntea [i pe mâna lor. {i ei au înviat [i au împ\r\]it cu Hristos mii

de ani”.

36  V. Gheorghiu, op. cit., p. 19.
37  I. Mircea, Împ\r\]ia lui Hristos de mii de ani …, p. 36.
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În acest verset apare, a[adar, ideea unei judec\]i, care nu poate

fi cea general\, ci numai judecata particular\ a sufletului. Cei ce în-

f\ptuiesc aceast\ judecat\ nu au puterea aceasta de la ei în[i[i, ci li

s-a dat de c\tre Dumnezeu Tat\l, Care o d\ [i Fiului (In 5, 22).

Ace[tia sunt martirii [i sfin]ii care, dup\ ce au fost judeca]i, s-au înf\-

]i[at cu faptele lor (Apoc. 14, 13) [i fiind g\si]i vrednici de „cinste,

laud\ [i m\rire” (Rom. 1, 7; I Pt. 1, 7; Evr. 2, 7), au fost a[eza]i pe

tronuri [i „li s-a dat s\ fac\ judecata altora” (Apoc. 18, 20; 20, 4; I

Cor. 6, 2-3)38.

Dintr-un text anterior cunoa[tem c\ cei care vor judeca lumea

sunt sfin]ii de toate categoriile. Astfel, citim în leg\tur\ cu judecata

cet\]ii desfrânate a Babilonului: „Vesele[te-te de ea, cerule, [i voi,

sfin]ilor, [i voi, apostolilor, [i voi, proorocilor, pentru c\ Dumnezeu

a pronun]at judecata voastr\ asupra ei” (Apoc. 18, 20). Cei 144.000

de „asesori” au scris pe frun]ile lor numele Mielului [i al Tat\lui (Apoc.

14, 1), c\ci sfin]ii particip\ activ la judecata lui Dumnezeu39.

Strig\tul mucenicilor era [i este împotriva celor de pe p\mânt,

afla]i înc\ în via]\, care i-au martirizat sau le-au provocat multe

suferin]e [i necazuri pentru credin]a [i via]a lor în Hristos. Cum îns\

aici este vorba de judecata particular\, a sufletului fiec\ruia, îndat\

dup\ ie[irea din trup, înseamn\ c\ judecata este continu\, în is-

torie, a celor ce mor zilnic. Ei sunt judeca]i dup\ faptele care merg

înaintea lor sau vin împreun\ cu ei la judecata particular\ (I Tim. 5,

24; Apoc. 14, 13), sau dup\ ei, la Judecata general\, când se vor

cunoa[te [i urm\rile faptelor fiec\ruia, bune sau rele, asupra urma-

[ilor (Mt. 25, 31-46).

De[i, dup\ cuvintele Domnului, cei ce cred [i tr\iesc în Hristos

„au via]\ ve[nic\ [i la judecat\ nu vor veni, ci s-au mutat din moarte

la via]\” (In 5, 24), chiar [i sufletele sfin]ilor nu sunt scutite de jude-

cata particular\, dar faptele lor „vin cu ei” (Apoc. 14, 13), ca o m\r-

turie a vredniciei [i a sfin]eniei, pe când îns\ „p\catele unor oameni

sunt v\dite, mergând înaintea lor la judecat\ (I Tim. 5, 24). Privit în

contextul general al Sfintei Scripturi, acest text arat\ c\ sfin]ii, îndat\

dup\ moarte, intr\ în slav\, judecata particular\ fiind pentru ei o în-

coronare, precum Însu[i Hristos-Împ\ratul o spune: „Celui ce biruie[te

îi voi da s\ [ad\ cu Mine pe scaunul Meu (de judecat\), precum [i

38  Ibidem, p. 41.
39  H.M. Féret, op. cit., pp. 244-249.
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Eu am biruit [i am [ezut cu Tat\l pe scaunul Lui” (Apoc. 3, 21).

Alta este îns\ semnifica]ia [i urmarea judec\]ii particulare pentru

sufletele p\c\to[ilor nepoc\i]i, a nelegiui]ilor [i prigonitorilor, care

sunt deja „moarte” pentru Dumnezeu, ca rupte definitiv de El. Pen-

tru toate aceste astfel de suflete judecata este spre osând\ (Matei 7,

22-23), la care drep]ii, apostolii, martirii [i sfin]ii, stând pe scaunele

de judecat\, sunt v\zu]i de autori ca judec\tori (Apoc. 6, 10-11)40.

