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Mark Saucy, in lucrarea sa cu titlul The Kingdom ofGod in

the Teaching of jesus in 20th Century Theology (Dallas, Word

Publishing, 1997, pp. xxx-xL), distinge §apte caracteristici

generale ale studiilor despre Impara^ia lui Dumnezeu, cele mai

multe valabile pentru ultimii treizeci de ani.

(1) Un prim lucru semnalat este confuzia creata de

termenii folosi|i, cum ar fi: apocaliptic, transcendent, eshatologic,

nonapocaliptky istoric. De obicei se vorbe§te despre doua tending

majore in abordarea subiectului Imparajiei lui Dumnezeu, in

funcpe de opinia privkoare la natura Impara^iei. Avem, astfel,

o categorie de cercetatori care susj;in natura apocaliptica a

Impara^iei §i o alta categorie care, dimpotriva, susjin natura ei

nonapocaliptica, istorica. Cu toate acestea, cei care vad natura

Imparapei ca fiind apocaliptica emit o diversitatea de opinii.

Pentru unii, natura apocaliptica a Impara^iei consta in faptul

ca ea va fi instaurata printr-o interven^ie divina cataclismica.

Pentru alpi, Impara^ia este apocaliptica doar pentru ca ea va fi

instaurata dupa ce istoria se termina, fiind transcendent! in

raport cu timpul, a§a cum afirma Weiss §i Schweitzer. Pe de

alta parte, confuzia este cauzata §i de unii teologi care sus^in

natura nonapocaliptica a Imparapei, dar care accepta anumite

evenimente ca fiind apocaliptice, cum ar fi parousia lui
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Hristos. A§adar, o clarificare a conceptelor cheie se cere a fi

realizata in viitor.

(2) O alta tending la care Saucy se refera este

revizuirea surselor eshatologice iudaice, mai ales a

pseudoepigrafelor. N. T. Wright, Collins, Rawland §i Sanders

au observat ca aceste scrieri nu redau speran^a unei Imparaj;ii

atat de netemporale §i transcendente cum s-a crezut adesea.

Chiar daca au folosit mult simbolism §i fantezie, autorii

apocaliptici au avut speran^e istorice §i pamante§ti cu privire

la Imparatia lui Dumnezeu. Se constata, de asemenea, faptul

ca eshatologia iudaica nu este atat de diversa pe cat s-a spus.

Diferen^ele sunt, in general, periferice §i nu \m de esen$a. De

aici se deduce §i faptul ca nici speran^ele eshatologice din

vremea Mantuitorului nu erau foarte complexe, iar lamuririle

Sale despre Imparajie nu vor trebui interpretate in moduri

foarte alambicate.

(3) In al treilea rand, Saucy remarca tending sincretista

a metodologiei practicate in cercetarea noutestamentara din

ultimii treizeci de ani. Incercarea de a descoperi scopurile

urmarite de Iisus s-a facut prin reconstituirea istorica a fiecarei

pericope in parte. Interesul pentru un Iisus istoric a atras §i

folosirea unor metode ale §tiin|elor sociale, de exemplu.

Metodele literare, de asemenea, au dus la concluzii negative cu

privire la textele Noului Testament ca surse demne de

incredere.

(4) O a patra tending pe care Saucy o observa este cea

pe care au incurajat-o Perrin §i Lundstrom. Chiar daca se

recunoa§te ca Imparatia este un fenomen ,,deja" dar §i ,,nu

inca" in acela§i timp, se inclina tot mai mult catre aspectul

,,deja", in defavoarea lui ,,nu inca". Unii au pus aceasta

tending pe seama faptului ca s-a cautat mereu o aplicape
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practica prezenta pentru nopkinea de Imparape a lui

Dumnezeu. Saucy nu este de acord cu acest lucru, ci spune ca

este vorba despre indepartarea voita de latura apocaliptica a

Noului Testament. El pune acest lucru pe seama urma§ilor lui

Bultmann, care, prin noua hermeneutica, sus^in ca Imparatia

este realizata din punct de vedere existential prin limbajul

folosit. Nu exista nici un viitor al Imparatiei pe care trebuie

sa-1 a§teptam, ci doar universul particular al fiecarui cre§tin.

(5) Nu foarte diferita de cea de-a treia constatare, care

avea in vedere sincretismul metodologic, este a cincea, care se

refera la diversitatea metodologica. Aceasta multitudine de

metodologii a dat na§tere unei multitudini de concluzii despre

natura Imparapei. Unii consider! Imparatia numai sub aspect

social, alpi politic §i social, iar altii doar mantuirea spirituala a

cre§tinului. Curentul teologic pe care il numim conventional

,,A treia cautare1" (the Third Quest) a adus un surplus de

,,temporalitate" in tratarea subiectului despre Imparape. Atat

abordarile apocaliptice cat §i cele non-apocaliptice confera

trasaturi sociale imaginii Imparapei lui Dumnezeu, fie ca este

vorba de societatea egalitara ce va fi instaurata in era noastra

istorica (perspectiva non-apocaliptica), fie ca este vorba de

societatea perfecta ce va fi instaurata prin interven|ia

cataclismica divina din era viitoare (perspectiva apocaliptica).

