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ARGUMENT
PĉcĉtoƔiprinalegere
CeneînvaԑĉInspiraԑiadesprenaturapĉcatuluiomenesc
(unarticoldeKevinD.Paulson)

Numĉrul din 21 aprilie, 1997 al U.S. News & World
Report prezenta un editorial care înfĉԑiƔa un copilaƔ Ɣi era
intitulat „Nĉscut rĉu?”1. Deoarece crimele violente Ɣi alte
comportamente distructive sfâƔie ԑesĉtura societĉԑii,
cetĉԑenii serioƔi se întreabĉ cu voce tare ce anume joacĉ
rolul decisiv în determinarea comportamentului omenesc –
„natura”sau„educaԑia”–destinulsaualegerea?
Doctrinapĉcatuluiinvoluntar–pecareuniionumesc
pĉcatuloriginar–continuĉsĉcreezecontroverseînBiserica
Adventistĉ de Ziua a baptea. Din cauza acestei probleme,
este esenԑial sĉ înԑelegem natura umanĉ a lui Isus Ɣi
perspectivele pĉmânteƔti ale unei ascultĉri fĉrĉ pĉcat,
precum Ɣi principiile guvernĉrii lui Dumnezeu Ɣi respectul
Sĉufaԑĉdealegereafĉpturilorcreate.Estefoarteimportant
caacestesubiectesĉfieclarificateîncĉodatĉ.

CuvinteƔidefiniԑii

Deoarece termenul „pĉcat originar” este atât de
încĉrcat de înԑelesuri în multe minԑi Ɣi deoarece simԑul
nostru elementar de corectitudine respinge ideea de a le
atribui oamenilor o vinĉ pentru condiԑiile sau
comportamentele pe care nu leͲau ales niciodatĉ de
bunĉvoie, mulԑi adventiƔti care cred cĉ toԑi oamenii sunt
1

 „BornBad?” (editorial), U.S. News&World Report, 2laprilie,

l997.
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nĉscuԑi pĉcĉtoƔi încearcĉ sĉ foloseascĉ un limbaj mai puԑin
ofensator în exprimarea concepԑiilor lor. Problema
majoritĉԑii acestor termeni mai puԑin ofensatori este aceea
cĉeiprezintĉînesenԑĉacelaƔilucrupecareîlprezintĉînsĉƔi
doctrina augustinianĉ, sau calvinĉ – Ɣi anume cĉ, din cauza
pĉcatului lui Adam, toԑi urmaƔii lui vin pe lume ca niƔte
pĉcĉtoƔiinvoluntari.
Unii, de exemplu, vor spune cĉ, deƔi nimeni nu
moƔteneƔte o vinovĉԑie la naƔtere, noi toԑi moƔtenim o
naturĉpĉcĉtoasĉdesprecareeicredcĉestepĉcatulînsuƔi,
fĉcând astfel necesarĉ iertarea lui Dumnezeu chiar înainte
de a fi luatĉ prima decizie spre pĉcat. Alԑii vor declara cĉ,
deƔi oamenii nu sunt automat pĉcĉtoƔi la naƔtere, puterea
pe care natura firea pĉmânteascĉ o exercitĉ asupra voinԑei
noastre slĉbite face aƔa încât pĉcĉtuirea „din reflex” sĉ fie
inevitabilĉ, chiar Ɣi înainte de vârsta responsabilitĉԑii. Alԑii
vor face declaraԑia întru totul absurdĉ cĉ bebeluƔii sunt
pĉcĉtoƔi în mod evident, deoarece mor, iar ei presupun cĉ
nu ar putea sĉ moarĉ, dacĉ nu ar fi pĉcĉtoƔi. (bi animalele
mor.Oaresuntelepĉcĉtoase?)
Vechea zicalĉ care spune – „acelaƔi trandafir dar cu
alt nume” – se aplicĉ foarte mult la subiectul pe care îl
prezentĉm.Pĉcatuloriginar,darcualtnume,continuĉsĉfie
pĉcat originar. Orice doctrinĉcareaƔazĉ pĉcatul dincolo de
puterea de alegere a omului constituie o concesie fĉcutĉ
premisei cât se poate de elementare a pĉcatului originar,
indiferent dacĉ anumite aspecte ale doctrinei augustiniene
arputeaficombĉtuteuneori.

Clarificareaautoritĉԑiinoastre

Înainte de a începe, este imperativ sĉ recunoaƔtem
autoritateaprioritarĉƔiexclusivĉaadevĉruluibiblic,precum
6

ƔiamplificareaacestuiaînSpiritulProfetic.Bibliaspuneclar
cĉ„toatĉScripturaesteinsuflatĉdeDumnezeuƔidefolosca
sĉ înveԑe, sĉ mustre, sĉ îndrepte, sĉ dea înԑelepciune în
neprihĉnire” (2 Timotei 3,16)2. De asemenea, suntem
atenԑionaԑi cĉ a compara lucrurile spirituale cu lucrurile
spirituale (adaptare traducere dupĉ KJV a versetului
„întrebuinԑând o vorbire duhovniceascĉ pentru lucrurile
duhovniceƔti” din 1 Corinteni 2:13), constituie mijlocul prin
careDuhulSfântdescoperĉadevĉrul.
În acelaƔi fel, Dumnezeu neͲa dat scrierile Spiritului
Profetic, „pentru aͲi corecta pe cei care se abat de la
adevĉrulBibliei”3Ɣi„pentruaîndreptagreƔelileamĉgitoare,
arĉtând care este adevĉrul”.4 Metoda fundamentalĉ a
interpretĉriiinspirateesteexpusĉîndeclaraԑiaurmĉtoare:
„Mĉrturiile însele vor fi cheia care va explica
mesajul prezentat, deoarece Scriptura este explicatĉ de
Scripturĉ.”5
Dacĉ principiul acesta nu este recunoscut de la
început, realmente nu este de folos sĉ continuĉm
dezbaterea. Dacĉ presupoziԑiile omeneƔti, opiniile teologice
Ɣi experienԑele excentrice sau fanteziste sunt lĉsate sĉ
influenԑeze concluziile noastre doctrinare, nu vom ajunge
niciodatĉlaunitateapentrucareSͲarugatHristosînIoan17.
Adesea uitĉm cĉ, înainte de a Se ruga „ca toԑi sĉ fie una”
(Ioan 17,21), Domnul Hristos LͲa rugat pe Tatĉl Sĉu:
„SfinԑeƔteͲi prin adevĉrul Tĉu: Cuvântul Tĉu este adevĉrul”
(v.17). Prin urmare, sfinԑirea prin Cuvântul adevĉrului lui
2

 Toate textele biblice din articolul englez sunt din versiunea
King James. (Textele biblice din traducerea românĉ sunt din versiunea
Cornilescu–n.trad.)
3
EllenG.White,EarlyWritings,p.78.
4
EllenG.White,SoliiAlese,vol.III,p.32.
5
EllenG.White,SoliiAlese,vol.l,p.42.
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Dumnezeu este o condiԑie preliminarĉ pentru unitatea
creƔtinĉ. Adventismul contemporan nu este dezbinat de
controverse din cauzĉ cĉ scrierile inspirate sunt greu de
înԑeles, ci din cauzĉ cĉ unii au cĉutat sĉ amestece acele
scriericuideileƔipĉrerileomeneƔtiƔi,astfel,nuauîngĉduit
sfatuluiluiDumnezeusĉseexplicesingur.
Odatĉ ce am stabilit aceastĉ premisĉ, putem începe
dezbatereanoastrĉ.

„Nĉscutînpĉcat”versus„nĉscutpĉcĉtos”

Naturavoluntarĉapĉcatuluiomuluiesteprezentatĉ
clar în paginile Bibliei: „Sufletul care pĉcĉtuieƔte, acela va
muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatĉlui sĉu, Ɣi tatĉl nu va
purtanelegiuireafiuluisĉu!”(Ezechiel18:20).„Deci,cineƔtie
sĉfacĉbineƔinuface,sĉvârƔeƔteunpĉcat!”(Iacov4:17).
Înaltĉparte,înEpistolaluiIacov,Bibliaspuneclarcĉ
îndemnurilefiriipĉmânteƔtinuconstituiepĉcat,dacĉnuare
locoalegere:

„Cifiecareesteispitit,cândesteatras
depoftaluiînsuƔiƔimomit.Apoipofta,cânda
zĉmislit,dĉnaƔterepĉcatului;Ɣipĉcatulodatĉ
fĉptuit,aducemoartea.”(Iacov1:14Ͳ15).

Cu alte cuvinte, numai când pofta zĉmisleƔte, apare
pĉcatul,iaraceastaestesemnificaԑiaalegerii.Simplulfaptde
afiatrassauispititdeopoftĉpĉcĉtoasĉnuînseamnĉpĉcat.
EllenWhiteconfirmĉ:

„ExistĉgânduriƔisentimentesugerate
ƔistârnitedeSatana,careîisupĉrĉchiarƔipe
oamenii cei mai buni, dar dacĉ acestea nu
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sunt cultivate, dacĉ sunt respinse ca fiind
odioase, sufletul nu este contaminat de
vinovĉԑie Ɣi nimeni altcineva nu este întinat
deinfluenԑalor.”6

Pasajul din Ezechiel este deosebit de decisiv în
dezbatereaprezentĉ,deoarece,înconformitatecudoctrina
pĉcatuluioriginar,toԑioameniipoartĉnelegiuireatatĉluilor
Adam.TotuƔi,pasajulbiblicdemaisusspuneclarcĉbĉrbaԑii
Ɣi femeile îƔi poartĉ propriile pĉcate Ɣi ajung sĉ fie vinovaԑi
prinalegere.
Nici Scriptura, nici Ellen White nu au declarat
vreodatĉ cĉ vreun om este nĉscut pĉcĉtos. Douĉ pasaje
citate adesea pentru a susԑine acest concept sunt Psalmi
51,5 („Iatĉ cĉ sunt nĉscut în nelegiuire, Ɣi în pĉcat mͲa
zĉmislitmamamea”ƔiodeclaraԑiealuiEllenWhiteîncare
vorbeƔte despre Set ca fiind „nĉscut în pĉcat”.7 Dar un om
poate fi nĉscut întrͲun anumit mediu, fĉrĉ a ajunge sĉ facĉ
parte din acel mediu. Un om nĉscut întrͲo anumitĉ ԑarĉ nu
este neapĉrat cetĉԑean al acelei ԑĉri. Set Ɣi David au fost
nĉscuԑi întrͲo lume pĉcĉtoasĉ, dar Inspiraԑia nu a declarat
niciodatĉ despre vreunul dintre ei – sau despre altcineva –
cĉafostnĉscutcaunpĉcĉtoscondamnat.
Comentând Psalmi 51:5, un adventist modern,
susԑinĉtoralpĉcatuluioriginar,spune:

„DumnezeuarespectatvoinԑaliberĉƔi
libertateadealegere(aluiAdamƔiEva)ƔiSͲa
îndepĉrtat de neamul omenesc…. În felul
acesta, copiii lui Adam au venit întrͲo lume
6
7

EllenG.White,ThatIMayKnowHim,p.140.
EllenG.White,SpiritualGifts,vol.3,p.53.
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fĉrĉ Dumnezeu…. Cu privire la toԑi ceilalԑi
oameni (cu excepԑia lui Hristos), aceƔtia se
nascfĉrĉDumnezeu.”8

Dardacĉacestfaptesteadevĉrat,atuncicumtrebuie
sĉfieînԑeleseurmĉtoareleversetealePsalmistului?

„Da, Tu mͲai scos din pântecele
mamei, mͲai pus la adĉpost de orice grijĉ la
ԑâԑelemameimele;
Cĉci Tu eƔti nĉdejdea mea, Doamne,
Dumnezeule! În Tine mĉ încred din tinereԑea
mea.PeTinemĉsprijin,dinpântecelemamei
mele. Tu eƔti Binefĉcĉtorul meu încĉ din
pântecelemamei.”(Psalmi71:5Ͳ6).
„Tu miͲai întocmit rĉrunchii, Tu mͲai
ԑesut în pântecele mamei mele.” (Psalmi
139:13).

Ellen White face o observaԑie similarĉ cu privire la
influenԑapecaremameleevlavioasepotsĉoexerciteasupra
copiilorlor.

„Chiar Ɣi copilaƔul din braԑele mamei
lui poate sĉ locuiascĉ la umbra Celui
Atotputernic prin credinԑa mamei care se
roagĉ. Ioan Botezĉtorul a fost umplut de
Duhul Sfânt de la naƔtere. Dacĉ trĉim în
comuniunecuDumnezeu,Ɣinoiputemsĉne
aƔteptĉm ca Duhul divin sĉͲi modeleze pe
8

 Edward Heppenstall, The Man Who Is God: A Study of the
Person and Nature of Jesus, Son of God and Son of Man (Washington,
D.C,ReviewandHeraldPublishingAssn,1977),p.107.
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micuԑii noƔtri, încĉ din clipele lor cele mai
timpurii.”9

Afirmaԑiaautoruluicitatanterior,caredeclarĉcĉtoԑi
oamenii de la Adam încoace au fost nĉscuԑi inevitabil fĉrĉ
Dumnezeu,esteanulatĉcuclaritatededeclaraԑiileinspirate
de mai sus. Când este privit în lumina totalitĉԑii dovezilor
inspirate, textul din Psalmi 51,5 nu poate fi înԑeles ca
susԑinând pĉcĉtoƔenia inevitabilĉ a tuturor oamenilor din
cauzaluiAdam.Maidegrabĉ,DavidspunepurƔisimplu,din
adâncimeaumilinԑeilui,cĉmamaluiafostopĉcĉtoasĉƔitot
lafelafostƔiel.Înniciuncaz,acestverset,sauoricealtpasaj
din Sfânta Scripturĉ, nu scoate în afara domeniului voinԑei
libereprocesulprincaredevenimpĉcĉtoƔi.
Este zadarnic sĉ cĉutĉm în Ellen White CDͲROM
vreun pasaj care sĉ spunĉ cĉ oamenii sunt „nĉscuԑi
pĉcĉtoƔi”, „nĉscuԑi nelegiuiԑi”, „pĉcĉtoƔi la (sau de la)
naƔtere”, „nelegiuiԑi la (sau de la) naƔtere”, sau orice altĉ
seriedecuvinteƔiexpresiiasemĉnĉtoare.Noԑiuneadepĉcat
involuntarpurƔisimplunusegĉseƔteînscrierileInspiraԑiei.

MesajuldinRomani5

Probabil cĉ pasajul cel mai des folosit în încercarea
de a susԑine cu Scriptura doctrina pĉcatului originar este
Romani5,12Ͳ19.Meritĉsĉîlcitĉmînîntregime:

„De aceea, dupĉ cum printrͲun singur
om a intrat pĉcatul în lume, Ɣi prin pĉcat a
intrat moartea, Ɣi astfel moartea a trecut
asupra tuturor oamenilor, din pricinĉ cĉ toԑi
9

EllenG.White,HristosLuminalumii,p.512.
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aupĉcĉtuit...CĉciînaintedeLegepĉcatulera
în lume. Dar pĉcatul nu este ԑinut în seamĉ
câtĉ vreme nu este o lege. TotuƔi moartea a
domnit, de la Adam pânĉ la Moise, chiar
pesteceicenupĉcĉtuiserĉprintrͲocĉlcarede
legeasemĉnĉtoarecualuiAdam,careesteo
icoanĉ pre închipuitoare a Celui ce avea sĉ
vinĉ. Dar cu darul fĉrĉ platĉ nu este ca Ɣi cu
greƔeala;cĉci,dacĉpringreƔealaunuiasingur,
cei mulԑi au fost loviԑi cu moartea, apoi cu
multmaimultharulluiDumnezeuƔidarul,pe
care ni lͲa fĉcut harul acesta întrͲun singur
om, adicĉ în Isus Hristos, sͲau dat din belƔug
celor mulԑi. bi darul fĉrĉ platĉ nu vine ca
printrͲacelunulcareapĉcĉtuit;cĉcijudecata
venitĉ de la unul, a adus osânda; dar darul
fĉrĉplatĉvenitînurmamultorgreƔeliaadus
ohotĉrâredeiertare.Dacĉdeci,pringreƔeala
unuiasingur,moarteaadomnitprinelsingur,
cu mult mai mult cei ce primesc, în toatĉ
plinĉtatea, harul Ɣi darul neprihĉnirii, vor
domniînviaԑĉprinacelunulsingur,careeste
Isus Hristos! ...Astfel dar, dupĉ cum printrͲo
singurĉgreƔealĉ,avenitoosândĉ,carealovit
pe toԑi oamenii, tot aƔa, printrͲo singurĉ
hotĉrâre de iertare a venit pentru toԑi
oamenii o hotĉrâre de neprihĉnire care dĉ
viaԑa. Cĉci, dupĉ cum prin neascultarea unui
singur om, cei mulԑi au fost fĉcuԑi pĉcĉtoƔi,
tot aƔa, prin ascultarea unui singur om, cei
mulԑivorfifĉcuԑineprihĉniԑi.”
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Printre altele, în aceste versete se evidenԑiazĉ trei
puncte:

