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Mai mulți, dar Unul

În Deuteronom 6:4...citim: „Ascultă, Israele! Domnul, 
Dumnezeul nostru este Singurul Domn” (Traducere Dumitru 
Cornilescu). Acest verset este numit „Shema” după primele cuvin-
tele din el, „ascultă”, și a fost dintotdeauna declarația de credință a 
fiecărui evreu care se temea de Domnul. Moise prezintă un mare 
adevăr despre unitatea lui Dumnezeu într-o propoziție scurtă.

Iată versetul din ebraică: 

Ascultă = shema
Israel = yisra`el
Domnul = הוהי 
Dumnezeul nostru = Eloheinu
Domnul = הוהי
Este Unul = echad

Cuvântul evreiesc pentru „Dumnzeul nostru” este Eloheinu 
și este forma plurală a lui „Eloah” sau „El” adică Dumnezeu. 

Cuvântul „echad” înseamnă „unul”.

Sunt câteva pasaje din Scriptură unde apare acest cuvânt 
(Gen. 1:5; Ezra 3:1). Noi îl vom examina pe cel din cartea Genesa 
2:24.

„De aceea v-a lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va 
lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup”.
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Ebraicul „basar echad” înseamnă „un singur trup”. Un bărbat 
și o femeie – doi indivizi unindu-se împreună în căsătorie au deve-
nit „un singur trup”. O famile unită inseparabilă.

Prin urmare, versetul din Deuterenom ne învață că Unicul 
Dumnezeu este o pluralitate de entități.
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A murit Isus ca martir?

Sunt câteva scopuri pentru care a venit Domnul Isus să 
moară:

Să fie jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. 
Să fie Mielul de Paște care ridică păcatul lumii.

Dar oare a murit ca martir?

Răspunsul este: DA. A murit și ca martir.

Dicționarul explicativ al limbii române spune că martirul este 
1) „cel care îndură chinuri pentru convingerile sale” și 2) „persoană
care suferă mult din cauza cuiva”.

Cu alte cuvinte, martir este cel care moare pentru o cauză.

Domnul Isus poate fi considerat martir din două motive:

a. Roma I s-a opus deoarece ucenicii Lui au considerat că El
este Regele lui Israel. Chiar aceasta a scris Pilat pe cruce
și acuzat de marii preoți.

b. Majoritatea liderilor religioși I s-au opus deoarece Isus a
afirmat mereu că este de natură divină, că este Dumnezeu, 
iar aceasta a fost considerată blasfemie, ceea ce cu sigu-
ranță contravenea religiei lor.
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A rupt Dumnezeu 
legământul cu Israel?

Există o teologie venită de la „părinții” bisericești conform 
căreia Dumnezeu a încheiat-o cu poporul evreu. Evreii au fost 
lepădați pentru totdeauna. Toate promisiunile facute de Dumnezeu 
lui Israel în Vechiul Testament aparțin acum Bisericii. Aceasta este 
numită teologia înlocuirii. 

Această teologie este falsă. Aș numi-o chiar drăcească.

Dumnezeu nu a rupt Legământul cu Israel. El este veșnic. În 
cartea Levitic este scris: „Dar, și când vor fi în țara vrăjmașilor lor, 
nu-i voi lepăda de tot, și nu-i voi urî până acolo încât să-i nimi-
cesc de tot și să rup legământul Meu cu ei; căci Eu sânt Domnul, 
Dumnezeul lor” (Leviticul 26:44).

Pe lângă aceasta apostolul neamurilor, apostolul Pavel afirmă: 
„Întreb dar: <A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?> Nicidecum!” 
(Romani 11:1).
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Anul de jubileu în 
profeția lui Daniel

Să numeri șapte săptămâni de ani, de șapte ori șapte ani și 
zilele acestor șapte săptămâni de ani vor face patru zeci și nouă de 
ani. În a zecea zi a lunii a șapte, să pui să sune cu trâmbița răsu-
nătoare (șofar); în ziua ispășirii, să sunați cu trâmbița în toată țara 
voastră și să sfințiți astfel anul al cincizecilea, să vestiți slobozenia în 
țară pentru toți locuitorii ei: acesta să fie pentru voi anul de veselie.  

În tradiția iudaică, al cincizecilea an poartă numele de Anul 
de Jubileu. Jubileu înseamnă o ocazie fericită. Ocazia când fiecare 
sclav primea libertate și datoriile erau plătite. 

Unul din comentatorii Vechiului Testament, pe nume 
Rambam, oferea o explicație în care vorbea despre o perioadă de 
pace, liniște și armonie sub directa oblăduire și supraveghere a lui 
Dumnezeu. 

Conform versetului 8, Jubileul vine după șapte cicluri de 
câte șapte ani (7 x 7 = 49), la care se adaugă un an cu totul special: 
anul al cincizecilea.

Conform profeției lui Daniel, Anul de Jubileu este anul 
în care Mesia va reinstaura pacea și armonia pe pământ (Dan. 
9:24-27). 
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Șabuim este cuvântul din ebraică pentru șapte săptămâni 
și înseamnă înșeptit. Adică de șaptezeci de ori câte șapte (70 x 7 
= 490). Conform interpretării profetice aceștia sunt ani (Ezec. 4; 
Num. 14:34). Deci 490 de ani vor trece din momentul de la decretul 
pentru rezidirea din nou a Ierusalimului, dat de Cirus, până când 
vom intra în mileniu.

De la darea poruncii lui Cirus pentru zidirea din nou a 
Ierusalimului (Neem. 2:1-10) până la Mesia care „va fi stârpit și 
nu va avea nimic” (adică va muri și va învia) au trecut 483 de ani. 

Din momentul morții lui Isus, în planul de mântuire a lui 
Dumnezeu au fost introduse și Neamurile. Acest lucru este văzut 
în Legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Avraam (Gen. 12). 

După ce vor intra numărul deplin al neamurilor (Rm. 12) 
atunci se va intra în ultimii 7 ani profețiți de Daniel, numit „Necazul 
cel Mare” până când va fi Anul de Jubileu (Mileniul).