(6) In al §aselea rand, Saucy observa ca Imparapa este

din ce in ce mai adesea vazuta doar sub aspectul domniei

dinamice §i foarte pupn sub aspectul unui domeniu. Cea mai

1 Este vorba de cautarea lui Iisus eel istoric, care, incepand cu sec. 18, a

cunoscut mai multe etape. Prima a fost reprezentata de cercetatori

precum Strauss, F.C. Baur si A. Schweitzer, a doua de Bultmann §i

Kasemann, iar cea actuala este considerata a treia (Marcus Borg, Robert

Funk, John Dominic Crossan).
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grava consecin^a a acestei tending consta in faptul ca din

concep^ia despre Imparape este exclusa uneori chiar

mantuirea personala, aceasta fiind inlocuita cu ideea de

domnie dinamica materializata in societate.

(7) Cea din urma trasatura a cercetarii acestui subiect,

pe care Saucy o identified, se refera tot la diversitatea de

metodologii, care a dat na§tere la o diversitate de jjmparajii".

Metodele lingvistice au dat na§tere unei Imparapi lingvistice,

metodele sociologice au format ideea unei Imparapi sociale,

metodele antropologice au creat o Impara^ie antropologica

etc. De asemenea, imaginile care i-au fost atribuite lui Isus eel

istoric, fie de filosof,jabin fariseu sau de profet harismatic, au

creat §i modele de Imparapi care sa le corespunda. Astfel,

posibilitaple de a gasi semnificajii ale Impara^iei lui

Dumnezeu par infinite. Saucy pune acest lucru pe seama

modului in care privim relatarile biblice noutestamentare: fie

au fost considerate demne de incredere, fie le-a fost contestata

autenticitatea. Cercetatorii afirma din ce in ce mai adesea

relativismul §i mai ales vremelnicie oricarui sistem de gandire,

inclusiv a celui biblic, mai precis a celui apostolic. Asta 1-a

facut pe W. Perrin sa spuna ca ,,concluziile sigure de astazi

sunt ipotezele uitate de maine". A§adar, orice idee este

considerata buna §i relevanta doar la vremea ei. Oricat am

incerca sa-L relativizam pe Iisus, vom putea oare spune ca

milostenia §i iubirea vrajma§ilor au fost valabile doar atunci?

Pericolele pe care le presupune relativismul in

eshatologia biblica sunt numeroase, dar Saucy se refera la eel

mai amenin^ator. Relativismul eswhatologic atrage dupa sine

incertitudinea privitoare la insasi natura cnst'ma a teologiei pe

care noi o numim cre§tina. Daca ideile apostolice sunt

irelevante pentru noi, atunci doctrina biblica despre justificare
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a aparut doar ca rezultat al problemelor lui Pavel, cu Legea

mozaica. Acesta este doar un exemplu. Teologia biblica

moderna nu va scapa de flagelul relativismului decat daca i§i

va reconsidera pozi|ia fa$a de caracterul infailibil §i

deontologic al Sfintelor Scripturi.

//. ORIGINILE CONCEPTULUIDE IMPARATIE A LUI
DUMNEZEUIN GANDIREAIUDAICA

II.A. Imparatia lui Dumnezeu in Vechiul

Testament

A§a cum am amintit deja, unul dintre teologii care

privesc Imparapa lui Dumnezeu din perspectiva noii

hermeneutici este Norman Perrin. In incercarea de a stabili

radacinile ideii de Impara$ie a lui Dumnezeu, el identified

doua tradijii.2 !n primul rand, israelipi au preluat un mit

specific Orientului Apropiat, probabil de la canaanrpi, potrivit

caruia Dumnezeu (inj;elegand aici dumnezeul fiecarui popor)

este autorul creapei. In al doilea rand, ei §i-au creat propriul

mit, conform caruia tot ce se intampla in istoria lor este

acpunea Dumnezeului lor, ceea ce a dat ideea de Heilsgeschichte^

istoria mantuirii. Acestea doua puse laolalta au dat na§tere

mitului domniei lui Dumnezeu vizibila prin intervenpile Sale

in istorie pentru poporul Sau. Astfel, cadrul a fost pregatit

pentru formarea a ceea. ce Perrin nume§te ,,simbolul

Imparapei lui Dumnezeu". In aceste condi^ii, simbolul

func^ioneaza in con§tiin$a poporului doar prin evocarea

eficienta a mitului. In continuare, Israel a ajuns sa se considere

pe sine poporul lui Dumnezeu, deoarece toate succesele sale,

2 Norman Perrin, Jesus and the Language ofthe Kingdom; http://www.religion-

online.org/cgi-bin/relsearchd.dll/showchapter?chapter_id=1529.
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precum ie§irea din Egipt, cucerirea Canaanului, zidirea

Templului, erau acte miraculoase pe care Dumnezeu le facea

special pentru ei.