1. AƔa cum sunt descrise în pasajul
acesta, viaԑa Ɣi moartea sunt mai degrabĉ
veƔnice, decât temporare. Acest aspect
devine clar în versetul 17, care vorbeƔte
despre felul în care „cei ce primesc, în toatĉ
plinĉtatea, harul Ɣi darul neprihĉnirii, vor
domniînviaԑĉprinacelunulsingur,careeste
IsusHristos”.Evident,acestpasajsereferĉla
domina veƔnicĉ viitoare a sfinԑilor, împreunĉ
cu Hristos (Apocalipsa 5,10). Pretutindeni în
Romani,cândvorbeƔtedespreviaԑĉƔimoarte
în sens spiritual, Pavel se referĉ mai degrabĉ
la cele veƔnice, decât la realitatea trecĉtoare
(Romani 8,13). Aici, Pavel foloseƔte acest
limbajlafelcaIsus,careiͲadeclarattânĉrului
bogat: „Dacĉ vrei sĉ ai viaԑa, pĉzeƔte
poruncile” (Matei 19,17; vezi, de asemenea,
Luca10,28).
Prin urmare, când Romani 5,12
vorbeƔtedespremoarteacareatrecutasupra
tuturor oamenilor, moartea trecĉtoare (deƔi
este, cu siguranԑĉ, o realitate) nu se aflĉ în
centrul atenԑiei. AƔa cum am observat
anterior, pretenԑia cĉ nouͲnĉscuԑii trebuie sĉ
fie pĉcĉtoƔi, deoarece experimenteazĉ
moartea fizicĉ, este anihilatĉ evident de
faptulcĉƔianimaleleexperimenteazĉoastfel
demoarte.
2.Expresiile„judecatavenitĉ”Ɣi„darul
fĉrĉ platĉ venit”, aflate în versetul 18, sunt
13

adĉugate, motiv pentru care versiunea King
James le scrie cu litere înclinate. Acest fapt
este deosebit de semnificativ, deoarece
versetulacestaesteadeseapiatraunghiularĉ
a declaraԑiei cĉ atât condamnarea lui Adam,
cât Ɣi neprihĉnirea lui Hristos au fost
îndeplinite pentru toԑi, indiferent dacĉ le
placesaunu.TotuƔi,fĉrĉacestedouĉexpresii
adĉugate, este mai uƔor sĉ armonizĉm acest
versetcucelelaltedinpasaj,careindicĉrolul
decisiv al alegerii în realizarea prevederilor
atâtpentrupĉcat,câtƔipentrumântuire.
3.Treiversetedinacestpasajaratĉcu
claritate cĉ, indiferent de rolul îndeplinit de
AdamƔideHristosînistoriaumanĉ,libertatea
de alegere este aceea care îi face pe oameni
fie niƔte pĉcĉtoƔi condamnaԑi, fie niƔte sfinԑi
îndreptĉԑiԑi. Cu privire la condamnare,
Romani 5,12 declarĉ cĉ „moartea a trecut
asupra tuturor oamenilor, din pricinĉ cĉ toԑi
au pĉcĉtuit”. Observaԑi cĉ nu spune cĉ
moartea (veƔnicĉ) a trecut asupra tuturor
oamenilor, din pricinĉ cĉ Adam a pĉcĉtuit, ci
maidegrabĉdinpricinĉcĉtoԕiaupĉcĉtuit.
AcelaƔi lucru este valabil pentru
îndreptĉԑire. În ciuda declaraԑiilor unora,
PavelnuspuneaicicĉtoԑibĉrbaԑiiƔifemeile
au fost îndreptĉԑiԑi în mod involuntar prin
evenimenteledepeGolgota.Maidegrabĉ,el
declarĉ cĉ aceia care sunt îndreptĉԑiԑi sunt
aceiacare„primesc,întoatĉplinĉtatea,harul
Ɣi darul neprihĉnirii” (versetul 17, italice
adĉugate).Versetul19clarificĉacelaƔipunct,
14

declarând cĉ „dupĉ cum prin neascultarea
unuiom,ceimulԑiaufostfĉcuԑipĉcĉtoƔi,tot
aƔa,prinascultareaunuisingurom,ceimulԑi
vor fi fĉcuԑi neprihĉniԑi”. Evident, întocmai
cum cei mulԑi au fost fĉcuԑi pĉcĉtoƔi,
deoarece „toԑi au pĉcĉtuit” (versetul 12), tot
aƔa, cei mulԑi vor fi neprihĉniԑi, acest fapt
fiind descris ca un eveniment viitor,
determinatdealegereaindividualĉ,nudeun
eveniment din trecut, care a avut loc odatĉ
pentrutotdeaunapecruce.

TemadinRomani5esteîntrͲadevĉrdestuldesimplĉ:
Adamaduslumeaînpĉcat,iarHristosSͲaoferitsĉnescoatĉ
din pĉcat. Dar exact aƔa cum alegerea de a pĉcĉtui ne
aparԑine, tot aƔa ne aparԑine Ɣi alegerea de a accepta
neprihĉnirealuiHristos.

Nimeninuesteconstrânssĉpĉcĉtuiascĉ

Pentru cĉ „toԑi au pĉcĉtuit” (Romani 3,23; 5,12),
„copiii lui Adam împĉrtĉƔesc vinovĉԑia lui Ɣi consecinԑele
ei”.10 Nu citim niciodatĉ despre copiii lui Adam cĉ
împĉrtĉƔescvinovĉԑialui,purƔisimplupentrucĉsenasc.O
altĉ declaraԑie citatĉ adesea pentru a susԑine pĉcatul
involuntarspune:

„LuiAdamisͲacerutsĉasculteînmod
desĉvârƔit de Dumnezeu, nu numai pentru
sineînsuƔi,ciƔipentruurmaƔiilui.Dumnezeu
iͲafĉgĉduitcĉ,dacĉvarezistatestuluiispitei,
10

EllenG.White,ReviewandHerald,19mai,1890.
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pĉstrânduͲƔi supunerea faԑĉ de Creator în
timpul marii încercĉri la care urma sĉ fie
supus,ascultarealuiîivaasiguraacceptareaƔi
favoarea lui Dumnezeu. Dupĉ aceea, el urma
sĉfiepedeplinîntemeiatînsfinԑireƔifericire,
iar aceste binecuvântĉri aveau sĉ fie
transmiseasupratuturorurmaƔilorlui.TotuƔi,
Adam a dat greƔ în a rezista testului. Iar
pentru cĉ sͲa rĉzvrĉtit împotriva legii lui
Dumnezeu,toԑiurmaƔiiluiaufostpĉcĉtoƔi.”11

Cu toate acestea, chiar în paragraful urmĉtor, citim
urmĉtoarele:

„Legea lui Dumnezeu fusese cândva
scrisĉ în inima bĉrbaԑilor Ɣi femeilor. Dar
pĉcatele lor cultivate au micƔorat Ɣi aproape
auƔtersscriereaaceea.Amprenteledepĉcat
auƔterstreptatamprentelelegii.”12

Ce iͲa fĉcut pe toԑi urmaƔii lui Adam sĉ ajungĉ
pĉcĉtoƔi?„Pĉcatelelorcultivate”.Alegerea.
Uniiarputeasĉîntrebedacĉ„toԑi”urmaƔiiluiAdam,
aƔacumesteafirmatînacestpasaj,îiincludepecopiiicare
morlanaƔteresaulascurttimpdupĉaceea.Inspiraԑianudĉ
niciunrĉspunsprecisaiciƔi,caurmare,nuartrebuisĉfacem
speculaԑii. Noi Ɣtim doar cĉ nicio declaraԑie inspiratĉ nu
descriepecinevacadevenindpĉcĉtosimediatdupĉnaƔtere.
Un verset biblic spune: „Cei rĉi sunt stricaԑi încĉ din
pântecelemameilor,mincinoƔiiserĉtĉcescodatĉcuieƔirea
11
12

EllenG.White,ManuscriptReleases,vol.9,p.229.
EllenG.White,ManuscriptReleases,vol.9,p.229.
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dinpântecelemameilor”(Psalmi58,3).TotuƔi,observaԑicĉ
acestversetsereferĉspecificlaceinelegiuiԑi,nulaîntreaga
omenire. Ulterior, în studiul nostru, vom observa cĉ sunt
copii ai unor pĉrinԑi rĉi, care cad pe o cale greƔitĉ foarte
curânddupĉnaƔtere,dincauzaneglijenԑeipĉrinԑilorlorƔia
faptelorrele.
Oaltĉdeclaraԑiesimilarĉnespune:

„Ca rezultat al neascultĉrii lui Adam,
fiecare om este un cĉlcĉtor al Legii, vândut
pĉcatului.”13

TotuƔi,acestpasajpoatefiaƔezatalĉturidecelelalte:

„Nimeni nu poate fi constrâns sĉ
pĉcĉtuiascĉ. Mai întâi trebuie sĉ fie obԑinut
consimԑĉmântul lui, sufletul trebuie sĉͲƔi
propunĉfaptapĉcĉtoasĉ,înaintecapasiunea
sĉ poatĉ domina raԑiunea, sau nelegiuirea sĉ
triumfeasupraconƔtiinԑei.”14

„Satana nu are puterea de a
constrângepenimenisĉpĉcĉtuiascĉ.Pĉcatul
esteunactindividualalceluipĉcĉtos.Înainte
ca pĉcatul sĉ existe în inimĉ, voinԑa trebuie
sĉͲƔideaconsimԑĉmântulƔi,îndatĉceacesta
estedat,pĉcatulestetriumfĉtor,iarcelrĉuse
bucurĉ. Dar nu existĉ nicio scuzĉ pentru
pĉcat,fiemare,fiemic.”15

13

EllenG.White,InHeavenlyPlaces,p.146.
EllenG.White,Mĉrturii,vol.5,p.177.
15
EllenG.White,SignsoftheTimes,18decembrie,1893.
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Observaԑifelulîncarespunecĉ,înaintecapĉcatulsĉ
poatĉexistaîninimĉ,voinԑatrebuiesĉaleagĉ.Prinurmare,
cum se poate spune cĉ pĉcatul existĉ în fiecare inima încĉ
din clipa naƔterii? DeƔi declaraԑiile de mai sus spun cu
claritatecĉpĉcatulluiAdamaavutcarezultatfaptulcĉtoԑi
oameniiauajunspĉcĉtoƔi,nunisespuneniciodatĉcĉacest
lucru sͲa întâmplat separat de alegerea lor personalĉ.
Romani5,12revineînminte:„Deaceea,dupĉcumprintrͲun
singur om a intrat pĉcatul în lume Ɣi, prin pĉcat, a intrat
moartea, Ɣi astfel moartea a trecut asupra tuturor
oamenilor,dinpricinĉcĉtoԑiaupĉcĉtuit”.
Cu alte cuvinte, deƔi pĉcatul lui Adam a avut ca
rezultatfaptulcĉtoԑiurmaƔiiluiiͲauurmatexemplul,totuƔi
eiaufostceicareaualessĉpĉcĉtuiascĉ.Cândcomenteazĉ
acestverset,EllenWhitespunecuclaritate:

„Fiinԑele omeneƔti au decĉzut. Una
dupĉ alta, au cĉzut sub blestem, deoarece
pĉcatul a intrat în lume, iar prin pĉcat,
moartea…. Noi putem sĉ alegem calea lui
Dumnezeu Ɣi sĉ trĉim; noi putem sĉ ne
alegem propria cale Ɣi sĉ Ɣtim cĉ pĉcatul a
intratînlume,iarprinpĉcat,moartea.”16

Înaltĉparte,eascrie:

„Dacĉneamulomenescarfiîncetatsĉ
cadĉ, când Adam a fost alungat din Eden,
acumarfitrebuitsĉfimîntrͲostaremultmai
înaltĉ din punct de vedere fizic, mintal Ɣi
moral. Dar în timp ce deplâng cĉderea lui
16

EllenG.White,SignsoftheTimes,27iunie,1900.
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Adam,careaavutcarezultatonenorocireatâtde
inexprimabilĉ, oamenii calcĉ poruncile explicite
ale lui Dumnezeu, la fel ca Adam, deƔi au
experienԑalui,careîiavertizeazĉsĉnufacĉlafel
cael,cĉlcândLegealuiIehova.Arfifostbine,dacĉ
omul ar fi încetat sĉ cadĉ odatĉ cu Adam. Dar a
avutlocosuccesiunedecĉderi.”17


ÎntrͲo altĉ declaraԑie, ea spune cu claritate cĉ
transmitereapĉcatuluiluiAdamcĉtreurmaƔiiluiaavutloc
„de la o minte la alta” – cu alte cuvinte, prin influenԑĉ Ɣi
alegeri:

„Satana a reuƔit întrͲo mare mĉsurĉ în
îndeplinirea planurilor lui. Prin intermediul
influenԑei,profitânddeacԑiuneauneiminԑiasupra
altei minԑi, el a reuƔit sĉͲl facĉ pe Adam sĉ
pĉcĉtuiascĉ. În felul acesta, natura omeneascĉ a
fostcoruptĉchiardelasursaei.Deatunci,pĉcatul
ƔiͲa continuat fĉrĉ încetare lucrarea lui
vĉtĉmĉtoare, ajungând de la o minte la alta.
FiecarepĉcatsĉvârƔitstârneƔteecourilepĉcatului
originar.”18


„De la o minte la alta” implicĉ alegerea, nu ceva
inevitabilcareconstituierezultatulnaƔterii.

„Singuradefiniԑieapĉcatului”.

Declaraԑiile de mai sus întĉresc ceea ce Ellen White
spune de repetate ori cĉ este singura definiԑie a pĉcatului
careseaflĉînCuvântulluiDumnezeu:
17
18

EllenG.White,SDABibleCommentary,vol.1,p.1082.
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„Pĉcatul este cĉlcarea Legii. Aceasta
estesinguradefiniԑieapĉcatului.”19

„Singuradefiniԑieapĉcatuluipecareo
gĉsim în Biblie este cĉ„pĉcatul este cĉlcarea
Legii.”(1Ioan3:4).20

„Dacĉ nu avem acea credinԑĉ care
lucreazĉ din dragoste Ɣi curĉԑeƔte sufletul de
oricepatĉapĉcatului,atunciavemocredinԑĉ
falsĉ. Hristos nu este un slujitor al pĉcatului.
bi ce este pĉcatul? Singura definiԑie datĉ în
Cuvântul lui Dumnezeu este: «Pĉcatul este
cĉlcareaLegii».”21
„Pentru aͲL lĉsa pe Isus în inima
noastrĉ, trebuie sĉ încetĉm sĉ pĉcĉtuim.
Singuradefiniԑieapĉcatuluipecareoavemîn
BiblieestecĉlcareaLegii.”22

AƔa cum am observat anterior, puteԑi sĉ cĉutaԑi în
zadarînscrierileluiEllenG.Whitepentruagĉsivreunpasaj
caredeclarĉcĉoameniisuntcĉlcĉtoriaiLegiiluiDumnezeu,
purƔisimpludincauzĉcĉsͲaunĉscut.
Unii ar putea sĉ se întrebe dacĉ nu cumva Ellen
White a trecut cu vederea faptul cĉ unii susԑin cĉ existĉ o
altĉdefiniԑieapĉcatuluiînScripturĉ,Ɣianumeceaaflatĉîn
Romani14:23:„Totcenuvinedinîncredinԑare,epĉcat”.Dar
pentru cĉ, în conformitate cu Scriptura, „fĉrĉ credinԑĉ este
19

EllenG.White,SDABibleCommentary,vol.7,p.951.
EllenG.White,SoliiAlese,vol.1,p.320.
21
EllenG.White,SignsoftheTimes,24noiembrie,1893.
22
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cu neputinԑĉ sĉ fim plĉcuԑi Lui!” (Evrei 11,6), este clar cĉ,
dacĉ un om nu are credinԑĉ, cĉlcarea Legii lui Dumnezeu
esteinevitabilĉ,deoarecesinguraputeredisponibilĉpentru
arezistaispiteiarfiabsentĉ.Ceeaceînseamnĉ,înrezumat,
cĉ 1 Ioan 3,4 Ɣi Romani 14,23 sunt pur Ɣi simplu douĉ
modalitĉԑi de a spune acelaƔi lucru. În conformitate cu
Scriptura Ɣi, de asemenea, cu Ellen White, pĉcatul este un
actvoluntar.

SeparareadeDumnezeu

Din nou, trebuie sĉ ne definim termenii cu atenԑie.
CândvorbimaicidespreseparareadeDumnezeu,nuvorbim
despre a fi împiedicaԑi sĉ avem acces la pomul vieԑii Ɣi sĉ
avem pĉrtĉƔia intimĉ cu Dumnezeu de care sͲau bucurat
primii noƔtri pĉrinԑi. De la cĉdere, toԑi oamenii sͲau nĉscut
întrͲo stare de separare. Aici, noi vorbim despre separarea
deDumnezeucafiindsinonimĉcupĉcatul,cĉlcareaLegiilui
Dumnezeu(1Ioan3:4).
Unii au citat urmĉtoarele douĉ declaraԑii ca dovadĉ
cĉ suntem nĉscuԑi întrͲo stare de separare spiritualĉ de
Dumnezeu:

„Prin pĉcat, noi am fost separaԑi de
viaԑa lui Dumnezeu. Sufletele noastre sunt
paralizate.”23

„Prinnaturĉ,noisuntemînstrĉinaԑide
Dumnezeu. Duhul Sfânt descrie starea
noastrĉ în cuvinte ca acestea: „morԑi în
greƔelile Ɣi în pĉcatele voastre”, „tot capul
23

EllenG.White,HristosLuminalumii,p.203.
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estebolnav,Ɣitoatĉinimasuferĉdemoarte”,
„nimic nuͲi sĉnĉtos”, Noi suntem ԑinuԑi în
capcanaluiSatana,„prinƔicasĉfacĉvoialui”
(Efeseni2:1;Isaia1:5Ͳ6;2Timotei2:26).”24

Dar la încheierea celor douĉ declaraԑii de mai sus,
devine clar cĉ aceasta este o stare dobânditĉ prin alegere,
nuprinnaƔtere.Primadintredeclaraԑiiledemaisuscontinuĉ
înfelulurmĉtor:

„Prin noi înƔine, nu suntem mai
capabili de a trĉi o viaԑĉ sfântĉ, decât a fost
omul neputincios capabil sĉ meargĉ…. Nu
aƔtepta sĉ simԑi cĉ eƔti sĉnĉtos. Crede
CuvântulSĉu,iaracestavafiîmplinit.PuneͲԑi
voinԑa de partea lui Hristos. VoieƔte sĉͲI
slujeƔti Ɣi, când acԑionezi în conformitate cu
cuvântul Sĉu, vei primi putere. Oricare ar fi
practica rea, patima care te stĉpâneƔte Ɣi
care, prin îndelungatĉ îngĉduinԑĉ, leagĉ
sufletul Ɣi trupul, Hristos este în stare Ɣi
doreƔte sĉ elibereze. El va împĉrtĉƔi viaԑĉ
sufletuluicareeste«mortînpĉcate»(Efeseni
2:1).”25

Observaԑi cĉ Ellen White vorbeƔte despre „practica
rea, patima care te stĉpâneƔte Ɣi care, prin îndelungatĉ
îngĉduinԕĉ,leagĉsufletulƔitrupul”(italiceadĉugate).Eanu
spunecĉnoisuntemlegaԑiprinnaƔteredepracticilereleƔi
patimilecarenestĉpânesc.
24
25
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A doua dintre declaraԑiile de mai sus continuĉ dupĉ
cumurmeazĉ:

„Dumnezeu doreƔte sĉ ne vindece, sĉ
ne elibereze. Dar pentru cĉ acest fapt
necesitĉ o schimbare totalĉ, o înnoire a
întregii noastre naturi, noi trebuie sĉ ne
supunemîntrutotulLui.”26

Observaԑi felul în care partea anterioarĉ a acestei
declaraԑii spune cĉ „prin naturĉ” noi suntem înstrĉinaԑi de
Dumnezeu.Darcitimcĉpentruafieliberaԑi,estenevoiede
„înnoirea întregii noastre naturi”. Studiul nostru va
demonstra ulterior modul în care Inspiraԑia clarificĉ
deosebirea dintre natura inferioarĉ, fireascĉ, Ɣi alegerile
voinԑei,numiteƔinaturasuperioarĉ.Evident,cândvorbeƔte
despreînnoireaîntregiinoastrenaturi,declaraԑiademaisus
se referĉ la natura superioarĉ, deoarece alte declaraԑii
inspirate spun clar cĉ natura inferioarĉ, fireascĉ, nu va fi
schimbatĉ în aceastĉ parte a veƔniciei27 (înainte de venirea
lui Hristos – n. tr.). Ceea ce înseamnĉ, desigur, cĉ „a fi
înstrĉinat prin naturĉ” se referĉ la un act al voinԑei, nu la
înclinaԑiilepĉcĉtoasemoƔtenitelanaƔtere.
O altĉ declaraԑie folositĉ pentru a dovedi cĉ toԑi
oameniisenascîntrͲostarededespĉrԑiredeDumnezeueste
urmĉtoarea:

„Adam Ɣi Eva sͲau convins pe ei înƔiƔi
cĉ,ofaptĉaƔademĉruntĉcumeramâncatul
din pomul oprit nu putea sĉ aibĉ consecinԑe
26

EllenG.White,CaleacĉtreHristos,p.43.
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atât de îngrozitoare, cum declarase
Dumnezeu.TotuƔi,acestfaptmĉruntafosto
cĉlcare a legii sfinte Ɣi neschimbĉtoare a lui
Dumnezeu Ɣi lͲa despĉrԑit pe om de
Dumnezeu, deschizând porԑile pentru un
potop de moarte Ɣi nenorocire asupra
lumii.”28

TotuƔi, nimic nu indicĉ faptul cĉ, în acest context,
cuvântul „om” se referĉ la întregul neam omenesc, fĉrĉ a
ԑine cont de alegerile oamenilor. Contextul din acest pasaj
avertizeazĉ împotriva amânĉrii, îndemnânduͲne sĉ nu
„amânĉm lucrarea de renunԑare la pĉcatele noastre”,29 Ɣi
declarĉ cĉ „fiecare faptĉ nelegiuitĉ, fiecare neglijare sau
respingere a harului lui Hristos” „împietreƔte inima” Ɣi
„degradeazĉ voinԑa”.30 Întreaga temĉ aici se referĉ la
alegereanoastrĉdeapĉcĉtuisauanupĉcĉtui.Încontextul
acesta, nu citim nimic despre pĉcat ca fiind o stare
involuntarĉdobânditĉlanaƔtere.
Biblia spune cu claritate cĉ „nelegiuirile voastre pun
unziddedespĉrԑireîntrevoiƔiDumnezeulvostru;pĉcatele
voastre vĉ ascund Faԑa Lui” (Isaia 59,2). Observaԑi cĉ nu
spune cĉ pĉcatul lui Adam neͲa despĉrԑit de Dumnezeu.
Propriile noastre pĉcate au fĉcut acest lucru. Urmĉtoarea
declaraԑiealuiEllenWhiteconfirmĉ:

„ÎndatĉcenedespĉrԑimdeDumnezeu
prin pĉcat, care este cĉlcarea Legii Sale,

28
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Satana preia controlul asupra minԑii
noastre.”31

„Prin alegerea de a pĉcĉtui, oamenii
sedespartdeDumnezeu,întreruplegĉturacu
canalulbinecuvântĉrii,iarrezultatulsigureste
ruinaƔimoartea.”32

„Dumnezeu nu se desparte de cei din
poporul Sĉu, ci ei se despart singuri de
Dumnezeu,prinpropriulcomportament.”33

„Atâta vreme cât cei din poporul lui
Dumnezeu îƔi pĉstreazĉ credincioƔia faԑĉ de
El, atâta vreme cât se prind de Isus printrͲo
credinԑĉ vie, ei se aflĉ sub protecԑia îngerilor
cereƔti, iar lui Satana nu i se îngĉduie sĉͲƔi
exercite vicleniile diabolice asupra lor pentru
aͲinimici.DaraceiacaresedespartdeHristos
prinpĉcatsuntîntrͲunmarepericol.”34

„Practicile nelegiuite au fĉcut pentru
cei din Israel ceea ce toate farmecele lui
Balaam nu au putut sĉ facĉ – ele iͲau
despĉrԑitdeDumnezeu.”35


31

 Ellen G. White, Review and Herald, 12 iulie, 1887 (italice
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Nu citim niciodatĉ cĉ un om a fost despĉrԑit de
Dumnezeu pur Ɣi simplu prin faptul cĉ sͲa nĉscut în familia
omeneascĉ. În conformitate cu declaraԑiile de mai sus, o
astfeldeseparareesterezultatuluneialegericonƔtiente.

„OmoƔtenireaneascultĉrii,avinovĉԑieiƔimorԑii”

O serie de declaraԑii ale lui Ellen White folosesc
cuvântul „moƔtenire” pentru a descrie rezultatele pĉcatului
luiAdam.Iatĉcâtevaexemple:

„MoƔtenireacopiiloresteomoƔtenire
a pĉcatului. Pĉcatul iͲa despĉrԑit de
Dumnezeu….Pentrucĉsuntînrudiԑicuprimul
Adam, oamenii nu primesc de la el nimic
altceva, decât vinovĉԑia Ɣi sentinԑa cu
moartea.”36

„Domnul Hristos SͲa oferit de
bunĉvoiesĉvinĉpeacestpĉmântƔisĉsteaîn
calitate de cap al fiinԑelor omeneƔti cĉzute,
care erau moƔtenitori ai vinovĉԑiei, aflaԑi sub
condamnarealamoarteaveƔnicĉ.”37

„AceƔti copii dragi au primit de la
AdamomoƔtenireaneascultĉrii,avinovĉԑiei
Ɣimorԑii.”38

36

EllenG.White,Îndrumareacopilului,p.475.
EllenG.White,ManuscriptReleases,vol.12,p.61.
38
EllenG.White,ManuscriptReleases,vol.13,p.14.
37

26

Trebuiesĉneamintimregulanoastrĉdebazĉpentru
interpretare, care este prezentatĉ întrͲun pasaj din Ellen
White, citat anterior: „Mĉrturiile însele vor fi cheia care va
explica mesajul dat, aƔa cum Scriptura este explicatĉ de
Scripturĉ”.39 La fel cum procedĉm cu Biblia, când gĉsim în
scrierile lui Ellen White declaraԑii care par sĉ se contrazicĉ
între ele, trebuie sĉ cercetĉm mai profund, îngĉduind
InspiraԑieisĉdefineascĉmaiamplucuvinteleƔiideilelegate
desubiect.
Am vĉzut deja cu claritate dovada inspiratĉ cĉ
pĉcatul nu este o stare involuntarĉ (Ezechiel 18,20; Iacov
1,14Ͳ15; 4,17); cĉ „niciun om nu poate fi constrâns sĉ
pĉcĉtuiascĉ”.40 Atunci când una dintre declaraԑiile de mai
sus, care vorbeƔte despre copii, afirmĉ cĉ „pĉcatul iͲa
despĉrԑit de Dumnezeu”,41 trebuie sĉ le aƔezĉm alĉturi de
altele, pe care leͲam vĉzut Ɣi care declarĉ cĉ oamenii „se
despart singuri de Dumnezeu, prin propriul
comportament”.42Deasemenea,trebuiesĉneamintimIsaia
59,2: „Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despĉrԑire între
voi Ɣi Dumnezeul vostru; pĉcatele voastre vĉ ascund Faԑa
Lui”.
Maimult,declaraԑiademaisus,carevorbeƔtedespre
copiiidespĉrԑiԑideDumnezeu,nuspuneînmodexplicitcĉei
aumoƔtenitaceastĉstarefĉrĉnicioalegerepersonalĉ.Vom
discuta despre problema moƔtenirii puԑin mai târziu, dar ar
trebui sĉ fie observat cu claritate cĉ, deƔi propoziԑiile cu
privire la moƔtenire Ɣi despĉrԑire se succed una dupĉ
cealaltĉ,totuƔielenudiscutĉînmodnecesardespreacelaƔi
lucru.AƔacumamvĉzut,altedeclaraԑiisuntfoarteexplicite
39
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cuprivirelafaptulcĉdespĉrԑireadeDumnezeudepindede
alegere.
O altĉ declaraԑie, care vorbeƔte despre pĉcat Ɣi
consecinԑele lui, ne ajutĉ sĉ înԑelegem mai bine declaraԑiile
demaisus:

„Esteunpĉcatsĉfiibolnav,deoarece
toate bolile sunt rezultatul nelegiuirii. Mulԑi
suferĉ ca o consecinԑĉ a nelegiuirii pĉrinԑilor
lor. Ei nu pot fi pedepsiԑi pentru pĉcatul
pĉrinԑilor lor, cu toate acestea, este datoria
lordeastabiliînceprivinԑĉaucĉlcatpĉrinԑii
legile fiinԑei lor, care au atras asupra
urmaƔilorloromoƔtenireatâtdenenorocitĉ;
iaracoloundeobiceiurilepĉrinԑilorloraufost
greƔite, ei
trebuie
sĉͲƔi
schimbe
comportamentul Ɣi, prin deprinderea unor
obiceiuricorecte,sĉîntemeiezeorelaԑiemai
bunĉcusĉnĉtatea.”43

Observaԑi cĉ ea vorbeƔte despre boalĉ ca fiind un
pĉcat,dincauzĉcĉ„toatebolilesuntrezultatulnelegiuirii”Ɣi
spune cĉ pĉrinԑii, prin cĉlcarea legilor sĉnĉtĉԑii, leͲau lĉsat
copiilor lor o „moƔtenire nenorocitĉ”. TotuƔi, ea aratĉ cu
claritate, de asemenea, cĉ acestea sunt pĉcatele pĉrinԕilor,
iar copiii „nu pot fi pedepsiԑi” pentru ele. Ea nu spune
niciodatĉ cĉ „moƔtenirea nenorocitĉ” îi face pe copii sĉ fie
automatniƔtepĉcĉtoƔi.Astfel,cânddeclarĉcĉ„moƔtenirea
copiiloresteomoƔtenireapĉcatului”,44eavreasĉspunĉcĉ

43
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EllenG.White,Sfaturipentrusĉnĉtate,p.37.
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aceastĉmoƔtenireesterezultatulpĉcatului,nucĉaceicopii
moƔtenescpĉcatulînsine.
Declaraԑiile citate anterior vorbesc de asemenea
despre faptul cĉ noi nu primim de la Adam „nimic altceva,
decât vinovĉԑie Ɣi pedeapsa morԑii”,45 cĉ noi suntem
„moƔtenitori ai vinovĉԑiei”46 Ɣi cĉ primim „o moƔtenire a
neascultĉrii, a vinovĉԑiei Ɣi morԑii”.47 Dar o altĉ declaraԑie
spunefoarteclarcĉpĉcatulƔivinovĉԑiasuntexperimentate
prinalegere:

„ExistĉgânduriƔisentimentesugerate
ƔistârnitedeSatana,careîisupĉrĉchiarƔipe
oamenii cei mai buni, dar dacĉ acestea nu
sunt cultivate, dacĉ sunt respinse ca fiind
odioase, sufletul nu este contaminat de
vinovĉԑie Ɣi nimeni altcineva nu este întinat
deinfluenԑalor.”48
„Ispitanuestepĉcat;pĉcatulconstĉîn
acedaînfaԑaispitei.”49

EanuspuneniciodatĉcĉpĉcatulconstĉpurƔisimplu
înfaptuldeatenaƔte.Cândpunemdeclaraԑiademaisus,cu
privire la moƔtenirea neascultĉrii Ɣi vinovĉԑiei, alĉturi de
declaraԑia anterioarĉ, cu privire la „moƔtenirea nenorocitĉ”
care este rezultatul bolii Ɣi pĉcatului, precum Ɣi alĉturi de
declaraԑia care spune cĉ vinovĉԑia este rezultatul alegerii,
putem sĉ înԑelegem cĉ „moƔtenirea neascultĉrii Ɣi
vinovĉԑiei”, descrisĉ de Ellen White, este în realitate o
45
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moƔtenire care rezultĉ din aceste lucruri, nu una care ne
facesĉfimpĉcĉtoƔiƔivinovaԑiînmodinvoluntar.
În scrierile inspirate, nu existĉ niciunde vreo
declaraԑiecaresusԑinepĉcatulsauvinovĉԑiainvoluntarĉ.Ea
spune cĉ „niciun om nu moƔteneƔte sfinԑirea ca fiind un
drept prin naƔtere”,50 dar nu spune nici cĉ noi moƔtenim
pĉcatul ca fiind un drept prin naƔtere. În conformitate cu
Ellen White, ceea ce primim ca drept prin naƔtere sunt
înclinaԕiilesprepĉcat51,nupĉcatulînsuƔi.
De asemenea, trebuie sĉ înԑelegem cĉ Ellen White,
asemeneaBibliei,nuvorbeƔteîntotdeaunadespremoƔtenire
ca fiind ceva primit în mod involuntar. Uneori, ea vorbeƔte
despremoƔtenirecafiindinvoluntarĉ,darînaltecazurinu.
ContextulƔiconsensulinspirataratĉdeosebirea.Multetexte
biblice, desigur, vorbesc despre moƔtenirea poporului lui
Dumnezeu,primitĉcucondiԑiaascultĉriibazatepecredinԑĉ
(Psalmi 37:29; Isaia 60:21; Matei 5:5; 25:34; Luca 10:25;
1Corinteni6:9;Galateni3:29;Tit3:7;Evrei9:15;Apocalipsa
21:7).CâtevadeclaraԑiialeluiEllenWhitespunacelaƔilucru.

„ToԑiceicareauvenitvreodatĉlaElcu
pocĉinԑĉ, mĉrturisinduͲƔi pĉcatele, au primit
favoareaSaƔiaufostiertaԑideEl.Iardacĉvor
rĉmâne credincioƔi faԑĉ de El, Domnul îi va
înĉlԑapetronulSĉuƔiîivafacemoƔtenitoriai
lucrurilor cumpĉrate de El cu propriul
sânge.”52
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„El(Hristos)esteînstaresĉͲiridicedin
prĉpastiapĉcatului,pentruafirecunoscuԑiîn
calitatedecopiiailuiDumnezeu,moƔtenitori
împreunĉ cu Hristos ai unei moƔteniri
nepieritoare.”53

„El îndepĉrteazĉ fiecare pĉcat Ɣi ne
îmbracĉ în haina neprihĉnirii Sale, ԑesutĉ în
rĉzboiul cerului…. Noi suntem adoptaԑi în
familia cereascĉ Ɣi vom moƔteni locaƔurile
pregĉtitepentruceicesuntascultĉtori.”54

Urmĉtoarea declaraԑie vorbeƔte despre alegerea
întredouĉmoƔteniri:

„Esteposibilcafelulîncareei(sfinԑii)
LͲau urmat pe Hristos sĉ fii rupt prietenia cu
rudelelumeƔti,dariatĉceauprimitînschimb
– numele lor sunt scrise în cartea vieԑii
Mielului–onoraԑi,da,foarteonoraԑipentrua
fi pĉrtaƔi ai mântuirii – moƔtenitori ai lui
Dumnezeu Ɣi împreunĉ moƔtenitori cu Isus
HristosaiuneimoƔtenirinepieritoare….Oare
trebuie sĉ spunem cĉ este un sacrificiu din
parteanoastrĉfaptulcĉamrenunԑatlaideile
false în favoarea adevĉrului, la întuneric în
favoarea luminii, la slĉbiciune în favoarea
puterii, la pĉcat în favoarea neprihĉnirii Ɣi la
unnumeƔiomoƔtenirepieritoareînfavoarea
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unor onoruri care sunt durabile Ɣi a unei
comorinemuritoare?”55

Prin urmare, vedem cĉ, în lumina consensului
inspirat, declaraԑiile care vorbesc despre o moƔtenire a
neascultĉriiƔivinovĉԑieipotfiînԑelesecareferinduͲsefiela
rezultatelepĉcatuluiƔivinovĉԑiei,fielaalegereadeaprimio
moƔtenirepieritoareînloculuneiaveƔnice.TotuƔi,consensul
inspiratnunepermitesĉconcluzionĉmcĉcinevaamoƔtenit
actualmentepĉcatulƔivinovĉԑia,fĉrĉnicioalegere.