În ce prive[te „fiara” despre care se aminte[te în acest verset, ea

este aceea care s-a ridicat din adânc ca s\ fac\ r\zboi cu sfin]ii sau

cre[tinii de pe p\mânt [i s\-i ucid\. Ca [i mai înainte (Apoc. 11, 7;

13, 2-3), fiara indic\ antihristul, fiind „personificarea cea mai hidoas\

a puterii lume[ti [i care, fiindc\ e c\l\uzit\ de principii rele [i dezas-

truoase pentru omenire, î[i are obâr[ia în iad. Figura ei monstru-

oas\ arat\ perversitatea [i r\utatea ei deosebit de mare (13, 3). Cel care

o inspir\ spre toate faptele rele este balaurul, satana cel b\trân”41.

Dar mai departe (tot în v. 4) se spune c\ ace[ti sfin]i au înviat

[i au împ\r\]it cu Hristos mii de ani. Cele dou\ verbe: „au înviat”

(evzhsan) [i „au împ\r\]it” (ebasivleusan) arat\ continuarea ac]iunii,

respectiv continuarea vie]ii [i a împ\r\]irii, ceea ce echivaleaz\ cu

expresia: „au trecut din moarte la via]\” (In 5, 24). Este vorba de

trecerea din via]a aceasta trec\toare, prin moartea trupului, la via]a

ve[nic\, împ\r\]ind aici [i acolo cu Hristos. Trebuie s\ preciz\m

c\ verbul zavw (aorist evzhsan) are mai multe sensuri analogice [i

înseamn\: „a tr\i, a fi în via]\, a sus]ine via]a sa, a învia” (în sens

figurat, „a însufle]i, a tr\i din nou, a prelungi via]a”42.

Având în vedere sensurile multiple ale verbului zivw din original,

exegetul Vasile Gheorgiu folose[te în comentariul s\u cuvântul „tr\-

iesc” în loc de „au înviat”, dup\ cum [i textul francez al Bibliei de

la Ierusalim red\ astfel acest verset: „Ils reprirent vie et régnèrent

avec le Christ mille années”, men]ionând într-o not\ c\ „aceast\

înviere a mor]ilor este simbolic\”43.

40  I. Mircea, Împ\r\]ia lui Hristos de mii de ani…, p. 43.
41  V. Gheorghiu, op. cit., p. 21.
42  I. Mircea, Împ\r\]ia lui Hristos de mii de ani …, p. 45; Maurice Carrez [i

Francois Morel, Dic]ionar grec-român al Noului Testament, traducere din limba

francez\ de prof. Gheorghe Badea, Societatea Biblic\ Interconfesional\ din Ro-

mânia, Bucure[ti, 1999, p. 127.
43  La Sainte Bible de Jérusalem, p. 1636, nota b.
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Cum ar putea s\ învieze cu trupul înainte de Parusie cei care au

murit pentru Hristos (martirii [i sfin]ii), bine [tiind c\ ei au înviat în

sens spiritual ca membri ai Bisericii, prin Botez [i celelalte Sfinte

Taine, astfel încât, pentru ei, moartea nu mai este decât o trecere în

cel\lalt plan de existen]\, în ve[nicie, împreun\ cu Hristos. Ace[ti

sfin]i [i „prieteni ai Mielului” nu pot s\ fac\ abstrac]ie de ceilal]i oa-

meni [i s\ învieze cu trupul înainte de a doua Venire a Domnului.

A[adar, expresia „ei au înviat” trebuie în]eleas\ în sens spiritual, ale-

goric, aceast\ „înviere” nefiind altceva decât continuarea vie]ii în

cel\lalt plan de existen]\, pân\ la Parusie, când vor învia deodat\

trupurile oamenilor, atât ale drep]ilor, cât [i ale p\c\to[ilor. Dar sfin]ii

sunt vii [i în sens duhovnicesc, pentru c\ au înviat din moartea

spiritual\, prin Botez, prin celelalte Sfinte Taine [i prin împlinirea

poruncilor lui Hristos.