Avem aici un exemplu de explicate teologica care, de§i

porne§te in mod corect de la un adevar §tiin$ific, ajunge la

concluzii false. Aceasta din cauza ca autorul in^elege rolul

§tiin$ei in cercetarea biblica, dar ii ignora limitele. A§a cum

spune §i H.-R. Patapievici, ideea tehnica potrivit careia ,,lumea

poate fi cu succes gandita ca un sistem fizic izolat §i inchis... 1-

a ucis pe Dumnezeu".3

Este adevarat ca autorul Genesei avusese contacte cu

documente privitoare la istoria primitiva, a caror origine este

mitica §i cultuala, insa el s-a deta§at de aceste legaturi care il

incurcau. Vorbind despre Gen. 2-3, Andre LaCocque spune ca

,,ne aflam inca, din punct de vedereformal, aproape de mit, insa din

punct de vedere generic ne-am indepartat considerabil de el".4

Acela§i autor yorbe§te foarte convingator despre elementul

mitic al Creapei in felul urmator: „ ...aici, ca in literatura

israelita in general, exista o anumita tendinja de a transforma

in mit episoadele istorice pentru a dezvalui sensul lor

transcendent".5 A§adar, mi§carea nara^iunii din Geneza nu

este de la mitic spre istoric, ci se porne§te de la istoric, caruia i

se da uneori o forma mitica pentru a deveni mai accesibil. Un

exemplu in acest sens il poate constitui §arpele amagitor.

§arpele are conota^ii mitologice extrem de variate, unele

pozitive, altele negative. In relatarea biblica el nu trebuie

privit in sensul zoologic al cuvantului, adica o reptila lipsita de

3 H.-R. Patapievici, Omul recent^ Bucure§ti, Humanitas, 2001, p. 68.

4 Andre LaCocque, MCrapaturi in zid; Facerea 2-3", in Andre LaCocque,

Paul Ricceur, Cum sa intekgem Bibliu, Ia§i, Polirom, 2002, p. 22.

5 Andre LaCocque, op. tit., p. 23.
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membre, cu corpul cilindric adaptat la tarare prin mi§cari

ondulatorii. Dupa parerea lui Paul Ricoeur, ,,era nevoie de un

personaj de fabula, de un animal care sa vorbeasca" pentru a

suspne relatarea despre o drama omeneasca.6

O alta gre§eala a lui Perrin, pe care a facut-o §i Gerhard

von Rad7, este tocmai diferenja pe care o creaza intre Creape

§i Heilsgeschicbte, istoria mantuirii. Acela§i Andre LaCocque8
argumenteaza, insa, ca ,,miracolul creapei este un miracol al

rascumpararii", iar ,,crea$ia divina este, fundamental, o

doctrina eshatologica." Ricoeur, de asemenea, i§i

concluzioneaza eseul (,,Cum sa in^elegem creapa") spunand ca

,,teologia Creapei nu este un apendice la istoria Mantuirii, nici

o tema separata: acel dintotdeatina existent al Creapei nu are sens

independent de viitorul perpetuu al Rascumpararii." .

Momentul in care Dumnezeu a declarat intregului

Israel ca 1-a ales ca popor al Sau este Legamantul de la Sinai.

Daca pana atunci poporul s-a considerat proprietatea lui

Dumnezeu doar in baza experien$elor personale pe care le

avusesera patriarhii (Avraam, Isaac, Iacov), Legamantul

sinaitic reprezinta, printre altele, prima ,,intalnire" a

intregului popor cu Dumnezeu.

Totu§i, atat teologii cat §i iudai§tii recunosc faptul ca

acest legamant i§i are radacinile^ in legamantul pe care

Dumnezeu 1-a incheiat cu Avraam. In replica la teza lui Perrin

despre originea mitica a ideii ca Israel era poporul lui

6 Paul Ricoeur, MCum sa in^elegem creapa", Andre LaCocque, Paul

Ricoeur, op. a/., p. 57, n. 21.

7 Gerhard von Rad, ,,The Theological Problem of the Old Testament

Doctrine of Creation" in The Problem of the Hexatheuch and Other Essays, citat

de Andre LaCocque, Paul Ricoeur, op. cit., pp. 13-14.

8 Andre LaCocque, op. at., pp. 16-17.
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Dumnezeu se poate spune in primul rand ca aceasta con§tiinti

de popor ales a inceput sa se formeze inca din timpul

experien^elor lui Avraam cu Dumnezeu. Tending §i credinje

monoteiste existau inainte de Avraam, dar monoteismul lui

Avraam era cu totul diferit.9 Spre deosebire de divinitaple

celorlalte religii, Dumnezeul lui Avraam nu era un zeu al

naturii, al cerului sau al soarelui §i nici un zeu local al vreunei

£ari. Creator a toate, Dumnezeul lui Avraam era independent

de natura §i de limitele geografice. Mai mult, El era un

Dumnezeu pentru care moralitatea era un lucru primordial.