PĉcateledinneƔtiinԑĉ

Am vĉzut deja versetul care declarĉ: „Deci, cine Ɣtie
sĉfacĉbineƔinuface,sĉvârƔeƔteunpĉcat”(Iacov4,17).Un
alt verset vorbeƔte despre faptul cĉ „Dumnezeu nu ԑine
seama de vremurile de neƔtiinԑĉ” (Fapte 17,30). În
corectitudinea Sa absolutĉ, Dumnezeu nu îi considerĉ pe
oamenirĉspunzĉtoripentruadevĉrulpecarenuîlcunosc.
EllenWhitedeclarĉ:

„Dumnezeu nu trateazĉ în acest fel
fĉpturile create de El. Mânia Sa nu a venit
niciodatĉ din cauza pĉcatelor sĉvârƔite din
neƔtiinԑĉ.”56

CânddescriediferitelefuncԑiialemijlociriiluiHristos,
eascrie:
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„Mintea tuturor celor care acceptĉ
acest mesaj este îndreptatĉ spre Sfânta
Sfintelor, unde Isus stĉ în faԑa chivotului,
îndeplinind lucrarea Sa finalĉ de mijlocire
pentru toԑi aceia pentru care harul Sĉu
continuĉ sĉ fie valabil Ɣi pentru cei care au
cĉlcat din neƔtiinԑĉ Legea lui Dumnezeu.
Aceastĉ ispĉƔire este fĉcutĉ atât pentru
neprihĉniԑii care au murit, cât Ɣi pentru
neprihĉniԑiiaflaԑiînviaԑĉ.Eaîiincludepetoԑi
cei care au murit cu credinԑa în Hristos, dar
care, pentru cĉ nu au primit lumina asupra
poruncilor lui Dumnezeu, au pĉcĉtuit din
neƔtiinԑĉ,cĉlcândregulilelegii.”57

Pentrucaunpĉcatsĉsecalificecuadevĉratcafiind
unpĉcatfĉcutdinneƔtiinԑĉ,DumnezeutrebuiesĉSeasigure
cĉ,dacĉluminaƔiadevĉrularfifostdisponibilepentruacel
om, el leͲar fi acceptat. NeƔtiinԑa intenԑionatĉ Ɣi neglijenԑa
nusuntscuzateaici(Evrei2:3).EllenWhitespune:

„Prin suferinԑele Ɣi moartea Sa, Isus a
fĉcut ispĉƔire pentru toate pĉcatele sĉvârƔite
din neƔtiinԑĉ, dar nu existĉ nicio prevedere
pentruorbireaintenԑionatĉ.”58

CopiiiƔivârstaresponsabilitĉԑii

Auexistatmultecontroverseînjurulîntrebĉrii:Sunt
bebeluƔii Ɣi copiii foarte mici capabili de a sĉvârƔi fapte
57
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pĉcĉtoase Ɣi responsabili pentru acestea? Trebuie sĉ
rezistĉmispiteideafacespeculaԑiidincolodeceeaceneͲa
descoperit Inspiraԑia; deoarece, întrͲadevĉr, multe din
lucrurilecareaulegĉturĉcusubiectulacestasuntcunoscute
numaideDumnezeu.
De exemplu, nu a fost gĉsitĉ pânĉ acum nicio
declaraԑieinspiratĉcarespunepreciscândajungecinevala
vârsta responsabilitĉԑii. În absenԑa unei astfel de clarificĉri,
putem doar sĉ concluzionĉm cĉ aceastĉ vârstĉ diferĉ de la
un om la altul. Numai Dumnezeu poate Ɣti în ce punct al
vieԑii fiecĉrui copil începe sĉ se dezvolte un simԑ al
responsabilitĉԑiiƔiînԑelegeriispirituale.
TotuƔi, Inspiraԑia ne spune cĉ, la o vârstĉ foarte
timpurie,copiiiaunevoiededisciplinĉƔitrebuiesĉînԑeleagĉ
mustrarea:

„Copiiisuntlĉsaԑisĉcreascĉ,înlocsĉ
fie educaԕi. Sĉrmanii lor copilaƔi nu sunt
educaԑi,pentruaƔtisauînԑelegeceînseamnĉ
opedeapsĉlazecesaudoisprezeceluni,iarei
încep sĉ manifeste încĉpĉԑânarea când sunt
foartemici.”59

„Tremur îndeosebi pentru mame,
cândvĉdcĉsuntaƔadeoarbeƔisimtaƔade
puԑinresponsabilitĉԑilecarelerevinîncalitate
de mame. Ele îl vĉd pe Satana lucrând în
copilulîndĉrĉtnicchiarƔilanumaicâtevaluni.
PlindeopasiuneduƔmĉnoasĉ,Satanaparesĉ
preiastĉpânireadeplinĉ.”60
59
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„Lucrarea mamei începe cu copilaƔul
dinbraԑeleei.Adesea,iͲamvĉzutpeceimici
trântinduͲse la pĉmânt Ɣi ԑipând, dacĉ
dorinԑele lor erau împiedicate în vreun fel….
AceƔtimicuԑinupotsĉdiscearnĉspiritulcare
îi influenԑeazĉ, iar pĉrinԑii au datoria de a
exercita judecata Ɣi înԑelepciunea pentru ei.
Obiceiurilelortrebuiesĉfiesupravegheatecu
atenԑie.Înclinaԑiilereletrebuiesĉfieԑinuteîn
frâu, iar mintea trebuie sĉ fie stimulatĉ în
favoarea binelui. Copilul trebuie sĉ fie
încurajat în fiecare efort de a exercita
stĉpânireadesine.”61

„Cartea [Educaԑia] care va fi publicatĉ
va avea mult de spus cu privire la marile
principii care trebuie sĉ fie aplicate în
educarea copiilor, încĉ de când se aflĉ în
braԑele mamei. VrĉjmaƔul va lucra în mod
directprinaceicopii,dacĉnusuntdisciplinaԑi.
Cinevaîivaeduca.DacĉmamaƔitatĉlnufac
acestlucru,îlvafacediavolul.”62

Faptul cĉ nu toԑi copiii mici vor fi luaԑi la cer este
prezentat în mod viu în mintea lui Ezechiel, în capitolul 9,
undecelorcuarmeledenimicireliseporunceƔte:„Ucideԑi,
Ɣi nimiciԑi pe bĉtrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii Ɣi pe
femei” (v.6). Când comenteazĉ acest punct, Ellen White
declarĉurmĉtoarele:
p.150.
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„Copiii voƔtri trebuie sĉ fie învĉԑaԑi sĉ
vĉ asculte. Cuvântul vostru trebuie sĉ fie
legea lor. Pĉrinԑi, începeԑi sĉ faceԑi aceastĉ
lucrare, deoarece îngerul nimicitor va trece
curândƔivanimicicudesĉvârƔireatâtbĉtrâni,
câtƔitineri–bĉrbaԑi,femeiƔicopiimici.”63

„AmvĉzutcĉvoicreƔteԑicopiipentru
a fi uciƔi de îngerul nimicitor, dacĉ nu vĉ
schimbaԑi rapid Ɣi complet Ɣi nu sunteԑi
credincioƔi faԑĉ de copiii voƔtri. Credeԑi cĉ
DumnezeupoatesĉacoperesausĉascundĉƔi
sĉcruԑecopiiiacĉrornelegiuireourĉƔte?Nu,
niciodatĉ. Dumnezeu urĉƔte pasiunea,
temperamentul rĉu, etc., manifestate de
copiii neascultĉtori. El nuͲi poate salva în
timpul strâmtorĉrii. Ei vor fi pierduԑi pentru
veƔnicie.”64

„Unii pĉrinԑi îi îngĉduie lui Satana sĉ
punĉ stĉpânire pe copiii lor, iar copiii lor nu
suntԑinuԑiînfrâu,ciliseîngĉduiesĉaibĉun
temperament rĉutĉcios, sĉ fie pĉtimaƔi,
egoiƔti Ɣi neascultĉtori. Dacĉ ar muri, aceƔti
copiinuarfiluaԑilacer.”65

Unii ar putea sĉ creadĉ cĉ este un act nemilos ca
DumnezeusĉͲipedepseascĉpecopiiimiciînflĉcĉrileiadului.
Dar dacĉ eiau suficientĉ înԑelegere pentru a fi responsabili
63
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pentrufaptelelor,ƔinumaiDumnezeupoateƔtiacestlucru,
o astfel de pedeapsĉ va fi dreaptĉ Ɣi corectĉ. Mulԑi îƔi vor
aminticrimaƔocantĉcareaavutloccucâԑivaaniînurmĉîn
Chicago,cânddoicopiimiciaustrangulatunbĉieԑaƔ,pentru
cĉ nu a vrut sĉͲi ajute sĉ fure dulciuri. Bandele din oraƔe,
atâtdinAmerica,darƔidepretutindeni,suntalcĉtuiteacum
din copii foarte mici, care sĉvârƔesc acte de violenԑĉ
înfiorĉtoare în viaԑa de zi cu zi. Televiziunea a prezentat cu
câԑiva ani în urmĉ un raport din Lima, Peru, descriind o
bandĉ cunoscutĉ cu numele de „Piranhas”, alcĉtuitĉ în
majoritate din copii sub vârsta de doisprezece ani, care
sĉvârƔeauregulatmutilĉri,jafuriƔicrime.Presupuncĉpuԑini
ar considera cĉ Dumnezeu este nedrept pentru nimicirea
acestorcopiisĉlbatici,cusabiaîngeruluinimicitor.

CopiiiƔisclavii

Desigur, trebuie sĉ ne amintim cĉ, dacĉ cineva nu
înԑelegedeosebireadintrebineƔirĉu,nuvafiînviatpentrua
suferi flĉcĉrile iadului. Datoritĉ dragostei Ɣi corectitudinii
Salesupreme,DumnezeunuͲivapedepsipeceivinovaԑide
pĉcatul sĉvârƔit din neƔtiinԑĉ. Apostolul Pavel declarĉ: „Toԑi
ceiceaupĉcĉtuitfĉrĉlege,vorpierifĉrĉlege;Ɣitoԑiceice
au pĉcĉtuit având lege, vor fi judecaԑi dupĉ lege” (Romani
2,12).AmobservatanteriorcuvinteleluiEllenWhite:

„Dumnezeu nu trateazĉ în acest fel
fĉpturile create de El. Mânia Sa nu a venit
niciodatĉ din cauza pĉcatelor sĉvârƔite din
neƔtiinԑĉ.”66
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Dar în acelaƔi timp, Dumnezeu nu poate sĉ ia în cer
niciunomcarenuaurmatcĉileneprihĉnirii,prinharuldivin.
EllenWhitefaceurmĉtorulcomentariucuprivirelasclaviia
cĉrorspiritualitateafostreprimatĉdestĉpâniilor:

„Am vĉzut cĉ stĉpânii de sclavi vor
trebui sĉ dea socotealĉ pentru sufletul
sclavilorlor,pecareiͲaԑinutînignoranԑĉ,iar
stĉpânii vor fi pedepsiԑi pentru pĉcatele
sclavilor. Dumnezeu nu poate sĉ ia în cer
sclavii care au fost ԑinuԑi în ignoranԑĉ Ɣi
degradare,fĉrĉaƔtinimicdespreDumnezeu
sau despre Biblie, fĉrĉ a se teme de nimic
altceva, decât de biciul stĉpânului Ɣi fiind
ԑinuԑiîntrͲopoziԑieinferioarĉanimalelor.Dar
Elfacepentrueilucrulcelmaibunpecareun
DumnezeumilospoatesĉͲlfacĉ.Elleîngĉduie
sĉ fie ca Ɣi când nu ar fi existat niciodatĉ, în
timpcestĉpâniivortrebuisĉsuporteultimele
Ɣapte plĉgi, sĉ ajungĉ la a doua înviere Ɣi sĉ
sufere moartea a doua Ɣi cea mai
îngrozitoare. Atunci, dreptatea lui Dumnezeu
vafiîmplinitĉ.”67
Ne amintim bine cĉ sclavia Ɣi slujirea involuntarĉ nu
au dispĉrut în niciun fel în lumea noastrĉ modernĉ. AƔaͲ
zisele „tabere de muncĉ”, unde muncitori strĉini lucreazĉ
adesea în condiԑii asemenea sclavilor, continuĉ sĉ existe în
maricentreurbanedinStateleUnite.Lagĉredemuncĉîncĉ
pot fi gĉsite în Republica Popularĉ Chinezĉ. În ԑĉri ca
Tailanda, bĉieԑi Ɣi fete sunt vânduԑi frecvent pentru
67
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prostituԑie împotriva voinԑei lor. Nimeni nu trebuie sĉ
considere cĉ declaraԑia inspiratĉ de mai sus, care vorbeƔte
desprestĉpâniidesclavicevorsuferiultimeleƔapteplĉgi,ca
aplicânduͲselaoerĉdemultapusĉ.
Din fericire, desigur, nu toԑi sclavii au experimentat
acelaƔiniveldereprimarespiritualĉ,descrisĉîndeclaraԑiade
maisus,deoareceînaltĉpartecitimurmĉtoarele:

„Apoi, a început jubileul (la cea de a
doua venire a lui Hristos), când pĉmântul
trebuie sĉ se odihneascĉ. LͲam vĉzut pe
sclavul evlavios înviind în victorie Ɣi triumf Ɣi
scuturânduͲƔi lanԑurile robiei, în timp ce
stĉpânulluinelegiuiteraînconfuzieƔinuƔtia
cesĉfacĉ.”68

AceƔti sclavi evlavioƔi pot fi consideraԑi în aceeaƔi
categorie cu pĉgânii care, deƔi nu au cunoscut Biblia, sͲau
împrietenitcumisionariiƔiaudezvoltatuncaracterevlavios
izvorât dintrͲun simԑ interior al binelui Ɣi rĉului.69 Dar chiar
dacĉ un om deԑine o cunoƔtinԑĉ extrem de elementarĉ a
adevĉrului divin, toԑi sunt rĉspunzĉtori pentru aderarea –
prinharulluiDumnezeu–laoricegraddeluminĉƔiadevĉr
pecareîlau.EllenWhitespunecuclaritate:„Oricineintrĉpe
porԑile de mĉrgĉritar ale cetĉԑii lui Dumnezeu va fi un
împlinitoralCuvântului”.70
AƔa cum se întâmplĉ cu sclavii, copiii mici vor fi
judecaԑi în conformitate cu nivelul lor de înԑelegere
spiritualĉ, pe care numai Dumnezeu poate sĉͲl stabileascĉ.
68
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Asemenea sclavilor ignoranԑi din punct de vedere spiritual,
copilulignorantdinpunctdevederespiritualnuvafiînviat
pentru a suferi moartea a doua, ci va fi ca Ɣi când nu ar fi
existat niciodatĉ. TotuƔi, întocmai cum putem sĉ
presupunemcĉ,dacĉunsclavacunoscutvoialuiDumnezeu,
darnuacerutputereadivinĉpentruaasculta,totastfelun
copilcareareocunoaƔterespiritualĉ–oricâtdeminusculĉ–
va fi rĉspunzĉtor înaintea lui Dumnezeu, dacĉ nu sͲa
conformataceleicunoaƔteri.

„Pĉcĉtuireadinreflex”

Unii cred cĉ, din cauza naturii lor cĉzute Ɣi a
slĉbiciunii morale, copiii sub vârsta responsabilitĉԑii se
angajeazĉînmodinevitabilîntrͲo„pĉcĉtuiredinreflex”,fiind
neputincioƔi în faԑa masacrului ispitirii, în absenԑa unei
voinԑe sfinԑite. Dacĉ astfel de oameni rĉmân la adevĉrul
bibliccarespunecĉIsusapreluatonaturĉumanĉcĉzutĉla
întrupare,înseamnĉcĉeisusԑincĉElSͲanĉscutcuovoinԑĉ
sfinԑitĉ, aƔa încât o astfel de „pĉcĉtuire din reflex” a fost
absentĉ în copilĉria Sa timpurie. AceƔti oameni cred de
asemenea cĉ, deoarece copiii care sĉvârƔesc aceastĉ
pĉcĉtuiredinreflexfaclucrulrespectivdinneƔtiinԑĉ,faptele
lor sunt acoperite de mijlocirea lui Hristos, la fel ca toate
celelaltepĉcatefĉcutedinneƔtiinԑĉ.71
Mai întâi, trebuie sĉ ne amintim declaraԑiile foarte
clarealeluiEllenWhite,carespuncĉ,înluptacuispita,Isus
ca om nu a avut absolut niciun avantaj în comparaԑie cu
omulcĉzut:
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„Isus nu a dat pe faԑĉ nicio calitate Ɣi
nuaexercitatnicioputerepecareoameniinu
arputeasĉleaibĉprincredinԑaînEl.Natura
SaumanĉdesĉvârƔitĉesteaceeapecarepot
sĉ o aibĉ toԑi urmaƔii Sĉi, dacĉ vor fi supuƔi
faԑĉdeDumnezeu,aƔacumafostEl.”72

„DacĉHristosaavutoputerespecialĉ,
pecareomulnuareprivilegiuldeaodeԑine,
Satanaarfiprofitatdelucrulacesta.Lucrarea
luiHristosafostaceeadeaanulapretenԑiile
luiSatanadeaaveastĉpânireasupraomului,
iar El a putut sĉ facĉ acest lucru numai în
modalitatea în care a venit – ca om, fiind
ispitit ca om Ɣi ascultând asemenea unui
om.”73

„Isus,Rĉscumpĉrĉtorullumii,puteasĉ
pĉzeascĉ poruncile lui Dumnezeu, numai în
acelaƔi fel în care omul poate sĉ le
pĉzeascĉ.”74

NiciScriptura,niciEllenWhitenusugereazĉniciodatĉ
cĉ,înfragedaLuicopilĉrie,Isusaavutvreunavantajcarenu
este disponibil tuturor copiilor, prin puterea divinĉ
împĉrtĉƔitĉ.EllenWhitedeclarĉcuclaritate:„Nuexistĉnicio
scuzĉ pentru pĉcat”.75 Ea nu adaugĉ niciodatĉ, „… cu
excepԑia faptului cĉ eƔti un copil aflat sub vârsta
responsabilitĉԑii”.
72

EllenG.White,HristosLuminalumii,p.664.
EllenG.White,SDABibleCommentary,vol.7,p.930.
74
EllenG.White,SDABibleCommentary,vol.7,p.929.
75
EllenG.White,HristosLuminalumii,p.311.
73

41

Urmĉtoarea declaraԑie a lui Ellen White spune cu
claritate cĉ modelul de viaԑĉ fĉrĉ pĉcat al lui Hristos, care
face pĉcatul omenesc sĉ fie nenecesar, se aplicĉ în dreptul
copilĉriei Sale, la fel de mult ca oricĉrei alte perioade din
viaԑaLui:

„Bĉrbaԑii Ɣi femeile formuleazĉ multe
scuzepentruînclinaԑialorsprepĉcat.Pĉcatul
estereprezentatcafiindonecesitate,unrĉu
carenupoatefievitat.Darpĉcatulnuesteo
necesitate. Domnul Hristos a trĉit în lumea
aceasta din fragedĉ copilĉrie Ɣi pânĉ la
maturitate,iarînaceaperioadĉElaînfruntat
ƔiSͲaîmpotrivittuturorispitelorcareîlsupĉrĉ
pe om. El este un model perfect pentru
copilĉrie,tinereԑeƔimaturitate.”76

Nu este în dezacord cu consensul inspirat a declara
cĉ Hristos SͲa nĉscut cu o voinԑĉ sfinԑitĉ, deoarece Ellen
White susԑine cu privire la Hristos cĉ „El a fost pregĉtit
pentru luptĉ, prin locuirea lĉuntricĉ a Duhului Sfânt”.77 Dar
întrͲo declaraԑie pe care am studiatͲo anterior, ea spune
despre copiii noƔtri cĉ ei pot experimenta acelaƔi avantaj,
chiardelanaƔtere.

