
Controversa identității adevăratului popor al lui Dumnezeu, beneficiarul promisiunii făcute 

lui Avraam, a început în primele zile ale Creștinismului și este încă o temă de actualitate în 

zilele noastre, mai ales în contextul pandemiei, pe fondul căreia s-au intensificat predicțiile cu 

privire la Israel și rolul lui în aceste zile considerate zilele din urmă sau vremea sfârșitului.  

Scopul lucrării Moștenitori prin Credință este să identificăm, pe de-o parte, Promisiunea 

făcută de Dumnezeu lui Avraam, iar, de cealaltă parte, beneficiarii acestei făgăduințe. Deoarece 

cadrul temporal al împlinirii făgăduinței ne este descoperit în Scriptură, ca fiind zilele din urmă 

sau vremea sfârșitului, în demersul nostru vom încerca să localizăm corect cadrul istoric al 

conceptelor și evenimentelor implicate în împlinirea făgăduinței.  

O perspectivă corectă asupra evenimentelor și conceptelor escatologice ne va ajuta să 

înțelegem distincția provizorie dintre Israel și Biserică caracteristică exclusiv perioadei 

eschaton-ului, iar aceasta, la rândul ei, ne va ajuta să identificăm cu exactitate beneficiarii 

Făgăduinței avraamice. Christos a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să 

dovedească credincioşia lui Dumnezeu şi să întărească făgăduinţele date părinţilor (lui Israel). 

Până când cercetătorii Bibliei nu încep să examineze lucrarea lui Isus în acest context, 

înțelegerea greșită și interpretarea greșită a lucrării Sale sunt garantate. 

Noi credem că a existat o distincție între Israel și Biserica lui Christos, dar acea distincție a fost 

specifică perioadei apostolice, prin urmare temporară, chiar provizorie și a avut cauze obiective 

legate de lucrarea misionară a lui Pavel între Neamuri și cauza Evangheliei. 

Astfel, „Chestiunea legată de făgăduință/împlinire nu se referă la ce a fost evident sau 

perceptibil în Vechiul Testament înainte de Christos, ci la ceea ce a fost descoperit și făcut 

cunoscut în Noul Testament prin Christos, în special prin moartea și învierea Sa [...] Prin 

urmare, făgăduința trebuie interpretată în lumina deplinei revelații a lui Dumnezeu în Christos, 

și nu în lumina a ceea ce este parțial sau incomplet (Vechiul Testament).”  
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