Isidor Epstein spune ca nu putem afla calea prin care Avraam

a ajuns sa aiba o astfel de conceppie despre Dumnezeu. Este

posibil sa fi beneficiat de ,,o iluminare interioara, o experien^a

mistica, sau o revela^ie".10 A§adar, conceppa lui Israel despre

sine ca popor ales al lui Dumnezeu are radacini mult mai

profunde decat considera Perrin §i nu este nici pe departe o

idee mitica.

Mai tarziu, acea suita de evenimente miraculoase pe

care le-au experimentat sub conducerea lui Moise a exercitat

asupra viepi spirituale a poporului un efect exceptional.

Departe de a fi o autosugestie, ele 1-au facut extrem de sensibil

la lucrurile divine §i i-au inspirat o credin^a puternica in

Dumnezeul parin^ilor lui care a intervenit pentru a-1 elibera.

Revenind la Legamantul sinaitic, se poate spune ca

punctul sau central este in afirma^ia: ,,Imi vep fi o impara$ie

de preot;i §i un neam sfant" (Ex. 19:6). In felul acesta, misiunea

stabilita pentru Israel era na^ionala, dar §i universal! Ca

,,imparat;ie de preop", Israel urma sa slujeasca ansamblul

umanitapi; ca ,,neam sfant", el trebuia sa aiba un fel de viaja

9 Isidor Epstein, ludaimml, Bucure§l;i, Hasefer, 2001, p. 11.

10 Ibid.
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aparte, caracterizat de sfin];enie, pentru a se deosebi de toate

celelalte na^iuni. De asemenea, gasim in Exod 20:2 urmatoarea

declara^ie: ,,Eu sunt Domnul, Dumnezeul tau, care te-a scos

din $ara Egiptului, din casa robiei." Dreptul lui Dumnezeu de

,,proprietar" al lui Israel se justifica prin eliberarea pe care El a

infaptuit-o pentru acest popor, a§a cum pretenpiile divine

asupra lui Avraam se intemeiau pe faptul ca El 1-a eliberat din

cetatea Ur.11

Dat fiind faptul ca Dumnezeu era Regele care domnea

peste Israel (Deut. 33:5), exercitandu-§i vizibil §i dinamic

puterea in poporul §i in £ara lui Israel, atunci cand ei au cerut

un rege uman, pentru a fi asemenea popoarelor din jur,

aceasta a insemnat respingerea domniei lui Dumnezeu peste ei

(ISam 8:5-7). Cu toate acestea YHWH i§i rezerva dreptul de a

desemna acel rege, care va fi un fiu al lui Dumnezeu §i va

domni peste domeniul lui Dumnezeu (lCron. 17:11-14). In

aceste condi^ii s-a incheiat §i legamantul davidic, prin care

Dumnezeu garanta domnia sa eterna peste $ara §i poporul lui

Israel, prin saman^a lui David (2Sam. 7:7-16).

Ce spune Perrin ca s-a intamplat, insa, atunci cand

Israel a trecut prin perioade foarte dificile in istoria sa, cum ar

fi exilul sau cotropirile straine? El afirma ca tocmai in aceste

11 Isidor Epstein spune ca inainte ca Avraam sa fi fost chemat de

Dumnezeu, cetatea Ur, a carei splendoare era vestita in Imperiul

sumerian, a fost atacata §i distrusa de hoardele elamite in 1960 i.Hr.

Conform unei plangeri sumeriene descoperite la Nippur in 1900, zidurile

ora§ului au fost facute una cu pamantul, edificiile transformate in cenu§a,

iar porple erau pline de trupurile celor uci§i. Printre cei scapap a fost §i

familia lui Avraam, a carui izbavire a constituit o cotitura in via$a sa

spirituala, deoarece el a in^eles ca aceasta salvare fusese providenpala (op.

«/., pp. 9-11).
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momente au aparut profepi cu menirea de a revitaliza mitul in

con§tiin$a poporului, mesajele lor conpnand intotdeauna §i

promisiunea salvarii aduse de catre YHWH (Is. 33:22; 52:7-11

etc). Daca Perrin pune totul pe seama unui mit, intrebarea

este cum explica el faptul ca toate aceste promisiuni s-au

implinit? Acest adevar este constatat §i de autorul in discupe,

el considerand totul drept un element interesant §i dificil de

explicat. Explicapa strict istorica pe care o ofera este aceea ca

orice izbavire de care s-a bucurat Israel a fost de fapt o

perioada de declin a marilor puteri dimprejurul Palestinei.

Insa atunci cand una dintre aceste puteri s-a ridicat, Israel a

fost din nou cucerit. Perrin spune ca mitul din cons,tiin$a

evreilor, interpretat adesea de profep, le-a creat iluzia ca

perioadele de libertate se datorau intervenpilor divine in

favoarea lor, iar perioadele de opresiune erau cauzate de

apostazia care declan§a mania divina.

Este foarte adevarat ca Israel a e§uat in nenumarate

randuri in a-§i indeplini menirea. Ei au inceput sa se

amageasca cu gandul ca erau favoripi lui Dumnezeu. YHWH

nu este insa doar Dumnezeul lui Israel, ci in primul rand

Dumnezeul moralitapi universale. Relapa Sa speciala cu Israel

presupunea ca acest popor sa-§i insu§easca principiile

Dumnezeului sau.