„Chiar Ɣi copilaƔul din braԑele mamei
lui poate sĉ locuiascĉ la umbra Celui
Atotputernic prin credinԑa mamei care se
roagĉ. Ioan Botezĉtorul a fost umplut de
Duhul Sfânt de la naƔtere. Dacĉ trĉim în
76
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comuniunecuDumnezeu,Ɣinoiputemsĉne
aƔteptĉm ca Duhul divin sĉͲi modeleze pe
micuԑii noƔtri, încĉ din clipele lor cele mai
timpurii.”78

O declaraԑie similarĉ ne spune, de asemenea,
urmĉtoarele:

„btiucĉuniiauîntrebatdacĉartrebui
sĉ fie mântuiԑi chiar Ɣi copiii pĉrinԑilor
credincioƔi,deoareceeinuautrecutprinnicio
încercareacaracterului,iartoԑitrebuiesĉfie
încercaԑi Ɣi caracterul lor sĉ fie supus
verificĉrii.Sepuneîntrebarea:„Cumpotcopiii
mici sĉ treacĉ prin aceastĉ verificare Ɣi
încercare?” Eu rĉspund: credinԑa pĉrinԑilor
credincioƔiîicuprindepecopii,lafelcaatunci
când Dumnezeu biͲa trimis judecĉԑile asupra
întâilor nĉscuԑi ai egiptenilor…. Hristos iͲa
binecuvântat pe copiii aduƔi la El de cĉtre
mamele credincioase. El va face acest lucru
acum, dacĉ mamele îƔi vor face datoria faԑĉ
de copiii lor Ɣi îi vor educa în ascultare Ɣi
supunere.Apoi,eivorrezistaîncercĉriiƔivor
fi ascultĉtori faԑĉ de voinԑa lui Dumnezeu,
deoarece pĉrinԑii stau în locul lui Dumnezeu
pentrucopiiilor.”79

ArfipotrivitsĉdescriempĉcatelesĉvârƔiteînaintede
vârsta responsabilitĉԑii ca fiind pĉcate din neƔtiinԑĉ, în
78
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aceeaƔi mĉsurĉ în care un baptist sincer care calcĉ din
neƔtiinԑĉ Sabatul adevĉrat intrĉ în aceastĉ categorie. bi cu
siguranԑĉ este adevĉrat cĉ, fĉrĉ harul sfinԑitor al lui
Dumnezeu, noi toԑi – bĉtrâni Ɣi tineri – suntem neajutoraԑi
împotrivaamĉgiriipĉcatului.Darînfinal,unpĉcatnupoate
fi numit pĉcat – din neƔtiinԑĉ sau altfel – dacĉ este evitabil
prin cunoaƔterea Ɣi puterea harului divin. Pĉcatul, la fel ca
neprihĉnirea, este rezultatul alegerii, pentru cĉ „niciun om
nupoateficonstrânssĉpĉcĉtuiascĉ”.80

BebeluƔiiƔicopiiimicipotfimodelaԑideDuhulSfânt,
întocmai cum au fost Isus Ɣi Ioan Botezĉtorul. Viaԑa fĉrĉ
pĉcat a Mântuitorului nostru, în natura umanĉ cĉzutĉ,
dovedeƔtecĉnaturanoastrĉfireascĉmoƔtenitĉnupoatesĉ
constrângĉ un suflet consacrat sĉ pĉcĉtuiascĉ, în nicio
perioadĉaexistenԑeinoastre,dinfragedĉcopilĉrieƔipânĉla
maturitate.
Înacestpunct,uniivorpuneîntrebarea:„Dacĉorice
fiinԑĉumanĉarputeasĉtrĉiascĉfĉrĉsĉpĉcĉtuiascĉ,oarear
maiaveanevoieunastfeldeomdeunMântuitor?”Aceastĉ
obiecԑieneaminteƔtedespreaceiacarecredcĉ,dacĉsfinԑii
dintimpulsfârƔituluitrĉiescfĉrĉnevoiacontinuĉdeiertare,
ei nu mai au nevoie deloc de Hristos. Acest gând este
absurd. Puterea împĉrtĉƔitĉ a luiHristos, posibilĉ prin viaԑa
Ɣi moartea Sa pe pĉmânt, este singurul mijloc prin care
cineva poate trĉi fĉrĉ sĉ pĉcĉtuiascĉ. Aceasta este esenԑa
mântuiriibiblice–afisalvatdinpĉcat(Matei1,21).Iertarea
este disponibilĉ, „dacĉ cineva a pĉcĉtuit” (1 Ioan 2,1), dar
putereasalvatoarealuiHristoscontinuĉafinecesarĉpentru
aneferidepĉcat.
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Pescurt,anuaveanevoiedeiertarenuesteacelaƔi
lucru cu a nu avea nevoie de Mântuitor, deoarece rolul
Mântuitorului este atât de a ierta, cât Ɣi de a da putere.
Atâta vreme cât ne vom pĉstra natura cĉzutĉ Ɣi fireascĉ,
aceastĉputereîmpĉrtĉƔitĉestenecesarĉpentruanepĉzide
cĉdere.

NaturainferioarĉƔiceasuperioarĉ

Consensul inspirat spune cu claritate cĉ în natura
umanĉexistĉatâtputeriinferioare,câtƔiputerisuperioare.
Acestaspectalînvĉԑĉturiiinspirateneajutĉ,maimultdecât
oricarealtpunct,sĉclarificĉmadevĉratanaturĉapĉcatului
în fiinԑele omeneƔti Ɣi, de asemenea, suntem ajutaԑi de
anumite declaraԑii aparent contradictorii ale lui Ellen White
cu privire la natura umanĉ a lui Hristos. ÎnsuƔi Domnul
Hristos a scos în evidenԑĉ deosebirea dintre natura
superioarĉ, Ɣi natura inferioarĉ a omului, când leͲa spus
ucenicilor Sĉi: „Duhul este plin de râvnĉ, dar carnea este
neputincioasĉ”(Matei26,41).ApostolulPavelaspusacelaƔi
lucru, când a scris: „Mĉ port aspru cu trupul meu ƔiͲl ԑin în
stĉpânire”(1Corinteni9,27).
EllenWhiteexprimĉideisimilare,cândscrie:„Voinԑa
nuestegustulsauînclinaԑia,ciputereadeadecide”.81Mai
suntƔialtepasajecareprezintĉaceastĉdistincԑieclarĉ:

„Trupul trebuie sĉ fie adus la
supunere. Puterile superioare ale fiinԑei
trebuie sĉ conducĉ. Pasiunile trebuie sĉ fie
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controlate de voinԑĉ, care este ea însĉƔi sub
controlulluiDumnezeu.”82

„Dacĉ intelectul iluminat deԑine
conducerea, ԑinând sub control însuƔirile
animalice, pĉstrânduͲle în supunere faԑĉ de
puterile morale, Satana Ɣtie bine cĉ puterea
de a ne birui prin ispitele lui este foarte
micĉ.”83
„NecumpĉtareadeoricefelamorԑeƔte
organele perceptive Ɣi slĉbeƔte nervii
creierului în aƔa mĉsurĉ, încât lucrurile
veƔnice nu sunt preԑuite, ci sunt puse pe
acelaƔi nivel cu lucrurile obiƔnuite. Puterile
superioare ale minԑii, dezvoltate pentru
scopuri înalte, sunt înrobite de pasiunile
josnice.”84

O altĉ declaraԑie spune cu claritate cĉ firea
pĉmânteascĉnuestecapabilĉsĉpĉcĉtuiascĉprineaînsĉƔi:

„Pasiunile inferioare îƔi au locaƔul în
trup Ɣi lucreazĉ prin el. Cuvintele „fire” sau
„firesc”, sau „pofte trupeƔti” se referĉ la
natura inferioarĉ, coruptĉ; firea, prin ea
însĉƔi, nu poate sĉ acԑioneze contrar voinԑei
luiDumnezeu.”85
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AlegerilemoraleƔispiritualesuntfĉcuteprinputerile
superioarealefiinԑeinoastre.Nicipĉcatul,nicineprihĉnirea
nusuntposibile,dacĉnuesteexercitatĉnaturasuperioarĉ.
PasiunilereleƔiînclinaԑiilepĉcĉtoasepotficonԑinutenumai
înnaturainferioarĉ,desprecaredeclaraԑiademaisusspune
cĉ este incapabilĉ sĉ pĉcĉtuiascĉ. Dar astfel de pasiuni Ɣi
înclinaԑii pot fi alungate de natura superioarĉ, care implicĉ
voinԑaƔicaracterul.Declaraԑiaurmĉtoarespuneacestlucru
cuclaritate:

„Singura putere care este în stare sĉ
creezesausĉperpetuezeadevĉratapaceeste
harul lui Hristos. Când acesta este sĉdit în
inimĉ, el va alunga pasiunile rele care
provoacĉceartaƔineînԑelegerile.”86

„Trebuiesĉînԑelegemcĉ,princredinԑa
înEl,avemprivilegiuldeafipĉrtaƔiainaturii
divine, dupĉ ce am fugit de stricĉciunea care
esteînlumeprinpofte.Apoi,suntemcurĉԑiԑi
de orice pĉcat, de toate defectele
caracterului. Nu trebuie sĉ pĉstrĉm nicio
înclinaԑiepĉcĉtoasĉ.”87

În mod clar, când vorbeƔte despre pasiunile rele
alungate Ɣi despre înclinaԑiile rele care nu sunt pĉstrate,
Ellen White nu susԑine învĉԑĉtura despre trupul sfânt,
deoarece în altĉ declaraԑie citim cĉ „pofta Ɣi pasiunea
trebuie sĉ fie aduse sub stĉpânirea Duhului Sfânt. Rĉzboiul
nusevasfârƔiniciodatĉînaceastĉparteaveƔniciei(pânĉla
86
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venirea lui Hristos – n.trad.).88 Iatĉ cum, în cele din urmĉ,
putem sĉ rezolvĉm ceea ce pare a fi un conflict între acele
declaraԑii ale lui Ellen White, care spun, pe de o parte, cĉ
Isusnuaavutînclinaԑiilerelesaupasiunilepecareleavem
noi,89ƔialtelecarespuncuclaritatecĉleͲaavut.90Primulset
de declaraԑii se referĉ la natura Sa superioarĉ, în care
locuieƔte voinԑa Ɣi caracterul. Celĉlalt set de declaraԑii se
referĉ la natura Sa fireascĉ, inferioarĉ, care „nu poate
acԑionaprinsineînsĉƔicontrarvoinԑeiluiDumnezeu”.91
Ceicaredorescunstudiumaiprofundalmoduluiîn
care aceastĉ deosebire între forԑele inferioare Ɣi cele
superioare din natura umanĉ rezolvĉ discuԑia adventistĉ
actualĉcuprivirelanaturaumanĉaluiHristossuntinvitaԑi
sĉ consulte articolul autorului prezent: „The Lower and
Higher Natures: The Key to Resolving the Adventist
ChristologyDebate”,disponibilpeacestwebsite.92

Concluzie

Articolul din revista U.S. News, citat la început,
prezintĉsubiectulremarcabildebine:„Ereditateaarputeafi
implicatĉ în unele feluri de alcoolism. Dar nicio genĉ nu
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poatesĉtefacĉsĉbeiosticlĉdeScotch,sĉumpliunpahar
ƔisĉͲltornipegât”.93
ArticolularfipututlafeldebinesĉocitezepeEllen
White:

„ExistĉgânduriƔisentimentesugerate
ƔistârnitedeSatana,careîisupĉrĉchiarƔipe
oamenii cei mai buni, dar dacĉ acestea nu
sunt cultivate, dacĉ sunt respinse ca fiind
odioase, sufletul nu este contaminat de
vinovĉԑie Ɣi nimeni altcineva nu este întinat
deinfluenԑalor.”94

„Cea mai puternicĉ ispitĉ nu poate sĉ
scuze pĉcatul. Oricât de mare ar fi presiunea
pecaretrebuiesĉosuportesufletul,pĉcatul
estepropriulluiact.Nicipĉmântul,niciiadul
nu au puterea de a constrânge pe cineva sĉ
facĉrĉul.Satananeatacĉînpunctelenoastre
slabe, dar nu este necesar sĉ fim biruiԑi.
Oricât de aspru Ɣi de neaƔteptat ar fi atacul,
Dumnezeuapregĉtitunajutorpentrunoi,iar
prin puterea Lui noi suntem capabili sĉ
biruim.”95

biînceledinurmĉ:

„Suntmulԑicaremurmurĉîninimalor
împotriva lui Dumnezeu. Ei spun: „Noi
93
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moƔtenim natura cĉzutĉ a lui Adam Ɣi nu
suntem responsabili pentru nedesĉvârƔirile
noastre naturale”. Ei gĉsesc greƔeli în
cerinԑele lui Dumnezeu Ɣi pretind cĉ El cere
ceea ce ei nu au puterea sĉ dea. Satana a
fĉcut aceeaƔi plângere în cer, dar astfel de
gânduriÎldezonoreazĉpeDumnezeu.”96
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DESPREINSPIRAfIE
CâtdeinspiratĉafostEllenWhite?
Înultimiianiauapĉrutoseriedeîntrebĉricuprivire
la rolul corespunzĉtor scrierilor lui Ellen White. Care este
relaԑiadintrescrierileeiƔiBiblie?Afostinspirattotceeacea
scris Ellen White? Deԑine ea autoritatea în domeniul
doctrinei? Ce este potrivit Ɣi ce este nepotrivit în folosirea
acestorscrieri?ÎnԑelegereacorectĉalucrĉriiluiEllenWhite
în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a bapteaconstituie un
aspectcrucial.
BisericaAdventistĉdeZiuaabapteacredecĉEllenG.
White a fost inspiratĉ de Dumnezeu. Prin aceasta, nu ne
gândim la mesaje profetice ocazionale, ci recunoaƔtem
declaraԑia prin care aceastĉ persoanĉ afirmĉ cĉ întreaga ei
viaԑĉ a fost cĉlĉuzitĉ de inspiraԑie. Atunci când o persoanĉ
pretinde cĉ este profet sau cĉ primeƔte mesaje Ɣi viziuni
profetice, este evaluatĉ în conformitate cu un standard
diferit de cel aplicat creƔtinilor obiƔnuiԑi, care se strĉduiesc
sĉ interpreteze Scripturile. Pentru a fi corecԑi, trebuie sĉ
aplicĉmaceststandardtuturordeclaraԑiilorfĉcuteîndreptul
lucrĉrii profetice. Când este vorba de o persoanĉ care
pretinde cĉ primeƔte viziuni sau o cĉlĉuzire directĉ din
partealuiDumnezeu,esteposibilsĉfieaƔa,daresteposibil
sĉ nu fie adevĉrat. Noi nu ne putem permite o poziԑie
confuzĉ, aƔa cum pare sĉ fie poziԑia faԑĉ de celelalte
categoriidevorbitoricuprivirelaDumnezeu.Unprofetcare
minte,sauseînƔalĉsingur,deruteazĉunîntregpoporsauo
întreagĉ bisericĉ. Dumnezeu nu îngĉduie ca adevĉrul Ɣi
eroarea sĉ fie transmise prin unul Ɣi acelaƔi mesager. Dacĉ
Dumnezeu ar proceda astfel, nu am avea nicio cale de a
cunoaƔte ce anume, din solia profetului, vine din partea lui
Dumnezeu Ɣi ce anume constituie ideile personale ale
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acestuia. Eu cred cĉ Dumnezeu exercitĉ un control foarte
strict asupra conԑinutului mesajelor pe care le descoperĉ
solilorLui.Nuexistĉdecâtdouĉposibilitĉԑi.Sauprofetuleste
condus de Dumnezeu Ɣi tot ceea ce spune reprezintĉ
adevĉrul divin, sau profetul este condus de Satana ori de
propriilesaleidei,Ɣisoliileluisuntfalse.
ÎncazulluiEllenWhite,ultimaopԑiune–aceeadeafi
condusĉ de propriile idei – este eliminatĉ, datoritĉ
fenomenuluifizic,carenuputeafiautoͲindus. Prinurmare,
viziunileeitrebuiesĉfivenit,fiedinpartealuiDumnezeu,fie
de la Satana. De aceea, viziunile ei, fie sunt adevĉrate Ɣi
veritabile, fie o operĉ a înƔelĉciunii Ɣi trebuie evitate ca
venind din partea Satanei. Pentru cineva care pretinde cĉ
aredarulprofeԑieiƔiaexperimentatfenomenulfizictrĉitde
Ellen White, nu poate exista nicio altĉ variantĉ. De fapt, ea
însĉƔideclarĉcĉtoateviziunileeivindinaceeaƔisursĉƔide
aceea noi trebuie sĉ decidem, fie sĉ le acceptĉm, fie sĉ le
respingem,înîntregime.