Referitor la expresia civlia evth, care încheie acest verset, trebuie

spus c\ o judecat\ s\n\toas\ nu permite traducerea ei la singular [i

pentru faptul c\ cei care au suferit pentru Hristos nu au cum s\ tr\-

iasc\ în ceruri împreun\ cu El doar o mie de ani, deoarece a[a cum

nu au p\timit to]i deodat\, tot a[a nu s-au s\vâr[it din aceast\ via]\

to]i deodat\. Bine [tiind c\ fiecare secol sau epoc\ a istoriei î[i are

sfin]ii [i martirii ei, ar fi o absurditate s\ reducem via]a spiritual\ a

fiec\ruia dintre sfin]i (de la moartea fizic\, inevitabil\, [i pân\ la

Parusie) la o mie de ani. Cu traducerea acestei expresii la singular,

ar trebui s\ consider\m câte o mie de ani pentru fiecare sfânt în acest

interval de timp, [i atunci cum s-ar mai putea justifica existen]a aces-

tor persoane fericite dup\ terminarea celor o mie de ani ai fiec\ruia44?

Traducerea acestei expresii la singular [i în versetul 5 duce la

concluzia c\ p\c\to[ii, dup\ moartea fizic\, nu ar mai exista, iar

aceasta este întru totul pe linia concep]iei advente, care t\g\duie[te

nemurirea sufletului. Tradus corect, acest verset se încadreaz\ pe

deplin în logica credin]ei [i dezv\luie sensul învierii spirituale: „Iar

ceilal]i mor]i nu înviaz\ pân\ ce nu se vor sfâr[i miile de ani. Aceasta

este învierea cea dintâi”.

Ca [i în versetul precedent, evzhsan red\ sensul spiritual al în-

vierii, cum se confirm\ prin încheierea acestui verset: „învierea cea

dintâi”, iar trecutul este folosit ca prezent istoric. În aceste versete,

ca [i în altele – precum s-a mai spus – avem o „antichronie”, cum

44  V. Gheorghiu, op. cit., p. 22.
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nume[te acest procedeu – „obiceiul Scripturii” – Sfântul Maxim

M\rturisitorul45.

În versetul 6, Sfântul Apostol Ioan îi ferice[te pe cei drep]i [i

sfin]i, care au avut parte de învierea cea dintâi (In 5, 25), deoa-

rece „peste ace[tia moartea cea de a doua nu mai are putere, ci vor

fi preo]i ai lui Dumnezeu [i ai lui Hristos [i vor împ\r\]i cu El mii

de ani”. Preo]ia lor – în baza preo]iei universale pe care o au to]i

cre[tinii prin Botez (II Pt. 2, 9) – va consta în faptul c\ [i ei, al\turi

de Mântuitorul, Marele Arhiereu, vor interveni pe lâng\ P\rintele Cel

ceresc pentru iertarea p\catelor membrilor Bisericii lupt\toare, care

au nevoie de rug\ciunile [i mijlocirile sfin]ilor46.

Cele ce se vor întâmpla în scurtul interval de timp de la termi-

narea „miilor de ani” pân\ la Judecata general\ ne este prezentat

în versetele 7-10 ale acestui capitol: „{i c\tre sfâr[itul miilor de ani,

satana va fi dezlegat din închisoarea lui. {i va ie[i s\ am\geasc\

neamurile care sunt în cele patru unghiuri ale p\mântului, pe Gog

[i pe Magog, [i s\ le adune la r\zboi, iar num\rul lor este ca nisipul

m\rii”. Satana nu va ie[i singur, ci va fi eliberat din închisoare de

trimi[ii Aceluia (Hristos) care l-a legat47. El va fi dezlegat ca s\-[i fac\

în voie lucrarea cea din urm\, r\zboiul cumplit împotriva Bisericii

[i a sfin]ilor. Potrivit caracterului s\u specific, satana va încerca din

nou s\ seduc\ omenirea [i s\ o îndep\rteze de Dumnezeu. Activi-

tatea sa dezastruoas\ va cuprinde toate cele patru laturi ale p\mân-

tului [i toate popoarele. În Apocalips\, Gog [i Magog par s\ fie

reprezentarea unor popoare deosebit de du[m\noase fa]\ de Bise-

rica lui Hristos. În care parte a lumii vor locui, noi nu putem [ti. {tim

doar c\ va reu[i s\-i întruneasc\ pe Gog [i pe Magog, ca de altfel [i

pe celelalte popoare ale p\mântului într-o alian]\, pentru a face r\z-

boi contra Bisericii lui Hristos48.