In aceste condipi nu se poate vorbi despre o datorie a

profeplor de a revitaliza mereu un mit. Ei au interpretat Legea

cu multa originalitate, conducand religia lui Israel pe carari

noi, grape carora ea devine con§tiin£a umanitapi. Mul];umita

mesajelor lor severe, monolatria s-a metamorfozat in

monoteism, iar religia a devenit o chestiune morala §i nu doar

rituala. Epstein observa, de asemenea ca justipa §i dreptatea

exercitate de Dumnezeu pe pamant se manifesta, in gandirea
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profeplor, prin mersul istoriei. Aceasta nu este simpla

succesiune a unor evenimente fara scop. ,,Susp.nand existen^a

unui Dumnezeu suveran, in spatele realita^ii lucrurilor,

profepu lui Israel discern in cotidian desfa§urarea unui plan

divin conducand catre un viitor ideal".12

Insa, a§a cum am vazut, explica^ia pur istorica pe care

Perrin o da perioadelor de libertate sau de subjugare prin care

a trecut Israel il exclude tocmai pe Dumnezeu din istorie. A§a

ca, fara nici un fel de malijiozitate, putem spune ca ignoran^a

lui Perrin in ceea ce prive§te revela^ia speciala (prin profep)

este scuzabila, din vreme ce autorul intampina dificulta^i in a

accepta revelapa generala (in istorie).

O alta dovada a faptului ca profepi nu au creat doar

iluzii prin spusele lor este §i faptul ca ei au int.eles insuficien^a

actualizarii unor simple ,,amintiri" despre Tora, §i au vestit de

la Dumnezeu un nou legamant. Prin acesta, Legea din Sinai

avea sa fie gravata in inima poporului, dandu-le astfel puterea

de a se ridica la nivelul exigen^elor divine. Astfel, cunoa§terea

lui Dumnezeu va deveni bunul comun al intregului Israel §i,

prin ei, al tuturor napunilor lumii.

De acest lucru se lega §i mesianismul. Pentru profe^i,

Mesia este un urma§ al spi^ei lui David care va restaura tronul

lui David, avand ca scop ultim convertirea napunilor. Chiar

daca profet;iile mesianice se refera la un viitor terestru, \e\\i\

mesianismului este acela de a inlocui prezentul dominat de

simjuri cu o ordine sociala a unui pamant nou §i a unor ceruri

noi.

Un pas important in revelapa profetica in ansamblu il

reprezinta perioada post-exilica, in care s-a dezvoltat ideea

unei relapi personale dintre individ §i Dumnezeu. Lucrul

12 Isidor Epstein, op. <•//., p. 70.
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acesta reiese eel mai clar din cartea lui Ezechiel, care veste§te

promisiunea lui Dumnezeu despre eliberarea de pacatul

individual printr-o innoire interioara operata de puterea

divina: ,,Lepada$i de la voi toate faradelegile prin care a$i

pacatuit, facep-va rost de o inima noua §i un duh nou" (18:31);

,,Va voi da o inima noua §i voi pune in voi un duh nou;... Voi

pune Duhul Meu in voi §i va voi face sa urmai;i poruncile

mele §i sa pazip §i sa implini^i legile Mele" (36:26-27). In aceste

condi^ii, se poate constata ca profe^ii au fost proclamatorii

revitalizarii §i innoirii unei relapi autentice cu Dumnezeu, iar

innoirea legamantului vestit nu consta in simpla reiterare a

unui angajament, ci avea sa fie opera interioara a Duhului §i a

Cuvantului lui Dumnezeu. Asta inseamna incomparabil mai

mult decat revitalizarea unui mit. Isidor Epstein afirma ca

aceasta con§tiin^a noua a realitaui relapilor personale cu

Dumnezeu a avut o importanpa capitala pentru poporul

exilat, ea semnifica faptul ca nici ora§ul, nici Templul,

nici sacrificiile nu mai erau indispensabile §i ca, in exil,

poporul, fiecare individual, ca §i in grup, putea fi in

acela§i timp un supus loial noii sale patrii §i sa-1 slaveasca

pe Dumnezeu cu care e impreuna oriunde il due pa§ii.

George Eldon Ladd14 distinge cateva caracteristici ale

conceppei vechitestamentare despre Imparapa lui Dumnezeu

asupra carora merita se ne oprim. (1) Una dintre acestea este

dinamismul domniei lui Dumnezeu. Conceptul dinamic de

Dumnezeu ca Imparat este strans legat de ideea ca Dumnezeu

is,i viziteaza poporul pentru a-§i implini scopurile imparate§ti

13 Isidor Epstein, op. cit., p. 78.

14 George Eldon Ladd, Pre^e/ifa viitondui, Oradea, Cartea cre§tina, 1997, pp.

47-74.



Imparatia lui Dumnezeu in evangheliile sinoptice (I) 81

printre oameni. Acest lucru reiese mai ales din a§a-numipi

psalmi de ,,intronare" (47, 93, 95-99 etc.). ,,In rugaciunea de

mcheiere din cartea Habacuc, autorul se consoleaza in fa$a

timpurilor grele, aducandu-§i aminte de vizitele minunate ale

lui Dumnezeu din trecut, in special atunci cand «Dumnezeu a

venit din Teman §i Cel Sfant a venit din Muntele Paran»".

Ladd observa §i faptul ca aceste evenimente sunt intotdeauna

exprimate printr-un limbaj teofanic:

Caci iata ca Domnul iese din locuin^a Lui, se pogoara §i

umbla pe inaljimile pamantului! Sub El se topesc mun^ii,

vaile crapa ca ceara inaintea focului, ca apa care curge

prin rapi (Mica 1:3-4).

In spatele acestui limbaj se afla o teologie despre un

Dumnezeu care vine. Dumnezeu, care a cercetat Israelul in

Egipt, care 1-a cercetat mereu in istoria lui, trebuie sa vina in

final la popor ca sa judece starea de pacat §i sa-§i instaureze

Imparatia. Speran^a lui Israel era inradacinata in istorie §i mai

ales intr-un Dumnezeu care lucreaza in istorie.

(2) A doua trasatura a a§teptarilor privitoare la

Imparatia lui Dumnezeu este natura ei profetica §i

cshatologica. Aceasta speran$a nu poate fi descrisa ca istorica

in sensul ca Imparatia lui Dumnezeu va fi produsul for^elor

istorice. Sursa Imparapei lui Dumnezeu este ,,supraistorica".

Dumnezeu insusi trebuie sa-§i viziteze poporul. Istoria nu va

produce Imparatia, nici chiar in calitatea ei de instrument al

lucrarii divine. Numai intervenjia directa a lui Dumnezeu

poate sa aduca scopul divin la consumarea lui §i poate sa

transforme ordinea prezenta in Imparatia lui Dumnezeu.

Ladd deduce acest lucru mai ales din mesajele a doi profe$i

preexilici: Amos §i 7e^ama' care prezinta o imagine

cataclismica a zilei Domnului.



82 Imparatia lui Dumnezeu in evangheliile sinoptice (I)

(3) O a treia trasatura a conceppei despre Impara^ia lui

Dumnezeu este considerata de Ladd ca fiind speranta

pamanteasca. Gandirea evreiasca a vazut intotdeauna o

unitate esen^iala intre om §i natura. Vechiul Testament nu

suspne nicaieri ideea unei rascumparari imateriale, pur

spirituale, in afara trupului, a§a cum era in gandirea greaca.

Pentru om, mantuirea nu inseamna eliberarea din pozi^ia de

creatura, pentru ca aceasta nu este rea, §i nici din existen^a

trupeasca, caracteristica crea^iei. Dimpotriva, rascumpararea

finala va insemna rascumpararea intregului om.

Omul §i pamantul apar^in impreuna ordinii creapei, iar

pamantul participa la destinul omului. Pamantul este afectat

de pacatul omului, iar judecata divina cade nu numai asupra

omului, ci §i asupra pamantului (Osea 4:3). Dumnezeu, insa,

va crea ceruri noi §i un pamant nou (Is. 65:17; 66:22).

Interven^ia finala a lui Dumnezeu va aduce rascumpararea

crea^iei, fiindca numai un pamant rascumparat va putea fi

scena Imparat;iei viitoare a lui Dumnezeu. Profe^ii au descris

aceasta rascumparare in termeni fizici: pustia va deveni

roditoare (Is. 32:15; 35:2); durerea va dispare (Is. 35:10); pacea

va reveni in lumea animala §i nu se va mai face nici un rau,

datorita cunoa§terii Domnului (Is. 11:6-9).

(4) In al patrulea rand, Imparapa lui Dumnezeu

presupunea o speranta etica. In general, profe^ii nu au fost

preocupap de eshatologie, a§a cum gandirea moderna in];elege

termenul. Nu au fost preocupap nici chiar de rascumparare in

sine, ci interesul lor a fost in primul rand pentru poporul

Israel §i pentru starea lui inaintea lui Dumnezeu. In aceste

condipi, de rascumpararea divina nu va beneficia tot Israelul,

ci doar rama§i$a care i-a ramas fidela lui YHWH.
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Profetul care pune eel mai mare accent pe

responsablilitatea personala in fa$a lui Dumnezeu este

Ezechiel (11:17-20; 18:23, 30-32; 33:11). Nici un om nu va

primi binecuvantarile lui Dumnezeu doar pentru ca face parte

din poporul ales. Sigur ca Ezechiel nu este singurul purtator al

unui astfel de mesaj. Implicit, ideea este prezenta de-a lungul

intregului Vechi Testament: numai Noe §i familia lui au

scapat de potop; numai Isaac §i urma§ii lui au mo§tenit

promisiunile facute lui Avraam; numai Iosua §i Caleb au

intrat in Canaan; Ieremia face deosebire intre cei circumcisj

numai in carne §i cei circumci§i in inima (4:4). Se na§te, astfel,

,,conceptul de Israel in cadrul Israelului, un Israel spiritual in

cadrul Israelului national", idee de mare important pentru

eclesioloeia Noului Testament.

Mark Saucy mai distinge o caracteristica^ a Imparapei

lui Dumnezeu, numita (5) aspectul national al Imparapei lui

Dumnezeu. Domnia lui YHWH avea sa se manifeste13 intr-un

stat evreu condus de un rege davidic, in jara lui Israel. Evreii

a§teptau ca slava poporului lor din timpul domniei lui David

sa fie revitalizata. Acest aspect national, insa, nu trebuie pus in

antiteza cu universalismul eshatologiei vechitestamentare. In

Isaia 2:2-4 Ierusalimul este descris ca locul in care natiunile vor

veni pentru a afla caile Domnului.

15 Mark Suacy, op. «/., p. 313.
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II.B. Imparatia lui Dumnezeu in cartile

pseudoepigrafe §i apocrife

Pentru a se apropia de cadrul Noului Testament, Perrin

afirma faptul ca incepand cu dominapa romana, cam de prin

anul 68 i.Hr., care a fost deosebit de aspra pentru evrei, a

aparut un element nou in simbolul Imparapei §i anume

razbunarea lui YHWH contra Neamurilor care va avea loc

odata cu inaugurarea Imparapei. Acest lucru este vizibil

incepand cu literatura apocaliptica iudaica, exemplul sau fiind

din Inaltana lui Moise 10. Astfel, simbolul Imparapei a ajuns sa

fie asociat cu ideea de eliberare nationals §i deci cu lupta

impotriva stapanirii romane.17

Este adevarat ca deznadajduip fiind de situatia §i de

condi^ia uraana din vremurile in care scriau, autorii

apocaliptici §i-au pus speran^a intr-un viitor in care ordinea

prezenta naturala §i temporala facea loc unei lumi

supranaturale §i eterne ce avea sa vina in urma unei interven^ii

divine cataclismice. Profe^ii anunpsera judecata divina in

vremurile de apostazie, iar poporul Israel abandonase idolatria

§i se intorsese la Dumnezeu. Cu toate acestea Imparatia lui

Dumnezeu nu venea, ci dimpotriva o alta imparajie stapanea

peste ei. Acest lucru a fost dificil de explicat prin Lege §i

profep, de aceea a luat na§tere literatura apocaliptica.

Spre deosebire de profe^i §i psalmi§ti, care chinr daca au

vorbit despre un viitor terestru, au aratat ca for^a Imparapei

lui Dumnezeu nu vi consta in lucruri materiale ci in

transcendent spiritualului in ruport cu materialul, evreii au

16 Pentru mai multe informatii despre acest subiect, vezi Romulus Ganea,

,,Mesianismul in literatura comunitapi de la Qumran §i in carjile apocrife

§i pseudoepigrafe", Plemma, anul II, nr. 2 (decembrie 2000), pp. 73-84.

u Norman Perrin, op. cit, [computer file].



Imparatia lui Dumnezeu in evangheliile sinoptice (I) 85

inceput sa lege prea strans, pana la indestructibil, conceptul de

Imparape a lui Dumnezeu cu ideea eliberarii naponale §i a

domniei peste napuni. Expresie a acestei conceppi a fost §i

aparipa zeloplor. Ei considerau ca Tom era revelapa voint;ei lui

Dumnezeu §i a planului Sau pentru Israel. Dumnezeu fiind

numai Dumnezeul lui Israel, iar Israel poporul Sau ales, §i £ara

lor, $ara Sa, prezen^a paganilor era o mar§avie, iar orice

supunere la o lege straina era o incalcare a drepturilor Sale. Ei

considerau deci ca ar fi un pacat de moarte pentru un israelit

sa se supuna romanilor §i sa le recunoasca suveranitatea."

In neputin^a de a gasi o explicate pentru situapa in care

se afla poporul, autorii apocaliptici au formulat mai multe

ipoteze prin care incercau sa stabileasca obar§ia nefericirii lui

Israel. Testamenttil lui Dan spune ca prezentul este »imparapa

vrajma§ului", iar infrangerea raului si instaurarea Imparapei

erau posibile numai prin intervenpia cataclismica a lui

Dumnezeu. Binecuvantarile Imparapei nu pot fi obpnute in

prezent^ deoarece acest veac este lasat in seama raului. Nu de

pupne ori, literatura apocaliptica a pus evenimentele pe seama

intervenpei duhurilor rele. Solutia pentru problema raului era

aruncata totalmente in viitor. Dar nici in privin^a acestui

viitor, a§a cum constata §i Ladd18, nu se poate trasa ,,o evolupe

treptata de la un concept pamantean simplu despre Imparatie

la un concept transcedental radical diferit. De asemenea, nu

este o eshatologie unica, nici o linie unica de dezvoltare, ci

mai degraba mai multe esh-aologii diferite." Astfel, Jubileele §i

Enoh 1-36 descriu o imparape pamanteasca, lipsita de

prezen^a unui Mesia. Oracokk sibiline, carte scrisa in perioada

Macabeilor, spre deosebire de alte scrieri, prezinta o lume fara

razboaie religiose, o lume a deplinei in^elegeri intre oameni.

George Ladd, op. *//., pp. 87-1
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Agentul prin care Dumnezeu va stabili aceasta ordine nu va fi

un rege evreu, ci unul strain, asemenea lui Cirus din perioada

biblical

Psalmii lui Solomon descriu un Mesia davidic care este

Imputernicit supranatural pentru a distruge dufmanii fi sa

stabileasca o tmplra|ie cu capitala la Ierusalim. Cartea fiind

scrisa in prima jumatate a sec. I d.Hr,, se poate observa fi

caractcrul nafionalist al Imparityiei. Lucrarea lui Mesia va fi
aceea de a curafa Israelul de neamuri fi de a-i judeca ata*t pe

evrei cat fi pe pagani. fn noua ordine vor domni dreptatea fi
neprihanirea. Cartea Similitudimk lui Enoh prezinta un Fiu al

Omului preexistent, supranatural, care va fedea pe un tron de

slava (Enoh 47:3; 51:3; 62:5) pentru a-i judeca pe cei lnvia$i

(51:1-5).

Ladd~° concluzioneaza capitolul despre literatura
apocaliptica fac&nd o comparable intre aceasta fi profefia

vechitestamentarl.
HAtlt eshatologia profetica, c^t fi cca apocaliptica pot

concepe instaurarea Imparapei numai printr-o
patrundere a lui Dumnezeu... In am^ndoua, !mpar«i;ia va
fi o ordine noul, transformata, diberata de paeat fi de

rau. Dualismul apocaliptic rezulta dintr-o dezvoltare a

conceptelor gasite la profefi.

Cu toate acestea, eshatologia apocalipticS fi-a pierdut

conceptul dinamie de Dumnezeu care este activ in mod

riscumpirator in istorie. Autorii apocalipsurilor, contrar

profe^ibr, au disperat cu privire la istorie, consider&nd-o

d este complet dqminata de rau. Exist! speran^a numai

in viitor... Dumnezeu este numai Dumnezeul viitorului...

Istoria rascumpararii devine intru totul eshatologie; fi

19 Romulus Ganea, ml, eit,% p, 79.

i0 Ladd, op. alt,, p. 97.
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eshatologia a devenit un garant al raantuirii finale, nu un

mesaj etic care sa aduca poporul lui Dumnezeu fa$a in

fa$a cu voia lui Dumnezeu.

ILC. Imparapa lui Dumnezeu in literatura de la

Qumran

Imparajia lui Dumnezeu era a§teptata §i de comunitatea

de la Qumran* Chiar daca speranjele lor erau in primul rand

religioase, factorul politic §i chiar eel militar nu erau

nicidecum exclu§i. Caracteristica esenienilor era a§teptarea a

doi Mesia, bazata pe textul din Numeri 24:17: WO stea rasare

din Iacov, un toiag de carmuire se ridica din Israel". Unul

dintre ei trebuia sa fie Mesia - preot, considerat a fi eel

superior, iar alaturi de el trebuia sa fie un Mesia - laic. Acesta

din urma trebuia sa fie un descendent al lui David, cu

misiunea de a instaura Imparajia lui Dumnezeu pe pamant.

Dupa a§teptarea de la Qumran, el va aparea in ultimele zile

pentru a salva pe Israel; el va ghida lupta comunitajii cele

drepte ji va fi comandantul acesteia in lupta eshatologica.21

In concluzie, putem spune ca ideea de Imparajie a lui

Dumnezeu evoluase astfel incat in timpul Domnului Hristos

oricine se referea la ea considera ca lumea prezenta nu era in

nici un caz o lume a lui Dumnezeu. Era de neconceput ca

lumea in care neprihanipi erau pedepsi^i §i sufereau, iar

nelegiui^ii asupreau sa fi fost guvernata de Dumnezeu. De

fapt, tocmai in aceste condipi se nascuse dorul dupa aratarea

Impara$iei lui Dumnezeu. Era asteptata o vreme in care cursul

lumii avea sa se schimbe radical, in care neprihanirea avea sa

fie onorata, iar pacatul pedepsit. Aceasta schimbare

miraculoasa trebuia sa vina din Cer, a§a ca oamenii nu o

21 Atanasie Negoija, AW Testament // Manuscrisele de la Qumran, Bucure§ti,

Stephanus, 1993, pp. 178 - 179.
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puteau aduce, dar trebuiau sa se pregateasca pentru apari$ia ei,

pentru ca ea va veni estfel meat toata omenirea o va percepe.

Imparapa lui Dumnezeuya aduce raspuns la toate intrebarile.

Singura intrebare era ,,Cand va veni aceasta Imparape?" Era ea

gata sa se arate?




