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Condiţii esenţiale pentru a fi dispensaţionalist:
1.
2.
3.

Un dispensaţionalist face distincţie între Israel şi Biserică, între planul şi
scopul lui Dumnezeu pentru Israel şi planul şi scopul lui Dumnezeu pentru
Biserică.
Dispensaţionalistul va folosi interpretarea literală a Bibliei.
Dispensaţionalistul susţine că scopul lui Dumnezeu cu această lume este
gloria lui Dumnezeu.

Scopul studiului: Să nu fim ignoranţi nici nesiguri cu privire la ce
înseamnă dispensaţionalismul şi de ce studiem Scriptura în mod
dispensaţionalist.
Obiectivele studiului:
•

să putem enumera cel puţin 2 avantaje ale sistemului de interpretare
dispensaţionalist
să ştim ce este o dispensaţie
să putem identifica în scriptură diferitele dispensaţii şi să putem enumera
prin ce sunt caracterizate
să putem enunţa cum este văzută mântuirea, biserica şi aspectele ce ţin
de viitor în dispensaţionalism.
să putem enumera caracteristicile principale ale teologiei legămintelor,
dispensaţionalismului progresiv şi ultradispensaţionalismului.

•
•

Temă

•

Recitiţi întregul rezumat al lecţiei.

•

Recitiţi toate pasajele ale căror referinţă le găsiţi în acest rezumat al lecţiei. Observaţi folosirea cuvintelor ispravnic, administrator, administraţie, isprăvnicie,
econom, vistiernic, dispensaţie (dispensaţie apare în traducerea nouă de la Cluj
sau versiunea King James.)

Lecţia 1 - Ce este o dispensaţie?

Memoraţi definiţia unei dispensaţii, caracteristicile principale şi secundare ale
unei dispensaţii, condiţiile esenţiale pentru a fi dispensaţionalist.

Obiective:
•
•

Notiţe / Observaţii:

să putem explica originea şi înţelesul cuvântului dispensaţie.
să putem enumera câteva trăsături ale cuvântului dispensaţie aşa cum
este el folosit în Biblie
să putem defini corect ce este o dispensaţie
să putem enumera trei caracteristici principale şi trei caracteristici secundare care ne ajută la diferenţierea dispensaţiilor
să putem enumera trei principii care stau la baza dispensaţionalismului

•
•
•

Schiţa lecţiei
I.

II.

Important: Păstraţi aceste rezumate, puneţi-le în Biblie şi aduceţi-le
cu dumneavoastră în fiecare duminică pe parcursul acestui studiu.

III.
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I.

Dispensaţionalism—Ce este o dispensaţie?
6. Pavel menţionează cel puţin trei dispensaţii (aşa cum sunt ele înţelese de
dispensaţionalism).
• Efeseni 1:10 „pentru administrarea împlinirii timpurilor (Cornilescu 31)”
sau „ca în dispensaţia împlinirii timpurilor (Cluj)” – vorbeşte despre perioada viitoare
• Efeseni 3:2 „isprăvnicia (dispensaţia) harului lui Dumnezeu
• Coloseni 1:25-26 implică existenţa unei alte dispensaţii, înaintea celei
prezente în care taina lui Dumnezeu a fost revelată.

Originea şi folosirea cuvântului DISPENSAŢIE
A.

Originea cuvântului dispensaţie

Limba română—dispensaţie
Limba engleză—dispensation—provine din latinescul dispensatio care
traduce grecescul oikonomia
Verbul oikonomeo = oikos (casă) + nemo (a împărţi, a administra) - înseamnă literal—a administra treburile dintr-o casă

•
•
•
•

D.

B.
Folosirea cuvântului în Biblie
de 20 de ori în Noul Testament.
Verbul oikonomeo apare în Luca 16:2 - „a fi administrator”, „a fi ispravnic”.
Substantivul oikonomos apare de 10 ori (Luca 12:42; 16:1; 3:8; Romani
16:23; 1 Corinteni 4:1,2; Galateni 4:2; Tit 1:7; 1 Petru 4:10) - administrator, ispravnic, econom, iar în Romani ca şi vistiernic (trezorier).
Substantivul oikonomia (dispensaţie) este folosit de 9 ori (Luca 16:2,3,4; 1
Corinteni 9:17; Efeseni 1:10; 3:2,9; Coloseni 1:25; 1 Timotei 1:4) - isprăvnicie, administrare, lucru, dispensaţie (în traducerea nouă).
C.

1.
2.
3.
4.
5.

„O dispensaţie este o economie distinctă în împlinirea
scopului lui Dumnezeu”
•
•
•
•

II.

Trăsăturile distinctive sunt ________________ de către Dumnezeu
Trăsăturile comune sunt ________________ de către Dumnezeu
Anumite trăsături sunt ________________ de către Dumnezeu
Totul lucrează spre împlinirea _________________________.

Caracteristicile distincte ale unei dispensaţii
A.

Caracteristici principale
1. Schimbarea relaţiei de guvernare dintre Dumnezeu şi om (nu toate trăsăturile trebuie să fie complet noi)
2. Schimbarea consecutivă a responsabilităţii omului
3. Existenţa unei revelaţii necesare pentru introducerea schimbării.

B.

Caracteristici secundare
1.
Un test
2.
Eşecul
3.
Judecata

Trăsături ale cuvântului dispensaţie

2 parabole: Luca 12:35-48 (42) şi Luca 16:1-13 (1,3,8)
1. Sunt implicate două părţi: una care are autoritate şi dă, delegă sarcini, şi una a
cărei responsabilitate este să ducă la îndeplinire aceste sarcini (1)
2. Există responsabilităţi specifice. Vedem că ispravnicul a eşuat în a-şi duce la
îndeplinire sarcinile (1)
3. Înţelegerea între părţi implică darea de seamă şi asumarea responsabilităţii.(2)
4. Atunci când există lipsă de credincioşie termenii înţelegerii se pot schimba în
orice moment „nu mai poţi fi ispravnic”.
Alte trăsături:
Omul este responsabil înaintea lui Dumnezeu în a-şi îndeplini obligaţiile de
administrator (1 Corinteni 4:1,2; Tit 1:7)
Se aşteaptă credincioşie de la cei cărora li se încredinţează o responsabilitate
dispensaţională. (1 Corinteni 4:2)
Administrarea se poate încheia la un moment de timp stabilit (Galateni 4:2).
Aici vedem şi faptul că o anumită dispensaţie este legată de timp.
Dispensaţiile sunt legate de anumite revelaţii de la Dumnezeu (1 Corinteni 4:1;
Efeseni 3:2; Coloseni 1:25)
Cuvintele dispensaţie şi eră (perioadă de timp) au legătură între ele dar nu se
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Definiţie

III.

Principii ce stau la baza dispensaţionalismului

Adevărat sau Fals?
_____ Dacă o persoană crede că Dumnezeu foloseşte diferite sisteme de
administrare, dispensaţii, în conducerea lumii înseamnă că este
dispensaţionalistă.
_____ Dacă o persoană crede că există doar 4 dispensaţii înseamnă că nu
este dispensaţionalistă.
_____ Dacă o persoană este premilenistă înseamnă că este
dispensaţionalistă.
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