Num\rul celor care se vor împotrivi Domnului va fi mare, vor fi

mul]i „ca nisipul m\rii”, nu se vor mai putea num\ra: „{i s-au suit

pe fa]a p\mântului [i au înconjurat tab\ra sfin]ilor [i cetatea cea iu-

bit\. Dar s-a pogorât foc din cer [i i-a mistuit” (v. 9). Popoarele adu-

nate la r\zboi din cele patru unghiuri ale p\mântului trebuie s\ fie

45  Cf. I. Mircea, Apocalipsa…, p. 348.
46  V. Gheorghiu, op. cit., p. 24.
47  Ibidem, p. 25.
48  Ibidem, p. 26.
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acelea[i neamuri care alc\tuiesc armata „fiarei” din 19, 9. Cei care

s-au ridicat pe fa]a a tot p\mântul sunt satana cu c\peteniile po-

poarelor care i s-au aliat, ca s\ nimiceasc\ Biserica lui Hristos, Noul

Ierusalim. „Cetatea cea iubit\” este Biserica universal\ – o cetate

spiritual\, atacat\ de-a lungul veacurilor printr-o lupt\ spiritual\ (cea

cu ereticii [i cu p\catele), lupt\ care „se va redubla la sfâr[itul vea-

curilor cu o nou\ înver[unare”49. Du[manii lui Hristos vor fi îns\ ni-

mici]i prin pogorârea focului din cer, a[a cum arat\ profe]ii: Ieze-

chiel (38, 22; 39, 6) [i Zaharia (12, 9), dar mai cu seam\ Sfântul Apostol

Petru (II Pt. 3, 7), care arat\ c\ sfâr[itul acestei lumi va fi prin foc tri-

mis din cer, care va arde pe to]i cei ce au luptat împotriva sfin]ilor.

Pentru satana, pedeapsa va fi mult mai grea: „{i diavolul, care-i

am\gise, a fost aruncat în iezerul de foc [i de pucioas\, unde este

[i fiara [i proorocul mincinos, [i vor fi chinui]i acolo, zi [i noapte, în

vecii vecilor” (v. 10). Locul cu foc [i cu pucioas\ reprezint\ iadul

cu muncile lui, în care se vor chinui spiritele rele [i oamenii nele-

giui]i, ca [i cum trupul material le-ar arde în foc [i respira]ia li s-ar

stinge. Diavolul cu toat\ ceata sa de îngeri c\zu]i vor suferi, a[a-

dar, o înfrângere total\, fiind arunca]i în acest loc [i într-o stare de

chin, din care nimeni nu va mai putea ie[i50.

Partea a doua a capitolului 20 din Apocalips\ descrie învierea de

ob[te [i Judecata universal\ (v. 11-15): „{i am v\zut, iar, un tron

mare alb [i pe Cel ce [edea pe el, iar dinaintea fe]ei Lui p\mântul [i

cerul au fugit [i loc nu s-a mai g\sit pentru ele” (v. 11). Tronul cel

mare alb este tronul judec\]ii de ob[te, pe care st\ Dreptul Judec\tor –

Hristos, de[i nu este numit aici în mod expres. Expresia „p\mântul

[i cerul au fugit” nu înseamn\ distrugere sau aneantizare, ci trecerea

(transformarea) sau înnoirea lor în ceea ce este des\vâr[it sau în

„cer nou [i p\mânt nou” în care va locui dreptatea. Cele vechi „fug”

de la fa]a lui Dumnezeu pentru c\, aflându-se în stare de stric\-

ciune, nu pot suporta venirea Domnului [i str\lucirea prezen]ei Lui

divine51.

Viziunea Judec\]ii universale este descris\ în continuare: „{i am

v\zut pe mor]i, pe cei mari [i pe cei mici, stând înaintea tronului

[i c\r]ile au fost deschise; [i o alt\ carte a fost deschis\, care este

49  I. Mircea, Apocalipsa…, p. 355.
50  Ibidem, p. 356.
51  Idem, Împ\r\]ia lui Hristos de mii de ani…, p. 56.
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cartea vie]ii; [i mor]ii au fost judeca]i din cele scrise în c\r]i, po-

trivit cu faptele lor” (v. 12 ). Judecata universal\ presupune învierea

tuturor mor]ilor din toat\ istoria omenirii, pentru a primi dreapta

r\spl\tire potrivit faptelor care au fost consemnate, toate, [i care acum

se vor da pe fa]\. Expresia „mor]i – mari [i mici” poate s\ se re-

fere atât la vârst\, dar se poate în]elege [i felul de vie]uire al oa-

menilor, fie în Hristos, fie în p\cat52.

Universalitatea învierii [i a judec\]ii este ar\tat\ [i în versetul ur-

m\tor: „{i marea a dat pe mor]ii cei din ea [i moartea [i iadul au dat

pe mor]ii lor, [i judeca]i au fost, fiecare dup\ faptele sale” (v. 13).

La înviere, trupurile oamenilor se vor reface din elementele p\mân-

tului în care au fost risipite, fie din mare, fie de pe uscat. Moartea

(personificat\) este vr\jma[ul cel din urm\ care va fi nimicit (I Cor.

15, 26) [i cu ea, diavolul [i iadul. „{i moartea [i iadul au fost arun-

cate în râul de foc. Aceasta e moartea cea de-a doua: iezerul cel de

foc”. Apostolul precizeaz\ aici c\ moartea [i iadul, cu cei înghi]i]i

de ele, sunt aruncate dup\ judecata final\ în râul de foc, care se nu-

me[te „moartea a doua [i iezerul de foc”. Moartea [i iadul sunt în-

]elese aici de to]i comentatorii ca dou\ fiin]e alegorice. Pedeapsa acestor

dou\ fiin]e alegorice nu poate însemna decât stoparea [i desfiin]area

puterii lor asupra creaturii restaurate, a[a cum trebuie în]eleas\ [i cea

a fiarei [i a proorocului mincinos (Apoc. 19, 20; 20, 9)53.

În finalul acestui capitol, Sfântul Ioan aminte[te din nou de „cei

scri[i în cartea vie]ii”: „iar cine n-a fost aflat scris în cartea vie]ii a

fost aruncat în iezerul de foc” (v. 15). Accentul cade aici pe cei ne-

legiui]i, care au parte de „iezerul de foc”, în care sunt arunca]i dup\

dreapta judecat\, dar pentru cei scri[i în „cartea vie]ii” nu exist\ moarte

ve[nic\ sau „a doua moarte”, ci ei mo[tenesc via]a nestric\cioas\

[i nemuritoare.

Nu trebuie s\ în]elegem c\ învierea este numai pentru cei mor]i

cu trupurile lor, ci [i pentru cei vii, a c\ror transfigurare sau schim-

bare a trupurilor lor vii în trupuri nemuritoare [i nestric\cioase se va

face într-o clip\ (I Cor. 15, 52-53). Cu aceste trupuri spiritualizate

vor d\inui în veci: unii în lumina slavei, lâng\ tronul ceresc, al]ii

în întunericul arz\tor [i chinuitor al focului spiritual al iadului54. 

52  Ibidem, p. 57.
53  Ibidem, p. 58.
54  Idem, Apocalipsa…, p. 361.
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Ultimele dou\ capitole care încheie Apocalipsa descriu pe scurt

viziunea Sfântului Evanghelist Ioan asupra Ierusalimului ceresc, cu

„cer nou [i p\mânt nou”, în care vor s\l\[lui sfin]ii al\turi de în-

geri, în lumina lui Dumnezeu [i în comuniune des\vâr[it\ cu

Hristos – Fiul S\u, bucurându-se de fericirea ve[nic\.

Concluzii

Problema eshatologic\, inerent\ preocup\rilor umane dintotdea-

una, a îmbr\cat în concep]ia iudaic\ a primelor veacuri cre[tine un

specific aparte, legat de ideea c\ vârsta lumii ar fi de numai [apte

milenii, ultimul (al [aptelea) reprezentând împ\r\]ia mesianic\, o

epoc\ de dreptate [i de fericire pe p\mânt, a celor ale[i. A[a s-a n\s-

cut erezia hiliast\, r\spândit\ printre cre[tinii iudaizan]i, care i-a in-

fluen]at [i pe unii dintre P\rin]ii Bisericii din primele veacuri, îns\

milenarismul (hiliasmul) s-a stins, treptat, prin secolele IV-V. 

Cât despre concep]iile mileniste moderne, care î[i au punctul
culminant în mi[carea advento-iehovist\, trebuie spus c\ acestea
nu s-au îndep\rtat prea mult de idealul mesianismului iudaic hiliast,
ba chiar îl continu\ în forme denaturate. Cu toate acestea, nu tre-
buie s\ confund\m milenarismul sau hiliasmul ca erezie a primelor
veacuri, care i-a influen]at [i pe unii P\rin]i ai Bisericii, cu mi[carea
milenist\ de sorginte advento-iehovist\, a c\rei concep]ie atac\
frontal Biserica adev\rat\, cea una, sfânt\, apostoleasc\ [i soborni-
ceasc\ a lui Hristos.

În cele de mai sus am încercat s\ ar\t\m, succint, concep]ia mi-

lenist\ a adventi[tilor [i iehovi[tilor, reorientat\ c\tre speran]ele me-

sianice iudaice, care nu mai are nimic în comun cu eshatologia teo-

logic\ biblic\ [i patristic\, ci o denatureaz\ în mod evident, r\st\l-

m\cind textele scripturistice prin interpret\ri fanteziste [i ignorând

exegeza [tiin]ific\, care are la baz\ textul original. Iat\ de ce am

considerat necesar s\ prezent\m înv\]\tura ortodox\ cu privire la

Împ\r\]ia lui Dumnezeu, care începe prin Biseric\, se s\l\[luie[te în

inima noastr\ [i continu\ în ve[nicie, c\ci între aceste dou\ eveni-

mente fundamentale, na[terea Bisericii ca trup tainic al lui Hristos

[i Judecata universal\ de la sfâr[itul veacurilor, cre[te, se r\spân-

de[te [i se des\vâr[e[te Împ\r\]ia lui Dumnezeu – cadrul plenar al

vie]ii [i fericirii ve[nice. Eshatologia advento-iehovist\, axat\ pe „îm-

p\r\]ia de o mie de ani” a lui Hristos cu cei ale[i, în condi]iile vie]ii
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de acum, este total str\in\ de înv\]\tura cre[tin\ ortodox\ cu pri-

vire la Împ\r\]ia lui Dumnezeu în Hristos, care se va des\vâr[i la

sfâr[itul veacurilor [i care „nu este mâncare [i b\utur\, ci dreptate

[i pace [i bucurie în Duhul Sfânt” (Rom. 14, 17).

Preocuparea obsesiv\ a Mi[c\rii advente de „cercetare” a c\r]ilor
Daniel [i Apocalipsa a dat la iveal\ interpret\ri dintre cele mai bi-
zare, din cauza ignor\rii contextului general al Sfintei Scripturi, al c\rei
con]inut doctrinar nu poate fi decât unitar, dar [i fantezia liderilor
adven]i sau iehovi de a „vedea” iminen]a sfâr[itului [i inaugurarea
împ\r\]iei milenare.

Exegeza [tiin]ific\ a c\r]ilor Daniel [i Apocalipsa, ale c\rei jaloane,
în linii mari, le-am expus în acest studiu, precum [i analiza filo-
logico-exegetic\ a capitolului 20 al Apocalipsei ne arat\ clar eroa-
rea doctrinar\ a concep]iei mileniste advento-iehoviste, care este în
total\ contradic]ie cu textul original al Sfintei Scripturi, cu înv\]\tura
eshatologic\ patristic\ a primului mileniu, dar [i cu principiile de
gândire ale logicii formale.
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The Adventistist-Yehowist millenarism 

and the false messianic modern hopes. 

Exegesis of „controversial” texts

Rev. Ph.D. Ilie MACAR

The modern milenarism concepts expressed in the Adventist-

Yehowist movement, rooted in the Jewish eschatology of the first

Christian centuries, according to which the world would last only

seven millennia, the latter millennium representing the Messianic

kingdom – an era of peace and happiness on earth. However, we

must not confuse the chiliastic (millennial) heresy, which also af-

fected some Fathers of the Church in the first centuries, with the

Adventist-Yehowist milenarism today, that hadmore Kabbalist ideas

than Christian.

This study presents synthetically the Adventist and Yehowist-

conception of the thousand years kingdom for the "elected" with

Christon earth, but try to answer these heretical challenges by an

apologetically recourse, with philological and contextual expla-

nations of the revealed Scripture, which leaves room only for a

just interpretation of the Church.
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