SĉfietotuldinpartealuiDumnezeu?
Sĉîncepemcucâtevadeclaraԑiifĉcutechiardecĉtre
EllenWhite,deoareceaƔaestecorect,sĉevaluĉmmaiîntâi
declaraԑiile proprii ale persoanei despre care se presupune
cĉ a primit mesaje din partea lui Dumnezeu. Nu este rolul
nostru sĉ ne pronunԑĉm asupra lucrĉrii unui profet, dar
trebuiesĉevaluĉmafirmaԑiilelui.CeanumeadeclaratEllen
Whitecuprivirelasine?
„Vĉ spun ceea ce am vĉzut Ɣi Ɣtiu cĉ este adevĉrat”
(Scrisoarea4,1896).EllenWhiteadeclaratcĉisͲaporuncit
astfel:„Întoatecomunicĉriletale,vorbeƔtecaunomcĉruia
iͲa vorbit Domnul. El îԑi dĉ autoritatea” (Scrisoarea 186,
1902). „Nu sora White este sursa acestor cĉrԑi. Ele conԑin
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îndrumĉri care iͲau fost date de Dumnezeu deͲa lungul
activitĉԑii de o viaԑĉ. Ele conԑin lumina preԑioasĉ Ɣi
mângâietoare, pe care Dumnezeu a datͲo cu dragoste
slujitorilorSĉipentruafioferitĉlumii”(Lucrareadecolportaj
p.125). „Niciun articol pe care îl scriu întrͲo publicaԑie, nu
exprimĉ propriile mele idei. Ele reprezintĉ ceea ce miͲa
descoperit Dumnezeu în viziune – razele preԑioase ale
luminii care strĉbate de la tronul lui Dumnezeu” (Mĉrturii,
vol.5, p.67). „Slabĉ Ɣi cuprinsĉ de tremur, mĉ trezesc
noaptealaoreletrei,casĉvĉscriu.Dumnezeuavorbitprin
vasuldelut.Aԑiputeaspunecĉaceastĉcomunicarenuafost
decât o scrisoare. Da, a fost o scrisoare, dar o scrisoare
inspiratĉ de Spiritul lui Dumnezeu, ca sĉ aducĉ în atenԑia
minԑii voastre lucrurile care miͲau fost arĉtate. În aceste
scrisoripecarelescriu,înMĉrturiilepecareleaduc,euvĉ
prezintceeaceDomnulmiͲaprezentatmie”(Mĉrturii,vol.5,
p.67).
Dupĉceamcititacestedeclaraԑii,concluziameaeste
cĉEllenWhitenupretindeafisursaarticolelorƔiscrisorilor
ei. Aceasta nu înseamnĉ cĉ ea nu putea folosi materiale
semnate de alԑi autori, în scrierea mesajelor primite din
partea lui Dumnezeu. Ceea ce ne preocupĉ aici este sursa,
originea din care provin soliile ei. Vin ele de la Dumnezeu,
sau izvorĉsc din propriile ei opinii, ori idei ale altora? Ellen
White spune în mod explicit cĉ mesajele ei vin de la
Dumnezeu, cĉ El este originea lor. Prin urmare, sĉ reԑinem
afirmaԑia ei cĉ mesajele pe care leͲa scris sunt mesajele lui
DumnezeuƔinumesajeleeipersonale.
Având în vedere aceasta, declaraԑia ei devine
limpede Ɣi precisĉ. „Sau Dumnezeu este Cel care îƔi învaԑĉ
biserica,mustrânduͲigreƔelileƔiîntĉrinduͲicredinԑa,saunu
este El. Aceastĉ lucrare, sau este de la Dumnezeu, sau nu
estedelaEl.DumnezeunufacenimicînasocierecuSatana.
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Lucrarea mea. […] fie poartĉ amprenta lui Dumnezeu, fie
poartĉamprentavrĉjmaƔului.Nuexistĉjumĉtĉԑidemĉsurĉ
în aceastĉ privinԑĉ. Mĉrturiile sunt, fie de la Duhul lui
Dumnezeu, fie de la diavol” (Mĉrturii, vol. 4, p.230). Sunt
foartemulԑumitorpentrufaptulcĉEllenWhiteesteatâtde
onestĉcunoi.EadoreƔtesĉspunĉcĉtrebuiesĉdecidemcu
privirelascrierileei.Eaexpuneunprincipiuspecificcaresĉ
necĉlĉuzeascĉînluareauneihotĉrâri.EllenWhitespunecĉ
lucrarea nu poate proveni din douĉ surse diferite. Fie este
lucrarea lui Dumnezeu, fie este lucrarea Satanei, deoarece,
dacĉSatanaarfiacԑionatprinprofet,Dumnezeuarfiîncetat
sĉ vorbeascĉ. Dumnezeu nu face nimic în parteneriat cu
Satana – iatĉ principiul. Aceasta înseamnĉ cĉ scrierile ei
trebuiesĉvinĉ,saudelaDumnezeu,saudelaSatana.Elenu
pot fi parԑial de la Dumnezeu Ɣi parԑial de la Satana, Ɣi nici
parԑial din propriile ei opinii. Sau a fost condusĉ de
Dumnezeu,saudeSatana.Sĉneasigurĉmcĉevaluĉmcorect
propriile ei declaraԑii. Nu trebuie sĉ inserĉm nicio altĉ
declaraԑieînloculceleifĉcutedeeaînsĉƔi.EllenWhiteneͲa
cerut sĉͲi judecĉm lucrarea Ɣi apoi sĉ o atribuim, fie lui
Dumnezeu, fie Satanei, iar eu cred cĉ trebuie sĉ acceptĉm
provocareaei.
„Înexperienԑamea,amfostsolicitatĉdemulteorisĉ
mĉconfruntcuatitudineauneicategoriispecialedeoameni,
carerecunoƔteaucĉMĉrturiilesuntdelaDumnezeu,darîƔi
exprimauconcepԑiacĉ,înuneleaspecte,seregĉseƔteopinia
ƔijudecatapersonalĉasoreiWhite.Aceastĉconcepԑieeste
convenabilĉcelorcarenusuportĉmustrareaƔicorectarea,Ɣi
care, dacĉ le sunt contrazise ideile, au ocazia de a explica
deosebiriledintreumanƔidivin.DacĉideilepreconceputeƔi
ideilepersonalealeunorasuntcontraziseprinfaptulcĉsunt
respinsedeMĉrturii,eisesimtdintrͲodatĉresponsabilisĉͲƔi
explicepoziԑiaƔisĉfacĉdeosebireîntreMĉrturii,definindce
54

anume constituie judecata omeneascĉ a sorei White Ɣi ce
este cuvântul Domnului. Tot ceea ce susԑin ideile îndrĉgite
de ei, este divin, iar Mĉrturiile care corecteazĉ erorile lor,
suntomeneƔti–opiniilesoreiWhite”(Manuscris16,1889).
Aceastĉ declaraԑiecrucialĉ exprimĉ încĉ odatĉ principiul pe
care ea ne cere sĉͲl tratĉm cu seriozitate. Dacĉ spunem cĉ
soliile ei au venit de la Dumnezeu, dar cĉ, în conԑinutul
acestora, sunt introduse cu opiniile Ɣi judecĉԑile lui Ellen
White,înseamnĉcĉnoidevenimarbitrulfinalcaredecidece
anume este inspirat Ɣi ce nu; noi definim partea care
constituie judecata ei omeneascĉ Ɣi partea care este
cuvântul Domnului. Indiferent dacĉ decidem pe temeiuri
emoԑionale sau pe temeiuri intelectuale, ideea este cĉ noi
suntemceicaredecidem,caredinscrierileluiEllenWhiteau
autoritateîncalitatedesoliidelaDumnezeu,Ɣicarenuau
autoritatedeoarece,purƔisimplu,suntopiniileeipersonale.
Dupĉ ce Ellen White spune cĉ unii îƔi formeazĉ
propriile lor concepԑii cu privire la ce anume reprezintĉ
gândireaeiomeneascĉƔiceanumeestecuvântulDomnului,
eaconcluzioneazĉdeclaraԑiadatĉcuurmĉtoareapropoziԑie
crucialĉ: „Prin tradiԑia lor, ei [cei care fac aceste deosebiri]
anuleazĉ efectul sfatului lui Dumnezeu”. Sĉ ne aducem
amintecĉaceƔtioamenisuntprintreceicarerecunoscfaptul
cĉMĉrturiilesuntdelaDumnezeu.Eispun,„Da,EllenWhite
esteunsolinspiratalluiDumnezeu.Eucredîninspiraԑialui
Ellen White”. Dar, când se ajunge la o anumitĉ idee
prezentatĉdeEllenWhite,eispun,„Eibine,aceastanueste
decâtopiniaei.Esteideeaeipersonalĉ”.EllenWhitespune
cĉaceastĉatitudineanuleazĉefectulsfatuluiluiDumnezeu.
Vĉ amintiԑi cĉ ea a spus de asemenea cĉ ultima dintre
înƔelĉciunile Satanei va avea scopul de a face fĉrĉ efect
soliile care au fost transmise prin Ellen White? (Solii Alese,
vol.1,p.48).Nudeanega,cideafacefĉrĉefect.Probabilcĉ
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cel mai mare pericol cu care ne confruntĉm nu vine din
partea celor care neagĉ inspiraԑia Spiritului Profeԑiei, ci din
parteacelorcarepretindacredeîninspiraԑialuiEllenWhite.
Cândseajungelaanumiteidei,eifacmarieforturipentrua
reuƔisĉdeclarecĉsuntpropriileeijudecĉԑiƔiopinii.Aceasta
este ultima dintre amĉgirile lui Satana – anularea efectului
mĉrturiei lui Dumnezeu, atribuind anumite pĉrԑi opiniei ei
personaleƔiacceptânddoaracelepĉrԑicaresepotrivesccu
propriilenoastreopinii.
EllenWhiteneavertizeazĉîncĉodatĉ:„Nuextrageԑi
din Mĉrturii toatĉ puterea, influenԑa Ɣi conԑinutul criticilor
voastre.Nuconsideraԑicĉleputeԑidiseca,pentrualepotrivi
ideilor voastre personale, pretinzând cĉ Dumnezeu vͲa dat
abilitatea de a discerne ce este luminĉ din cer Ɣi ce este
expresia simplĉ a înԑelepciunii umane. Dacĉ Mĉrturiile nu
vorbesc în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu, respingeԑiͲle.
Hristos Ɣi Belial nu pot fi uniԑi” (Mĉrturii, vol.5, p.691). Nu
îndrĉznim sĉ facem deosebiri între soliile venite din cer Ɣi
opiniile ei personale. Dacĉ opiniile ei sunt cu adevĉrat
inserate în conԑinutul acestor scrieri, dacĉ în realitate îƔi
prezintĉ propriile ei idei ca fiind cuvântul lui Dumnezeu,
atunci sfatul ei este foarte clar pentru noi. Trebuie sĉ
respingemMĉrturiileînîntregime,nudoarpĉrԑilepecarele
considerĉm a fi opiniile ei, ci toate Mĉrturiile, deoarece
HristosƔiSatananupotfiuniԑi.
CasolalluiDumnezeu,unprofetafirmĉoautoritate
mai înaltĉ decât aceea a unui interpret care încearcĉ sĉ
înԑeleagĉCuvântulluiDumnezeu.Unprofetpretindecĉare
o revelaԑie directĉ din partea lui Dumnezeu, o comunicare
directĉ cu Dumnezeu, o expresie a voinԑei lui Dumnezeu
pentruvieԑilenoastre.Prinurmaretrebuiesĉhotĉrâmdacĉ
scrierile profetului vin de la Dumnezeu sau dacĉ vin din
parteaSatanei.NoinuputematribuiluiDumnezeuopartea
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scrierilor, Ɣi o parte a opiniilor omeneƔti. „În Mĉrturiile
trimise lui ___ vͲam prezentat lumina primitĉ de mine din
partealuiDumnezeu.Amatâtdemultedescrisdinceeace
miͲafostarĉtat,încâtnuͲmirĉmânespaԑiulpentruatrecela
propriilemeleopinii”.Vĉrogobservaԑicĉ„nuamprezentat
propria mea opinie sau judecatĉ, în nicio situaԑie”
(Testimonies to the Battle Creek Church, 1882, p.58,
accentuĉrile adĉugate). „ÎngĉduiԑiͲmi sĉͲmi exprim
gândurile,ƔitotuƔinugândurilemele,cicuvântulDomnului”
(SfaturipentruscriitoriƔieditori,p.112).
Aceasta înseamnĉ cĉ o parte din responsabilitatea
profetuluiesteaceeadeanuvorbiatuncicândnuaprimit
unmesajdelaDomnul.ÎntrͲoanumitĉsituaԑie,EllenWhite
spunea: „Nu am nicio luminĉ cu privire la subiectul acesta
[cinevorficei144.000].Vĉrogsĉlespuneԑifraԑilormeicĉ
numisͲadescoperitnimiccuprivirelacircumstanԑelelegate
deceeacescriuei,iareunulepotspunedecâtceeacemisͲ
a descoperit” (Citat întrͲo scrisoare adresatĉ de C.C. Crisler
luiE.E.Andros,8dec,1914).Aceastaesteresponsabilitatea
majorĉ a unui profet. Un profet nuͲƔi poate exprima
propriile opinii. Un profet nu poate propune ceea ce crede
cĉ este adevĉrat, deoarece ascultĉtorii ar presupune cĉ
opinialuireprezintĉcuvântulDomnuluicuprivirelasubiect.
Prinurmare,cândDomnulnuvorbeƔte,profetulnutrebuie
sĉvorbeascĉ.
ScriinduͲi unei persoane care cerea îndrumare, ea
spunea, „Nu am libertatea de a le scrie fraԑilor noƔtri cu
privire la lucrarea ta viitoare. […] Nu am primit nicio
îndrumare legatĉ de locul în care ar trebui sĉ te stabileƔti.
[…]DacĉDomnulîmioferĉoinstrucԑiuneprecisĉcuprivirela
tine, ԑiͲo voi comunica; dar nu pot sĉͲmi asum
responsabilitĉԑi pe care Domnul nu mi le încredinԑeazĉ”
(Scrisoarea 96, 1909). Încĉ odatĉ, Ellen White a trebuit sĉ
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pĉstrezetĉcereaatuncicândDomnulnuiͲavorbit.Eaputea
vorbidoardacĉDomnuliͲavorbitmaiîntâi.Dacĉunprofet
vorbeƔte cu autoritate profeticĉ întrͲo situaԑie în care
Domnul nu iͲa vorbit, atunci trebuie respins ca profet fals.
„Îndimineaԑaaceasta,amparticipatlaoîntrunireîncareau
fostinvitatepersoanespecialalesepentruadiscutadespre
unele probleme prezentate printrͲo scrisoare care solicita
dezbaterea Ɣi sfatul cu privire la acele subiecte. Despre
câtevadintreacestesubiectepotsĉvorbesc,deoarecemiͲau
fost prezentate de nenumĉrate ori Ɣi în locuri diferite. […]
Când fraԑii citeau fragmente din scrisori, am Ɣtiut îndatĉ ce
sĉlespun;deoareceaceastĉproblemĉmiͲafostdescoperitĉ
de repetate ori. […] Nu mͲam simԑit liberĉ sĉ scriu despre
aceasta pânĉ acum” (Southern Work, p.97, 98). Observaԑi
cuvintele lui Ellen White: „Despre unele dintre aceste
subiecte pot sĉ vorbesc”. Ea nu putea sĉ vorbeascĉ decât
dupĉceDomnuliͲavorbitmaiîntâi.
Concluziaacesteidezbateriestecĉnuputemselecta
ƔidesprindedinscrierileluiEllenWhite,doarcâtevafrânturi,
despre care credem cĉ sunt inspirate, fĉrĉ a lua în
considerarerestul.PrincipiulaplicatevaluĉriiluiEllenWhite
este acelaƔi principiu care se aplicĉ scriitorilor Bibliei. Dacĉ
Ioan Ɣi Pavel au fost inspiraԑi, scrierile lor sunt inspirate în
întregimeƔisoliilelorvindirectdinpartealuiDumnezeu.Nu
existĉ nici grade de inspiraԑie, nici grade de revelaԑie. Dacĉ
Ellen White este inspiratĉ, scrierile ei sunt inspirate în
întregimeƔisoliileeivindirectdinpartealuiDumnezeu.
Mai existĉ încĉ un aspect la care trebuie sĉ ne
referim. Dacĉ Ellen White include soliile ei înrândul soliilor
luiDumnezeu,amĉgindpoporulluiDumnezeuƔifĉcânduͲlsĉ
creadĉ cĉ Dumnezeu vorbeƔte, când, în realitate, El nu
vorbeƔte, atunci, miƔcarea pe care a îndrumatͲo – Biserica
Adventistĉ de Ziua a baptea – este, la rândul ei, suspectĉ,
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datoritĉ impactului imens pe care lͲa avut Ellen White
asupra acestei miƔcĉri. În acest caz, este posibil ca biserica
AdventistĉsĉnufiebisericarĉmĉƔiԑei.
Dacĉ descoperiԑi în scrierile ei ceva care contrazice
Biblia, aveԑi responsabilitatea de a respinge calitatea ei de
sol al lui Dumnezeu. În lumina declaraԑiilor lor dramatice,
esteimposibilsĉoacceptĉmdoarcapeofemeiecumsecade
Ɣisĉcredem,înacelaƔitimp,cĉanumitelucruriscrisedeea
sunt contrare învĉԑĉturilor Bibliei. Recent,mͲam confruntat
cuopiniacĉEllenWhitearfipututgreƔiînanumiteconcluzii
legatedeunelesubiectedindomeniuldoctrinei,chiardacĉa
fost un profet. Dacĉ aceastĉ opinie este adevĉratĉ, atunci
cumputemstabiliceanumeesteadevĉrƔiceesteeroare?
DacĉnoisuntemceicaredecidemcĉEllenWhite,sau
orice altĉ persoanĉ care pretinde cĉ are darul profeԑiei,
prezintĉ o eroare cu privire la oricare dintre doctrinele
semnificative ale Bibliei, atunci trebuie sĉ respectĉm sfatul
Bibliei,carenespunecĉînacelprofetnuexistĉnicioluminĉ.
Ellen White trebuie, fie sĉ rĉmânĉ, fie sĉ cadĉ, pe temeiul
armonizĉrii ei cu Scriptura. Aceasta presupune o armonie
totalĉ cu întreaga revelaԑie precedentĉ. Dacĉ greƔeƔte
asuprauneisinguredoctrinebiblice,atunciestepericulossĉ
ourmĉmînoricarealtĉdoctrinĉ.Dacĉsoliileeinusuntdela
Dumnezeu, trebuie sĉ respingem lucrarea ei Ɣi, de aceea,
este obligatoriu sĉ examinĉm încĉ odatĉ miƔcarea, în
conducerea cĉreia Ellen White a avut un rol atât de
proeminent.
Prin urmare, dacĉ soliile ei sunt din partea lui
Dumnezeu, atunci este extrem de periculos sĉͲi respingem
lucrarea. „Nimeni sĉ nu ajungĉ sĉ strecoare, aici sau acolo,
vreun cuvânt de îndoialĉ care sĉ lucreze în timp, în minԑile
altora, asemenea unei otrĉvi, zguduind încrederea lor în
soliile pe care leͲa dat Dumnezeu, care au contribuit la
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cimentareatemeliei acestei lucrĉri Ɣi care au însoԑitͲo pânĉ
azi, prin mustrĉri, avertizĉri, corectĉri Ɣi încurajĉri. Tuturor
celor care sͲau opus Mĉrturiilor, doresc sĉ le spun:
Dumnezeu iͲa dat poporului Sĉu o solie Ɣi glasul Lui va fi
auzit, indiferent dacĉ voi îl ascultaԑi sau îl evitaԑi. Opoziԑia
voastrĉnumͲaîmpiedicat;darvoitrebuiesĉdaԑisocotealĉ
înainteaDumnezeuluicerului,careatrimisacesteavertizĉri
Ɣi îndrumĉri pentru aͲƔi conduce poporul pe calea cea
dreaptĉ. Voi va trebui sĉ rĉspundeԑi înaintea Lui pentru
orbirea voastrĉ, pentru cĉ sunteԑi o piatrĉ de poticnire în
calea celor pĉcĉtoƔi” (Solii Alese, vol.1, p.43). „Am vĉzut
starea unora dintre cei care au aderat la adevĉrul prezent,
daraudispreԑuitviziunile–caleapecareDumnezeuaalesͲo
sĉͲi înveԑe în anumite situaԑii pe aceia care sͲau îndepĉrtat
deadevĉrulBibliei.Amvĉzutcĉ,înluptacontraviziunilor,ei
nuauluptatcontrauneifiinԑeneputincioase–instrumentul
slab prin care a vorbit Dumnezeu – ci împotriva Duhului
Sfânt. Am vĉzut cĉ a vorbi împotriva instrumentului nu
înseamnĉ mare lucru, dar a lua în derâdere cuvintele lui
Dumnezeuestepericulos.Amvĉzutcĉ,dacĉaceioameniar
fi ajuns sĉ fie greƔiԑi, iar Dumnezeu alegea sĉ le arate
greƔelileprinviziuni,arfifostlĉsaԑisĉͲƔiurmezepropriacale
Ɣi sĉ înainteze pe drumul erorii crezând cĉ sunt pe o cale
bunĉ,pânĉcândƔiͲarfidatseamacĉestepreatârziu”(Solii
Alese,vol.1,p.40).
Dacĉ Dumnezeu este Cel care vorbeƔte, iar noi
ignorĉm cuvintele lui Dumnezeu, în realitate, nu respingem
profetul,ciÎlrespingempeDumnezeu.„Pececalesĉajungĉ
puterea Domnului la aceia care au respins avertizĉrile Ɣi
mustrĉrileLuiƔiauatribuitMĉrturiileDuhuluiluiDumnezeu
unei surse, pe care nu o considerĉ cu nimic mai presus de
înԑelepciunea omeneascĉ? Ce veԑi putea spune în ziua
judecĉԑii, voi, cei care aԑi procedat astfel ca sĉ vĉ scuzaԑi
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înaintealuiDumnezeu,cĉaԑiîntorsspateledovezilorpecare
El vi leͲa oferit cu privire la faptul cĉ El era prezent în
lucrare?”(Mĉrturiipentrupastori,p.466)
Cred cĉ trebuie sĉ tratĉm cu seriozitate provocĉrile
lui Ellen White. Dacĉ soliile ei nu vin de la Dumnezeu, sĉ
respingempretenԑiaeideafiunmesageralDomnului.Dar
dacĉ soliile ei sunt de la Dumnezeu, trebuie sĉ ascultĉm
foarte,foarteatentlaceeacespuneDumnezeu,deoarecea
respingesoliaei,înseamnĉarespingesolialuiDumnezeu.
Ceînseamnĉoluminĉmaimicĉ?
DacĉcredemcĉDumnezeuinspirĉscrierileSpiritului
Profeԑiei, care este relaԑia corespunzĉtoare dintre aceste
scrieriƔiBiblie?TrebuiesĉneamintimcĉEllenWhiteaspus
cĉ soliile ei au fost date datoritĉ faptului cĉ poporul lui
Dumnezeu nu era un cercetĉtor conƔtiincios al Bibliei, iar
DumnezeuatrimisacestesoliipentruaͲiconduceînapoila
Biblie(Mĉrturii,vol.5,p.665).Prinurmare,rolulscrierilorei
nuesteaceladeaconstituioaltĉBiblie,saudeafiopartea
canonului. Rolul scrierilor ei este acela de a ne conduce la
Biblie, pentru a ne ajuta sĉ înԑelegem mai bine soliile
conԑinute de Scripturĉ. Ellen White a caracterizat propria
lucrare ca fiind o luminĉ mai micĉ menitĉ sĉ conducĉ
poporullaoluminĉmaimare–Biblia(Lucrareadecolportaj,
p.125).RoluleiesteaceladeaîndreptaatenԑiaspreBiblie,
deaneajutasĉînԑelegemBibliaƔideaneajutasĉaplicĉm
principiileBiblieiînvieԑilenoastre.
Este crucial sĉ înԑelegem cu precizie ce anume voia
EllenWhitesĉspunĉatuncicândfoloseatermenuldeluminĉ
maimicĉpentruaexplicarelaԑiadintrelucrareaeiƔiBiblie.
„Mĉrturiilescrise nu au scopul de a oferi o nouĉ luminĉ, ci
de a reînvia în inima noastrĉ impresia adevĉrurilor deja
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descoperitealeinspiraԑiei.DatoriaomuluifaԑĉdeDumnezeu
ƔifaԑĉdesemeniiluiafostprecizatĉcuclaritateînCuvântul
lui Dumnezeu, cu toate acestea, puԑini dintre voi se supun
luminii primite. Prin Mĉrturii, nu este adus un adevĉr
suplimentar, ci Dumnezeu simplificĉ marile adevĉruri deja
oferite Ɣi, prin calea aleasĉ de El, le aduce în atenԑia
poporuluipentruatreziƔiimpresionamintea,astfelîncâtsĉ
nu mai aibĉ nicio scuzĉ cu privire la ele” (Mĉrturii, vol.5,
p.665). Ellen White îƔi înԑelege rolul de a fi un instrument
prin care adevĉrurile deja conԑinute de Biblie sunt
evidenԑiatecumaimultĉclaritate,saumarileadevĉrurideja
oferite sunt simplificate. Scopul ei este acela de a conduce
spreBibliecatemelieatuturoradevĉrurilor.
Dar Ellen White spune de asemenea, „În timpurile
strĉvechi, Dumnezeu leͲa vorbit oamenilor prin gura
profeԑilorƔiapostolilor.Astĉzi,EllevorbeƔteprinMĉrturiile
DuhuluiSĉu.NͲaexistatniciodatĉuntimpîncareDumnezeu
sĉͲbiînveԑepoporulatâtdestĉruitorprecumîlînvaԑĉacum,
cuprivirelavoiaLuiƔicuprivirelacaleapecareEldoreƔte
ca poporul Lui sĉ o urmeze” (Mĉrturii, vol.5, p.661). Prin
urmare,oluminĉmaimicĉnuînseamnĉoluminĉmaipuԑin
importantĉ. Dumnezeu nu vorbeƔte azi cu mai puԑinĉ
seriozitate decât atunci când a vorbit prin intermediul unui
profet. Aceasta înseamnĉ cĉ noi trebuie sĉ definim cu
atenԑie noԑiunea de luminĉ mai micĉ Ɣi luminĉ mai mare,
pentruaînԑelegeceanumesemnificĉƔicenusemnificĉea.
O luminĉ mai micĉ nu înseamnĉ cĉ Dumnezeu
vorbeƔte cu mai puԑinĉ seriozitate în comunicarea cu
poporulSĉu.OluminĉmaimicĉnuînseamnĉcĉDumnezeu
vorbeƔte cu mai puԑinĉ claritate. O luminĉ mai micĉ nu
înseamnĉ o luminĉ mai puԑin importantĉ sau mai puԑin
credibilĉ sau o calitate inferioarĉ a inspiraԑiei. Soliile venite
prin Ellen White erau în aceeaƔi mĉsurĉ cuvântul lui
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Dumnezeu, ca Ɣi soliile venite prin Isaia sau Ezechiel, dar
rolulluiEllenWhiteafostdiferit.
Rolul Bibliei este acela de a explica planul de
mântuire al lui Dumnezeu pentru salvarea omului.
DumnezeuîncearcĉsĉSedescopereomenirii.ElîncearcĉsĉͲ
i dezvĉluie omului calea de a fi salvat de pĉcat Ɣi reaƔezat
întrͲo stare de armonie cu Dumnezeu. Rolul scrierilor lui
EllenWhiteesteaceladeadescopericumaimultĉclaritate
planul mântuirii, deja conԑinut de Biblie. Ea nu ne oferĉ un
nou plan de mântuire. Nu ne prezintĉ o altĉ cale spre cer.
Planul lui Dumnezeu a fost descris în Scripturĉ pentru
oamenii din toate timpurile. Ellen White nu face altceva
decât sĉ explice mai clar acele pasaje ale Scripturii care se
referĉlatimpulnostruƔirĉspundnevoilornoastre.Înacest
sens,luminaeiestemaimicĉ,deoareceneconducespreo
luminĉmaimare.
Unadintreilustraԑiilecelemaielocventepecaream
descoperitͲocuprivirelaaceastĉidee,afostscrisĉdeUriah
Smith, lider proeminent al gândirii adventiste de ziua a
Ɣaptea o lungĉ perioadĉ de timp. „Sĉ presupunem cĉ
urmeazĉ sĉ plecĉm întrͲo lungĉ cĉlĉtorie. Proprietarul unei
corĉbiineoferĉunmanual,spunânduͲnecĉacestaconԑine
suficiente instrucԑiuni pentru cĉlĉtoria noastrĉ Ɣi, dacĉ le
vom respecta, vom ajunge în siguranԑĉ în la destinaԑie. În
timp ce ridicĉm pânzele, deschidem cartea încercând sĉ
învĉԑĉm conԑinutul. Astfel, descoperim cĉ autorul a scris
principiilegeneraledeacԑiuneƔineͲainstruitcâtmaipractic
posibil,abordânddiferiteledificultĉԑicarearputeasĉaparĉ,
pânĉlasfârƔitulcĉlĉtoriei.Autorul,neͲaspus,deasemenea,
cĉ ultima parte a cĉlĉtoriei noastre va fi deosebit de
periculoasĉ; cĉ aspectul coastei este întrͲo continuĉ
schimbare, datoritĉ miƔcĉrilor de nisip Ɣi intemperiilor‚ dar,
pentru aceastĉ parte a cĉlĉtoriei, spune el‚ îԑi voi pune la
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dispoziԑieunpilot,carevavenilatineƔiîԑivadaîndrumĉri
potrivite cu circumstanԑele Ɣi pericolele care ar putea
surveni,iartutrebuiesĉasculԑideel.Urmândinstrucԑiunile
manualului, plecĉm în cĉlĉtorie Ɣi ajungem în perioada
periculoasĉspecificatĉ.AƔacumnisͲapromis,pilotulapare.
Dar, când îƔi oferĉ serviciile, o parte din echipaj se ridicĉ
împotriva lui spunând: „Avem manualul original de
instrucԑiuniƔiacestaestesuficientpentrunoi.Nebazĉmpe
elƔinumaipeel;nudorimnimicdelatine”.Cinerespectĉ
manualul iniԑial de instrucԑiuni în aceste condiԑii? Judecaԑi
dumneavoastrĉ . […] Ceea ce spunem noi este în mod
limpedecĉ:DarurileDuhuluisuntdatepilotuluinostru,care
aremisiuneadeaneconduceînacestetimpuripericuloase
Ɣi, ori de câte ori descoperim manifestĉri veritabile ale
acestor daruri, suntem obligaԑi sĉ le respectĉm, deoarece,
dacĉ nu procedĉm astfel, respingem însuƕi Cuvântul lui
DumnezeucareneporunceƔtesĉleacceptĉm.Prinurmare,
cine este acela care se întemeiazĉ pe Biblie Ɣi numai pe
Biblie? Astfel, noi nu discreditĉm, ci respectĉm Biblia, care
susԑine viziunile; Ɣi dacĉ am refuza sĉ acceptĉm cĉile
prevĉzute pentru mângâierea, edificarea Ɣi desĉvârƔirea
noastrĉ, nu am face decât sĉ fim neascultĉtori Ɣi sĉ
respingem Biblia” (Uriah Smith, „Respingem noi Biblia prin
faptul cĉ susԑinem viziunile?” Review and Herald, 13
ianuarie,1863).
Probabil cĉ aceasta este o modalitate potrivitĉ de a
explicadeosebireadintreoluminĉmaimicĉƔioluminĉmai
mare. Expresia „mai micĉ” nu se referĉ la autoritate,
deoareceautoritateaunuimanualcaredescrieocĉlĉtoriepe
oceanƔiautoritateapilotuluiprovindinaceeaƔisursĉ.„Mai
micĉ” se referĉ la rolul exercitat, deoarece pilotul vine la
bord mai târziu, la sfârƔitul cĉlĉtoriei, pentru aͲi oferi
poporuluiluiDumnezeuocĉlĉuzirespecialĉ.
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Roy Graham a explicat termenul „luminĉ mai micĉ”
întrͲo manierĉ utilĉ. „Luna este denumitĉ de Scripturĉ „o
luminĉ mai micĉ”. btim cĉ luna strĉluceƔte datoritĉ unei
„lumini provenite” de la soare. Dar aceasta nu face ca lunĉ
sĉ parĉ a avea vreo ‚autoritate mai micĉ. Luna îƔi are
propriul ei domeniului Ɣi propria ei misiune încredinԑatĉ de
Dumnezeu. Tot astfel, când Ellen White utilizeazĉ acest
termenpentruaͲƔidescrielucrarea,nuofacedinmodestie
sauumilinԑĉ;eanuspunecĉesteunprofetdincategoriaa
doua;nuspunecĉsoliileeiauoimportanԑĉmaimicĉ,saucĉ
suntmaipuԑinurgentedecâtsoliileprofeԑilorBibliei,cimai
degrabĉ accentueazĉ rolul ei Ɣi al soliilor ei. Lucrarea unui
singur profet nu poate fi comparatĉ cu lucrarea, în
întregime, a numeroƔilor profeԑi din Sfintele Scripturi, a
cĉror luminĉ acumulatĉ strĉluceƔte deͲa lungul secolelor.
Dar, activitatea lui Ellen White Ɣi a profeԑilor au aceeaƔi
sursĉ, iar faptul cĉ lucrarea ei se adreseazĉ în primul rând
Bisericii Adventiste de Ziua a baptea, nu diminueazĉ din
niciun punct de vedere importanԑa rolului ei pentru acest
popor....Eaesteuna,iarprofeԑiicanonicisuntmulԑi.Dar,
atât ea, cât Ɣi ei, au fost însĉrcinaԑi de Duhul Sfânt cu o
misiune specificĉ pentru poporul lui Dumnezeu. Este
important sĉ discernem rolul distinctiv al fiecĉrei categorii”
(RoyE.Graham,„HowtheGiftofProphecyRelatestoGod’s
Word”AdventistReview,14octombrie,1982,p.16,18).
Eu cred cĉ Roy Graham neͲa ajutat sĉ înԑelegem ce
înseamnĉ o luminĉ mai micĉ, îndeosebi în aceastĉ frazĉ:
„Nicio lucrare a unui profet nu poate fi comparatĉ cu
lucrarea, în întregime, a numeroƔilor profeԑi din Sfintele
Scripturi, a cĉror luminĉ acumulatĉ strĉluceƔte deͲa lungul
secolelor”. Oare, nu este posibil ca, lucrarea unui singur
profet, reprezentând o singurĉ luminĉ, sĉ constituie o
luminĉ mai micĉ ce conduce spre lumina mai mare a
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profeԑilor care au precedatͲo? Dacĉ sursa slujirii tuturor
profeԑiloresteaceeaƔi, atunci,autoritatteatuturorprofeԑilor
este acceeaƔi, iar exprresia „mai micĉĉ”, nu se referĉ la
autoritaate. Prin urmaree, „mai mare” trrebuie sĉ se refeere la
efectul cumulativalScrripturilor,adicĉ, lacombinarealu
ucrĉri
mai mu
ultor profeԑi caree au scris sub in
nspiraԑie. Ellen White
W
este un
n profet care scrie aproape de timpul sfârƔitului, în
comparraԑie cu profeԑii ale cĉror scrierri au fost adunaate în
Scripturri. Lumina ei este consideraatĉ mai micĉ, prin
comparraԑie cu luminaa mai mare, ccare strĉluceƔtee pe
parcursul cĉrԑilor Biblieei, unde este accumulatĉ în lucrarea
maimu
ultorprofeԑi.Astffel,„oluminĉmaimicĉ”,nuseaaplicĉ
laautorritateasaulacalitateainspiraԑieei,cilarolulƔisccopul
scrierilo
orluiEllenWhitee.
DintotdeaunaamfostînvĉԑaԑiccĉEllenWhitetreebuie
supusĉ verificĉrii prin intermediul
i
Bibliei, dar ce înseaamnĉ
aceastaa?CumputeauccreƔtiniidinzileleeapostoluluiPavvelsĉ
fiesigurricĉscrisorileluiiveneaudinparttealuiDumnezeu
u?Ce
studiau ei pentru a verrifica soliile lui? Evident, Scripturra lor
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eraVechiulTestament.ScrisorileapostoluluiPavelputeaufi
acceptate dacĉ erau în armonie cu Vechiul Testament. Cu
toate acestea, trebuie sĉ ne amintim cĉ apostolul Pavel a
iniԑiatnoiorientĉridegândire,carepĉreauafiînconflictcu
ideile susԑinute la data aceea. Dar întrebarea crucialĉ era:
contrazicea Pavel sau confirma învĉԑĉtura Vechiul
Testament?AtâttimpcâtnucontraziceaScripturile,elputea
sĉ ia iniԑiativa unor noi orientĉri de gândire. Prin urmare,
vedem cĉ scrierile lui Pavel erau verificate prin intermediul
revelaԑieidintrecut.Deci,cesͲaîntâmplatdupĉcescrierile
apostoluluiPavelautrecuttestulƔiaufostacceptate?Eleau
devenit o parte a standardului, fiind folosite pentru
verificareaviitorilorpretendenԑiaidaruluiprofeԑiei.Scrierile
lui Pavel, alĉturi de alte scrieri ale Noului Testament, sunt
folosite acum pentru verificarea oricĉrei persoane care
pretindecĉaredarulprofeԑiei.
Oare solia lui Ieremia, solia lui Isaia sau solia lui
Ezechielnutrebuiauverificate,larândullor,prinintermediul
scrierilor lui Moise? Dacĉ treceau testul, acestea aveau sĉ
devinĉ o parte a Scripturilor Ɣi sĉ fie folosite dupĉ aceea
pentru verificarea scrierilor ulterioare. Nu este posibil ca
Isaia, Ieremia Ɣi Ezechiel sĉ fi fost, fiecare în parte, lumini
mai mici, care sĉ indice înapoi, spre lumina mai mare deja
datĉprinrevelaԑie?Dardupĉceaufostacceptate,deoarece
au trecut testul, nu au devenit ele o sursĉ de autoritate
pentrupoporulluiDumnezeu?DacĉscrierileluiEllenWhite
au trecut testul, nu îndeplinesc ele acelaƔi rol? Dacĉ Ellen
Whitetrecetestul,atunciesteunprofetadevĉratƔidevineo
sursĉdeautoritate,asemeneaoricĉruiprofetbiblic.
Uniivorobiectaîndatĉ,spunândcĉaceastaarfaceca
scrierile ei sĉ devinĉ o parte a canonului. Nu. Canonul este
închis,iarnoinudorimînniciunfelsĉointegrĉmîncanon,
darînseamnĉaceastacĉeaareomaimicĉautoritatedecât
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profeԑiicanonici?CeputemspunedespreNatan,Ilie,EliseiƔi
Ioan Botezĉtorul? Autoritatea unui mesaj profetic depinde
de revelaԑie Ɣi inspiraԑie Ɣi nu de apartenenԑa la canon.
Soliile acestor profeԑi au venit direct din partea lui
Dumnezeu Ɣi au avut autoritate, deƔi nu au fĉcut niciodatĉ
parte din canon. Aici recunoaƔtem un principiu extrem de
important Ɣi anume cĉ o scriere este canonizatĉ datoritĉ
autoritĉԑii ei; Ɣi nu autoritatea este cea care se datoreazĉ
canonizĉri.Deci,problemacareneintereseazĉ,nuestedacĉ
Ellen White este sau nu canonicĉ, ci dacĉ are autoritate.
Problemacrucialĉseconcentreazĉasupraautoritĉԑii.
Sunt sigur cĉ problemele bisericii primare cu privire
la Pavel erau asemĉnĉtoare celor cu care sͲau confruntat
pionierii Bisericii Adventiste de Ziua a baptea cu privire la
Ellen White. Biserica timpurie sͲa întrebat, cu siguranԑĉ,
astfel:„DacĉplinĉtateadescopeririiavenitprinIsusHristos,
de ce mai trebuie sĉ ascultĉm de acest om numit Pavel?”
Prin urmare, sĉ ne referim la întrebĉrile noastre. „Lumina
maimareavenitînScripturĉ.Decetrebuiesĉascultĉmcu
atâta atenԑie ceea ce ne spune Ellen White? De ce sĉ o
tratĉmcuseriozitate,dacĉplinĉtatearevelaԑieiavenitprin
Scripturĉ?”Probabilcĉ,nunumaiîntrebĉrilesuntsimilare,ci
Ɣirĉspunsurile.
Aceastĉ poziԑie nu neagĉ principiul Sola Scriptura,
deoarece Scriptura însĉƔi ne vorbeƔte despre continuarea
daruluiprofeԑieiînbisericĉ.ScripturaspunecĉvomprimiƔi
alte solii din partea lui Dumnezeu, în acelaƔi fel în care am
primitsoliileprinintermediulprofeԑilorBibliei.
Prinurmare,cumtrebuiesĉabordĉmstudiulBiblieiƔi
al Spiritului Profeԑiei? Biblia trebuie sĉ rĉmânĉ principalul
obiectalstudiuluinostru.Cândstudiemunsubiect,maiîntâi
trebuiesĉcercetĉmBibliaƔisĉcĉutĉmsĉînԑelegemvoialui
Dumnezeu. Apoi, trebuie sĉ cercetĉm scrierile lui Ellen
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d asemenea sĉĉ înԑelegem voiia lui
White Ɣi sĉ cĉutĉm de
pĉce
Dumnezeuasuprasubieectuluiaflatînsttudiu.Numaidup
udiindsoliileluiD
Dumnezeu,puteemsĉ
amprocedatastfel,stu
mĉm propriile noastre opinii Ɣi propriile no
oastre
ne form
interpre
etĉri cu privire la ceea ce spun
ne Dumnezeu. Sĉ
S nu
îndrĉznim sĉ aƔezĉm propriile noastre opinii mai presu
us de
Biblie sau
s de soliile lu
ui Ellen White. Biblia trebuie sĉ
s fie
principaala sursĉ Ɣi teemelia mesajulu
ui nostru. Urm
meazĉ
scrierile
e lui Ellen Whitee Ɣi numai dupĉĉ aceea putem sĉ
s ne
spunem
m cuvântul cu privire la docctrine, la voinԑaa lui
DumnezeuƔilaresponsabilitĉԑilenoastrre.












Uneori,sesugerreazĉcĉEllenW
WhiteînsĉƔiadecclarat
cĉ scrie
erile ei nu sunt necesare pentru
u mântuirea noaastrĉ.
Urmĉto
oareadeclaraԑieaarputeaclarificaaînԑelesulspuselorei:
„Dacĉo
omularfipĉzitllegealuiDumneezeu,aƔacumiͲaafost
datĉluiAdamdupĉcĉdere,aƔacumafo
ostpĉstratĉdeN
NoeƔi
aƔacum
mafostpĉzitĉdeecĉtreAvraam, nuarfifostneceesarĉ
poruncaacircumciziunii. bi,dacĉurmaƔii luiAvraamarfi pĉzit
legĉmântul, al cĉrui semn era circumcciziunea, nu ar fi fost
niciodattĉ atraƔi în idolatrie Ɣi nici nu ar fi fost necesar sĉ
sufere robia Egiptului; dacĉ ar fi pĉstrrat în minte legeea lui
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Dumnezeu,nuarfifostnecesarĉproclamareaeipeSinaisau
scrierea ei pe table de piatrĉ. bi dacĉ poporul ar fi aplicat
principiile Celor Zece Porunci, nu ar fi fost necesare
îndrumĉrile suplimentare date lui Moise” (Patriarhi Ɣi
profeԑi,p.364).CeeacespuneEllenWhiteestecĉDumnezeu
trimitesoliileSaleînfuncԑiedenevoiaomului.Dacĉomular
fifostascultĉtordelegealuiDumnezeuînformaeinescrisĉ,
nuamfiavutnevoiedeatâteaîndrumĉrispecificedateprin
Moise. Fiecare dintre acele solii au fost date din cauza
nevoii, deoarece poporul lui Dumnezeu a avut nevoie de
informaԑii suplimentare. Înseamnĉ aceasta cĉ Cele Zece
Porunci nu erau importante? Sau înseamnĉ cĉ informaԑiile
suplimentare date poporului Israel prin Moise nu au fost
importante,deoarecenueranecesarsĉfifostdate?
Cu mai multĉ siguranԑĉ, putem spune cĉ soliile lui
Isaia Ɣi Ieremia au fost adresate Israelului, datoritĉ
necredincioƔiei lor în ascultarea de voia lui Dumnezeu, aƔa
cumeraexprimatĉaceastaînscrierileluiMoise.Soliilelornu
arfitrebuitdate,dardatoritĉneascultĉriiluiIsrael,leavem
în prezent. Înseamnĉ aceastĉ cĉ ele sunt mai puԑin
importante? Nu sunt ele extrem de importante pentru
studiul Ɣi îndrumarea poporului lui Dumnezeu? Tot astfel,
scrierile lui Ellen White nu ar fi fost date, dacĉ poporul lui
DumnezeuarfifostcredinciossoliilorconԑinuteînScripturĉ.
Dumnezeu nu ar fi trebuit sĉ trimitĉ mai multe solii. Dar
pentru cĉ poporul lui Dumnezeu nu a înԑeles Ɣi ascultat
soliileScripturii,aufosttrimisesoliileei.Acestfapt,faceca
ele sĉ fie mai puԑin importante? Sau sĉ aibĉ o mai micĉ
autoritate? Când Dumnezeu vorbeƔte, o face cu un anumit
scop.biindiferentdeceeacespune,ascultareanoastrĉeste
la fel de importantĉ ca ascultarea poporului Israel faԑĉ de
Isaia sau Ieremia, care vorbeau din partea lui Dumnezeu.
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TrebuiesĉfimatenԑilacuvântulluiDumnezeuƔidispuƔisĉͲl
ascultĉmoridecâteoriîldescoperim.
AreEllenWhiteautoritatedoctrinarĉ?
Este adevĉratĉ afirmaԑia cĉ Ellen White are
autoritate la nivelul sfĉtuirii Ɣi al devoԑiunii, dar nu are
autoritate la nivel doctrinar? Sĉ ne împrospĉtĉm amintirile
privitoare la istoria adventistĉ timpurie. „Când ajungeau în
studiul lor la punctul în care spuneau: ‚Nu mai putem face
nimic’, Duhul Domnului venea asupra mea, eram rĉpitĉ în
viziune Ɣi primeam o explicaԑie clarĉ a pasajului pe care îl
studiam,cuîndrumĉriprivitoarelamodulîncaretrebuiasĉ
lucrĉm Ɣi sĉ prezentĉm în mod eficient subiectul. Astfel a
fostprimitĉluminacareneajutasĉînԑelegemScripturilecu
privirelaHristos,misiuneaLuiƔilucrareaSapreoԑeascĉ.MiͲ
a fost descoperit cu claritate, un fir al adevĉrului care
traversatimpul,pascupas,pânĉlaintrareapeporԑilecetĉԑii
lui Dumnezeu, iar eu leͲam împĉrtĉƔit celorlalԑi îndrumĉrile
pecaremileͲadatDomnul”(SoliiAlese,vol.1,p.206,207).
Când,fraԑiiseaflauînimpasînstudiilelor,datoritĉfaptului
cĉsusԑineauopiniicontradictorii,DuhulDomnuluiorĉpeaîn
viziunepeEllenWhiteƔiexplicapasajelebibliceprivitoarela
Hristos,misiuneaLuiƔilucrareaSapreoԑeascĉ.Acestaeraîn
mod categoric un material doctrinar Ɣi când Ellen White
reveneadinviziuneƔileîmpĉrtĉƔeafraԑilorceeaceiͲaspus
Dumnezeu, avea o mare autoritate. Evident cĉ, la auzirea
soliei venite prin intermediul viziunii, unii erau nevoiԑi sĉ
renunԑe la opiniile lor legate de adevĉr. Se pare cĉ una
dintre funcԑiile darului profetic era aceea de a stabili care
dintreinterpretĉrilebibliceeracorectĉƔicarenu.
„Cumaibinedeunanînurmĉ,DomnulmiͲaarĉtatîn
viziune, cĉ fratele Crosier deԑinea adevĉrata luminĉ cu
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privire la curĉԑirea sanctuarului, ... Ɣi cĉ voinԑa Lui era ca
frateleCrosiersĉscriedespreconcepԑiapecareneͲaexpusͲ
o în „The DayͲStar Extra”, 7 februarie, 1846. Mĉ simt pe
deplin autorizatĉ de cĉtre Domnul, sĉ le recomand tuturor
sfinԑilor acea publicaԑie” (A Word to the Little Flock, p.12).
Aici ne ocupĉm, cu siguranԑĉ, de un material doctrinar. „În
acest timp, cu câteva zile înainte de stabilirea noii date în
1845, Ellen se afla la Carver, Massacusetts, unde a vĉzut în
viziune,cĉvatrebuisĉfimdezamĉgiԑiƔicĉsfinԑiitrebuiesĉ
treacĉprin‚timpulstrâmtorĉriiluiIacov’,careesteînviitor.
ConcepԑiaaceastadesprestrâmtorarealuiIacoveracevacu
totulnou,atâtpentruea,câtƔipentrunoitoԑi”(Ibid.p.22).
„Amcerutsĉfiulĉsatĉsĉdeclar[…]ceeacevĉzusem
înviziunecuprivirelaacestelucruridesprecarevͲamscris.
Suntpedeplindeacordcuvoi,cĉvorfidouĉînvieriliterale,
despĉrԑitedeoperioadĉde1000deani.Deasemenea,sunt
deacordcuvoi,cĉcerurileƔipĉmântulcelnounuvorapare
pânĉ dupĉ învierea Ɣi nimicirea celor rĉi, la sfârƔitul celor
1000deani[…]Voisunteԑidepĉrerecĉceicareseînchinĉla
picioarele sfinԑilor (Apocalipsa 3:9) vor fi în cele din urmĉ
înviaԑi. Aici trebuie sĉ am o pĉrere diferitĉ; deoarece
DumnezeumiͲaarĉtatcĉaceastĉcategorieîireprezentape
ceicaresepretindeauadventiƔti[…].În‚ceasulîncercĉrii’[…]
ei vor Ɣti cĉ sunt pierduԑi pentru totdeauna Ɣi, copleƔiԑi de
groazĉ, se vor închina la picioarele sfinԑilor. De asemenea,
voi sunteԑi de pĉrere cĉ Mihail sͲa ridicat în picioare Ɣi cĉ
timpul încercĉrii a venit în primĉvara anului 1844. Domnul
miͲaarĉtat[…]cĉ[…]ridicareaînpicioarealuiMihail(Daniel
12:1) Ɣi eliberarea poporului Sĉu sunt în viitor” (A Word to
the Little Flock, p.11,12). Aici Ellen White vorbeƔte cu
autoritate despre subiecte care aparԑin în mod clar
domeniuluidoctrinar.
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În continuare, sĉ revedem relatarea uneia dintre
conferinԑele din perioada de început. „Prima noastrĉ
conferinԑĉaavutloclaVolneyînhambarulfr.Arnold.Erau
prezente aproximativ treizeci Ɣi cinci de persoane Ɣi toԑi se
gĉseau în acea parte a Statului. Dar cu greu existau doi
oamenideaceeaƔipĉrere.Fiecarepretindeacuinsistenԑĉcĉ
aredreptate,declarândcĉideileluisuntînconformitatecu
Biblia […]. Fr. Arnold susԑinea cĉ cei 1000 de ani din
Apocalipsa 20 aparԑineau trecutului Ɣi cĉ cei 144.000 îi
reprezentau pe aceia care au înviat odatĉ cu Isus. […] bi în
timp ce înaintea noastrĉ se aflau simbolurile Domnului
nostrujertfitpentrunoiƔierampepunctuldeacomemora
suferinԑele Sale, fr. Arnold sͲa ridicat Ɣi a spus cĉ nu crede
nimicdinceeaceurmeazĉsĉfacem,cĉSacramentelesunto
continuareaPaƔteluiƔitrebuiepracticatedoarodatĉpean.
Aceste deosebiri de pĉreri stranii au aƔezat o grea povarĉ
asupramea,îndeosebicândfr.Arnoldadeclaratcĉcei1000
de ani aparԑin trecutului. Eu Ɣtiam cĉ greƔeƔte Ɣi o mare
tulburare îmi apĉsa sufletul. […] Lumina cerului sĉlĉƔluia
asupramea.CurândampierdutlegĉturacucelepĉmânteƔti.
ÎngerulmeupĉzitormiͲaprezentatuneledintreerorilecelor
aflaԑiacoloƔi,deasemenea,adevĉrulopuserorilorlor.ElmiͲ
a arĉtat cĉ aceste concepԑii discordante, despre care ei
declarau cĉ sunt în acord cu Biblia, erau în acord doar cu
propriile lor opinii despre Biblie Ɣi cĉ trebuie sĉ renunԑe la
ele Ɣi sĉ se uneascĉ în proclamarea soliei celui deͲal treilea
înger. Întrunirea noastrĉ sͲa încheiat în mod victorios.
Adevĉrulabiruit”(SpiritualGifts,vol.2p.97Ͳ99).EllenWhite
primiseinformaԑiiprecisecuprivirelaeroriledoctrinareale
oamenilor prezenԑi la acea întrunire Ɣi de asemenea cu
privirelaadevĉrulopuserorilorlor.DumnezeuiͲaspuscuiîi
aparԑinea fiecare idee. Fraԑii, adunaԑi laolaltĉ, au acceptat
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soliavenitĉdinpartealuiDumnezeucuprivirelasubiectele
doctrinareƔiuniiaurenunԑatlapoziԑialorgreƔitĉ.
„În acel timp, erorile ne asaltau, una dupĉ alta;
pastori Ɣi medici veneau cu noi doctrine. Noi trebuia sĉ
cercetĉm Scripturile cu multĉ rugĉciune, iar Duhul Sfânt
dorea sĉ aducĉ adevĉrul în mintea noastrĉ. Uneori, nopԑi
întregi erau dedicate cercetĉrii Scripturilor Ɣi rugĉciunii
stĉruitoare pentru cĉlĉuzirea lui Dumnezeu. Grupuri de
bĉrbaԑiƔifemeiconsacrateseadunaucuacestscop.Puterea
lui Dumnezeu venea asupra mea Ɣi mĉ fĉcea capabilĉ sĉ
definescînmodclarceanumeesteadevĉrƔiceesteeroare.
Întimpcepuncteledecredinԑĉeraufundamentateînacest
fel,picioarelenoastreerauaƔezatepeotemeliesolidĉ.Am
acceptat adevĉrul, punct cu punct, conduƔi de dovezile
Duhului Sfânt. Eu eram rĉpitĉ în viziune Ɣi îmi erau oferite
explicaԑiile. MiͲau fost descoperite imaginile lucrurilor
cereƔti,asanctuarului,ƔiastfeleramaƔezaԑiînloculîncare
luminastrĉluceaasupranoastrĉînrazedistincteƔilimpezi”
(SlujitoriiEvangheliei,p.302).Încĉodatĉ,observĉmcĉEllen
WhitedefineaadevĉrulƔieroareaîndomeniulpunctelorde
doctrine,prinintermediulsoliilorprimiteînviziune.
„Temeliile credinԑei noastre […] au fost aƔezate la
începutullucrĉrii,prinrugĉciuneƔistudiulCuvântuluiƔiprin
revelaԑie”(SlujitoriiEvangheliei,p.307).Observaԑiceledouĉ
expresii, „prin rugĉciune, studiul Cuvântului Ɣi prin
revelaԑie”.DuhulluiDumnezeu,carevorbeaprinsoliiSĉi,a
ajutat la aