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TRASEUL INCREDIBIL AL FUTURISMULUI
Schimbarea vremurilor și implicațiile pentru interpretarea apocaliptică a adventiștilor de ziua a șaptea
STEPHEN BOHR

Un scenariu popular
„Milioane de creștini vor dispărea dintr-o dată datorită răpirii secrete. Ei nu vor trebui să se
confrunte cu încercările care se vor abate peste pământ pentru că vor fi luați la cer ca să Îl întâlnească pe Isus
în nori. Această răpire este urmată de șapte ani de strâmtorare. În primii trei ani și jumătate condiția omului
va degenera. În acest timp puterea militară și politică va fi preluată de o confederație europeană condusă de
Antihrist. Acest om puternic, deși rănit la cap, va supraviețui printr-o minune și va câștiga o putere fără
precedent. În această criză el va încheia un tratat de pace pentru șapte ani în Orientul Mijlociu. Oricum,
Antihrist care poartă semnul Satanei - 666 - va arăta tuturor adevărata lui natură. Pe la jumătatea
încercărilor el și asistentul lui, profetul fals, va teroriza lumea și va forța pe toți să poarte semnul 666 pe
mână sau pe frunte.
Apoi, când istoria se va apropia de încheiere, va avea loc o mare bătălie. Armate din nord, Orientul
îndepărtat și țările arabe se vor întâlni pe muntele Meghido din Israel. Bătălia sângeroasă de la Armaghedon
va dura un an timp în care vor muri milioane de oameni. Isus Hristos va apărea și va distruge pe cei care au
mai rămas din aceste armate, îi va arunca pe Antihrist și pe profetul fals în lacul de foc, va începe mult
așteptatul mileniu - o utopie de 1 000 de ani. Isus și sfinții vor domni din Ierusalim peste lume.
Însă acesta nu va fi sfârșitul. După o mie de ani de pace Satana este dezlegat din groapa fără fund. El
va organiza o armată pentru bătălia finală și îi va arunca lui Dumnezeu o ultimă provocare. Focul care va veni
din cer va distruge forțele satanice și pe diavolul care va fi aruncat în lacul de foc. Morții vor fi înviați pentru
judecată. Cei a căror nume nu a fost găsit în cartea vieții vor fi aruncați în iad. Dumnezeu va crea un cer nou
și un pământ nou. Pacea și bucuria vor domni pe veci.”i
Scenariul descris mai sus nu se găsește într-un roman de ficțiune. El se află la baza sistemului
crezului profetic a milioane de americani care își declară credința în infailibilitatea Bibliei. Deși pare bizar,
mii de pastori și profesori protestanți îl proclamă ca fiind adevărul Evangheliei. De unde vine acest scenariu
profetic senzațional? A fost el dintotdeauna crezul bisericii creștine? Așa va arăta conflictul final sau
protestantismul se pregătește pentru o mare dezamăgire?
Schimbarea vremurilor
Versetul central din studiul nostru va fi Daniel 7:25: „ El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui
Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea; şi sfinţii vor fi
daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme.” ii Punctul central al acestei lucrări
este faptul că Daniel 7:25 a prevăzut cu peste 2.500 de ani în urmă apariția acestei hermeneutici futuriste
prin care se caracterizează scenariul de mai sus. Noi, adventiștii de ziua a șaptea, am acordat multă atenție
încercării cornului cel mic de a schimba legea. Dar nu am acordat atât de multă atenție explicației despre ce
înseamnă încercarea de a schimba vremurile. Aceia care și-au luat timp să discute schimbarea vremurilor au
presupus că Daniel 7:25 vorbește despre o schimbarea a legii în timp. În această lucrare vom aborda o nouă
perspectivă. Vom discuta despre cum schimbarea timpurilor profetice ale lui Dumnezeu a condus pe
dispensaționaliști să împartă în mod greșit Cuvântul adevărului și să ofere interpretări personale care ascund
marile adevăruri ale Cuvântului profeției care este sigur.
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Acest studiuu are șapte obiective:
 Să aasigure o annaliză biblicăă extensivă a cuvântului „vremuri” așa
a cum apaare în contexxtul profeticc
penntru a determ
mina dacă aree legătură cuu studiul nostru.
 Să eexamineze hermeneuticaa profetică foolosită de reformatorii protestanți diin secolul al XII-lea până
în secolul al XVIII-lea.
 Să aarate cum coontra-reformaa romano-ca tolică a schim
mbat hermen
neutica profeetică a reformatorilor dee
la isstoricism la futurism.
f
 Să ddemonstrezee cum abordaarea futuristăă a romano-ccatolicismulu
ui a invadat pprotestantism
mul.
ofetice futurriste pentru escatologia
 Să demonstrezee implicațiilee catastroficce ale hermeeneuticii pro
advventistă de ziua a șaptea.
 Să oofere câteva exemple de preziceri prootestante evaanghelice carre nu s-au îm
mplinit.
m folos în cercetarea m
mea.
 Să aasigure o bibbliografie de cărți care mii-au fost de mare
Sper că acesst studiu să fie
f de folos multor
m
pastoori și membri adventiști de
d ziua a șap tea din America de Nord
care, ca și m
mine, se întâlnesc regulat cu oameni care sunt coonfuzi și nu știu cum „săă împartă dreept cuvântull
adevărului.””
Înțelesul bibblic al cuvântului „vremuuri”
Vom
m începe citâând o porțiuune din Daniiel 2:21 care are legătură directă cu studiul nostru. În acestt
verset Daniel descrie suveranitate
s
a lui Dumnnezeu peste evenimentele din lumee în spațiu și timp: „Ell
[Dumnezeu]] schimbă vremurile [idddan] şi împrejjurările [zem
man]; El răstoarnă şi punee pe împăraţii.” Observații
că puterea lui Dumnezeeu de a schimba vremurrile și împrejurările estee urmată de afirmația căă Dumnezeu
poate să scchimbe și săă pună împărați. În acesst verset, cuuvintele cald
deene iddann și zeman par
p că pot fii
schimbate între ele. Aceeste cuvinte au
a un înțeless foarte asem
mănător și sunt aproape ssinonime.
minăm verseetele care au
u legătură înn mod direcct cu studiull
Să ddeschidem la Daniel 7:225 și să exam
nostru: „El [[cornul cel mic]
m se va încuumeta să schhimbe vremurile [iddan].”” Putem să vvedem foartee ușor relația
dintre Daniel 2:21 și 7:25. În primul verset ni se spune că Dumnezeu schimbă vremurrile și împrejurările. În all
doilea verseet ni se spunne că acest coorn mic intennționează să schimbe vreemurile. Cu aalte cuvinte, făcând apell
la puterea dde a schimbaa vremurile, cornul cel m
mic pretinde puterea și prerogativele
p
e care Îi aparțin doar luii
Dumnezeu.

id este foolosit în alte pasaje din Daniel.
D
În Danniel 4 lui Nebbucadnețar i
Să aanalizăm moodul în care iddan
se spune că vor trece șaapte vremurii [iddan] (4:116, 23, 25, 322) înainte să își vină iarăăși în fire. Acceasta este o
profeție carre s-a împlinit când Dum
mnezeu l-a luaat pe rege de pe tron și l-a pus mai târziu înapoi. În timp cee
Nebucadnețțar se lăuda despre măreeția împărățiiei lui și așteepta ani de prosperitate,
p
Dumnezeu i-a răsturnatt
și schimbat planurile.
2 și 2:16 arrată că acest cuvânt iddaan și cuvântuul zeman sun
nt folosite în
O comparație a lui Daniel 2:8
mod frecvent ca sinonim
me. În primuul text, Nebuucadnețar see plânge înțeelepților că îîncearcă să câștige
c
timpp
[iddan]. În aal doilea textt Daniel cere regelui timpp [zeman] ca să interpreteze visul.
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În D
Daniel 3:15 reegele îl avertizează pe ceei trei înțeleppți evrei că ar trebui să see închine chiipului atuncii
când [iddann] vor auzi insstrumentele. Dicționarull evreiesc inddică că acestee cuvinte, idd
ddan și zemann se referă la
un timp stabilit când treebuie să aibă loc un eveniiment.
Cuvvântul iddann este folosit în Daniel 7:112 într-un mod
m interesan
nt. Ni se spu ne: „Şi celelalte fiare au
fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngă duit o lungiire a vieţii până
p
la o vrreme [zeman
n] şi un ceass
anumit.” Cââteva dintre lucrurile
l
dem
mne să fie obbservate:
 Dum
mnezeu a preelungit viața fiarelor.
 Aceeasta este o profeție
p
care și-a găsit îm plinirea la vremea stabilită de Dumnnezeu.
nțe în cartea lui Daniel unde este folosit cuvântuul zeman. Daniel 6:10, 13
Să eexaminăm cââteva referin
face referinnță la timpul stabilit [zem
man] când se ruga Daniell. Daniel 2:9 informează ccă a fost stabbilit un timpp
[zeman] cânnd să fie omoorâți înțeleppții din Babil on. Este inteeresant să deescoperim înn Estera 9:31 că exista un
timp stabiliit [zeman] pentru sărbăttoarea Purim
m. Încă odatăă, se subliniaază faptul căă a fost un timp
t
stabilitt
pentru un anumit eveniment.
Înaiinte să contiinuăm trebuie să examinnăm un cuvânt important din ebraicăă din Daniel 12:7 („că vaa
mai fi o vreme [moawda
daw], două vreemuri [moaw
wdaw] şi o juumătate de vreme”) care este paralell cu cuvântull
caldeean [id
iddan] din Daaniel 7:25. Cuvântul
C
din ebraică moa
oawdaw înseaamnă pur și ssimplu „vrem
me stabilită,,
iii
timpul stabbilit, locul stabilit.” În Daniel
D
12:7 este folosit să descrie un evenimen t profetic prrezis care va
avea loc într-un anumit moment stabilit de Dum nezeu.
Caree este atuncci însemnătatea cuvântullui „vremuri””? Contextull din Daniel 22:21 ne oferră răspunsul..
Să ne întoarrcem la Daniel 2. Ne amin
ntim cu toții istorisirea. Dumnezeu
D
a dat regelui uun vis, dar câând s-a trezitt
nu a putut ssă și-l aminteească. A chemat pe înțel epții Babilonnului, dar ei nu au pututt să îi spună regelui visull
sau tălmăcirea lui. În ceele din urmăă, Dumnezeuu l-a folosit pe
p Daniel să îi aducă am inte regelui visul și să îii
ofere interppretarea.
Chiaar înainte caa Daniel să-i descrie visuul și însemnăătatea, acesta a spus reggelui: „Tu, îm
mpărate, eştii
împăratul împăraţilor, căci Dumnezzeul ceruriloor ţi-a dat îm
mpărăţie, putere, bogăţiie şi slavă. El
E ţi-a dat în
s
pestee
mâini, oriunnde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmppului şi păsărrile cerului şşi te-a făcut stăpân
toate acesteea: tu eşti capul de aur!” (Daniel 2:37 ,38)
Apooi Dumnezeuu a continuatt să îi spună lui Nebucadnnețar ce se va
v întâmpla. Babilonul vaa fi urmat dee
Medo-Persiaa, Medo-Perssia de Greciaa, Grecia a foost înlocuităă de Roma și Roma urmaa să fie împărțită în zecee
împărății. Înn cele din urrmă Dumnezzeu urma să-șși stabileascăă împărăția lui veșnică ccare nu puteaa fi distrusă..
Pe scurt, Duumnezeu îi sppune lui Nebbucadnețar: „„Eu sunt cel care
c controleez istoria. Eu pun regi și îiî dau jos. Eu
pot să îți sppun cu precizzie cum se vor derula evvenimentele istorice și istoria se va dderula exact așa cum am
stabilit eu.”” Este ceea ce a vrut să
s spună Daaniel când a spus că Du
umnezeu „ EEl schimbă vremurile
v
şii
împrejurările; El răstoarnă şi pune pe
p împăraţi.”” Dumnezeu este cel care descoperă și determină calendarull
evenimenteelor profeticee!!!
În D
Daniel 3 desccoperim că luui Nebucadneețar nu i-a pllăcut scenariul profetic aal lui Dumnezeu, așa că a
construit unn chip ca cel pe care l-a văzut în visul său, cu exceepția faptului că era făcu t din aur din
n cap până în
picioare. Muulți nu au înțeles scopul răzvrătirii luui Nebucadneețar. Problem
ma nu era înnchinarea sauu ascultarea..
Problema principală eraa: Cine controolează istori a omenirii? Se
S va desfășu
ura istoria așșa cum a spus Dumnezeu
sau se va deesfășura duppă scenariul făcut de regge? Regele sppunea, de fapt, „Dumnezzeul lui Daniel a spus căă
istoria va fi alcătuită din câteva împpărății, dar eeu spun că îm
mpărăția mea va dura veeșnic și vai de cel care va
avea curajul să pună la îndoială
î
persspectiva meaa!!!”
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Pe sscurt, Nebuccadnețar s-a gândit că pooate schimbaa vremurile și împrejurărrile pe care Dumnezeu
D
lee
anunțase deeja. Ideea prrincipală estee că Nebucaddnețar a vrut să schimbee calendarul evenimentelor profeticee
ale lui Daniel.
Darr povestea nu se terminăă aici. Trei ttineri au refuuzat să accepte calendarrul profetic schimbat dee
rege. Știm ccu toți cum se sfârșește povestea. D
Daniel 3:28 spune că cei trei tineri a u fost scăpaați pentru că
Dumnezeu a schimbat planurile reggelui: „Bineccuvântat să fie Dumnezeul lui Şadraac, Meşac şi Abed-Nego,,
care a trim
mis pe îngerrul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săăi care s-au încrezut înn El, au călcat porunca
împăratuluii...” La urma urmei, Nebucadnețar nuu a putut să schimbe plaanurile lui Duumnezeu și Dumnezeu a
întrerupt și schimbat plaanurile regelui.
Găsim o istorisire similară în
n Daniel 6. VVersetele 6 laa 13 ne spun că Daniel a continuat săă se roage laa
ui urma să adducă moarteea profetuluii
timpul stabilit, iar consecința a fostt că decretul de neschimbat al regelu
(6:8, 15, 17). Dar Dumneezeu l-a scăpaat pe Daniel și a schimbat decretul regelui.
mergem la Noul
N Testameent. Există o armonie rem
marcabilă între cele douăă testamente atunci când
Să m
vine vorba de înțelesull cuvântului „vremuri” înn contextul profetic. Vom începe cuu Fapte 1:7. Mai întâi să
vedem conttextul. În verrsetul 6 ucenicii l-au întreebat pe Isus: „Doamne, în vremea aceeasta ai de gând
g
să aşezii
din nou Împpărăţia lui Israel?” Ucenicii au pus o îîntrebare proofetică. Vroiaau să știe daacă calendaruul profetic all
lui Dumnezeeu pentru isrrael se va împlini chiar attunci sau cânndva în viitorr.
Observați rrăspunsul pee care Îl dă Isus: „Nu esste treaba voastră
v
să şttiţi vremurille [kronos]saau soroacelee
[kairos]; pe acestea Tattăl le-a păstrat sub stăppânirea Sa.” Este demn de remarcatt că cele douuă cuvintelee
ronos și kairoos, se regăsesc amândou ă în acest veerset și sunt adesea folossite ca sinonnime în Noull
grecești, kro
Testament. În mod special în acest verset se spunne că vremurrie și soroaceele sunt dirijaate de Dumn
nezeu și că see
vor împlini atunci cândd spune caleendarul proffetic. Cu altee cuvinte, Isus spune uccenicilor: „Evvenimentelee
profetice [vvremurile și soroacele] sunt controolate de Tattăl meu. El este cel carre hotărăștee când va fii
restaurată îîmpărăția luii Israel.”
Apostolul PPavel folosește o expresiee similară înn 1 Tesalonicceni 5:1: „ Câât despre vreemuri [kairoos] şi soroacee
[kairos], n-aaveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.”” Aici apostolul Pavel folo
osește cuvân tul kairos dee două ori. În
continuare el vorbește despre
d
eveniimentele viittoare, mai ales închidereea harului și a doua venire a lui Isus..
nezeu cu eveenimentele profetice.
Încă o dată expresia „vreemuri și sorooace” se refe ră la calendaarul lui Dumn
nsemne „un timp definit, stabilit sau
Lexiconul grec al lui Arnndt și Gingricch explică fa ptul că kairoos poate să în
alocat”.iv Accelași Lexiconn explică fapptul că kaiross este „unul dintre termeenii escatolo gici principaali.”v Adesea,,
atât kaiross cât și kronnos sunt foloosiți să desccrie viitoareele evenimen
ntele din caalendarul profetic al luii
Dumnezeu. Vom analizaa acum câteva evenimentte:


Mattei 16:1-3. Aici Isus îi musstră pe Fariseei și Saducheei pentru că nu
n au putut ssă prezică vreemea. El le-a
spus că nu pot să
s discearnă „semnele vrremurilor.” Cuvântul
C
„vrremurilor” esste aici folossit de Isus ca
să ddenote evenimente viitoaare.



Lucca 1:20. Îngerrul Gabriel i-a spus lui Zaaharia că va fi mut „penttru că n-ai creezut cuvintele mele caree
se vvor împlini laa vremea [kairos
ka ] lor.” GGabriel însușii i-a explicat că cuvintelee lui vor deveni realitatee
când lucrurile pe care le-a spus se voor împlini. Înncă o dată cuvântul
c
„vrremuri” se referă
r
la un
eveniment profetic stabilit dinainte
d
și annunțat înainte să se împllinească.



Mattei 26:18. Isuus a afirmat, „Vremea [kaairos] mea esste aproape.”” El vrea să sppună că este nevoie ca Ell
să m
moară la timpul stabilit în
n calendarul profetic al lui Dumnezeu
u.
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Lukka 21:24. În acest text Isuss a afirmat căă Ierusalimul va fi călcat în picioare dde Neamuri, „până se vorr
împplini vremuriile [kairos] Neamurilor.”
N
Încă o dată avem o periioadă profettică care estee descrisă dee
cuvântul „vremuuri”.



Apoocalipsa 11:19 se referă laa faptul că a venit „vrem
mea [kairos] să
s judeci pe ccei morţi”. Unii
U învățațiii
advventiști cred că acest versset descrie înnceputul juddecății celor drepți morții în 1844. Alțții cred că see
refeeră la începuutul judecățiii celor nedreepți morți în timpul milen
niului. Expliccația nu afectează scopull
urm
mărit de noi. Ideea este că
c a fost un timp stabilitt de Dumnezzeu în calenddarul Lui proofetic pentru
înceeperea judeccății celor morți.
m
Încă o dată, cuvâântul „vremuri” din aceest text se referă
r
la un
eveniment viitoor pe care Dumnezeu l-a aanunțat înainnte să aibă lo
oc.



Marrcu 1:15. La începutul slujirii
s
Lui, IIsus a spus: „S-a împlinit vremea [kkairos], şi Îm
mpărăţia luii
Dum
mnezeu este aproape. Poocăiţi-vă şi crredeţi în Evaanghelie.” Timpul despree care a vorbbit Isus aici a
fostt concluzia celei
c
de-a 69-a săptămânnă a profețieei de 70 de săptămâni
s
a lui Daniel. Încă o dată,,
cuvântul „vremuuri” se referăă la un eveniiment pe caree Dumnezeu l-a inclus în calendarul Său
S profetic.



1 Tiimotei 6:15. Vorbind despre a doua vvenire a lui Isus,
I
apostolul Pavel afirrmă: „care vaa fi făcută la
vrem
mea [kairos] ei de fericitul şi singurrul Stăpânitoor, Împăratul împăraţilorr şi Domnul domnilor...””
Încăă o dată, un eveniment viitor în caleendarul proffetic al lui Dumnezeu
D
esste descris prin cuvântull
„vreemuri”.



Fappte 17:26, 30, 31 foloseștte cuvintele kairos și kroonos cu același sens. Vorrbind despree umanitate,,
verssetul 26 afirm
mă că Dumnezeu „le-a aşşezat anumitte vremuri [kairos
k
]”. Încăă odată se face o referiree
clarră la evenimeentele profetice stabilitee mai dinainte. În versetul 30 Pavel aafirmă că „Dumnezeu nu
ţinee seama de vremurile
v
[krronos] de neşştiinţă” și în versetul 31 ne
n asigură căă Dumnezeu „a rânduit o
zi înn care va juddeca lumea după dreptaate, prin Om
mul pe care L-a
L rânduit ppentru aceasta…” Încă o
dată cuvântul „vremuri” este
e
folosit în contextul calendaru
ul lui Dumnnezeu cu evvenimentelee
profetice.



În 1 Timotei 4:1
4 apostolull ne spune ccă „în vremurile [krono
os] din urmăă, unii se voor lepăda dee
creddinţă...” Expresia în vrem
murile din urm
mă este paraalelă cu „timp
pul sfârșituluui” din carteaa lui Daniel.



Apoocalipsa 12:14 (este clar că
c este textull paralel cu Daniel
D
7:25) explică
e
că fem
meia va fugi în sălbăticiee
„o vvreme [kairo
ros], vremuri [kairoi] şi jjumătatea unei vremi [kairos
k
]...” În că o dată evvenimentelee
profetice din calendarul lui Dumnezeu s unt descrise prin cuvântu
ul „vremuri”..



Apoocalipsa 10:6. În acest verrset, Isus Hrisstos anunță „că nu va maai fi nicio zăbbavă [kronoss].” Timpul la
caree se face refeerire în acestt verset nu faace referire la
l sfârșitul isstoriei pămânntului din cel puțin două
mottive:
1) AAcest anunț este
e făcut în perioada cellei de-a șase trâmbițe. Isus nu vine săă își ia împărrăția până la
a șaaptea trâmbiță (Apocalipssa 11:15-19).
2) D
După ce a fost
f
făcut an
nunțul „că nnu mai este zăbavă”, lui Ioan i s-a spus să proofetizeze iarr
(Apocalipsa 10:111). Cum ar putea
p
să facăă așa ceva dacă nu a venit sfârșitul lu mii? Sfârșituul „timpului””
la ccare se face referire aicci nu este sffârșitul lumii, ci sfârștiu
ul perioadei profetice. Încă
Î
o dată,,
cuvâântul „vremee” este folosit pentru a d escrie evenim
mentele din calendarul pprofetic al luii Dumnezeu.

Înaiinte să conccluzionăm acceastă analizză a semnifiicației cuvân
ntului „vrem
me”, ar fi bin
ne să facem
m
câteva rem
marci despre folosirea cuvântului „vvremuri” din Septuagin
nta (traduceerea greacă a Vechiuluii
Testament).. Ne vom lim
mita remarciile la Daniell 7:25. Este important că toate celee patru întreebuințări alee
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cuvântului „„vremuri” în acest versett sunt tradus e prin cuvântul kairos, crreând astfel o relație linggvistică întree
Apocalipsa 112:14 și Daniiel 7:25.
În uurma studiuului nostru putem să trragem urmăătoarele concluzii: „Vrem
murile” suntt calendarull
profetic al llui Dumnezeu pe care l-a stabilit dinaainte și l-a annunțat. Aceste evenimennte sunt sub controlul luii
Dumnezeu șși își vor găsii împlinirea în
î timpul și ppe calea pe caare El le-a staabilit.
Această înseamnă că cornul cel mic va încerca să scchimbe calen
ndarul profeetic al lui Duumnezeu. Cu
alte cuvintee, va producee o contrafaccere a evenim
mentelor proofetice. În seensul acesta,, va încerca să
s facă exactt
ceea ce a înncercat și Nebucadnețar în
î Daniel 3, și anume, săă rescrie scen
nariul profettic pe care Dumnezeu l-aa
stabilit și deescoperit. Îm
mplinirea relaatărilor din D
Daniel 3 se găsește în Apo
ocalipsa 13:111-18. La sfârrșitul acestuii
studiu vom face câteva remarci
r
desppre pasajul appocaliptic.
Reformatorrii protestanțți și schimbarea vremurillor
Reformatorii prrotestanți auu crezut aprooape toți că papalitatea este Antihrristul prezis din profeția
biblică. Ei au crezut în cââteva conceppte teologicee:
mbol pentru Imperiul Rom
man.
 Celee patru fiartee din Daniel 7 sunt un sim
 „ Ceel ce o opreștte” din 2 Tesaloniceni 2 eeste Imperiull Roman.
 Anttihristul nu este
e un indivvid, ci o succcesiune de papi
p care împ
preună cons tituie un sistem religioss
eronat.
 Perrioadele de tiimp din profeeție trebuie să fie înțelesse figurativ, nu literal.
 „Templul” în care stă Antihrrist nu este teemplul din Ieerusalim, ci biserica
b
creșttină.
 Cuvvântul „Antihhrist” nu estte folosit peentru un individ care neaagă și îl sfiddează în modd deschis pee
Dum
mnezeu, ci see opune lui Hristos
H
pretinnzând că estee înlocuitorul lui Hristos.
 Deșși nu a fost o opinie unaanimă, mareea majoritatee a reformatorilor proteestanți credeeau că micull
cornn din Daniel 7 reprezintă sistemul pa pal romano-catolic.
 Refformatorii protestanți au remarcat adesea că „Omul Fărădelegii”, „coornul cel mic”,
m
„fiara”,,
„urâciunea pusttiitorului” și „desfrânata”” sunt reprezzentări ale papalității.
Cânnd ne gândim
m la Reformaațiunea prot estantă ne vin
v în minte expresii preccum sola scrriptura (doarr
Scriptura), ssola fide (doaar credința) și sola gratiaa (doar harull). Oricum, to
oate aceste „„sola” (doar) au venit din
realizarea că sistemul roomano-catoliic era Antihriistul prezit din
d profeția biblică.
b
Veddeți, reformaatorii protesttanți știau cuu siguranță că
c în scurgereea timpului pprofetic leul (Babilonul),,
ursul (Persia), leopardul (Grecia) și fiara (Roma)) au avut puterea în această lume. EEi știau, de asemenea, că
Roma a fost împărțită în
î 10 împărății când barbbarii au împăărțit imperiu
ul. Ei știau fooarte bine căă Antihristull
prezis trebuuia să se ridicce dintre aceeste 10 împărrății din Euroopa de vest. Ei au văzut îîn mod clar și
ș dinstins că
trăiau în peerioada de timp
t
a cornuului cel mic.. Metoda heermeneutică istoricistă a simplificat lucrurile. O
înțelegere corectă a profeției
p
Bibbliei le-a daat misiuneaa de a dem
masca acest sistem caree a uzurpatt
prerogativeele lui Hristoss și a alterat adevărul lui Dumnezeu!
Să aanalizăm operele câtorva dintre aceești reformattori pentru a vedea înțe legerea lor cu privire la
Antihrist. M
Mare parte din acest mateerial a fost luuat din lucrarrea monumentală ale lui Leroy Edwin
n Froom, Thee
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Prophetic FFaith of Our Fathers
F
. Estee știut faptull că Froom a pretrecut deecenii pregăttind aceste patru volumee
în care traseează interpretarea profeețiilor Biblicee din timpul ucenicilor până la jumăttatea secolului al XX-lea..
Froom a călătorit mult în Europa examinând
e
s ursele originnale și căutâând informațții pentru ceercetarea sa..
Chiar și astăăzi lucrarea lui
l Froom estte considerattă ca fiind o autoritate în
n domeniul s ău de lucru. De aceea, în
loc să reinveentăm roata istoriei interpretării proofețiilor, îl voom cita foartee mult pe Frooom.


Johhn Wycliffe (1.324-1.384)). În capitol ul 2 al cărțiii sale De Papa
P , Wyclifffe afirmă că „papa estee
Anttihristul aici pe pământ.”” În zilele lui Wyclife doi papi rivali see luptau pen tru tron și, după
d
spuselee
lui W
Wycliffe, eraau „două jum
mătăți ale lui antihrist, alccătuind împrreună pe Om
mul fărădeleggii.”vi
Vorrbind despre papalitate, Whycliffe înntreabă: „Dee ce este neevoie să căuttăm un alt Antihrist?
A
În
capitolul șapte din Daniel, Antihrist
A
estee descris printr-un corn care
c apare înn timpul celeei de-a patraa
împpărății chinuindu-i pe sfiții celui Pre a Înalt.”vii Wycliffe
W
a scrris, de asemeenea, cartea Oglinda luii
Anttihrist, unde repetă adeseeori că papa eeste Antihrisstul.



Johhn of Oldcastle (1.360-11.417). Ioan,, care este cunoscut caa și Lord CCobham, era cavaler dee
Herrefordshire și un urmaș proeminent aal lui Wycliffee. El a afirmaat:
„În ceea ce-l priivește pe pappă și spirituaalitatea lui, nu
n le datorez nici ascultaarea, nici sluujirea pentru
că eeu știu din Sccriptură că el este Antihrristul, Fiul Pierzării, dușm
manul lui Dum
mnezeu și deeșertăciunea
viii
din locul prea sffânt.”



Mattthiasof Janow (a murit în 1.394). M
Matthias a foost cunoscut ca fiind un Wycliff al Boemiei.
B
El a
făcuut doctoratul la Universittatea din Parris și în 1.3811 a devenit preot
p
în cateddrala din Praaga. Scrierilee
lui au pavat drrumul pentrru mișcarea husită. Janow și-a bazaat concluziilee despre an
ntihrist pe 2
Tesaloniceni 2, Daniel 7 și Apocalipsa 13 și 17. Aveți aici
a una dintre afirmațiilee lui:
„Anntihristul a venit deja. Ell nu este nic i evreu, nici un sarazin păgân
p
sau unn tiran lumeesc, ci «omull
caree se opune adevărului creștin și stilu lui de viață creștin
c
prin intermediul
i
decepției; ell este și va fii
cel mai rău creștin, care se va
v da drept ccreștin și va ocupa
o
cea maai mare pozi ție în bisericcă și va primii
celee mai înalte aprecieri, vaa stăpâni cuu aroganță peste
p
cler și laici. Prin luucrările lui Satana
S
își va
însuuși putere și bogăție și on
noruri, se va folosi de bunurile și simbolurile biseericii pentru a-și
a satisfacee
dorințele firii.»””ix
Janow pare să anticipeze
a
luucrarea iezui tului Ribera, care trei seecole mai târrziu va spune că venirea
v
îndeppărtat:
Anttihristului va avea loc în viitorul
„El spune că peentru ca urâcciunea pustiiirii (Matei 244:15) să se manifeste
m
în mod deschiss, a inventatt
povvestea unei alte
a urâciuni care va ven i pentru ca biserica,
b
caree se adânceș te în păcat, să plătească
x
tribbut urâciunii de temut care este prezeentă, în timp ce ea descriee pe alta caree va veni în viitor.”
v



Jann Huss (1.3699-1.415). În limba cehă nuumele de „Huss” înseamnă gâscă. Huuss și-a terminat studiilee
la U
Universitateaa din Praga unde
u
a și preddat mai târziu. A fost hirrotonit ca preeot în 1.400 și a murit ca
marrtir pentru crredința lui în
n 1.415. Obseervați următooarele afirmaații făcute dee Huss:
„Văă rog fierbinnte în Hristtos Isus, să fiți pregăttiți pentru bătălie împpreună cu tooți membriii
Univversității căcci recunoașteerea lui Antihhrist a început deja și bătălia va începpe curând. Gâsca trebuiee
să îîși fâlfâie aripile împotriiva aripilor llui Behemotth și împotriva cozii lui, care ascundde urâciunea
fiarrei, adică Antihrist. Dom
mnul va distruuge capul șii coada - adică pe papă șii pe profeții,, învățătorii,,
doctorii, preoțiii care sub falsul preteext al sfințirii ascund deșertăciune
d
ea fiarei. Ruugați-vă! Cee
deșertăciune maai mare poatte să existe ddecât o desfrrânată care defilează
d
și see oferă în mood deschis șii
pubblic. Da, existtă o deșertăciune și mai mare a fiarei care stă în
ntr-un loc dee onoare și care
c se oferăă
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penntru închinarre tuturor coolțurilor lum ii, ca și cândd ar fi Dumnezeu, gata săă vândă oricce vrea omull
penntru a cumpăăra lucruri spirituale.
s
Daa, el va vindde ceea ce nu
n posedă. VVai de mine dacă nu voii
preddica, dacă nuu voi plânge și scrie împootriva acestei urâciuni.”xi
Întrr-o scrisoare către cehii crredincioși, H uss afirmă:
„Cu siguranță acum
a
deșerttăciunea, păccatul și infamia Antihrisstului a fostt descoperităă în papa șii
asociații lui dinn consiliu: acum
a
slujitorrii credincioși ai lui Dumnezeu pott să înțeleaggă cuvintelee
Mânntuitorului: De aceea, câând veţi vedeea «urâciunea
ea pustiirii», despre
d
care a vorbit prorrocul Daniel,l,
«aşe
şezată în Locu
cul Sfânt – cin
ine citeşte săă înţeleagă»!! Cu adevărat o mare deșșertăciune esste mândria,,
avariția, simoniia. Cu alte cuuvinte aceassta este dem
mnitatea căreeia îi lipseștee modestia, dragostea șii
altee virtuți. Aceeasta este exxact ceea ce vedem la cei care câștigă poziții și ddemnitate. Dacă
D mi-ar fii
permis să le desscopăr ticăloșșia pentru caa servii credinncioși să o cu
unoască, aș fa
face-o cu bucurie. Dar am
m
încrredere că Dumnezeu va scoate pe alții după mine,, oameni mai curajoși deccât cei de azii, care vor da
pe ffață ticăloșiaa lui Antihrisst și își vor daa viața pentrru adevăr și pentru
p
Domnnul Isus Hristos, care vorr
oferri o bucurie eternă
e
atât mie,
m cât și țiee. Amin. Scriuu această scriisoare din încchisoare, de sfântul Ioan
Bottezătorul, așaa cum stau în
n lanțuri, am
mindindu-mi că
c Sfântul Ioan a fost și eel decapitat în
î închisoaree
penntru adevărul lui Dumnezzeu.”xii
William Tyndalee (1.484-1.536). Tyndale, care fusese educat
e
la Oxford și Cambbridge, a fostt primul caree
a trradus Noul Testament din
d greacă îîn engleza. El a fost disprețuit de către Biseriica Romano-Catoolică. Observvați următoarele două cittate scrise dee el:
„Faptul că papeei i se interzzice căsătoriia și să mănnânce din carnea creată de Dumnezeu ca să fiee
e o doctrrină diaboliccă din profețția lui Pavell... sunt indiicii suficientte că el estee
mânncată, care este
Anttihristul și că doctrina lui vine de la diiavolul.”xiii
„Uccenicii aveau ochii deschiiși și l-au desscoperit imediat pe Antihrist. Ei l-auu pus pe fugăă și i-au scoss
din rădăcină dooctrina. Dar când
c
dragosttea s-a răcit, când predicatorii au încceput să cautte comfortull
lor, gloria și onoarea aduse de bogăție, atunci Antihhristul s-a deeghizat ca unn adevărat apostol și L-a
preddicat pe Hrisstos cu viclen
nie aducând și tradiția luui pentru a arunca
a
întunneric asupra doctrinei luii
Hrisstos; pentruu a înființa nenumărrate ceremoonii, sacram
mente și reeprezentări, oferindu-lee
sem
mnificație la început; darr în cele dinn urmă semnnificația este dată la o pparte, se preedică faptelee
bunne pentru a justifica
j
și a da la o partte păcatul și pentru a mâântui sufletuul, că omul trebuie
t
să îșii
punnă încredereaa în fapte și în
î ceea ce esste pentru slaava și câștigu
ul lui. În num
mele lui Hristos spune că
Îl slujește pe Hristos și astfel a devenit liiderul bisericcii.
„Episcopul Romei a făcut prropriile legi, a făcut regulile în biserica Lui și l-a ddat la o partee pe Hristos..
Toții episcopii jură episcopului Romei și ttot clerul episcopilor; însăă toți jură pee Hristos și doctrina Lui.
u
cât dee
„Daar văzând că Ioan a spus că faptul căă a apărut Anntihrist este un semn al zilelor din urmă,
aprooape ar trebui să credem
m că există, m
mai ales după 800 de ani în
n care și-a reecâștigat prossperitatea, a
decăzut și neadeevărurile ei au
a fost expusse, iar el a fost ucis de suflarea lui Hriistos.”xiv


Marrtin Luther (1483-1546).. Viața lui LLuther este bine cunosccută așa că ne vom ocuupa doar dee
com
mentariile lui despre ideentitatea luii Antihrist. Vom
V
începe cu o scrisoaare pe care a scris-o luii
Spalatin pe 24 februarie 15220:
„Sunt pus la colț și nu preaa mai am înddoieli că Pappa nu este Antihristul pee care lumeaa îl așteaptă,,
penntru că totul se
s potriveștee cu stilul lui de viață, cu acțiunile, lucrarea și porruncile lui.”xvv
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Cânnd Luther a scris
s cartea To
T the Germaan Nobility (Pentru
P
nobillimea germaană), prieteniii lui, pentru
că sse temeau peentru viața lui,
l i-au ceruut să o retraggă. Luther a răspuns aceestei cereri: „Suntem
„
aicii
penntru că avem
m convingerea că papa este adevăratul Antihrist... Eu nu îi datorez papei decâtt
ascuultarea pe caare i-o datoreez lui Antihri st.”xvi
La ddouă luni după ce Lutherr a făcut ace astă afirmațție, a fost publicată carteea lui On thee Babyloniann
Capptivity of the
he Church (D
Despre captivvitatea babilloniană a bis
isericii) [obseervați că el se referă laa
pappalitate ca fiind Babilon
nul]. În ea LLuther a vorbit despre papalitate cca „nimic altceva decâtt
împpărăția Babiloonului și cea a lui Antihriist... Căci cine este omul fărădelegii șși fiul fierzăriii, dacă nu ell
caree învață și alle cărui învățțături mărescc păcatele și pierderea su
ufletelor dinn biserică, deși poziția luii
în biserică estee ca a lui Dumnezeu? Toate acesste lucruri au
a fost împplinite de mulți
m
ani dee
pappalitate.”xvii
mnul meu, privește
p
la no
oi și adu pestte noi ziua juudecății tale,,
În 1.540 Luther a scris: „Oh, Hristos, Dom
disttruge orice urmă
u
de Sattana din Rom
ma. Acolo esste omul despre care a scris apostoolul Pavel (22
Tesaaloniceni 2:33,4) că se va înălța mai ppresus de Dumnezeu și va înălța proppriile legi deeasupra legiii
x
lui D
Dumnezeu.”xviii
mat că Antihristul „nu see află într-un
n staul întree
În cceea ce priveește omul fărădelegii Luuther a afirm
prieeteni sau înttr-o mocilă a porcilor saau în compannia infidelilo
or, ci în cel m
mai înalt și sfânt loc, șii
anuume, în tempplul lui Dumn
nezeu... Oaree nu înseamnă lucrul aceesta că stă înn templul luii Dumnezeu,,
când își declară autoritatea peste întreaaga biserică?? Ce este tem
mplul lui Dum
mnezeu? Sun
nt pietrele șii
lem
mnul? Nu a sppus Pavel „căci templul luui Dumnezeu este sfânt, şi
ş aşa sunteţii voi.” Să fii așezat
a
- oaree
ce aaltceva decâtt să stăpâneșști, să înveți șși să judeci? Cine altcinevva în afară dde papă s-a declarat de la
înceeputul bisericii stăpân al bisericii? Niiciunul dintree sfinți, niciu
unul dintre eeretici nu a dat
d pe față o
xix
așa mândrie.


Johhn Purvey (1..354-1.428), care
c a lucratt îndeaproappe cu John Wycliffe,
W
a puublicat un coomentariu la
carttea Apocalipsei în 1.390 care
c are la b ază predica lui Wycliffe. După o sutăă de ani o copie a acesteii
cărțți a ajuns în mâinile luui Martin L uther care a fost așa de
d impresio nat încât a tipărit-o la
Witttenberg în 1.528 descriin
nd-o ca „un ccomentariu asupra Apocalipsei scris accum 100 de ani.”
a
Prefața
cărțții Commenttarius in Appocaliypsin [CComentariu al Apocalipssei] al lui Puurvey a cuprins această
afirrmație impreesionantă a luui Martin Lutther:
„Această prefață, dragă citittorule, a fostt scrisă de nooi cu un mottiv - ca să faccem cunoscutt lumii că nu
suntem primii care
c au spus că papalitateea este împăărăția lui Anttihrist. Cu m ulți ani înain
ntea noastră
mullți oameni mari
m (al căror număr estee mare și am
mintirea eterrnă) au încerrcat lucrul acesta
a
foartee
deschis, cu o maare forță și un
u spirit înfo cat, aceia care au fost alungați de fuuria tiraniei papei
p
în celee
maii îndepărtatee locuri de pee pământ și aau avut partee de cele mai atroce tortuuri, au contin
nuat cu maree
curaaj și credincioșie să mărturisească adeevărul. Deși noi suntem mult
m mai învvățați și liberri decât ei, arr
trebbui să ne fiee rușine că ei,
e care au avvut parte dee mai multă cruzime și ssclavie, au foost mult maii
curaajoși și îndrăzneți decât noi.
n
Acest autor a foost pentru vârsta
v
lui (duupă cum cred eu) printree primii caree au căutat să învețe cu
ardooare sfințirea, dar a fost împiedicat dde imperfecțiunile din tim
mpul acela șii de întunericcul care nu i-a peermis să vorbbească sau să gândeascăă așa de clar cum putem să facem no i. Cu toate acestea
a
el l-aa
num
mit pe papa Antihrist (așa cum și esste)... un maartor, într-ad
devăr, orândduit de Dumnezeu să nee
confirme doctrinna.”xx



Nicoolaus von Am
msdorf (1.483-1.565) a foost prieten șii coleg cu Martin Lutherr. Observați opinia
o
lui cu
privvire la identitatea Antihristului:
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„Va fi descoperrit și dat în vileag
v
înaintte de ziua ceea din urmă, așa că fiecaare om va în
nțelege și va
recuunoaște că papa
p
este addevăratul Anntihrist și nu înlocuitorul lui Hristoos. De aceeaa, cei care îll
consideră pe paapa și pe episscopii săi ca fiind păstorii și episcopi creștini suntt greșiți. Cei care cred căă
Turk este Antihristul sunt șii mai greștiții pentru ca Turk
T se află în
î afara bise ricii și nu stăă în locul cell
sfânnt, nici nu încearcă să poaarte numele lui Hristos, ci
c este în mod deschis un antagonist al
a lui Hristoss
și al bisericii Salle. Aceasta nu are nevoiee să fie scoassă la iveală, dar
d este clar și evident peentru că el îii
perssecută pe creștini în mod
m deschis și nu așa cum
c
o face papa, pe aascuns, sub o formă dee
creddincioșie.”xxi


opiat colaborrator al lui Luuther, deși a
Philip Melanchtton (1.497-1.560). Melancchton a fost cel mai apro
fostt o persoană mai calmă. Viziunea
V
lui ddespre Antihhrist este inco
onfundabilă::
„Deeoarece este sigur că episscopii și căluugării nu pot să se căsăto
orească, este evident și adevărat fărăă
urm
mă de îndoiaală că episccopul Romei , cu toată ordinea
o
și împărăția luui, este Antihrist... În 2
Tesaaloniceni 2 Pavel
P
spune clar
c că omul fărădelegii va
v domni în biserică și see va ridica mai
m presus dee
închhinarea la Duumnezeu, etcc... Suntem ssiguri că papii domnesc în
n biserică și îîn numele bisericii apără
idollii...
De aaceea afirm faptul că nu există nicio erezie și nicci nu va exista, care să see asemene așșa de bine cu
descrierea lui Pavel, așa cum
m este cazul împărăției pontifului...
p
Profetul Danniel atribuie aceste două
lucrruri lui Antihhrist, și anum
me că va punee un idol în teemplu și i se va închina cuu aur și argin
nt și că nu see
va îîntina cu fem
mei... Amândouă sunt va labile în dreeptul Pontifu
ului Roman, ooare cine nuu vede lucrull
acessta ? Este claar că idolii suunt mesele l ipsite de pieetate, închinaarea la sfinții și la statuille făcute din
aur și argint penntru ca să se închine la elle.”xxii



Ulriich Zwingli (1.484-1.531)) a fost inițțiatorul refoormațiunii elvețiene dinn Zurich. Zw
wingly spunee
despre papalitate:
„...ȘȘtiu că în ea lucrează putterea cea ma re a Diavolului, și anumee, a lui Antihhrist. Cu toate acestea nu
pot să fiu de accord cu Anabbaptiștii caree proclamă Cuvântul
C
lui Dumnzeu dooar pentru că îl urăsc pee
Pappă. Îmi doressc ca dragosstea de Dum
mnezeu și doorința de a ușura poverrile semeniloor lor să fiee
mottivul pentru care se opun
n lui Antihristt.
Daccă am avea o viață ca a luui Hristos, tooți ar sta depparte de papaalitate, pentrru că ar recuunoaște că înn
spatele ei nu este decât o poompă înșelăttoare. [În aceest spirit] tott ceea ce se fface împotrivva ei va acea
s rupem jugul papalităății nu prin puterea uriii, ci prin puuterea dragoostei față dee
succces. Vă cer să
Dum
mnezeu și dee aproapele nostru. Papaalitatea trebbuie să fie deesființată sauu va crește iar în puteree
pânnă când va înnăbuși Evanghelia. Însă nu poate cuu niciun chip
p să aibă ră dăcini mai adânci
a
decâtt
Cuvvântul lui Dumnezeu (2 Tes. 2), pentr u că de îndată ce lumea primește Cuvvântul lui Duumnezeu așa
cum
m este el, va întoarce
î
spattele papalită ții fără să fiee constrânsă..”xxiii



Johhn Calvin (1.5509-1.564) a fost marele lider al Reformațiunii în Geneva. Vom
m include doouă afirmațiii
făcuute de el:
„Reesping faptull că papalitatea, unde nuu se vede deccât o apostazzie șocantă, este apostollică. Resping
fapttul că el estee înlocuitoruul lui Hristoss pentru că a persecutat cu furie Evaanghelia și a demonstratt
prinn comportam
mentul său căă este Antihr ist. Resping faptul că estte succesorull lui Petru peentru că facee
tot ce poate să dărâme
d
oricee a construitt Petru. Și ressping faptul că este capuul bisericii peentru că prin
tirania lui sfâșiee și distrugee biserica, duupă ce a despărțit-o de Hristos,
H
singuurul și adevăăratul cap all
xxiv
biseericii.
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În oopera lui priincipală, Învă
vățătura relig
igiei creștine,
e, Calvin a sccris: Unele p ersoane credd că suntem
preaa stricți și asspri când îl nuumim pe Ponntiful roman Antihrist. Dar cei care suunt de această părere nu
credd că este o prezumpție
p
împotriva luii Pavel, pe caare îl cităm și al cărui lim
mbaj l-am addoptat... Voii
dem
monstra pe sccurt că [cuvin
ntele lui Pav el în 2 Tesalooniceni 2] nu
u pot fi interppretate altfeel și se aplică
doaar papalității.”xxv


Johhn Knox (1.5005-1.572) a foost un mare lider al reformațiunii din
n Scoția. Și eel a crezut căă papalitatea
era Antihristul prezis
p
de Dan
niel. Observaați propriile lui
l cuvinte:
„Maai întâi sunt date la o parte nu doar toate tradițiile și ceremo
oniile lipsite de pioșenie, ci și tirania
pe ccare a maniffestat-o papaa față de bisserică de-aluungul multorr secole. Toaate acestea sunt
s
abolite..
Estee demonstrat că toată luumea va recuunoaște pe viitor
v
că el este
e Antihrisstul, fiul pierrzării despree
caree vorbește Pavel...
P
Împărtășania esste abolită pentru că este
e
o abom
minație blestemată și o
profanare diaboolică a Cinei Domnului. SSe interzice tuturor locuittorilor Scoțieei să o sărbătorească sau
să o audă.”xxvi



William Fulke (1.538-1.589) a fost un puuritan englezz care a înțelles foarte claar identitatea și lucrareaa
lui AAntihrist:
Odaată ce fost găăsit arhiepiscolpul este uușor să găsim
m persoana după
d
descrieerea apostoluului Pavel; șii
aceaastă notă, înn mod special, care îi excllude pe tirannii păgâni, „SSe va așeza înn locul prea sfânt”: când
vedem împlinireea în persoana papei, deeși niciunul dintre
d
părințții bisericeșt i nu au putuut să o vadă,,
penntru că s-a înntâmplat după moartea lor, nu avem
m nicio îndo
oială și afirm
măm că papaa este „omull
fărăădelegii” și „fiul pierzăriii”, adversaruul care s-a riddicat pe sine însuși „mai ppresus de Duumnezeu”. Ell
va ffi distrus de suflarea
s
lui Dumnezeu
D
și de slava vennirii Lui.”xxvii



Heinrich Bullingger (1.504-1.575) a fost pprietenul aprropiat al lui Zwingli
Z
și a ppreluat funcțția de pastorr
al CCatedralei din Zurich în 1.531. Obserrvați comenttariul său foaarte direct șii clar despree identitatea
pappei:
„Priin cornul ceel mic mulți înțeleg împpărăția lui Mahomed,
M
a sarazinilor și a turciloor. Dar când
examinăm mai îndeaproapee profeția ddin 2 Tesalonniceni 2, ved
dem că proffeția lui Dan
niel și cea a
apoostolului se referă
r
la împpărăția pontiifului romann, împărăție care a fost m
mică la începput și care a
ajunns imensă.”xxxviii



Nicholas Ridleyy (1.500-1.5555). În discuursul lui de adio înaintte să fie m artirizat, Ridley (pe 166
octoombrie 1.5555) nu a lăsatt loc îndoieliii cu privire la înțelegerea lui despree Antihrist. El credea că
pappalitatea „a făcut
f
o altă religie,
r
a exe rcitat o altă putere și și-aa asumat putterea de a fi o autoritatee
peste biserica luui Hristos prin legi, canoaane și reguli străine.”xxix
Apooi Ridely a spus următoaarele cuvintee pline de putere: „Arhieepiscopia es te scaunul diavolului;
d
șii
episscopul care a menținuut această abominație este Antihristul. Din aceeași cauză aceastăă
arhiepiscopie esste aceeași pe
p care sfânttul Ioan a nuumit-o în Apo
ocalipsa Babbilon, sau desfrânata din
Babbilon, Sodoma și Egiptul spiritual,
s
ma ma desfrânării și a urăciu
unii de pe păământ.”xxx



Johhn Hooper (11.495-1.555) a fost Episccopul de Glaaucester întrre 1.552-1.5554. El a fost ucis pentru
creddința lui. Cuvvintele lui deespre identittatea lui Antiihrist sunt foarte puterniice:
„Daacă Moise și fratele
f
lui Aaaron nu au p retins niciodată acest titlul [de înlocuuitor a lui Duumnezeu] pee
păm
mânt, este doovadă de nebunie și arooganță când acești episco
opi ticăloși aai Romei spuun despre eii
înșiși că sunt cappul bisericii lui
l Hristos...
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Penntru că Dumnnezeu a dat lumină conceentățenilor mei,
m care sunt convinși (saau pe care Dumnezeu
D
i-a
convins) că Episcopul Romeii și nu altul eeste înlocuitoorul lui Hristtos pe pămânnt, nu mai esste nevoie să
ne țținem discurrsuri lungi; este atât de cclar încât nu mai este nevoie să verifficăm. Caractteristicile luii
Anttihrist, mă refer la cel mai mare și prinncipalul dușm
man al lui Hrristos, sunt fooarte cunosccute de cătree
toții oamenii carre nu sunt orrbiți de fumuul Romei, așa că ei știu că
c el este fiarra pe care Iooan o descriee
xxxi
în AApocalipsa.”
„Acea episcopie păcătoasă și scaunul Ro mei, care estte într-adevăăr desfrânataa Babilonului descrisă dee
Sfânntul Ioan în Apocalipsa, care stă pe o fiară cu șappte capete, despre
d
care cchiar Ioan a spus că suntt
șapte dealuri și copiii la școoală știu că eeste Roma, este
e numită civitas spete
tem montium
m, cetatea pee
șapte dealuri.”xxxxii


Thoomas Cranmeer (1.489-1.5556) a fost unn timp arhieppiscop de Cantebury. În ccâteva dintree afirmațiilee
lui, el indetificăă pe papa ca Antihrist.
A
„Cât despre pappă, cred că este vrăjmașull lui Hristos și
ș Antihristul, cu toată dooctrina lui fallsă.”xxxiii
„Duupă ce toate acestea l-au arătat pe paapă, monstruul cu o triplă coroană și m
marele Antihrrist, care și-aa
asumat autoritaatea nu doarr asupra clerrului, ci s-a ridicat mai prresus de reg i și împărații, folosindu-ii
duppă buna sa pllăcere și așezzându-se în ttemplul lui Dumnezeu
D
fââncând ca leggea să fie inutilă și dând
oam
menilor libertatea să calcce legea și săă privească decretele
d
lui ca fiind maii importante decât legeaa
veșnnică a lui Dumnezeu.”xxxivv
nă de câștig șși bani, contrar doctrineii
El a adus dumneezei după iniima lui, a invventat o nouă religie plin
Sfinntelor Scripturi, doar peentru a-și assigura împărrăția, deposeedându-L pe Hristos de slava Lui șii
ținâând pe oameenii Lui în în
ntuneric și orrbire spre piierderea multor suflete ppe care Dum
mnezeu le va
ceree din mâna lor în ziua cea
c din urmăă. El se lauddă cu canoan
ne și decretee, că poate să
s fie contraa
Pettrum, contra Paulum, conntra vetus annd novum Tesstamentum; că el, plenitu
tudine potesttatis, tantum
m
pottest quantum
m Deus: aceeasta înseam
mnă, împotrriva lui Petru, împotrivva lui Pavel, împotriva
Vechiului și Nooului Testam
ment; și din cauza plinăătății puteriii poate să ffacă la fel de
d multe ca
mnezeu. Cinee a mai auzitt o asemene a blasfemie?? Dacă existăă vreo altă peersoană caree să se ridicee
Dum
deasupra lui, să fie socotită Antihrist.”xxxxv
Duppă ce a citatt diferite passaje din Danniel și Apocalipsa, Cranm
mer afirmă: „„Prin urmaree Roma estee
scauunul lui Antihrist și Papa este el însușși Antihrist. Pot dovedi lu
ucrul acesta cu multe verrsete biblice,,
scrieri ale scriitoorilor din vecchime și arguumente puteernice.”xxxvi



(
a fost capellanul episcoppului Ridley și
ș un scriitor și predicator popular. Ell
Johhn Bradford (1.510-1.555)
a sppus următoarele cuvinte exact înaintte să fie ars pe
p rug: „Am fost condam
mnat și voi muri
m ca ereticc
penntru că nu creed că Antihriistul din Rom
ma este înloccuitorul lui Hristos
H
și cap ul bisericii Sale de aici șii
de ppretutindenii din lume prrin poruncă ddivină.”xxxvii
Obsservați remarca cu persoonalitate făccută unui coleg lucrător: „Mi-a fost spus că dorrești să ți see
trim
mită ceva desspre autoritaatea supremaației episcoppului Romei, care este făără nicio îndooială marelee
Anttihrist despree care ne-a avvertizat aposstolul, ca să ai
a încă ceva cu
c care să pooți răspunde adversarilorr
penntru că este posibil să întâmpini opooziție. Pentruu a satisface această dorrință voi spuune pe scurt,,
penntru ca prin harul lui Duumnezeu să pot să lămuresc acestee lucruri, să te echipez ca să reziștii
ataccurilor papistașilor dacă vei
v marca și vvei citi iarășii ceea ce îți scriu acum.xxxxviii



Johhn Jewel (1.522-1.571) a fost episcoop de Salisbury și unul dintre cei m
mai mari intelectuali aii
Refformațiunii din
d Anglia. În
n 1.562 a pubblic lucrarea lui monumentală Apologgia Ecclesiaee Anglicanae..
Aceeastă lucrare tradusă în multe
m
limbi a fost o declarație despre poziția Bise ricii Anglican
ne împotriva
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rom
mano-catolicismului. Jewel face o listtă a ideilor false
f
despre Antihrist (cuum că ar fi un
u evreu din
sem
minția lui Dann, că s-ar nașște în Babilonnia sau Siria,, sau că ar fi Mohamed saau Nero), și apoi
a arată că
toate aceste ideei sunt doar praf
p în ochi cca să se ascunndă adevăratta identitate a lui Antihrist.
„Aceste povești au fost alcătuite cu marre dibăcie ca să ne amăgeească și ca, înn timp ce nooi ne gândim
la aaceste posibilități și ne occupăm timpuul privind o umbră
u
sau o imitație a luui Antihrist, el, care estee
xxx
xxix
adeevăratul Antihrist, să ne amăgească.
a
Jew
wel folosește apoi Scriptura pentru a ddemasca pe acest
a
ipocrit:
„Această probleemă este expprimată în ccapitolul șappte din Danieel: „...Și iatăă că era o a patra fiară,,
nespus de grozaav de înspăim
mântătoare şşi de puternică; avea niştte dinţi mari de fier, mân
nca, sfărâmaa
şi căălca în picioaare ce mai rămânea; era ccu totul deossebită de toate fiarele dee mai înaintee şi avea zecee
coarne. M-am uitat cu băgarre de seamă la coarne şi iată că un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor... Şii
cornnul acesta avvea nişte ochi ca ochii de om şi o gurăă care vorbea cu trufie.”
„Această fiară este
e Imperiull Roman, cell mai mare im
mperiu care a existat vreeodată. El a fost
f împărțitt
în zece, sau în diverse împărrății, așa cum
m v-am arătat și așa cum vedem
v
și în zziua de astăzzi. Acest corn
micc este Antihriist. Imperiul va fi împărțțit și puterea lui va slăbi: apoi va venii Antihristul. «El va rostii
vorbbe de hulă împotriva
î
Ceelui Preaîna lt, va asuprii pe sfinţii Celui
C
Preaînaalt şi se va încumeta să
schiimbe vremurrile şi legea;; şi sfinţii voor fi daţi în mâinile lui timp
t
de o vrreme, două vremuri şi o
jum
mătate de vreeme.» El nu doar va da pe față mâândria și încumetarea luui Antihrist, dar va avea
izbâândă un timpp. Așa ceva a mai fost și eeste. El a rosstit vorbe dee hulă la adreesa lui Dumn
nezeu, a uciss
pe ssfinți, a schim
mbat vremilee și legea, leggea lui Dumnnezeu și legea naturii. El este Antihrisst.”xl
wels s-a folosiit de metodaa istoricistă ppentru a ajunnge la aceste concluzii. Acceasta i-a permis să vadă
Jew
că AAntihrist nu a fost în treecut sau va eexista în viittor, ci este un
u sistem preezent. De fapt, Froom îll
citeează pe Jeweel și mențion
nează până șși faptul că Antihrist
A
se va ridica în Roma, cetattea pe șaptee
dealuri.xli


Johhn Napier (11.550-1.617) a fost Lord de Merchisston. El a fo
ost un distinns matematician care a
inveentat logaritmii și a fost, de asem
menea, un appărător înfocat al cauzeei protestante. În 1.593
Nappiere a term
minat de scris Plain Disccovery of the
he Whole Rev
evelation of SSaint John (O
( descrieree
sincceră a întreggii Apocalipsse a Sfântuluui Ioan). Aceaasta a fost prima
p
lucraree scoțiană amplă despree
inteerpretarea Scripturii, maai ales a proofețiilor. El a spus că Ro
oma este dessfrânata din Apocalipsa::
„...ddesfrânata, care
c în Apocaalipsa este nuumită în modd spiritual Baabilon, nu esste adevăratuul Babilon, cii

ceta
tatea Romei.”xlii

În aafirmația 26 din lucrareaa sa, Napier eeste și mai explicit:
e
„Pap
pa este singuurul Antihrisst care a fostt
proofetizat.”xliii Napier
N
explică apoi ce vreea să spună [îîn engleza veeche]:
„Există, în particular, o împpărăție Aposstolică, care este primul și principaluul Antihrist, și este acell
marre Antihrist pe care Pave
vel îl numeșt e omul fărăădelegii și fiuul pierzării, aadvesarul luui Dumnezeuu
care
re se ridică mai
m presus dee Dumnezeu, și mai foloseește și alte epitete... Lăsâând la o parte pe ceilalții
antihriști neînsemnați, acesst mare Antiihrist și căpeetenia tuturo
or Antihriști lor, este el pe
p care l-am
năm orice în doială. Nu putem spune că el este M ahomed, turrcii, lewe sauu
pus la încercaree ca să elimen
Ethhnik.”xliv


Johhn Wesley (1.703-1.791). Wesley, impportant fondator al meto
odismului, affirmă despree papalitate::
„El este, în sensul emfatic, omul fărădeelegii pentruu că înmulțeește păcatul fără măsură. El este, dee
asemenea, pe bună
b
dreptatte fiul pierzăării, pentru că a dat la moarte
m
pe m
mulți, atât ceei care i s-au
xlv
opuus, cât și pe urmașii
u
lor...””
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Isaaac Newton (11.642-1.727). Mulți nu sunnt conștienți de faptul căă Isaac Newtton a fost nu doar un om
de șștiință renum
mit, ci și un prezentator credincios al
a profețiilor biblice. Păreerea lui desppre Antihristt
estee foarte clarăă:

„Dar el [cornul cel mic]
m a fost o împărăție diiferită de cellelalte zece împărății... D
Dacă ne uităm
m la ochii luii
vedem că a fost unn clar-văzătoor și daca nee uităm la gura
g
care a vorbit lucru ri mărețe și a schimbatt
vremuriile și legea, a fost un proofet și rege. U
Un asemeneaa clar-văzător, profet și rrege este biserica Romei..
Un clar--văzător... esste un episcoop în sensul lliteral al cuvântului. Biseerica lui prettinde că deține episcopiee
universală. Cu gura lui face legi pentru reg i și națiuni ca
c un oracol.. Are pretențția că este in
nfailibil și că
ordinelee lui sunt vallabile în toattă lumea, ceeea ce îl face profet
p
la cel mai
m înalt ranng.”xlvi
Să pprivim la moodul în caree unii dintree cei mai maari lideri ai Protestantissmului din Lumea
L
Nouă
înțeleg idenntitatea lui Antihrist.
A
Vom
m începe cu SSamuel Lee.


Sam
muel Lee (1.6625-1.691) a fost
f pastor înn New Bristoll, Insula Rhode. El a afirm
mat:
„Bissericile Evanghelice cred toate că Ponntiful Romann este Antihrist.”xlvii



Rogger Williams (1.603-1.6833) care a trăi t la începutuul perioadei coloniale, a fost un apărrător înfocatt
al liibertății religioase și civiile. El a treb uit să fugă din
d Colonia Golfului
G
Masssachusetts în
n plină iarnă
deooarece credeaa în separarea bisericii dde stat. De fapt,
f
metafora „pereteluui” poate să fie urmărită
pânnă la Roger Williams
W
cu mult
m timp înaainte să fi fosst folosită dee Thomas Jeffferson. Obseervați opinia
lui ddespre Antihhrist:
„Anntihrist (cu ajjutorul puterrii civile) are închisorile lui pentru a-LL ține închis ppe Isus Hristos și urmașiii
Lui.. Aceste închhisori ar puteea fi numite închisori alee epsicopilorr, papilor, diiavolilor. Aceeste case alee
închhiziției sunt mai
m îngrozitooare decât m
magistrații.”xlviii



lonului], spunne:
Cottton Mather (1.663-1.728)) în cartea lui, Fall of thee Babylon [Căăderea Babilo
c
venire și
ș domnie a ffost prezisă de
d profețiilee
„Treebuie să îl prrivim pe Pappă ca fiind Anntihristul a cărui
din vechime? Profețiile făcute de Dum
mnezeu au prrezis ridicareea Antihristuului în biserica creștină..
Pappa de la Rom
ma are toate caracteristiccile lui Antihhrist, așa că oricine citeește Scripturaa și nu vedee
acesst lucru, înseeamnă că este foarte orb..”xlix



Sam
muel Cooper (1.725-1.783)) a scris:
„Daacă Antihrist nu se găseștte pe scaunullui Sfântului Petru, atuncci nu există nnicăieri.” l
În înncheiere să analizăm
a
câteeva mărturissiri de credință care îl identifică pe paapa ca fiind Antihristul:
A



Connfesiunea de credință a Prezbiterienil
P
lor:
„Nuu există alt cap
c al bisericcii cu excepțția lui Isus Hristos,
H
așa că
c papa de lla Roma nu poate să fiee
conducătorul ei, ci este Antihristul, omuul fărădelegii și fiul pierzzării care se ridică în slăvvi în biserică
maii presus de Hristos și aceaasta înseamnnă că se consideră Dumneezeu.”li
O caarte cu predici ale Biserici Anglicane : „El trebuie să fie mai degrabă num
mit Antihrist și
ș succesorull
saducheilor și faariseilor, nu înlocuitorul
î
lui Hristos saau succesorul Sfântului PPetru.”lii



Mărrturisirea de credință lutterană:
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„Papa este Antihristul caree se slăveștee pe el însușși mai presus de Hristoss și i se opune acestuia,,
penntru că nu va permite creșștinilor să fiee mântuiți făără puterea lui, care oricuum este egallă cu nimic șii
nu eeste lăsată saau comandattă de Dumneezeu.liii


Decclarațiile de credință
c
irlandeze din 1.6615:
„Episcopul Rom
mei este depaarte de a fi ccapul bisericii universale a lui Hristo s. Lucrările și
ș doctrinelee
lui ne arată că el este omuul fărădeleg ii prezis de Scriptură, pe care Dum nezeu îl va consuma cu
sufllarea Lui și îll va distruge cu strălucireea venirii Salee.”liv
„Deeoarece Episscopul Romeei a făcut o monarhie din
d Creștinism, pretinzâ nd puterea peste toatee
biseericile și pesste toți pasttorii, ridicânndu-se pe sinne la nivelul lui Dumneezeu din dorrința de a fii
adoorat, lăudânddu-se că are toată puterrea în cer și pe pământ ca să se ocuupe de toatee chestiunilee
biseericești, ca săă ia hotărâri cu privire laa chestiuni de
d credință, să
s autorizezee și să interppreteze după
bunna lui plăcerre Scripturilee, să facă trrafic cu sufllete, să negllijeze angajaamente și juurăminte, să
stabbilească noi servicii divvine, iar în ceea ce prrivește guveernarea civillă, să calce în picioaree
autoritatea legaală a magistraților luândd, dând și făccând schimb de împărățiii, credem și susținem că
el eeste Antihristul și fiul pieerzării preziss în Cuvântul lui Dumnezzeu printr-o desfrânată îmbracată
î
în
staccojiu și așezaată pe șapte dealuri ale m
marii cetăți având
a
putere peste împărrații pământului. Știm că
Dom
mnul îl va miistui cu suflarea Sa și îl vaa distruge cuu strălucirea venirii
v
Lui, a șa cum a proomis și cum a
și înnceput să faccă.”lv

Froom face un sumar al evenimentelor istorice
X
până în secolul al
a XVIII-lea profeția bibli că arăta către episcopull
Estee clar că dinn secolul al XIV-lea
Romei ca ffiind Antihristul prezis de Scripturăă. După ce a prezentat foarte mullte dovezi de la surselee
originale, Froom concluzionează:
„În Germania, Elveția, Franța, Daneemarca, Suedia, Angliaa și Scoția au existat declarațiii
impresionannte simultanne, atât verbbale cât și sccrise, că pappalitatea estte Antihristuul specificat de profeție..
Simbolurile lui Daniel, Pavel și Ioan
n au fost apllicate și rezuultatul a fostt uimitor. Suute de cărți și
ș broșuri au
influențat cconștiința Europei. Influuența a fos t așa de mare că Roma, alarmată,, a văzut căă trebuie săă
contracarezze această inddentificare a ei cu Antihrristul, altfel va
v pierde băttălia.”lvi
Țineeți cont că aceia
a
care auu îndreptat ddegetul cătrre Papă ca fiind Antihrisstul au fost oameni
o
cu o
educație înnaltă. Mulți erau experrți în ebraiccă, greacă și
ș latină. Mulți au ajunns la aceasttă concluziee
independennt de alții. Cuuvintele lor erau
e saturatee cu citate diin Daniel 7 (ccornul cel miic), Apocalipssa 13 (fiara),,
Apocalipsa 17 (desfrânaata), 2 Tesalooniceni 2 (om
mul fărădeleegii) și Mateii 24 (urâciunnea pustiirii). Mărturia a
fost unanim
mă și a ajuns pe tot contin
nentul europpean.
Planul romaano-catoliciloor de a răsturna hermeneeutica protesstantă
Pappalitatea știaa că poate să aibă succes doar dacă întoarce degettul acuzator al Profeției Biblice. Cum
ar putea să facă acest luucru când dovvezile sunt așșa de evidente? Papalitattea a realizatt că pentru a avea success
trebuie să schimbe metooda hermeneeutică a istorricismului pee care o folosseau protestaanții pentru a interpreta
profeția. Doar răsturnâând metoda hermeneuttică a istoriccismului puttea papalitattea să schim
mbe direcția
degetului acuzator. Așa că papalitatea a făcut unn plan pentruu a face lucru
ul acesta.
În 11.545 Bisericca Romano-CCatolică a orgganizat un consiliu
c
biserricesc în ora șul italian Trent.
T
Scopull
consiliului eera să împieedice avansarea Reformaațiunii Proteestante. Conssiliul a duratt până în 1.563 (cel maii
mare consilliu din istoria Bisercii Romano-Cato lice). Nu au fost luate decizii
d
majorre cu priviree la profeția
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Biblică, darr papalitateaa a reafirmatt cu tărie doogmele biserricii și a pron
nunțat anateema pe cei care
c învățau
altceva. Connsiliul de la Trent
T
a dat toonul la ceea cce urma să viină.
Cu doar 11 ani înainte de consiliu (în 1..534) Sfântul Ignațiu de Loyola a înfființat societatea lui Isuss
(cunoscută cca și Iezuiți).. Pe lângă faptul că au assigurat papallității forțe ale poliției seecrete, iezuiții au instruitt
o elită de teeologi al cărror scop descchis era să deesființeze Prrotestantismul. De fapt, îîn Biserica Sfântul Petru
din Roma exxistă o statuiie a lui Loyolla care îi calccă în picioaree pe protestanți.
Orddinul iezuit al lui Loyola a reușit să formezee doi învățați care să ooprească și să distrugă
Reformațiunea protestaantă. Vom disscuta acum ddespre această întâmplare tragică.
Deșși această luccrare se ocuppă de provoccarea futurismului, ar fi bine să facem
m câteva rem
mărci despree
preterism.
Preterism: LLuis de Alcazar schimbă înțelesul proffeției la trecut
Istooricul evreu Iosif Flaviuss (născut în anul 37 d. Hr.) a crezut că cornul cel mic din Daniel 8 (șii
probabil corrnul cel mic din
d Daniel 7,, deși nu sun tem siguri) a fost Antioh
h Epifanul, unn domnitor seleucid
s
caree
a domnit din 174 până în
î 163 î. Hr. În
Î sensul aceesta Iosif a îm
mpărtășit opinia LXX (1 M
Macabei 1:10) și a multorr
alți învățații evrei din acele zile.
În aal doilea secol d. Hr., un
n vrăjmaș al creștinismullui numit Po
orphyry a correspondat cuu un părintee
bisericesc, ppărintele Terrtulian, și a încercat
î
să îîl convingă că Iosif avea dreptate. Nuu e nevoie săă vă spun căă
Porphyry nu a avut succces. Târziu, în secolul aal XVI-lea, teeoria pe carre Tertulian a respins-o a devenit o
învățătură aacceptată în Biserica Rom
mano-Catolicăă.
Luiss de Alcazar,, un iezuit din Sevilia, Sppania, a prelluat ideea lu
ui Iosif și dinn LXX. Începâând cu 1.5699
Alcazar a luucrat să conttracareze oppinia protesttantă asupra profețiilor. El a scris unn comentariu de 900 dee
pagini la cartea Apocalippsei pe care l-a intitulat: Vestigatio Arcani
A
Sensuss in Apocalyppsi [O investig
igație asupraa
sensului asccuns al Apocaalipsei]. Cartea a fost pubblicată după moartea lui în 1.614.
În aacest volum, Alcazar a affirmat că Da niel și Apocaalipsa au fost împlinite îîn trecut. Sistemul lui dee
interpretaree profetică a devenit cunoscut ca prreterism. Alccazar a crezu
ut că întreagga carte a Appocalipsei see
împlinise înn primele șase secole ale erei
e creștine și că Nero erra Antihristul prezis.
Odaată ce a spuss că împlinireea profețiiloor din Daniel și Apocalipssa a avut loc în trecut, Alcazar spunee
că nu se pot aplica la Papalitateaa secolului aal XVI-lea. Dacă
D
părereaa lui Alcazarr este adevăărată, atuncii
protestanțiii erau greșiți. Metoda alternativă
a
dde interpretare profetică a lui Alca zar a îndrepptat degetull
arătător de la Papă către Antioh și Nero.
N
Din nefericire, mulți proteenstanți au aacceptat herrmeneutica neortodoxă a lui Alcazaar. Ea a fostt
adoptată m
mai întâi în 1.644 de Huugo Grotius al Olandei în cartea lu
ui Annotatioones. Mulți alți învățații
protestanți i-au urmat exemplul.
e
Esste demn de notat că rațționalistul geerman J. G. Eichhorn (1..752-1.827) a
republicat ccartea lui Alccazar.lvii
Mettoda preterisstă a plăcut Germanilor raționali penntru că părea să eliminee elementul predictiv
p
din
lviii
profețiile diin Daniel și Apocalipsa.
A
Este remarrcabil că pretterismul a fosst introdus înn Statele Unite de Mosess
Stuart în 1.8842. Potrivirea în timp esste demnă dee remarcat. În
Î timp ce William
W
Millerr și colegii săăi proclamau
mesajul carre avea la bază
b
metodaa hermeneuttică istoricistă, Satana lucra să intrroducă o meetodă rivală,,

preterismull.
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Preeterismul estte încă metooda preferattă de Bisericca Romano-CCatolică așa cum se poaate vedea în
versiunea N
New American
an Bible a lui Daniel 7:25:: „El va vorbii împotriva Celui
C
Prea Înaalt și va asuppra pe sfințiii
Celui Prea ÎÎnalt, încumeetându-se să schimbe sărrbătorile și legea.”
l
Obseervați cum cuuvântul „vremurile” estee
tradus prinn „sărbătorille”. Nu doar Biserica RRomano-Catoolică foloseștte metoda ppreteristă. Este
E
metoda
preferată șii a învățațiloor protestanțți care se foloosesc de metoda istorico
o-critică penttru a scăpa de
d elementull
profetic supranatural din
d profețiee. Vom oferri câteva exeemple conteemporane u nde s-a foloosit metodaa
preteristă.
 O nnotă de subssol în Biblia Romano-Cattolică Jerusaalem explică înțelesul fiaarelor din Daniel
D
șapte..
Leuul este simboolul Babilonuului și ursul reprezintă pe
p mezi. Leopardul îi repprezintă pe perși
p
și fiara
reprezintă impeeriul lui Alexaandru și al suuccesorilor săăi. Cele zece coarne sunt regii Dinastiei Seleucidee
și coornul cel micc îl reprezinttă pe „Antio h IV Epifanuul (175-163) care
c a venit lla putere doar după ce a
lix
scăppat de câțivaa dintre rivalii săi.”
 În aaceea ce privește activitățile micului ccorn, aceeași Biblie Ierussalim afirmă:: „Politica elenizării a luii
Anttioh Epifanul include interzicerea păăzirii Sabatullui și a sărbăătorilor.” De spre cele treei vremuri șii
jum
mătate se sppune: „Trei ani
a și jumăttate, atât a durat perseecuția sub AAntioh Epifanul; această
perioadă de tim
mp, exprimattă și ca 42 dee luni, se referă la „o perrioadă tempoorară de perrsecuție cu o
p
luui Dumnezeu .”lx
limită pusă de providența
 Com
mentariul Bibblie lui Ieron
nim (Romanoo-Catolic) facce referire la cele trei coaarne care auu fost smulsee
de către cornull cel mic și spune:
s
„Aceaastă traducere are la bază interprettarea potrivit căreia treii
dintre predecessorii lui Antioh Epifanull au murit de
d moarte violentă ca eel să poată să
s ajungă la
lxi
tronn.”
n Apocalipsaa 13 care a primit o ran
nă de moartte și a cărei rană a fostt
 Făcând referiree la fiara din
me, așa cum
vinddecată, acelaași comentarriu afirmă: „„Aceast pasajj face referirre la un eve niment anum
estee omorârea lui Cezar și vindecarea imperiului sub
s August, legenda Neero redivivuss sau la altee
câteeva nenorociiri regale.”lxiii
 Revvised Standard Version conține
c
urmăătoarea notăă de subsol cu explicațiaa despre micul corn din
Danniel 7: „Aceiaa care pretind că cea de-aa patra împăărăție este Grrecia spun deespre cornull cel mic că îll
reprezintă pe Antioh Epifan
nul, domnito rul seleucid care a încerccat să desfiinnțeze închinaarea iudaică..
un că cornul cel mic estee Antihristull
Cei care identiffică cea de-a patra împă răție ca fiind Roma, spu
lxiii
[maai multe desppre lucrul accesta mai târrziu].” Estee semnificatiiv că acest coomentariu prezintă doarr
douuă posibile interpretări, pe cea pretteristă și futuristă. Inteerpretarea isstoricistă nu mai este o
opțțiune.
 Cartea vestită Interpreter's
I
s Bible Comm
mentary interpretează, de asemenea,, atât cornul cel mic din
D
7:8 în
Danniel 7, cât șii pe cel din Daniel 8, caa simbolizând pe Antioh Epifanul. VVorbind de Daniel
această carte see afirmă: „Cornul cel mic aaici, ca și în Daniel
D
8:9, esste Antioh Eppifanul.”lxiv
În ceeea ce priveștte fiara din Apocalipsa
A
133, același com
mentariu ne informează că, „Fiara nu reprezintă
doar împărați, ci este asociattă într-un mood special cuu Nero...lxv În
n ceea ce priivește rana de
d moarte șii
vindeecarea ei ne este
e spus: „CCât despre caapul cu o rană de moarte care a fost vvindecată, esste evident o
aluziee la mitul care susține că Nero, care a murit de o rană în gât, va reveni la vviață ca Antiihrist pentru
a chinnui imperiul și ca să îi perrsecute pe crreștini.”lxvi


Un ulltim exempluu. The Broadm
dman Bible Co
Commentary explică
e
desprre cornul cel mic din Daniiel 7:
„Va rrosti vorbe de
d hulă împpotriva celui Prea Înalt.... Aceasta face referire la încercareaa lui Antioh
Epifanul de a se instaura ca un dumnezeuu puternic. Ell îl disprețuiaa pe Dumnezzeul lui Israel... va asuprii
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[pe sffinți]... Aceassta se referă la persecuți a îngrozitoare pornită dee Antioh Epiffanul asupra evreilor din
Ierusalim... Vrem
murile cu privvire la care AAntioh Epifaanul a dat ordin să fie sschimbate errau anumitee
practtici religioasee... Legea nee aduce aminnte de Tora și
ș de legea mozaică...
m
Anttioh Epifanul a căutat să
schim
mbe practic orice
o
expresiee a practicii rreligiei iudaice... Antioh Epifanul a innterzis jertfele și arderilee
de tot, sabatele și
ș sărbătorile, circumciziaa și legile alim
mentare... O vreme, dou ă vremi și o jumătate dee
vreme este un conncept vag. În
ncercarea lui Antioh Epifaanul de a exttirpa religia iiudeilor a duurat vreo treii
ani șii jumătate.”lxxvii
Daccă interpretăările de mai sus
s sunt adevvărate, atuncci papalitatea nu are nim
mic de a face cu profețiilee
din Daniel șși Apocalipsaa. Atunci protestanții caree și-au riscatt viețile din secolul
s
al XII I-lea până în
n sec. al XVII-lea au preddicat în zadaar. Este clar că această m
metodă scuttește Biserica Catolică d e orice vină aruncând-oo
asupra lui AAntioh și Neroo.
p
im
mplică o schi mbare a vreemurilor lui Dumnezeu ddeoarece crează propriull
Herrmeneurica preteristă
scenariu proofetic și încearcă să ne scchimbe înțeleegerea desprre această chestiune în caare s-a găsit și se găseștee
împlinirea profețiilor (vvă amintiți ce a încercaat Nebucadnețar să facă în Daniel 33?). Protestanții liberali,,
adoptând m
metoda preteeristă a romaano-catolicis mului, au deevenit profețții falși ai roomano-catolicismului. Cu
alte cuvintee, adoptând și
ș proclamând interpreta rea profeticăă preluată dee la papalitatte, protestan
nților liberalii
au făcut o im
magine fiareei din punct de
d vedere he rmeneutic.
Estee acesta motivul pentruu care protesstantismul liberal a devvenit practic imposibil de distins dee
romano-catolicism în ceea ce priveștte teologia șii modul de înnchinare? Poate să fie aceesta motivull pentru caree
protestanțiii liberali înttind mâna peste
p
prăpasstie ca să deea mâna cu catolicismuul? Dacă dauu la o partee
adevărata interpretareea hermeneutică profettică, protesttanții liberaali se vor aafla într-un labirint all
nesiguranțeei și confuzieei.
Futurism: R
Ribera stabileește împlinireea profețiiloor în viitor
Trebuie să ne întoarcem
î
laa învățatul iiezuit Franciisco Ribera (1537-1591),
(
din Salamanca, Spania..
Ribera a fosst un studennt strălucit care s-a speciializat în latiină, greacă și
ș ebraică. Ell a primit un
n doctorat înn
teologie de la Universitaatea Salaman
nca și s-a alătturat ordinului iezuit în 1570
1 când avvea doar 33 de ani.
m că părințiii
Înaiinte să analizăm metodele de interprretare profettică ale lui Riibera trebuiee să subliniem
Bisericii primare (nu sccriitorii Noullui Testamennt!) aveau annumite elem
mente futurisste în escatoologia lor. Eii
credeau aprroape în unaanimitate căă „potrivnicuul” din 2 Tessaloniceni 2 era Imperiull Roman. Ei credeau, dee
asemenea, că de îndatăă ce Imperiull se destrăm a, o persoannă diabolică se va ridica ca să domneească asupra
lumii trei anni și jumătate.lxviii
Ca să fim
m cinstiți fațță de acești părinți
p
bisericcești, trebuiee să ne aminttim două luccruri:
 Părrinții bisericeești ai bisericcii primare nnu se așteptau ca lumea să mai dureeze încă 2.0000 de ani. Eii
creddeau că venirea lui Hristoos va avea lo c în viitorul apropiat.
a
 Profeția nu estee înțeleasă pe deplin pânnă când nu see împlinește. Isus însuși a explicat uccenicilor: „ Şii
v-am
m spus acestte lucruri acuum, înainte cca să se întââmple, pentru ca atunci ccând se vor întâmpla,
î
să
creddeţi.” (Ioan 14:29)
1
Evanghelia desccoperă că uccenicii au înțțeles și aplicat greșit pro
ofeția biblicăă înainte de înviere. Darr
când aceste profeții au fost împlinite, innimile lor au ars în ei atu
unci când Isuus le-a deschiis Scripturilee
(Lucca 24:32). Istoria denotăă, fără nicio îndoială, căă înțelesul profețiilor
p
deevine clar în
n apropierea
mom
mentului împlinirii lor. (22 Petru 1:19))
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Părinții bisericiii primare au trăit în tim pul celei de--a patra fiaree (Roma). Im
mperiul nu see divizase în
cele zece regate. Cornull cel mic nu se ridicase. Eii nu puteau decât
d
să ghicească identittatea lui Anttihrist.
a avut avanntajul de a prrivi înapoi la
Darr reformatoriii protestanțți nu au avutt nevoie să ghhicească. Ei au
peste o miee de ani de istorie bisericească. Ei auu văzut, cu ochii
o
lor, ceea ce părințiii bisericești nu
n au văzut..
Atunci cândd a avut loc Reformațiune
R
ea, Imperiul Roman se îm
mpărțise în zece
z împărățții și un impeeriu spirituall
rău (Roma PPapală) se ridicase dintree aceste împ ărății ca să domnească
d
peste
p
ele. În ffelul acesta reformatoriii
au avut avaantajul de a avea
a
o vederre de ansambblu a istoriei care i-a ajutat să îl idenntifice pe cornul cel mic,,
omul fărădeelegii, fiara, desfrânata și urâciunea ppustiirii.
Acum, înapoi la Ribera. Acest învățat ieezuit a valorificat părereaa incompletăă a părinților bisericești..
În 1.590 el a publicat un
u comentariu de 500 dee pagini asuupra Apocalip
psei unde a prezentat profețiile din
meneutica fuuturistă.
Apocalipsa ffolosind herm
Prinncipalele prinncipii ale esccatologiei luii Ribera suntt „puse pe seeama domnieei de trei anii și jumătatee
literali a lui Antihrist, care
c se va oppune și va roosti vorbe de hulă împotrriva sfințilorr chiar înaintte de a doua
venire. El a învățat că Antihristul va
v fi o persooană care vaa reconstrui templul dinn Ierusalim, va desființa
credința creeștină, îl va nega
n
pe Hristos și îi va prrimi pe evreii, va pretindee să fie Dum nezeu și va cuceri
c
lumea
lxix
și toate acesstea doar în trei ani și jum
mătate.”
Ribeera a fost unn cercetător și un scriitoor eminent, dar
d nu un vo
orbitor înzesstrat. Mai mult, viața i-a
fost scurtată când a murit la doar 544 de ani. Păreerea lui Ribeera a avut nevoie de un caampion agerr cu claritatee
care să ducăă mesajul săuu dincolo de sfera academ
mică. Acest campion
c
a fost găsit și nuumele lui estte Cardinalull
Robert Bellaarmine (1.5442-1.621).
Robert Bellaarmine contiinuă atacul romano-catol
r
lic
Bellarmine a foost un cardin
nal Italian șii unul dintree cei mai cap
pabili apologgeți iezuiți. El a fost un
vorbitor tallentat și a ținnut prezentăări unor gruppuri mari de oameni. Bellarmine a p reluat lucrull de unde l-a
lăsat Riberaa. De fapt, Bellarmine a făcut cu multă pasiune din răspândirea herrmeneuticii futurismuluii
misiunea vieeții lui.
ș Ioan nu see
„El a insistat assupra faptului că profețiiile privitoarre la Antihrisst ale lui Da niel, Pavel și
aplică puteerii papale. Aceasta a format
f
cea dde-a treia parte
p
a operrei Disputattiones de Controversees
Co
s
Christianaee Fidei Adveersus Huius Temporis Ha
Haereticos [Lecturi
L
contrroversate cuu privire la punctele dee
doctrină dif
iferite ale erreticilor din acest timp], publicată înn 1.581 și 1.593. Aceastaa este cea mai
m detaliată
apologie a rreligiei catollice care a foost publicată vreodată și a devenit arrsenalul penttru toți viitorii apărătorii
și interpreții.”lxx
Deșși vederilor profetice
p
fun
ndamentale aale lui Bellarrimine erau identice
i
cu aale lui Riberaa, el a reglatt
și a amplificcat multe detalii. El a militat în favoaarea vederiloor futuriste liiterare și împpotriva proteestanților cu
un zel evangghelistic dem
mn de admiraat!
matori împotriva lor înșșile. De exemplu, el s-a
Bellarmine a foost expert în a-i întoarcce pe reform
întrebat de ce Luther, caare a spus că vederile lui se bazau doar pe Scriptu
ură, s-a îndoi t de faptul că Apocalipsa
aparținea de canonul biiblic. Dimpottrivă, Bellarm
mine a apăraat cartea Apo
ocalipsei ca ffăcând parte din canonull
Noului Testament.
Bellarmine a făcut eforturi uimitoare săă dovedeascăă că reformattorii nici măccar nu cad dee acord întree
ei cu privire la când înncepe și se termină
t
peri oada profetică. De exem
mplu, unii p rotestanți au stabilit că
Antihrist a îînceput să doomnească la căderea Rom
mei (400 d. Hr.).
H Alții au spus că în annul 600 d. Hrr., când Papa
Gregorie ceel Mare a preluat tronuul papal, iarr alții, undeeva între anii 200 și 7733, 1000 sau chiar 1200..
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Bellarmine a susținut că,
c dacă refoormatorii nu au putut săă cadă de accord cu privi re la perioada în care a
domnit Antiihrist, atuncii nu erau dem
mni de încreddere ca să îl identifice.
i
Bellarmine a făccut eforturi uimitoare caa să dovedeasscă că părinții bisericești din biserica primară (nu
scriitorii Nooi Testamentali) credeau că Antihristuul va fi o perrsoană care va
v domni tim
mp de trei ani și jumătatee
literali. În feelul acesta el
e a încercat să
s dovedeasccă că opinia sa
s își afla răd
dăcinile în oppinia bisericii primare. Ell
a demonstraat, de asemeenea, că fiecaare dintre refformatori a interpretat
i
simbolurile
s
ddin Daniel în mod diferit..
În felul acessta a lucrat ca să submineeze modul în care era văzzută identitatea lui Antih rist.
În ccapitolul cincci al lucrării sale Bellarm
mine s-a foloosit de un argument cheiie care va fi preluat maii
târziu de protestanți. Acolo
A
Bellarmine a resc ris istoria sppunând că Imperiul Rom
man nu a foost niciodată
împărțit așaa cum se sppune în Daniel 7 și, prinn urmare, Antihrist nu a venit. Duppă Bellarmin
ne, pustiirea
Imperiului R
Roman ar fi avut loc înainte de veni rea lui Antihhrist și aceasstă pustiire nnu a avut locc. Mai târziu
vom vedea ccă o grupă dee autori prottestanți au prreluat acest argument și l-au folosit.
Esența argumenntului lui Belllarmine estee că papalitatea nu poatee să fie Antih rist din trei motive:
m
 Profețiile desprre Antihrist se referă la unn individ, înssă papalitateea este un sisstem.
 Perrioadele de tiimp sunt literale, iar pap alitatea există de secole.
 Anttihrist va dom
mni în templuul din Ierusa lim, dar papaa domnește la Roma.
e
învațăă... că Antihrrist nu este o
„Toți catolicii crred că Antihrrist va fi o an ume persoannă, dar toți ereticii
u anume trron, o împăărăție absoluută, o reșed
dință apostaată a celor care conducc
singură perrsoană, ci un
biserica.”lxxii
„Anntihrist nu vaa conduce deecât trei ani șși jumătate. Dar Papa co
onduce biseriica de mai mult
m de 1.5000
ani. Nu există nicio persoană care să fi fost d esemnată caa Antihrist și care să fi condus exacct trei ani șii
jumătate. PPrin urmare Papa
P
nu este Antihrist. Anntihristul nu a venit încă..”lxxii
„Paapa nu este Antihrist
A
pen
ntru că tron ul lui nu estte în Ierusaliim, nici în teemplul lui Soolomon. Din
m la Ierusaalim.”lxxiii
anul 600 nicciun pontif rooman nu a mers
Estee clar că Beellarmine a aplicat o heermeneutică literală în expunerea pprofețiilor din Daniel șii
Apocalipsa. Așa cum voom vedea maai târziu, ac eastă hermeeneutică literală a fost ppreluată de protestanțiii
conservatorri și dusă la extreme riddicole. Trebuuie să ne înntoarcem la povestea nooastră desprre „călătoria
incredibilă”” a futurismuului.
Protestantissmul asimileează hermeneeutica futuri stă de la rom
mano-catolicii
Tim
mp de aproaape 200 de ani după RRibera și Beellarmine, postestantism
p
mul a rămas credincioss
principiilor profetice. De
D fapt, cei mai
m mari inteerpreți ai prrofeției biblicce au apăratt cu înverșun
nare metoda
istoricistă înn această perioadă. Mai apoi a existaat o schimbare, mai mică la început, dar care a luuat avânt. La
începutul seec. al XIX-lea unii comenttatori protesstanți au înceeput să fie mai deschiși faață de Roma. Acest lucru
poate fi văzzut mai clar în Mișcarea Tractariană de la Oxfordd a Bisericii Anglicane diin Anglia. Frroom descriee
această mișcare îndreptată către Roma:
„Daar acum, în secolul al XIX-lea, în Maarea Britanie, conceptul futurist a fost reînviatt de Samuell
Maitland, JJames Todd, William Buurg, John Daarby al Frățțietății din Paymouth
P
șii renumitul John Henryy
lxxxiv
Newman.”
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Totul a început cu Samuel Maitland
M
caree a publicat în 1.826 o seerie de pamfflete intitulate Întrebări.i.
Froom afirm
mă că „în aceestea Maitland a luat cuu asalt întreaaga aplicație făcută asuppra papalitățții în ceea cee
privește corrnul cel mic, cea de-a pattra fiară din Daniel, fiareele din Apocaalipsa și Bab ilonul, susțin
nând că ar fii
trebuit să fiie un Antihrist infidel decclarat și afirm
mând că zilelle profetice ale
a domniei llui erau literale.”lxxv
Părrerea lui Maiitland a fost împărtășită de James Todd
T
(1.805-1.869) și Willliam Burgh (1.800-1.866)
(
[amândoi auu făcut partee din clerul Bisericii
B
Angl icane]. Acestte păreri vor forma în celle din urmă fundamentul
f
l
pentru întoarcerea lui John Newman
n către Romaa.
Obsservați urmăătoarele afirm
mații scrise dde William Burgh:
B
„Mai întâi, faptull că omul fărădelegii nu
este catolicismul, aparee din necesitatea să se înnțeleagă că este
e vorba de un individ și nu de o putere
p
sau o
funcție caree există datorrită multor susținători saau care este preluată
p
prin
n succesiune..”lxxvi
„Aș spune că see face referirre la un indivvid - o persooană ale căreei pretenții ttrăiesc și disppar odată cu
ea... [nu uitați aceste cuvinte care voor fi preluatee aproape cuvvânt cu cuvânt de către D
Dave Hunt].lxxxvii
d
că omul
o
fărădellegii nu este Papa.”lxxviii
„În al doilea rânnd, natura accestor acte și pretențiile dovedesc
mes H. Todd a fost categoric în nega rea faptului că papalitattea este Antiihristul. Lectturile lui din
Jam
1.838 au foost publicatee mai târziu cu titlul Dis
iscursuri cu privire
p
la prrofețiile caree arată spre Antihrist înn
scrierile luii Daniel și Sfântului
S
Paavel. Este deemn de notaat că aceasttă carte a foost dedicatăă lui Samuell
Maitland.
Teoriile caree stau la baza concepției lui Todd sunnt:
 Anttihrist este un individ care va apărea lla sfârșitul luumii chiar înaainte de a dooua venire a lui Hristos.
 Fapptele rele ale lui Antihristt se potrivescc mai degrabbă evreilor decât neamurrilor. De faptt, Antihristull
se vva așeza în teemplul din Ieerusalim recoonstruit.
 Anttihrist va dom
mni timp de 1260
1 de zile lliterale.
î
din Daniel 7 nnu era Imperriul Roman și prin urmarre cele zece coarne
c
nu îșii
 Ceaa de-a patra împărăție
găsesc împlinireea în Imperiul Roman. CCe-a de-a patra împărățiee va fi stabiliită pe pământ cândva în
viitor.lxxix
Toddd a mers atâât de departee încât a spu s că „Romannismul nu estte o apostaziie de la crediință.” Apoi a
continuat să spună că „...
„ erorile roomanismuluii nu se ridică la rangul de apostaziee.” Și mai uluitoare estee
declarația că „Biserica Romei
R
este o biserică creșștină adevăraată.”lxxx
a
de heermeneutica futuristă șii
Protestanți prooeminenți diin Biserica AAnglicană see foloseau acum
literală pe ccare au preluat-o de la iezuiți. Nu e de mirare că
c nu au maai putut să vvadă papalitaatea ca fiind
Antihristul prezis de proofeția biblică.”
Connceptele lui Todd și Burgh au fost fundamentale pentru nașterea Miișcării Tractaariene de la
Oxford. Penntru a scurta povestea, acceastă mișcarre creștină din Biserica Anglicană a d urat din 1.8333-1.845. [Nu
uitați aceste date. Exacct în această perioadă dee timp în partea cealaltăă a Atlanticuului Mișcareaa Milerită see
dezvolta rappid.]
În aaceastă periooadă o serie de
d 90 de Trac
actate pentruu aceste timppuri a fost prregătită cu sccopul speciall
de a scoate orice urmă de protestan
ntism din Bisserica Angliccană. Scriitorrii principali au fost New
wman, Pusey,,
Keble, Frouude și Williams. Aceștei oameni s-auu folosit de scrierile lui Maitland, BBurgh și Toddd pentru a
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dezvinovăți papalitateaa de stigmatul de Antihhrist. Protesstanții au fo
ost încurajațți în mod deschis să see
întoracă la B
Biserica Rom
mano-Catolicăă și să îl acce pte pe Episcoopul Romei ca
c lider al lum
mii creștine.
Mișșcarea către Roma a fost condusăă de princippiile profetice literale ale futurism
mului. Dacăă
papalitatea nu era Antihristul preziis de profeți e, atunci prootestanții nu
u aveau motiiv să nu se reunească
r
cu
Roma.
Astfel contrafaccerea hermeneuticii futuuriste literalee a avut ca rezultat spiri tul ecumenicc [ceea ce see
va întâmplaa și la sfârșitt]. Hermeneuutica istoriciistă dăduse protestantismului avânt și curaj să se
s separe dee
Roma. Dar ffuturismul a stagnat proggresul protesstantismului și l-a conduss să caute să se unească cu
c Roma.
Apoogeul Mișcărrii Tractarien
ne de la Oxfford a avut loc când John Henry Neewman (1.8001-1.890) s-a
retras din B
Biserica Anglicană și s-a alăturat Bissericii Romano-Catolice. Newman fu sese unii dintre cei maii
importanți suporteri ai acestei mișccări. De faptt, el personaal scrisese do
ouăzeci și noouă din cele nouăzeci dee
tractate. Deeși vorbise cu
c asprime despre
d
papallitate, în 1.8843 a „retrass în mod pu blic tot ceeaa ce spusesee
împotriva R
Romei. În 1.8845 a fost priimit să ia îm
mpărtășania și
ș a plecat dee la Oxford l a Roma unde, în 1.846 a
fost hirotonnit ca preot și
ș mai târziu a primit un D
Doctorat în Divinitate
D
dee la papă. În 11.847 s-a întoors în Anglia
unde a continuat să loccuiască. În 1854 Newma n a fost chemat la Dubllin ca rector al Universittății catolicee
recent înfiinnțate și în 1.8879 a primit titlul de carddinal.”lxxxi
Înaiinte de a conntinuat „călăătoria incred ibilă” a futurismului către protestanntism, trebuie să facem o
pauză și să aruncăm o privire
p
la lucrrarea unui allt preot iezuiit, Manuel dee Lacunza y D
Diaz (1.731-11.801). David
Pio Gullon a făcut un studiu
s
compprehensiv al escatologieii lui Lacunzaa așa cum eeste ea prezeentată în Laa
Venida del M
Mesias en Gloria
Gl
y Mageestad (Venireea lui Mesia în
î glorie și maiestate
m
). VVom revizui câteva dintree
concluziile llui Gullon cu privire la luccrarea lui La cunza.lxxxii
Lacunza a fost un
u iezuit și un student avvid al profețieei, așa că nu putem să nee îndoim de faptul
f
că știaa
despre scrieerile lui Ribbera. De fapt, ca și Ribeera, era un futurist înfo
ocat și un ccatolic loial. Escatologia
futuristă a llui Lacunza innclude următoarele lucruuri:


Împplinirea Apoccalipsei 4-22 în
î viitor.



Celee trei vremi și
ș jumătate ale
a domniei llui Antihrist sunt
s literale.



Cei 144.000, un număr literaal, vor fi evreei.



Israaelul literal va
v fi adunat și
ș convertit î n timpul strââmtorării carre va avea locc chiar înainte de a doua
vennire. Dumnezzeu va împlin
ni literal toatte promisiunile făcute israelului literaal.



Mileniul va fi o perioadă de pace pe păm
mânt când oamenii vor trăăi în trupurille lor muritoare.



În ttimpul mileniului sistemuul jertfelor vaa fi restabilitt în templul din
d Ierusalim
m.

Estee evident că prezentatorrii protestan ți contemporani ai profeeției biblice aau preluat multe
m
lucrurii
de la Lacunnza. Este uim
mitor că multe dintre op iniile cu privvire la profeeție care se ppromovează în bisericilee
protestantee conservatoaare au fost preluate de laa un preot romano-catolicc iezuit.
Lacunza s-a îndeepărtat de fuuturismul obiișnuit spunând câteva luccruri:


Vennirea lui Hristos va urma după mileniuu (Ribera și alții
a nu credeeau în mileni u)
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Anttihristul din urmă
u
nu va fi un individ, ci un sistem apostaziat care se va ridiica în vremeaa sfârșitului..
Lacunza scrie deespre aceastaa:
„Daacă ne aștepttăm să vedem
m împlindu-sse într-un om
m tot ceea cee s-a spus desspre fiară, cuu tot ceea cee
se sspune în alte părți din Scriptură, mă ttem că tot cee a fost scris va avea loc șși un asemen
nea Anthiristt
nu vva apărea. Îll vom căuta când va fi deeja așezat pee tron. De assemenea, treebuie să ne fie teamă căă
aceaastă idee pe care ne-am făcut-o desppre Antihristt poate fi cau
uza principallă a nepăsării oamenilorr
lxxxiii
când va veni ziua Domnului..”

Penntru a scurta povestea, luucrarea lui Laacunza a ajuns în Anglia aproape în aacelași timp când Burgh,,
Todd, Maitlland și Newm
man își expuneau vederille futuriste. Datorită pro
ovidenței carre a produs o schimbaree
ciudată și neașteptată, lucrarea
l
lui a fost tradusăă în engleză de Edward Irving. De fappt, traducereea lucrării luii
Lacunza făccută de Irvingg a fost publiicată pentru prima dată în
î 1833, în accelași ani cânnd a luat avâând Mișcarea
Tractariană de la Oxfordd.lxxxiv
Veddeți, protestaantismul din Marea Britaanie a fost bombardat
b
dee futurismull literal din ambele
a
părții
ale Atlanticului. Pe de o parte (în Euuropa) era Riibera și pe dee cealaltă parte (în Chile)) era Lacunza. Dar există
mai multe informații. Să privim o altă mișccare din Maarea Britanie care a foost menită să deraiezee
hermeneutiica profetică protestantă.
Rolul Frățieetății din Plym
mouth
În 11.825 un mic group de părbați, ne mulțumiți de condiția sprituală
s
a bbisericii prottestante din
Irlanda, s-a întâlnit în Dublin
D
ca să se
s întăreascăă spiritual unnii pe ceilalți. Curând s-auu format și alte
a grupe în
Irlanda și înn Anglia. Cea mai faimoassă a fost cea din Plymouth.
Aceest grup a deevenit cunosccut ca Frăție tatea din Plyymouth. Prin
ntre cei mai ccunoscuți din acest grupp
era Edward Irving, Dr. S.P. Tregelles și John Nelsson Darby (caare li s-a alătturat în 1.8277). La un moment dat, în
aceast timpp, după spussele lui Tregelles, Edwarrd Irving [daa, același Edward Irving care a tradus opera luii
Lacunza] a auzit niște cuvinte
c
într-oo limbă necuunoscută spuunându-i că va exista o rrăpire secrettă a bisericiii
înainte de vvenirea vizibiilă a lui Isus.
Deșși unii istoricci dispensaționaliști au ppus sub semnul întrebărrii mărturia lui Tregelless, un lucru e
clar: ideea dde răpire înainte de vrem
mea strâmtorrării a pătrunns în escatolo
ogia protestaantă în aceasstă perioadă..
Așa cum voom vedea, nooua doctrinăă a deschis ccalea pentruu o dihotomiie radicală înntre Israel și
ș biserică. A
deschis, de asemenea, ușa
u teoriei că
c evenimen tele din Apoocalipsa 4-19 se aplică înn exclusivitatte poporuluii
israel de pe pământ în timp ce biseriica este în ceer.
Aceeasta a fost o nouă dezvolltare în călăttoria incredibbilă a futurismului. În ciuuda încercării nereușite a
lui Lindsey de a dovedi contrarul,lxxxxv futuriștii aadmit că aceaastă idee a fost străină bisericii creșștine până la
începutul seecolului al XIIX-lea. Dr. S.P
P. Tregelles ccare, așa cum
m am observaat, a aparținuut un timp Frrățietății din
Plymouth, ddar care a abandonat-o mai
m târziu, deescrie experieența lui Irving:
„Nuu știu să fi exxistat vreo învățătură pootrivit căreiaa va exista o răpire secreetă a bisericii la cea de-a
doua veniree, până când i-a fost desccoperită în bbiserică domnului Irving prin ceea cee se credea că este vocea
Duhului Sfâânt. Indiferennt dacă cinevva a confirmaat lucrul acesta sau nu, acea
a mărturiee a stat la baaza doctrineii
moderne și așa s-a născuut frazeologiia modernă. Nu a venit din Sfânta Scrriptură, ci dinn ceea ce s-a spus în mod
greșit că estte Duhul lui Dumnezeu.”lxxxvi
Din 1830 s-au țiinut o serie de
d conferințee la Castelull Powerscourrt din Irlandaa. Știm că Eddward Irving,,
John Nelsoon Darby și alți lideri cheie
c
a mișccării Frățiettății au partticipat la acceste întâlniri. Știm, dee
asemenea, că futurismul literal a devenit mettodologia prrofetică aleaasă și idea dde răpire secretă a fostt
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consolidată. Concepțiilee stabilite la aceste confeerințe s-au răăspândit ca fo
ocul în miriștte și au pătruuns și în altee
biserici.
Rolul lui John Nelson Daarby
Johhn Nelson Daarby merită o atenție speecială. Născuut în Irlanda în 1.800, Daarby a fost un student la
drept străluucit și a studiat la Westmiinster Trinityy College. Deeși a avut parrte de handiccap fizic, avea o minte dee
geniu. Frateele Cardinaluului Newman
n, care era ce l mai bun prieten al lui Darby,
D
a desc ris trăsăturille lui fizice:
„ ...un om rem
marcabil caree m-a cuceritt. Fizicul luii era într-adevăr slab. UUn obraz căzzut, un ochii
împăienjeniit de sânge, picioare paralizate caree se sprijineaau de cârje, o barbă carre rar era băărbierită, un
costum sărăăcăcios și o persoană
p
negglijată mi-a aatras mai întâi mila, ca mai
m apoi să p rivesc cu uim
mire în salon
lxxxvii
la o asemennea personaliitate.”
La sscurt timp Darby
D
s-a desspărțit de Bisserica Angliccană și a ado
optat futurissmul literal cu
c o pasiunee
înfocată.lxxxvviii Disprețull lui față dee istorie estte motivul pentru
p
care Darby nu a putut să înțeleagă
î
că
papalitatea este prezisă ca fiind Antihristul. El a spus odată:
Ninive sau Babilon
B
sunt în ruine sauu că Ierusalimul este în
„Nuu vreau ca isstoria să îmi spună că N
mâinile neaamurilor. Nu cred că istorria este necessară înțelegeerii profeției.”lxxxix
Lui Darby îi revvine onoare dubioasă dee a fi făcut dihotomia în
ntre Israel șii biserică. Hal Lindsey a
preluat manntaua lui Darrby în epoca modernă:
„Creed că scopull lui Dumnezzeu pentru I srael și cel pentru
p
biserică sunt douuă scopuri diistincte și see
exclud recipproc. Ele nuu pot să exisste în acelașși timp pe pământ,
p
mai ales în tim
mpul celor șapte
ș
ani dee
strâmtoraree... Dacă lucrrurile stau așșa, atunci bisserica trebuie să fie ridicată la cer înaainte ca Dum
mnezeu să see
ocupe de Isrrael, așa cum
m spune profeeția din Daniiel (Daniel 9::24-27).”xc
Teooria răpirii noou descoperită a pregăt it terenul caa Darby să ducă literalism
mul pe noi înălțimi. El a
spus că dacăă biserica universală va fii luată de pe pământ și Dumnezeu
D
se va ocupa în mod exclusivv de poporull
israel, atunci vor exista câteva conclluzii inevitabbile. Mai întââi de toate, templul
t
undee stă Antihrist trebuie să
m și Antirhisstul trebuie ssă fie o persooană. Cele 1.260 de zile aale domniei lui Antihristt
fie templul din Ierusalim
trebuie să ffie și ele literrale și vrăjmaașii lui Israe l trebuie să vină
v din nord
d, sud sau esst. Hermeneuutica literalăă
care a fost ppreluată de la
l Ribera, Beellarmine, Laacunza, Newm
man, Burgh, Todd și alții trebuia să devină
d
testull
ortodoxiei pprofetice în protestantism
p
mul contempporan conservvator.
Ceaa mai mare tragedie
t
în toate
t
acesteaa, așa cum vom
v vedea, este
e eșecul ffuturiștilor de
d a distingee
xci
între interpretarea literrală a Bibliei și o interpreetare literalisstică a profețțiilor.
Mettoda istoricisstă cere cunooștințe istor ice. Ea asiguură puncte dee referință ccronologice care
c să ajutee
la determinnarea cu preccizie a punctului din timpp unde ne afflăm în cadru
ul evenimenttelor profeticce. În Daniell
7, de exempplu, Babilonuul este succeedat imediatt de Persia, Persia
P
este im
mediat succeedată de Greecia și Grecia
este imediaat urmată dee Roma. Cândd Roma s-a ddestrămat a fost împărțiită în zece îm
mpărății și dintre
d
acestee
zece împărăății a ieșit un corn mic.
mperiul Romaan nu sunt consideratee
În futurism cunnoștințele isstorice în affara celor leegate de Im
necesare. Veedeți, futurismul a creat o prăpastie sau o parenteză de pestee 1500 de anni între căderrea vechiuluii
Imperiu Rom
man și apariția Imperiu Roman
R
reînvviat peste carre va domni Antihrist. Daatorită faptuului că cursull
profeției a fost întreruppt de cea de--a patra fiarăă, cele zece coarne
c
și deo
oarece cornuul cel mic nu au mai ieșitt
niciodată, nnoi ne aflăm acum într-un „model fixx” sau într-unn tip de „animație profettică suspenddată” care va
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cunoaște sfâârșitul odatăă cu răpirea bisericii.
b
Deooarecel niciun evenimentt între distru gerea Imperriului Roman
și ziua de asstăzi nu a fosst prevăzut de profețiile ddin Daniel 7, nu avem nevvoie să studi em istoria.
Rolul lui Cyrus Ingersonn Scofield
Întrre 1.859 și 1.974, Darby a făcut șase c ălătorii în Sttatele Unite unde a fost pprimit cu mare căldură șii
vederile lui acceptate cuu înflăcărare.xcii În felul a cesta futurissmul a ajuns în lumea nouuă.
Lecturile și scriierile lui Darby ar fi fosst uitate, daacă nu ar fi existat Cyruus Scofield (11.843-1.921)..
Scofield a foost convertitt în 1.879 și, deși nu ave a niciun fel de instruire teologică, a fost hiroton
nit ca pastorr
congregațioonalist trei ani mai târziuu. În 1.882 Sccofield a deveenit pastorul unei bisericci congregaționaliste din
Dallas. În timpul acesta se așeza praaful peste căărțile lui Darby din cele câteva
c
bibliotteci în care se
s aflau. Darr
când Scofield le-a descoperit, a venit cu idea genniala de a incorpora ideile futuriste aale lui Darbyy într-o seriee
r
din
n Biblia Kingg-James. Asttfel în 1.9099 a fost tipăărită faimoasa Biblie cu
de note dee subsol și referințe
xciii
referințe Sccofield. În timp, notelee lui Scofieldd au ajuns săă fie veneratte la fel de m
mult ca și Bibblia. Chiar șii
astăzi aceasta este Bibblia folosită cel mai m ult de proteestanții caree cred în innterpretarea futuristă a
profețiilor bbiblice.
Richhard Kyle, caare a crescut în bisericaa Frățietății din Plymoutth și care a crezut odatăă cu tărie în
scenariul fuuturist al profețiilor afirm
mă:
„Mooștenirea luii Scofield aree la bază Bibblia cu referințe publicată în 1.909, îîmbunătățită în 1.917 șii
revizuită înn 1.967. S-a vândut
v
în 100 milioane dde exemplarre. Biblia Sco
ofield a deveenit imediatt standardull
dispensaționalismului și timp dee 99 de aani a fost mijlocul principal
p
dee răspândiree a ideilorr
dispensaționaliste.”xciv

th Word off Truth (Împ
mpărțind dreept cuvântull
În 1.888 Scofieeld a publiccat Rightly Dividing the
adevărului), o carte claasică care încă se mai ti părește. El a început să tipărească o altă publicație lunară
numită Thee Believer (CCredinciosul).. Scofield a ppredat o vreme la școalaa Moody și a participat la conferințee
biblice. Din 1.902 s-a deddicat cu totul scrisului și predicării.xcvv
Revverența pe caare futuriștii o au pentru Biblia cu referințe a lui Scofield poaate să fie ilusstrată printr-o experiențță pe care am
m avut-o acuum câțiva an i când am țiinut un semiinar de Apoccalipsa în Mt. Holy, New
w
Jersey. Un cuplu foarte îngrijit a venit în seaara de deschhidere, încântați de opoortunitatea de a studia
Apocalipsa. La masa cu înscrierile auu refuzat Bibblia Seminar preferând propria
p
lor Biiblie - Biblia cu referințee
Scofield. Pe măsură ce seminarul a avansat,
a
am oobservat că orice
o
text pe care îl citeam
m și orice com
mentariu era
comparat cuu Biblia. În cele
c din urmăă, când am aajuns la lecțiaa cu cele șapte peceți, auu fost cu totuul suprinși șii
uimiți de peerspectiva isttoricistă. Cân
nd le-am făcuut o vizită mi-au spus că nu
n au mai veenit la seminar pentru că
comentariile mele nu see potriveau cu Biblia lor.
Metoda liteerală versus metoda
m
liberalismului
Disppensaționaliștii slăvesc metoda
m
literrală a interpretării Biblieei și adesea pretind că cei
c mai marii
reformatorii protestanți au fost de partea lor. Linndsey, de exeemplu, afirmă:
„Reeformațiuneaa, mai multt decât oricee altceva, a fost cauzată de accepptarea metodei literale,,
gramaticalee și istorice a interpretăriii și renunțarrea la metoda alegorică.””xcvi
Linddsey chiar îl citează pe Luther
L
și Tyd ale ca susținnători ai mettodei literalee.xcvii Nu vom
m argumenta
că reformattorii s-au folosit de ceea ce se num
mește metodda istorico-grramaticală dde interpretaare. Oricum,,
adesea, ceeaa ce nu îți sppune un scriittor este la fe l de important ca ceea cee face.
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Ceeea ce Lindseyy nu spune cititorilor esste că reform
matorii protestanți au foolosit cu toțți abordarea
literală (nu literalistă) pentru a indentifica pa palitatea cu Antihristul,, templul luii Dumnezeu cu biserica,,
urâciunea ppustiriirii cu liturghia, întârzietorul ccu Imperiul Roman
R
și cei trei ani și juumătate cu ani
a profetici..
În cartea sa, Vanished innto Thin Air (Dispărând îîn aerul rareffiat), Lindseyy nu face nicii măcar cu prrivire la ceea
ce credeau Reformatorii despre profeția biblică.. El lasă impresia că, dacă reformato rii ar fi în viață astăzi, s-ar folosi de hermeneuticca litaristă caare este depaarte de adevăr, la fel de departe
d
ca esstul de vest.
Lidnnsey îl trateaază pe Sir. Issaac Newton (1.643-1.7277) în același fel. În încep utul capitoluului patru all
cărți Vanishhed into Thinn Air, Lindseyy îl citează pee Newton cu litere mari: „Cât despre timpul sfârșșitului, vor fii
persoane caare își vor înddrepta atențția către pro feții și vor innsista asupraa interpretărrii lor literare în mijlocull
opoziției și protestelor.””xcviii Lindseyy vrea să creddem că Newtton susținea hermeneuticca literalistă. Însă oare o
fi așa? Din nnou, problem
ma lui Lindseyy este ceea cee nu ne spunne.
Se ggăsește scris faptul că Neewton a foloosit hermeneeutica istoricistă. El a învvățat că papaalitatea estee
Antihrist, căă templul luui Dumnezeuu este bisericca și că celee 1.260 de zile sunt ani. Aceste învățături nu see
potrivesc cuu escatologiaa lui Lindsey. Ca să pretinnzi că cei caree sunt în tabăăra opusă su nt, de fapt, de
d partea ta,,
este un lucrru grav.
f
că alege când să ttacă. El afirmă că „unull
Însăă Lidsey are un răspuns penru cei ccare critică faptul
dintre cele mai importante rezultate ale Reform
mațiunii a fosst recuperareea metodei lliterale a interpretării. A
fost nevoie de două secole până cân
nd această m
metodă să fie aplicată în interpretareaa profeției biblice.
b
Doarr
din secolul al XVIII-leaa găsim dovvezi cu privvire la studierea sistematică a pro fețiilor bibllice folosind
x
interpretareea literală.”xcix
Lindsey coontinuă să exxplice că la înnceputul secolului al XIXX-lea au fost ținute
ț
multee
conferințe bbiblice și aduunări de tabăără în Anglia,, Scoția și Irlanda unde s--a pus accentt pe studiereea profețiilorr
biblice. Linddsey spune că
c „persoana care este cuunoscută penntru că a pop
pularizat proofeția în aceaa vreme estee
c
John Darby.”
Pe sscurt, ceea ce Lindsey spune este că RReformațiunnea a reinstraaurat metod a adecvată de
d studiere a
Bibliei, dar metoda nu a fost aplicată în mod sisstematic studiului profețțiilor Biblicee până în secolul al XVIII-lea și XIX-leea. Să fie oare adevărat?? Scrierile isttorice demonnstrează altcceva la fel dee clar ca și lumina
l
de la
miezul zilei. Lindsey greeșește când afirmă
a
că meetoda literală [de fapt, liiteralistă în mintea lui Lindsey] nu a
fost aplicattă studiului sistematic al
a profeției până în secolele al XV
VIII-lea și XIXX-lea. Fapteele dovedescc
contrariul.
Așa cum am spus mai înaainte, metodda listalistă a fost aplicată în modd sistematicc de contra-reformatoriii romano-catolici la sfârrșitul secolullui al XVI-lea și începutul sec. al XVIII-lea. Nu refoormatorii au
fost cei caree au folosit hermeneutica
h
a literalistă a lui Lindseyy (Israelul liteeral, templull literal, individul literal,,
trei ani și juumătate literrali), ci Riberra, Bellarimee și alți dușm
mani declarațți ai Protestaantismului. Este
E aproapee
de necrezutt să Lindsey este
e de parteea iezuiților șși apoi se schimbă și spun
ne că reformaatorii protestanți au fostt
de partea luui.
Învățații se încadrează în
î originile preterismuluii și futurismuului
Înaiinte să voorbim desprre influențaa dăunătoare a futurrismului asuupra protesstantismuluii
contemporaan, ar fi binee să cităm divverși învățații care au urm
mărit originille preterismuului și futurismului până
la Alcazar șii Ribera. Vom
m începe cu George
G
Eldonn Ladd:
„Probabil că muulți futuriști moderni vor fi șocați de faptul
f
că prim
mul învățat îîn epoca relaativ modernă
care s-a întoors la interprretarea patriistică futurisstă a fost iezuuitul spaniol Ribera. În 1 590 Ribera a publicat un
comentariu despre Apoccalipsa ca să contracarezee interpretarrea existentăă printre prottestanți caree îl identificăă
pe Antihrisst cu papalitatea. Riberra a aplicat toată Apoccalipsa, cu excepția
e
prim
melor capitoole timpuluii
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sfârșitului șși nu istoriei bisericești. Antihrist,
A
în cconcepția luii, era o singu
ură persoană rea care va fi primită dee
către evrei și care va reeconstrui Ierusalimul, vaa distruge creștinismul, îl va nega ppe Hristos, va
v persecuta
biserica și va domni în luume timp de trei ani și juumătate.”ci
Joseph Tannner crede aceelași lucru:
„Coonvingerea că papalitatea este Antihhristul era așșa de mare și
ș pusese o aașa stăpânire pe mințilee
me de interpretare, să
oamenilor încât Roma a hotărât să facă cevva și să înccerce, creând
d alte sistem
contracarezze identificarrea Antihristtului cu papaalitatea. În felul acesta, la sfârșitul secolului reeformațiunii,,
doi dintre cei mai învățaați doctori auu pornit la luucru. Fiecare a încercat prin diverse m
mijloace să atingă acelașii
scop, și anume, să schim
mbe înțelegerea oamenil or că în proffeții papalitaatea este Anttihristul. Iezuuitul Alcazarr
s-a dedicat ssă pună în evvidență metooda preteristtă a interpreetării, pe caree am observaat-o puțin mai înainte, șii
astfel să încerce să arate că profețiile despre AAntihrist au fost împlinite înainte caa papa să doomnească în
p
PPe de altă paarte, iezuitull Ribera a înccercat să pună deopartee
Vatican. Așaa că nu se pooate aplica papalității.
aplicația aceestor profețiii la puterea papală prin promovareaa sistemului futurist
f
care spune că aceste profețiii
se referă nuu la papalitaate, ci la un anumit
a
indivvid din viitorr care încă trrebuie să vinnă și să continue să aibă
putere timpp de trei ani și
ș jumătate.””cii
mătoarele lucruri despree
Deaan Henry Alfford în „Proolegomena” a Testamentului grecesc spune urm
originea futturismului: „Se
„ pare că fondatorul
f
ssistemului din timpul mo
odern... este iezuitul Ribera, în jurull
anului 1.5800.”ciii
În cceea ce priveește originilee preterismuului, Alford spune:
s
„Opinia preteristăă nu a găsit adepți și nu
prea exista în timpul crreștinismului primar... See spune că această
a
opinie a fost proomovată în întregime dee
iezuitul Alcaazar în 1.614.”civ
Chiaar și romanoo-catolicul G. S. Hithcockk a afirmat: „Școala futu
uristă, fondaată de iezuittul Ribera în
1.591, îi ccaută pe Anntihrist, Babilonul și ttemplul recconstruit din
n Ierusalim la sfârșituul perioadeii
dispensaționaliste... Școoala preteristă, fondată de iezuitul Alcasar
A
în 1.6614, explică Apocalipsa prin
p căderea
Ierusalimului sau prin căăderea Romeei păgâne în 410 d. Hr.”cv
Richhard Kyle coontribuie: „Printre iezuițții care insisttă că Antihristul va veni,, abordarea lui Spaniard
Franciscus R
Ribeira are im
mplicații sem
mnificative peentru gândirrea celor din viitorul mileeniu. Atât caatolicii, cât șii
protestanțiii care îl idenntifică pe An
ntihrist cu ppapa sau cu un lider, se folosesc dee abordarea istoricistă a
Apocalipsei lui Ioan.. Ribeira a rein
ntrodus o abbordare futuristă literalăă Apocalipseii lui Ioan. Făăcând lucrull
cvi
acesta a conncluzionat căă Antihristul era un viitorr rege evreu renegat.”
r
Tannner a remarrcat foarte biine: „Este fo arte regretabil că aceia care
c susțin ș i promoveazză sistemulull
futurist în zziua de astăzzi, adică în mare
m parte prrotestanții, cad
c în mâna Romei și ajuută papalitattea să nu fiee
indentificattă cu Antihrisst. A fost spuus foarte binne că „futurissmul are tendința de a d istruge etich
heta pusă dee
Duhul Sfânt asupra pappalității.” Estte cu atât m
mai de plâns cu cât Antih
hristul papal pare să facăă eforturi să
ccvii
recâștige influența asuppra minților oamenilor.”
o
Ce puteem spune desspre Protestaanții conservvatori de astăăzi? Adevărul este că nu ddoar au înghițit acul, ața
și plumbul ffuturismului, ci și întreagga undiță și ppe pescar. Dee fapt, ei au ajuns cu herrmeneutica literalistică a
futurismuluui atât de departe, încât aproape dauu în ridicol. Evanghelicii,
E
baptiștii, peenticostalii șii alți creștinii
născuți din nou au promovat futurrismul pe to t globul. Creeșterea feno
omentală s-aa produs datorită a cincii
factori:


Inflluența Biblie
iei cu referinnțe Scofield. Această Bibblie cu note asigură o iinterpretare futuristă șii
literalistică cornnului cel micc din Daniel 7 și fiarei dinn Apocalipsa 12, văzânduu-le ca simboluri ale unuii
viitor dictator mondial
m
care va domni tiimp de trei ani
a și jumătate literali înn templul recconstruit din
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Ieruusalim. Pe dee altă parte, aceeași Bibllie conține urme de preteerism pentruu că interpretează cornull
cel mic din Daniiel 8 ca un sim
mbol al lui A ntioh Epifannul.cviii


Înm
mulțirea evanngheliștilor de la televizziuni care înnvață profețția dintr-o p erspectivă futuristă. Un
exemplu demn de notat estte JackVan Im
mpe care araată o admirație fără urm
mă de rușine pentru Papa
Ioann Paul al II-leea repetând în
î emisiunilee sale TV: „Cee om!” O, ce orbire increddibilă!



d literaturăă fictivă și non-fictivă. Secțiunea proofețiilor din librării estee
Pubblicarea din abundență de
satuurată cu cărțți care conțin
n perspectiva futuristă. De exemplu, Tim
T LaHaye șși Jerry Jenkiins au scris o
seriie de romanee creștine carre vorbesc deespre timpul sfârșitului. Titlurile
T
vă p un totul:







Left Behhind: A Noveel of Earth's LLast Days
Tribulattion Force: The Continuinng Drama of Those Left Behind
B
Nicolae: The Rise off Antichrist
Soul Haarvest: The World
W
Takes SSides
Appollyyon: The Desttroyer is Unleeashed
Assassinns: Assignmeent: Jerusale m, Target: Antihrist

Cât despre acesste opere, seeria este alcăătuit din 14 volume
v
și a fost vândut în peste 10 milioane dee
copii. El a foost pe lista bestsellerurilor din New YYork Times timp de luni de
d zile. Jenki ns explică scopul acestorr
volume:
„Scoopul a fost să
s încurajăm
m biserica și să în convinnem pe necreedincioși. Am
m descoperitt că oameniii
citesc Bibliaa din nou dattorită lor și mulți
m au deveenit credincioși”cix Întreb
barea este: Înn ce cred oam
menii? Ajung
ei la concluzzii greșite deespre profeție citând Bibllia prin ochelarii futuriști ai acestor roomane?
Și m
mai uimitor este
e comnettariul lui Tim
m LaHaye: „PPrimesc mesaaje de la passtori din toată lumea [laa
momentul sscrierii articoolului, seria de
d romane a fost publicaată în 14 limbi] care îmi sspun că aceste cărți suntt
cea mai bunnă unealtă evangelistică pe care au vvăzut-o vreoddată. Este îm
mbucurător săă vedem un așa de maree
interes în aceste romane pentru că, dintre toatee religiile lum
mii, creștinismul are cea mai interesaantă povestee
despre viitoor.”cx
Haye preamăărește efectul evanghelisstic mondial al futurismu
ul prin mesaajul acestor cărți.
c
În acell
LaH
fel, futurism
mul este expoortat la fiecare națiune, nneam, limbă și popor.
melor de grooază popularee așa cum ar fi The Omeg
ga Code, Leftt Behind și Arrmageddon.
 Răsspândirea film
n Chicago și Seminarul Teologic
T
Dallas au pregăătit nenumărați pastori,,
 Insttitutul Biblicc Moody din
profesori de relligie și învățați care să dducă mai depparte metodo
ologia futuriismului în fiecare colț all
păm
mântului. Prrin acestea și alte inst ituții educaționale messajul futurissmului este transmis la
milioane de membri ai biserricii care la râândul lor îl îm
mpărtășesc cu vecinii și pprietenii.
O înntreagă armaată promovează scenariuul futuristic. Printre
P
prooroci se află: H
Hal Lindsey, Tim LaHaye,,
Jerry Jenkinns, Grant Jeffery, John Walvoord.
W
Joohn Hagee, Benny
B
Hinn, Jack Van Im
mpe, Jack LeLonde, Davee
Hunt, Davidd Jeremiah, Zola Levitt, Arno Froe se, Pat Robbertson, Randall Price, D
Dwight Penttecost, Jerryy
Falwell și neenumărați allții. Am exam
minat multe ccărți evanghelice când mă
m pregăteam
m pentru acest proiect și,,
deși există vvariații în ceeea ce priveșște detaliile, există unannimitate în privința
p
princcipiilor herm
meneutice dee
bază. Ei apliică cu toți unn literalism rigid: Israel e literal, exem
mplul este litteral, cele 12260 de zile sunt literale șii
Antihrist este o persoannă, vrăjmașii lui Israel vorr veni în modd literal de la nord și sud eetc.
mului i-au depășit cu muult pe înainttașii lor. Un exemplu este cartea luii
Aceești promotori ai futurism
Grant Jeffeery The Siggnature of God:
G
The Ha
Handwriting of
o God [Sem
mnătura luii Dumnezeuu: Scrisul luii
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Dumnezeu]. Jeffery preetinde să fi descifrat coodul secret al profețiilor biblice follosind sistem
mul numericc
evreu. El prretinde că a găsit, printre alte lucruuri, următoaarea predicție specifică îîn codul secrret: Moartea
prințesei D
Diana, plaga SIDA, asasinarea lui Frranz Joseph I al Austrieei, procesul păcii lui Israel și PLO,,
asasinarea lui Yitzak Rabbin,
R
războoiul din Gollf (inclusiv numele
n
unorr personalităăți din America precum
George Bussh, General Schwarzkopff, Scud-B Mi ssile și Rusiia. El pretinde că a des coperit prezziceri despree
bombardareea orașului Oklahoma
O
inclusiv nume specifice: Tiimothy McVeeigh și Oklahhoma. În mood uimitor ell
pretinde că a desoperit data de 19 și ora 9, ziua șși ora exploziiei.
Pe lângă faptul că Biblia nu
n este inte resată de assemenea luccruri trivialee, mi se paree uimitor căă
Jeffery credde că poate să găsească tooate aceste ssecrete ascunnse, mesaje subliminale,
s
însă în acelaași timp nu a
putut să desscifreze ceva atât de simpplu așa cum eeste ziua în care
c ar trebui să mergem la biserică.
milă papalitatea romano-Davve Hunt prezzintă un caz interesant. EEl a scris două cărți denunțând fără m
catolică ca ffiind desfrânata din Apoccalipsa 17.cxi H
Hunt face urrmătoare afirrmație:
„Unnii sugereazăă că Vaticanuul se va mutaat în Babilonn, Irac când va
v fi reconstrruit. De ce ar face lucrull
acesta? Vatiicanul a împllinit viziuneaa lui Ioan dinn locul în caree este, din Ro
oma, în ultim
mele 15 secolle. Mai mult,,
am arătat llegătura cu Babilonul an
ntic pe care Vaticanul a întreținut-o
o de-a lungu l istoriei în creștinismull
pagânizat ppe care l-a răsspândit. Cât despre Babi lonul antic, nici măcar nu exista în u ltimii 2.300 de
d ani ca „să
domnească peste regii pământului””. Babilonul se află în ruine în timp ce Roma păggână și mai târziu Roma
Catolică, nooul Babilon, domnea
d
într--adevăr pestee regi.”cxii
Hunnt spune și mai
m direct: „D
Dumnezeu prrezice judecaata finală asu
upra unui maare rău care a început la
Turnul Babeel și care a crrescut pe măăsură ce polittica, religia și
ș știința au devenit
d
și maai sofisticatee - până când
toată lumeaa va urmări împreună
î
minciuna lui Saatana. Acestaa este Babilo
onul, reînvia t și stabilit la Roma caree
va fi distruss și nu va maii fi locuit niciodată.”cxiii
În aaceeași direcție Hal Lindssey citează Appocalipsa 17::18 și spune: „Când aposttolul Ioan a scris
s aceasta,,
Rom
ma era mareea cetate dom
mnind pestee regiile de pe
p pământ. Deci Roma ssimbolurile profetice
p
alee
Apoocalisei etichetează Romaa ca fiind Babbilonul misteerios.”cxiv
Închheiem aici subiectul
s
liteeralismului. Ce hermeneeutică îi permite lui Hunnt să vadă în
î Babilonull
literal un ssimbol al sisstemului creeștin romanoo-catolic mondial apostaaziat? Babiloonul literal este marelee
vrăjmaș al israelului litteral din Vechiul Testam
ment. De ce atunci trebu
uie înțeles i sraelul literal în timpull
sfârșitului în timp ce Babilonul este un simbol peentru Roma??
Hunnt a corectat pe protesttanți pentru trădarea reeformațiunii când au sem
mnat aceeașși declarație::

Evangelici șși catolici împpreună. Și totuși el foloseește principiile profetice ale romano--catolicismullui și calcă în
picioare principiile folossite de reform
matori cu risscul vieții lor. Ce orbire neexplicabilă!! Pentru Hun
nt, cornul cell
mic din Danniel 7 este o persoană
p
liteerală care în viitor va dom
mni timp de trei ani și juumătate literrali în timpull
strâmtorării. El crede că
c acest corn
n îi va asup ri pe evrei și
ș nu le va da
d voie să cconstruiască templul din
Ierusalim.
În cceea ce priveește Daniel 2, Hunt comeentează: „El [Daniel]
[
a exxplicat că Ne bucadnețar, reprezentatt
de capul dee aur, a fostt domnitorull primului im
mperiu mond
ndial. Celelaltte trei părți ale imaginiii făcute din
argint, aram
mă și fier auu prezis încăă alte trei im
mperii monddiale care vor urma dupăă Babilon. Înntr-o viziunee
primită maii tâziu, lui Daaniel i se spune numele c elui de al doilea imperiu, Medo-Persiia și detalii referitoare la
a treia împăărăție care suugerează desstul de clar căă este vorba despre Grecia. Al patruleea imperiu mondial
m
este,,
desigur, Roma. Aceasta este istoria.””cxv Până aicii, Hunt pare să
s fie cu totu
ul istoricist. AAșteptați însă, mai există
informații!
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Refferindu-se la cele zece degete, Hunt aafirmă: „Este clar că acestte zece degette se referă la
l ceva ce nu
s-a întâmplaat. Împărățiaa lui Dumnezzeu nu a fostt stabilită „în zilele acestor zece regii.”cxvi Următoorul lucru pee
care îl spune este pur și simplu uimitor: „Mai muult, Antihristt nu a preluat niciodată ffrâiele imperriului Roman
antic.cxvii
Ceeea ce a făcut Hunt a fost să
s despartă ppicioarele de laba piciorului. El a crea t o prăpastiee de 1.500 dee
ani între piccioare [Imperiul Roman] și degetele dde la picioare [împărțireaa Imperiului Roman]. De ce nu poatee
să vadă că R
Roma a fost împărțită prin invazia ppopoarelor barbare
b
și că,, curând duppă aceea, papalitatea s-a
ridicat să gguverneze acolo
a
unde fusese mai înainte Impperiul Roman? Adevărull este că heermeneutica
literalistă a futurismuluui l-a orbit pee Hunt și l-a ccondus să nuu pună asuprra papalitățiii lucrarea dăunătoare pee
care a făcutt în timpul Evvului Mediu. Prăpastia pee care el a lăssat-o între piicioare și deggetele de la picioare
p
estee
ascunzătoarrea pentru ADEVĂRATUL ANTIHRISTT. Oribirea lui Hunt esste și mai uuimitoare câând luăm în
consideraree descrierea lui
l Antihrist făcută de el:
„În timp ce preffixul grecesc «anti» înseaamnă în geneeral «împotrivă» sau «oppus», poate să însemne șii
«în locul» ssau «substituutul». Antihrist va îmbinna cele douăă definiții. El se va opunne lui Hristos în timp cee
pretinde că este Hristoss... În locul unui asalt fro ntal împotrivva Creștinism
mului, cel răuu va pervertii biserica din
interior pozzând ca și fondatorul ei. El îl va repreezenta greșit pe Hristos cu viclenie î n timp ce vaa pretinde că
este Hristoss... Aici se complică lucrurile. Dacă Anntihrist va prretinde, într-adevăr, să fi e Hristos, atunci urmașiii
lui trebuie ccă sunt «creșștini»”.cxviii
Desscrierea lui Hunt
H
se potrrivește perfeect cu pretennția papilor Bisericii Rom
mano-Catolicce, dar el nu
poate să vaddă lucrul aceesta pentru căă interpreteaază profeția prin ochelarii futuriști. H
Hunt afirmă:
„Reeformatorii și
ș crezurile lor erau unnanime în ceea
c
ce privește indentiificare fiecărui papă caa
Antihrist. SScriptura nu susține aceeastă pretennție. Antihrisstul este un
n individ unnic fără preddecesori sau
succesori.”cxxix
Astfel, Hunt se așează de paartea lui Ribbera, Newman și Lacunza în timp ce ttrădează Refformațiunea..
El spune că Ribera avea dreptate și Luther
L
a greșșit. Cum poate să se plân
ngă de apostaazia Protestaantismului șii
să se întoarrcă și să folossească metoddele unui Prrotestantism apostaziat? Nu e de miraare că lideriii protestanții
au semnat aacel document ecumenic: Evanghelici
cii și Catoliciii împreună. Nu
N e de miraare că teologii luterani șii
catolici au ssemnat împreeună o declarație cu priviire la îndreptățirea prin credință!
c
Prinn preterism Satana
S
a pus mana pe ariipa liberală a Protestantiismului. Prinn futurism a pus
p mâna pee
latura conseervatoare. Chiar dacă aceste două si steme par săă fie opuse, au multe sim
milarități uim
mitoare și see
întâlnesc în abisul înșelăăciunii lui Satana.
În aambele sisteeme, Antihrisst este văzutt ca fiind individ hulitor. Ambele îl văd pe acesst individ ca
profanând templul liteeral evreu timp de trei ani și jumătate literali. Singura d iferență estte că pentru
preterism aaceastă persooană a fost Antioh
A
Epifa nul în timp ce pentru futurism
fu
el vaa fi un indivvid care nu a
apărut încă..
milaritatea cea
c mai uluuitoare estee că ambelee sisteme își
î găsesc rrădăcinile metodologiei
m
i
Sim
hermeneutiice în scrierile teologilorr iezuiți și a mbele sistem
me protejeazză papalitateea ca să nu fie găsită ca
fiiind marele Antihrist din Scriptură. Schimbâ nd împlinireea profeției în trecut saau viitor aceeste sistemee
D
profetice auu încercat să schimbe vremurile profeetice ale lui Dumnezeu.
Implicații seerioase ale fuuturismului pentru
p
inter pretarea apoocaliptică a adventiștilor
Trebuie să puneem niște întrrebări foartee serioase: De
D ce a adopttat Protestanntismul futuurismul de la
nie? De ce nuu în Germaniia sau Franțaa sau altă țarră europeanăă? Și de ce în
Ribera și Beellarmine în Marea Britan
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jurul anuluii 1.830? De ce
c au ajuns scrierile
s
lui LLacunza în Anglia
A
și nu în
î altă țară eeuropeană? De ce a fostt
tradusă în eengleză carteea lui Lacunza de către o persoană dinn Frățietateaa Plymouth î n 1.833? De fapt,
f
de ce s-a născut aceeastă grupare, Frățietatea Plymouth îîn această peerioadă de timp și în acesst loc?
Răsspunsurile la aceste întreebări nu sun t greu de găăsit. Cel mai mare numărr de imigran
nți în Statelee
Unite în anni 1.830 și 1.840
1
au fost din Mareaa Britanie. Nu
N exista o cale mai buună ca Satan
na să aducă
futurismul îîn Statele Unnite decât din
n Marea Brittanie. Este ușșor să vedem
m acum de ce întreaga apostazie de la
istoricism laa futurism a avut loc în Anglia la înnceputul anillor 1.830. Satana a vrut să aducă futurismul din
Anglia în luumea cea nouă. Chiar și în acest staddiu timpuriuu, el pregătea terenul ca Statele Unite să devină
campioana futurismuluii și să facă o imagine fiarrei.
Estee de remarcaat că de ceallaltă parte a Atlanticului, în același deceniu (1.8830) William Miller și ceii
care lucrau cu el explicau profețiilee din Daniel și Apocalipssa folosind hermeneutica
h
a istoricistă.cxx Liniile dee
bătălie erauu trasate. În același timpp în care Sattana se pregăătea să impo
orte futurism
mul din Anglia în Statelee
Unite, Dumnezeu le dăddea putere mileriților să eexplice profeețiile din persspectiva isto ricistă.
Care dintre acceste sisteme urmau săă câștige continentul American? Laa suprafață se pare că
futurismul a câștigat terren. Dar ni see amintește că la sfârșit, perspectiva istoricistă a lui Dumnezeeu va câștiga
pentru că El este cel care controlează „vrem
murile”. Inddiferent de cât de marre succes pare să aibă
Protestantissmul apostaziat în încerrcarea de a răspândi sceenariul lui profetic, totuul se va năruui pentru că
Dumnezeu eeste arbitrull istoriei, iar profețiile see vor împlini așa cum a sttabilit El. Advventiștii de ziua
z a șapteaa
au învățat ccă Protestanttismul va face o imagine pentru și desspre romano catolicism uunind biserica cu statul șii
stabilind duuminica ca zi de închin
nare. Însă eexistă și mai multe lucrruri. Adoptâând principiiile profeticee
preteriste și futuriste alle Bisericii Romano-Cato lice, protestaanții au făcut o imagine „hermeneuttică” a fiarei..
Mai mult, ei au devenit profetul cel fals petru că proclamă mesajul
m
profetic pe care îl au de la fiarră.
Exisstă o relație strânsă întree Daniel 7:255, Apocalipsaa 12:17, Apocalipsa 13:11--18 și Apocalipsa 14:6-12..
În Daniel 7:25 cornul ceel mic a crezzut că poatee să schimbee două lucruri: vremurilee și legea. Răspunsul luii
Dumnezeu a fost ridicaarea bisericii rămășiței (după 1260 de ani) ca să
s restaurezze ceea ce a încercat să
schimbe corrnul cel mic. Dumnezeu a ridicat o răămășiță cu unn adevărat profet în mijloocul ei ca să explice și să
aducă înapooi adevărata însemnătatte a vremurillor. El a ridicat un popor care ține pporuncile luii Dumnezeu,,
inclusiv pe ccele pe care cornul
c
cel miic pretinde căă le-a schimbbat (Apocalip
psa 12:17, 19::10, 22:8,9).
Darr fiara nu vaa accepta această restauurare fără săă facă nimic.. Va reacționna în vremea sfârșituluii
forțând pe oameni să accepte seemnul fiareii (schimbareea legii) și ridicând proofetul fals (schimbarea
vremurilor).
Dum
mnezeu va avvea ultimul cuvânt.
c
Mesaajul celor treei îngeri va fi proclamat lla fiecare națțiune, neam,,
limbă și poopor (Apocalipsa 14:6). Ei vor chem
ma lumea săă țină Sabatul și să se opună sem
mnului fiareii
(Apocalipsa 14:9-12). Ei vor chemaa, de asemeenea, lumea să refuze mesajul
m
proffetic fals al fiarei și all
profetului ffals.
Advventiștii de ziua a șaptea sunt ultiimii care suusțin istoricismul. Deși există câțivaa studeți aii
Scripturii icci și colo care au adoptat metoda isttoricistă în secolul
s
al XX
X-leacxxi, în geeneral istoriiciștii sunt o
specie pe caale de disparriție.cxxii Biseerica Adventiistă de Ziua a Șaptea estte singura orrganizație diin lume caree
mai susține metoda hermeneutică isstoricistă.
Duppă 1.844 întrreaga lume protestantă
p
a abandonat istoricismul ca metoda aadecvată de interpretaree
a profeției. În consecințță, Protestan
ntismul a căzzut într-un laabirint al ero
orilor pentruu că nu are niciun
n
fel dee
principii care să guverneze interprretarea adeccvată a proffeției. Din caauză că le llipsește o heermeneutică
profetică addecvată, com
mentatorii protestanți s-aau mulțumit să ghiceascăă, să speculezze, să facă prognosticurii
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și să facă preziceri. Atunci când citiți literatura profetică a campionilorr futurismuluui nu puteți decât să fiții
uimiți la pleeiadele de oppinii contradictorii pe carre le oferă.
William Miller s-a
s folosit de metoda istooricismului pentru
p
a-și attinge mesajuul. Dar când speranțele
s
șii
aspirațiile lui Miller și ale
a urmașilor săi nu s-auu materializaat așa cum see așteptau, M
Millerismul a dispărut șii
metoda istooricistă a fostt abandonatăă de către tooți comentatoorii protestanți. Richard Kyle spune despre
d
lucrull
acesta:
„În ciuda viziunnii ei, mișcarea milerităă a avut puțțină influențță asupra gâândirii legate de timpull
sfârșitului. Ea a avut trei efecte pe termen luung: (1) Mileerismul a dat naștere Biisericii Adventiste; (2) a
discreditat milenialismuul istoricist, ducând
d
la disspariția lui aproape comp
pletă după 1 .844; și (3) eșecul mileritt
a demonstraat pericolelee stabilirii de date pentru întoarcerea lui Hristos.””cxxiii

mul aproape a dispărut duppă 1.844, Kylle explică că un alt sistem
m aștepta să îiî ia locul:
Cânnd istoricismu
„Maarea dezamăăgire din 1..844 a distrrus premilennialismul isttoricist, dar pe scenă a apărut un
premilenialism futurist numit dispen
nsaționalism
m.”cxxiv
În ccartea Mareea strâmtoraare: trecut ssau viitor, Thomas
T
Ice [futurist] și Kenneth L. Gentry Jr..
[preterist] aau început săă se contraziccă dacă Mateei 24 ar trebuui înțeles din perspectiva preteristă saau futuristă..
Ambii învățați pretind că sunt creștini conservat ori născuți din nou. Ice faace următoa rea afirmațiee onestă:
„Isttoricismul, caare a dominaat în protesttantism de la Reformațiune până la mijlocul ulttimului secoll
[observați, vvă rog, că 18844 este aprooape la mijloccul secolului al XiX-lea], pare să preziinte prea puțină atracțiee
pentru creșștinii conservvatori ca sisstem de inteerpretare prrofetic (în afara cerculuui Bisericii Adventiste)...
A
.
cxxxv
Printre evannghelici în ultimii 150 de ani futurism
mul a ajuns săă domine și să
s învingă isttoricismul.”
Sataana știe că pentru
p
a distruge mesaj ul și misiuneea Bisericii Adventiste
A
t rebuie ca mai întâi să îii
distrugă meetoda. Preteenția Bisericii Adventistee este că Răămășița se bazează
b
pe iistoricism caa metodă dee
interpretaree a profețieii biblice. Ne--am folosit dde metoda isstoricistă ca să îl identifiicăm pe Antirist ca fiind
papalitatea. Dar acesta este doar vârful
v
ghețarrului. Am folosit, de aseemenea, mettoda istoricisstă pentru a
demonstra că Biserica Rămășiței
R
se va ridica la scurt timp după
d
1789 cu un profet înn mijlocul ei (Apocalipsa
c
2300 d e zile, carteea dulce-amăruie din A pocalipsa 100, pecețile,,
12:17). Explicația noastră pentru cele
trâmbițele, fiarele, mesajul celor treei îngeri, roluul Statelor Unite etc. au la bază metodda istoricistăă.
Succesul lui Satana împotrivva Bisericii AAdventiste pooate să fie mult
m mai marre dacă distrruge metoda
adventismului și nu messajul acestuiaa. Vedeți dum
mneavoastrăă, când metod
da este distr usă, mesajull va fi distruss
și el. Cu altte cuvinte, mesajul
m
are la bază metooda. Un alt fel
f de a spun
ne lucrurile eeste că herm
meneutica va
determina m
mesajul. Mettoda reformaatorilor prottestanți a devvenit catalistul pentru m
mesajul lor. De
D fapt, dacă
nu ar fi exisstat metoda, nu ar fi existtat niciun meesaj.
Biseerica Adventistă de Ziua a Șaptea se aaflă la o răsccruce hermen
neutică. Unii teologi din biserică pun
sub semnull întrebării și
ș acum acurratețea metoodologiei hermeneutice istoriciste. AAlții propun interpretării
futuriste unnor pasaje pee care Biseriica Adventisttă le-a înțelees în mod isttoricist. Mai este de miraare că aceștii
teologi suntt dedicați correctitudinii politice
p
când vine vorba de
d identificarrea cornului cel mic, fiaraa din mare șii
cea de pe ppământ cu coarne de miiel? Mai estee de mirare că unii dintre acești învvățați sunt încurajați dee
Biserica Advventistă să coonstruiască poduri
p
pentr u a ne înțeleege cu Roma??
La această răsccurce nu puutem să exa gerăm cândd estimăm importanța ccritică a cărrții Tragediaa
veacurilor sscrisă de Elleen White. Satana urăște această cartte pentru că Ellen Whitee folosește înn ea metodaa
istoricistă ppentru a transmite ultimuul mesaj al luui Dumnezeu. Această carrte oferă o exxplicație a prrofețiilor din
Daniel și Appocalipsa dintr-o perspecttivă istoricisttă.
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Elleen White înceepe cu distruugerea Ierusaalimului, conntinuă cu perrsecuția Rom
mei păgâne și pătruderea
ereziei în biiserica din timpul lui Con
nstantin. Apooi ea face referire la periioada suprem
mației papalee, Revoluțieii
franceze, rrana de moarte, mesaajul mileritt, vindecareea rănii de moarte a Romei paapale, rolull
Protestantissmului apostaziat, criza finală, înch eierea timpuului de har, timpul strâm
mtorării, a doua
d
venire,,
mileniul și nnoul pământt.
O ccomparație atentă
a
a cărții Tragedia
ia veacurilorr cu cartea Apocalipsei
A
arată, dincoolo de oricee
îndoială, căă Tragedia veacurilor
v
esste o interppretare și exxplicație a cărții Apocaliipsa dintr-o perspectivă
istoricistă. CCeea ce Apoccalipsa prezin
ntă în limbajj simbolic estte exprimat în
î limbaj liteeral de către Ellen White..
Profetul luii Dumnezeu din timpul din urmă nee descoperă că adevăratta interpretaare este urm
mătoarea: nu
trebuie să interpretăm literal simboolurile, ci să lluăm literal însemnătate
î
ea lor. De exeemplu, ea exxplică într-un
ș uzual că vinul este doctrina faalsă, fiara este
e
papalitaatea, imaginea ei estee
limbaj foarrte simplu și
Protestantissmul apostaziat, semnull fiarei este duminica, sigiliul
s
lui Dumnezeu es te Sabatul, ridicarea luii
Mihael estee încheierea timpului dee har și că ccei doi marttori sunt Vechiul și Nouul Testament. Am putea
continua lissta, însă nu este necesar. Cred că ne-aam făcut înțeeleși.
Elleen White este astfel adevvăratul profeet care vorbeește din partea lui Dumnnezeu în timpp ce profetull
cel fals al AApocalipsei vorbește
v
din partea fiareei. Problemele în conflicttul final sun t mult mai adânci
a
decâtt
confruntareea dintre Saabat și dum
minică. În m
mijlocul conttroversei finale există ddouă sistem
me rivale dee
interpretaree profetică. Unul
U neagă că
c papalitateea a schimbatt legea și altu
ul afirmă luccrul acesta.
Protestantismul nu doar a preluat
p
ziua ggreșită de încchinare de laa papalitate, ci a împrumutat metoda
E este o imaagine a fiareii și a purtătorului de cuvâânt al mamei de la care a
greșită de innterpretare a profeției. Ea
primit schim
mbarea vrem
murilor și a legii. Schimbbarea vremuurilor și a legii au foartee mare legătură una cu
cealaltă. Câând papalitattea a reușit să determin e Protestanttismul să abandoneze ist
storicismul caa metodă dee
interpteraree, a reușit, de
d asemenea, să ascunddă sistemul Romano-Catolic ca fiind Antihrist. Din
D cauză că
protestanțiii nu mai credd că papalitaatea este Antihristul preezis, nu pot distinge
d
rolu l acesteia în schimbarea
Sabatului. CCa să spunem foarte deschis, dacă ccornul cel mic
m nu este simbolul
s
pappalității, atuunci ea nu a
schimbat legea.
Schimbarea vremurilor, ascunde vinovaatul pentru schimbarea
s
legii. Nu e d e mirare că protestanțiii
sunt orbi față de probleemele centrale în conflicttul final. Nu e de mirare că nu văd fa ptul că mareea luptă va fii
l Dumneze u, și păzirea duminicii, caa semn al auttorității papaale!
între Sabat, ca simbol all autorității lui
Nu este o coninncidență fapttul că Satanaa a încercat să
s ucidă atâtt pe Ioan înaainte ca acessta să fi scriss
Apocalipsa, cât și pe Elllen White înainte ca să ffi scris cărțile ei. Bisericaa Adventistă este singuraa care stă în
picioare ca un semn al
a existențeii metodei isstoriciste. Doar
D
această biserică pooate să îl iddentifice pee
Antihristul ddin Scripturăă pentru că doar această biserică a păsatrat hermeeneutica proofetică adecvată.
a lui Joseph Mede: „... EEvreii se așteeptau ca Hrisstos să vină când a venitt, și cu toatee
Un ultim citat al
acestea nu ll-au cunoscut pentru că aveau
a
așteptăări diferite de
d la modul și calitatea veenirii sale. Eii se așteptau
ca să vină caa un monarhh cu putere armată
a
pentrru a supune întregul păm
mânt înainteea Lui. Așa căă creștinii, all
doilea Israeel al lui Dum
mnezeu, se așșteptau ca vvenirea lui Antihrist să fie atunci cânnd a existat,, dar nu l-au
cunoscut când a venit pentru că și-au închipuit ccă va veni ca un tiran barbar care nu va persecuta și distrugee
doar bisericca lui Hristoss cu putere armată,
a
ci înntreaga lumee. Ei au așteptat un asem
menea Antihrist așa cum
cxxvi
everii L-au aașteptat pe Hristos.”
H
Profețiile erronate ale prrofetului falss
Se ppare că ori de câte ori un
n domnitor m
mondial se ridică la putere, evanghe licii încep să scrie foartee
mult. La cumpăna noullui secol, muulți au crezutt că Mussolini ar putea să fie Antihrristul prezis.. Apoi a fostt
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Adolph Hitller. Candidați mai recen
nțicxxvii sunt AAyatollah Khhomeini și Saddam
S
Husssein. Am auzit odată că
Henry Kissinnger ar putea fi „tipul ceel rău” preziss. Adevărul este
e că ori de câte ori exisstă tulburaree în Orientull
Mijlociu sauu prețul petrolului creștee dramatic, a par o mulțim
me de cărți evvanghelice caare ne asigură că răpirea
este la uși și că marea sttrâmtorare este foarte approape.
Ar pputea fi scrissă o enciclopedie despre toate preziceerile profeticce false ale eevangheliciloor din ultima
sută de ani.. Este lamentabil faptul că se aplică „hermeneuttica ziarului”” studiului prrofeției bibliice. Samuelee
Bacchiocchi, în cartea lui excelenttă Hal Lindssey's Propheetic Jigsaw Puzzle
P
[Moza
zaicul profeti
tic al lui Hall
Lindsey] ofeeră cinci prezziceri ale lui Lindsey caree nu s-au matterializat. Cea mai serioa să este cea din
d 1970 caree
spune că H
Hristos se vaa întoarce în
n 1.988. El a mers așa de departe încât să spuună că cei șapte
ș
ani cee
strâmtoraree vor fi întree 1.981 și 1.9988. Ce să m ai spunem despre
d
cărțilee care au fosst scrise despre războiull
final dintre comunismul sovietic și capitalismul occidental! Uniunea Sovvietică nici nnu mai existăă. Pe măsuraa
trecerii timpului, evanghelicii au treebuit să revizzuiască, să reectifice și să schimbe părrerea lor desspre profeții..
Și când văd că au greșit, fac o altă prredicție.
Cânnd Războiul din
d Golf a început în 19991, unii evannghelici au crezut că Sad dam Hussein
n ar putea fii
„tipul cel răău”. Am, de exemplu,
e
o caarte scrisă dee Charles H. Dyer,
D
profeso
or de comen tarii biblice la Seminarull
Teologic Daallas. Ea a foost publicatăă în 1991 și poartă ca titlu: Ridicareea Babilonulu
lui. Pe coperta din spatee
găsim profilurile lui Nebucadneța
N
m Hussein, iar
i lângă ele sunt scrisse următoarrele cuvinte::
r și Saddam
SADDAM H
HUSSEIN și cuceritorul
c
antic
a
Nebuccadnețar nu doar seam
mănă [apropoo, cine știe cum arăta
Nebucadnețțar?], dar miisiunea lor este aceeași - să controleze lumea. Simbolul suprramației în această
a
lumee
este vechea cetate... Babbilonul: preludiul Armag hedonului?”
S
Husssei este Antihhristul preziss? Dyer pare ccă sugereazăă acest lucru..
Chiaar trebuie săă credem că Saddam
Mă întreb cce ar spune astăzi? Oaree de câte orri trebuie să greșească evanghelicii
e
ca să învețee lecția. Estee
posibile ca să strige „llupul, lupul!!” de prea m
multe ori și astfel să îi îndepărtezee pe oameni de studiull
profețiilor biblice? Sauu chiar mai rău, să fie suprinși când lupul vaa veni într-uun mod și într-un
î
timpp
neașteptat??
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Hal Lin
ndsey a intrrodus de curând ideea răpirii înain
nte de timp
pul strâmto rării în creșștinism (Hall
Lindsey, Vaanished Intto Thin Air (Beverly Hiills, Californ
nia: Western Front, Ltdd., 1999). El
E insistă că
răpirea înaainte de tim
mpul strâmttorării este o speranță a bisericii din vremeaa apostolicăă. Cine suntt
martorii lu
ui? Vreunul dintre păărinții biserricești dinainte de Nicea? Nu. V
Vreunii dintre părinții
bisericești de după Nicea? Nu. Unii
U dintre tteologii medievali așa cum este TThomas d'A
Aquino? Nu.
Vreunul diintre marii reformatorri protestannți așa cum
m este Luthe
er, Calvin șși Zwingli? Nu.
N Vreuna
dintre mărrturisirile dee credință protestante
p
e? Nu. Vreunul dintre comentator
c
rii protestan
nți așa cum
este Matthew Henryy, Albert Barnes
B
sau Adam Clarke? Nu. Vreunul
V
dinntre futurișștii contra‐‐
reformatori romano‐catolici așaa cum estee Ribera, Bellarime
B
sa
ay Lacunza ? Nu. Vreu
unul dintree
comentato
orii care au
u aparținut de Mișcarrea Tractariiană de la Oxford așaa cum suntt Maitland,,
Burgh, Tod
dd sau Newman? Iarășii nu.
Cine a rămas să susținăă părerea lui Lindsey? El prezin
ntă doi maartori. Primul este un
document care se preesupune că a fost desccoperit în 1997 de cătrre teologul futurist Grant Jeffery.
Acest docu
ument, cun
noscut și ca Pseudo‐Epphraem este
e atribuit lu
ui Ephraem
m din Nisibiss (306‐373))
care a fostt unul dintree personaje
ele cele maii importantte în istoria bisericii dinn Siria. Lind
dsey admitee
că unele d
dintre lucrărrile atribuite lui Ephra em sunt de
e „o autentticitate îndooielnică” (p. 112) și că
„nu este neapărat adevărat că el [Pseudo‐EEphraem] a fost autorizat de cătree Ephraem din Nisbis”
(p. 113). Lindsey conttinuă să reccunoască căă „ar fi fostt autorizat târziu,
t
chiarr în secolul al VIII‐lea””
(p. 113).
Pe baza acesttui presudo‐documentt Lindsey co
oncluzionea
ază că Biserrica Primară a învățatt
pirea de dinaintea timp
pului strâmttorării. În prropriile sale
e cuvinte: „bbiserica credea deja că
despre răp
Antihrist nu va apăreaa în lume de
ecât după cee biserica va
v fi evacuattă” (p. 113)..
Îndrăzneala lui Lindsey caare foloseștee acest document ca dovadă penttru răpirea dinainte dee
timpul strâmtorării din
d Bisericaa Primară eeste uimito
oare și întiinde credu litatea prea mult. Să
presupuneem, de draggul argume
entării, că PPseuro‐Ephraem a învvățat desprre o răpire înainte dee
timpul strââmtorării. Poate să dovedească
d
nă că aceassta era ceeea ce crede
ea întreaga
o persoan
biserică în timpul acela? Nu maai mult deccât un solo
o dovedește
e existențaa unui cor. Dovedeștee
aceasta că această peersoană este
e corectă?
Daccă Pseuro‐EEphraem a fost o perssoană atât de influenttă, atunci dde ce nu esste citat dee
nimeni înaainte de Darby
D
sau Irving? Ad evărul este
e că nimen
ni, nici înaainte nici după
d
acestt
document,, nu a învățțat despre o răpire a bbisericii dup
pă timpul strâmtorării până în seccolul al XIX‐‐
lea. Este surprinzătorr că, așa cum crede Linndsey, aposstolul Pavell a învățat ddespre răpiirea înaintee
de timpul d
de strâmtorare ca o do
octrină a bissericii, iar această docttrină nu poaate fi întâln
nită timp dee
19 secole!
Nu este clar faptul
f
că Pseuro‐Ephr
P
raem învațăă despre ră
ăpire înaintte de strâm
mtorare. Să
cităm din secțiunea a doua a documentuului: „Toți sfinții și aleșii lui Du mnezeu su
unt adunați
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[adunați unde, H.L.] înainte
î
de strâmtorare
s
ea care va veni, și sun
nt luați la D
Domnul ca să nu vadăă
confuzia caare va dom
mni în lume”” (p. 115, suublierea apaarține lui Lin
ndsey).
Afirrmația nu spune
s
că sffinții vor fi luați la cer sau răpiți sau evacuuați. De fap
pt, Pseudo‐‐
Ephraem n
nu citează niciodată unele
u
dintrre pasajele biblice folosite de ceei care sussțin răpirea
înainte de timpul de strâmtorarre așa cum este cel diin 1 Tesaloniceni 4:133‐17. Expressia „luați laa
Domnul” p
poate să înssemne foartte bine [în llumina antrropologiei eronate
e
din ziua de asttăzi] că li see
va permitee să moarăă și să meaargă la cer imediat du
upă moarte
e. În acest sens, secțiunea 10 a
documentu
ului arată către
c
timpul de după sstrâmtorare
e când Isus va declara : „Ridicați‐vvă, cei caree
dormiți, ridicați‐vă și întâlniți‐L pe Hristos pentru că vremea jud
decății lui [[Antihrist] a venit” (p.
entului Pseu
udo‐Ephraeem credea că învierea
122). Aceaastă afirmațție sugerează că auto rul docume
celor drepțți va avea lo
oc la a douaa venire glorrioasă și că Antihristul va fi judecaat tot atunci.
În lumina acesstei analize, întrebării l ui Lindsey [adunați
[
unde, H.L.] treebuie să i se
e răspundă:
nu suntem
m siguri sau
u am vrea să știm și noi! Astfel primele do
ovezi ale luui Lindsey în
î favoareaa
crezului tim
mpuriu în răăpire se bazzează pe unn documentt ale cărui date
d
sunt neesigure, al cărui autorr
este necun
noscut și al cărui mesa
aj nu doved
dește exact idea lui! Poate că al ddoilea martor va fi mai
bun.
Al doilea marrtor pentru răpirea di nainte de strâmtorare a lui Linddsey este o afirmațiee
făcută de pastorul baaptist Morggan Edwardds (1722‐17
788). Chiar dacă Lindseey nu oferăă sursa, nee
asigură că Edwards a învățat „o
o formă de pre‐tribulaaționism” (p
p. 133). Linndsey însuși afirmă căă
Edward a învățat că răpirea va fi „cu treii ani și jum
mătate înaintea milenniului” (p. 133,
1
boldul
aparține lu
ui Lindsey).
De mai mu
ulte ori Lind
dsey presup
pune mai m ult decât sp
pune afirma
ația. Mai în tâi de toate
e, afirmația
nu spune ccă biserica va fi luată la
l cer cu treei ani și jum
mătate înain
nte de gloriioasa venire
e a lui Isus.
Edwards putea să spu
ună că glorioasa veniree a lui Isus va
v avea loc cu trei ani și jumătate
e înainte să
înceapă mileniul. Nu există nicio indicație în acea afirrmație că vor
v exista doouă veniri ale
a lui Isus.
Mai degrabă se pare că Edward
ds foloseștee cei trei ani și jumătate la înce putul milen
niului ca să
hăniși să paarticipe la lucrarea de judecată. Este de nnotat că Edwards nu
permită ceelor neprih
menționeaază strâmto
orarea sau domnia
d
lui A
Antihrist. El nici măcar nu ne spuune de unde a luat ceii
trei ani și jumătate. Mai
M mult, el nici măcar nu sugereaază că doar biserica vaa dispărea și că Israelul
literal și ceei necredinccioși vor fi lăăsați pe păm
mânt.
Încă o dată Lin
ndsey s‐a fo
olosit de o mărturie am
mbiguă în încercarea
î
dde a‐și dove
edi punctull
de vedere.. Cea mai ap
propiată de
e ideile lui LLindsey ar fii învățătura lui Edwardds că va exissta o răpiree
la jumătateea strâmtorrării, idee pe
p care Linddsey o respinge în carte
ea sa. Cel m
mai rău pentru Lindseyy
este că Ed
dwards nu a învățat deloc despree o răpire la jumătate
ea mileniuluui. Deci ca Lindsey să
spună pe b
baza remarcilor lui Edw
wards că „rrăpirea era o doctrină bine fundaamentată în
n 1.788” (p.
134, subilinierea îmi aparține) este
e
clar unn abuz. Este deajuns să existe voocea dubio
oasă a unuii
singur om ca o doctrină să fie bine
b
fundam
mentată? Dacă
D
este așșa, atunci A
Arianismul este corectt
pentru că a fost învățțat de un om
m. Chiar daacă Edwardss ar fi învățat răpirea îînainte de strâmtorare
s
e
ut lucrul ace
esta), care eeste lucrul care
c
dovede
ește că vedeerea sa este
e învățătura
(este clar ccă nu a făcu
ortodoxă a întregii bisserici creștin
ne din seco lul al XVII‐le
ea?
De aceea, în lumina dovvezilor, estee sigur să spunem
s
că ideea desppre răpirea înainte dee
strâmtorarre a ajuns în
n Protestanttism în secoolul al XIX‐le
ea.
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lxxxvi

S. P. Trregelles, Th
he Hope of Christ’s
C
Seccond Coming, publicată
ă prima datăă în 1864 caare poate fii
găsită acum la Ambaassadors for Christ, Loos Angeles, California. Această reemarcă a lu
ui Tregelless
este, într‐aadevăr, inteeresantă. Marea
M
majooritate a disspensaționa
aliștilor respping faptul că aceasta
este sursa teoriei răpirii. Este po
ovestea lui TTregelles așșa de greu de
d crezut? SSe știe că mulți
m
dintree
onald, John
cei care crredeau în teoria răpirii aveau tenndințe charrismatice inclusiv Marggaret McDo
Nelson Darby și Edwaads Irving. Mai
M mult, H
Hal Lindsey, care mulțu
umește cu m
mândrie lui Dumnezeu
pentru lucrările lui Joh
hn Nelson Darby,
D
ne sppune că atu
unci când prregătea carttea Vanishe
ed Into Thin
d am experiimentat pre
ezența Duh
hului Sfânt ccu o așa mare
m
puteree
Air „au existat momeente... când
încât am in
ntrat în extaaz” (p. 51, sublinierea
s
îmi aparțin
ne). Este eviident că Irvving în sec. al
a XIX‐lea și
Lindsey în sec. al XX‐leea au avut experiențe
e
ssimilare!
lxxxvii
Citat îîn McDougaall, The Raptture of the Saints, p. 45
5.
lxxxviii
Spun
ne Richard Kyle desprre futurism
mul lui Darb
by: „Sistem
mul lui Darbby nu a fo
ost orginal..
Futurismull a început cu catolicii secolului aal XVI‐lea” (Richard Kyle, The Lastt Days Are Here
H
Again,,
p. 74).
lxxxix
Citat în Oswald T. Allis, Prophecy
P
aand the Ch
hurch (Phila
adelphia: TThe Presbyyterian and
d
Reformed Publishing Company,
C
1977),
1
p. 266.
xc
Hal Lindssey, Vanisheed Into Thin
n Air, pp. 1779‐180. Insisstența lui Lindsey că Appocalipsa 1‐3 se aplică
vârstei biseericii în timp ce Apocalipsa 4‐18 sse aplică Israelului literral după răppire ridică nenumăratee
dificultăți. Să vedem de ce. Lin
ndsey face următorul comentariu despre ccele șapte biserici din
n
Apocalipsaa: „Cred că aceste șap
pte biserici au fost selectate și aranjate de către Dumnezeu caree
este omnisscient penttru că au avut problem
me și caraccteristici care au profeetizat șapte
e etape alee
istoriei priin care va trece biserrica universsală” (Vanisshed Into Thin
T
Air, ppp. 276, sub
blilierea îmi
aparține). A
Aceasta însseamnă că istoria celorr șapte biserici [cele șapte etape aale bisericii universale]
are un sfâârșit atunci când biserrica este răăpită la cerr. Oricum, această
a
veddere creazăă problemee
imense.
Maai întâi de to
oate, în Apo
ocalipsa 16: 15 găsim o avertizare pe care Isuss o face cân
nd perioada
strâmtorărrii ajunge laa apogeu. Această
A
aveertizare este
e un ecou al
a unui messaj pe care Isus l‐a datt
mai înaintte Bisericii Laodiceen
ne (Apocali psa 3:18). Acolo Lao
odiceea eraa mustratăă, dar estee
îndemnatăă să cumpere „haine albe,
a
ca să te îmbraci cu ele şi să
ă nu ţi se vvadă ruşine
ea goliciunii
tale”. Întreebarea criticcă este: De ce sfătuieșște Hristos biserica din
n laodicea ssă cumpere haine albee
ca „să nu ţi se vadăă ruşinea goliciunii
g
ttale” în perioada cele
ei de a șassea plagă, la apogeul
strâmtorărrii, dacă Lao
odiceea a mers deja la ccer datorităă răpirii dina
aintea strâm
mtorării?
m că Apocalipsa 1‐3 see aplică vârsstei bisericiii
Așaa cum am arătat deja, Lindsey vreea să credem
și Apocalip
psa 4‐18 see referă la evreii literaali în ultim
mii șapte an
ni ai istorieii pământului. Motivul
principal p
pe care el îlî dă pentru această dihotomie este că cuvântul „bisserică” nu este
e
folositt
niciodată îîn Apocalipssa 4‐19. Este
e adevărat, dar trebuie
e să ne între
ebăm: Cum se raporteaază Lindseyy
la limbajul evreiesc caare se aplicăă bisericii diin Apocalipssa 1‐3?
Să îîl luăm, de exemplu, pe Balaam. EEl este menționat în pe
erioada celeei de a treiaa biserici. În
opinia lui Lindsey, cea de a trreia biseric ă reprezinttă unul din
ntre stadiilee timpurii ale istorieii
bisericești.. Un alt caz este Izab
bela. Ea estte menționată în legătură cu ceaa de‐a patra biserică,
Tiatira. În schema lu
ui Lindsey, această b iserică reprezintă perrioada suprremației paapale. Însă
trebuie să ne întrebăm
m iarăși, de
e ce foloseș te Ioan limbaj evreiescc pentru a ddescrie o pe
erioadă din
istoria biseericii universale?

40

www.zguuduireaadventismului.ro

Pen
ntru că tot veni
v
vorba, dacă Lindseey ar fi consecvent în literalismul
l
lui, ar trebui să spună
că Izabela era în viațăă în timpul celei de‐a patra perio
oade a vârstei bisericii . Dar sunt sigur că nu
permite așșa ceva. Ce gimnasticăă hermeneuutică îi perm
mite lui Lind
dsey să spuună că Izabe
ela nu estee
regina în viață, ci cei doi
d martori Ilie și Moisee?
xci
Lindsey afirmă: „To
oți cei care interpreteaază Biblia în
n mod literal cred în rrăpire și că ea este un
n
evenimentt distrinct de
d a doua venire
v
a lui Isus” (Vaniished Into Thin
T
Air, p. 38). Cu tott respectul,
există exceepții de la afirmația
a
lui Lindsey. Addventiștii de ziua a șap
ptea cred înn interpretaarea literală
a limbajulu
ui Bibliei, dacă stilul litteraturii sa u contextull nu indică altceva. Accesta este un
u principiu
u
onorat de Protestantism. Limbaju
ul apocalipttic trebuie interpterat simbolic priin însuși natura lui. Nu
poate fi ab
bordat în accelași fel, de
e exemplu, ca întâmpllările istoricce din Scripttură. Lindse
ey pretindee
că Isus și aapostolii au
u aplicat metoda istorrico‐gramaticală, și așa
a este. Dar Lindsey nu
u oferă nicii
măcar un eexemplu în care Isus saau apostoliii interptere
ează limbaju
ul simbolic îîn mod literral (vezi Hall
Lindsey, Vaanished Into
o Thin Air, p.
p 101).
Chiar și Lindseey trebuie să
s fie dispuus să recuno
oască că sim
mbolurile pprofetice nu
u pot să fiee
înțelese în mod literal, altfel Isuss ar fi o creaatură cu lân
nă și patru picioare, Saatana ar fi un
u monstru
cu șapte ccapete și biserica
b
credincioasă aar fi o fem
meie stând pe lună! O examinare atentă a
dispensațio
onalismuluii arată că apărătorii ei sunt în mod conse
ecvent incoonsecvenți în aplicaree
propriilor p
principii.
xcii
George Eldon Ladd, The Blesse
ed Hope, p. 43.
xciii
Teologu
ul evanghelic James Barr
B
a spus că Biblia cu
c referințe
e Scofield eeste „probaabil cel maii
important document din toată litteratura funndamentalistă” (citat în Richard KKyle, The Last Days Aree
Here Again
n, p. 106).
xciv
Richard
d Kyle, The Last
L Days Arre Here Agaain, p. 106.
xcv
Richard Kyle, The Last
L Days Arre Here Aga in, p. 106.
xcvi
Hal Lind
dsey, Vanish
hed Into Thin Air, p. 722.
xcvii
Hal Lind
dsey, Vanished Into Th
hin Air, p. 777‐78.
xcviii
Hal Lindsey, Vanisshed Into Th
hin Air, p. 699.
xcix
Hal Lind
dsey, Vanish
hed Into Thin Air, p. 1005. Boldul îm
mi aparține..
c
Hal Lindseey, Vanisheed Into Thin Air, p. 105..
ci
George EEldon Ladd, The Blessed
d Hope (Graand Rapids:: Eerdman’ss, 1972), p. 337.
cii
Joseph TTanner, Dan
niel and the Revelation (London: Hodder
H
and Stoughton,, 1898), pp. 16, 17.
ciii
Henry Alford, The New
N Testam
ment for Engglish Readers, volume 2,
2 part 2, p.. 351.
civ
Henry Alford, The New
N Testam
ment for Engglish Readerrs, volume 2,
2 pp. 348, 3349.
cv
G. S. Hitcchcock, Thee Beasts and
d the Little H
Horn, p. 7.
cvi
Richard Kyle, The Laast Days Are
e Here Agaiin, p. 62.
cvii
Joseph TTanner, Dan
niel and the
e Revelationn (London: Hodder
H
and
d Stoughtonn, 1898), p. 17.
cviii
Vezi notele de subsol în Scofie
eld Reference Bible, pp
p. 909, 910.
cix
The Costtco Connecttion, “Arts and
a Entertaainment,” March
M
2000,, p. 49.
cx
The Costtco Connecttion, “Arts and
a Enterta inment,” March
M
2000, p. 49.
cxi
The books are Glob
bal Peace an
nd A Woma n Rides the Beast.
cxii
Dave Hu
unt, A Wom
man Rides th
he Beast, p. 84, bold is mine.
cxiii
Dave Hu
unt, Global Peace, pp. 72‐73, boldd is mine.
cxiv
Hal Lind
dsey, Vanish
hed Into Thin Air, p. 2772.
cxv
Dave Hu
unt, Global Peace, p. 68
8.
cxvi
Dave Hu
unt, Global Peace, p. 69.
6
cxvii
Dave Hunt, Global Peace, p. 69.
6
cxviii
Dave H
Hunt, Global Peace, p. 7‐8.
7
cxix
Dave Hu
unt, Global Peace, p. 47.
4 Boldul îm
mi aparține.
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cxx

Miller a stabilit un număr de principii
p
penntru înțeleggerea profeției biblice. Gândirea lui a avut la
bază douăă abordări de bază a Scripturii . (1) El a adoptat o interpretaare istoricisstă a cărțiii
Apocalipsaa ‐ profețiile Apocalise
ei se referăă la diferite
e perioade din istoriee. Această abordare
a
a
premileaniismului are tendința de a închide pe cel care
e interprete
ează într‐unn anumit orar profetic..
(2) Ori de câte ori a fost posib
bil, Miller a interpretat Scriptura literal. Ilusstrațiile, paarabolele șii
numerele sunt excepții. Ele su
unt simboliice. Folosin
nd aceste două aborrdări, Miller a căutatt
împlinirea profețiilor atât în evenimente isttorice, cât și
ș în viitoare
ele dezvoltăări” (Richard Kyle, Thee
Are Here Aggain, p. 88‐8
89).
Last Days A
cxxi
Ralph eeste un exxemplu rem
marcabil. Caa să citiți despre
d
alții vedeți Geoorge Eldon Ladd, Thee
Blessed Ho
ope, pp. 46‐‐60.
cxxii
Adevărrul acestei afirmații po
oate să fie văzut foarrte clar în cartea
c
receentă a lui Hal
H Lindsey,,
Vanished Into Thin Air dar și în altă literaturră futuristă contemporană. În carttea lui, Lindsey nu estee
de acord cu vederilee amilenialiiștilor, posttmilenialiștilor, dominoniștilor saau celor caare cred în
mânia înaiintea veniriii, dar nu oferă
o
persppectiva istorricistă decâ
ât în treceree. Această neglijare a
ică demodată și fără
metodei isstoriciste dovedește
d
că
c istoricis mul este o unealtă hermeneuti
h
influență în
n studiile profetice con
ntemporanee. Din această cauză Lindsey afirm
mă: „Am de
escoperit căă
aproape to
oți oamenii care vestessc în mod coonsecvent un
u mesaj prrofetic în efoorturile evaanghelisticee
cred în răp
pirea înaintee de strâmtorare”. (Va nished Into
o Thin Air, p. 48). Advenntiștii de ziu
ua a șaptea
proclamă d
de peste 15
50 de ani un
u mesaj evvanghelisticc bazat pe profețiile
p
B ibliei și totuși ceea cee
cred ei esste ignorat în cartea lui Lindseyy. Cu adevăărat, istoricciștii sunt o „specie pe cale dee
dispariție.””
cxxiii
Richard
d Kyle, The Last Days Are
A Here Ag ain, p. 91.
cxxiv
Richard
d Kyle, The Last Days Are
A Here Aggain, p. 102.. Kyle afirmă: „În ultim
ma jumătate a secoluluii
al XIX‐ea au avut lo
oc două schimbări se mnificative în ceea ce
c privește ideile desspre timpull
sfâșitului. Postmilenialismul domninantt a făcut loc premileniallismului. În
Î
cadrull
premileniaalismului, dispensațion
nalismul fu
uturist a lu
uat locul ve
echiului isttoricism. Acceste două
schimbări importantee au dat fo
ormă vedeerilor apocaalipttice ale
e protestanntismului evangelic, o
subculturăă care a deevenit o vo
oce dominaantă escato
ologică în America
A
moodernă. (pp
p. 101‐102,
boldul îmi aparține).
cxxv
Thomaas Ice and Kenneth
K
L. Gentry Jr. TThe Great Tribulation: Past or Fuuture? (Graand Rapids:
Kregel Pub
blications, 1999), p. 6, boldul
b
îmi aaparține.
cxxvi
Citat în
n Charles H.. H. Wright, Daniel andd His Prophe
ecies, “Intro
oduction,” ((London: Williams
W
and
d
Norgate, 11906), p. xvi.
cxxvii
Richarrd Kyle (Thee Last Days Are
A Here Aggain, p. 119
9) arată că Lindsey
L
s‐a dat înapoi și
ș a devenitt
mai precau
ut cu priviree la unele diintre prezic erile lui tim
mpurii. „In Planet Earth‐‐2000 A.D. el [Lindsey]
le aduce aaminte citito
orilor săi căă prezicerilee lui au fosst condiționate de mullte „dacă șii poate”. El
spune, de aasemenea, că în Mateii 24:34 poatte să fie întoarcerea lui Israel în 19948 sau în Războiul
R
dee
șase zile din 1967. Mai mult, el redefineștee generațiile
e biblice ca fiind „undeeva între 40 și 100 dee
ani.”
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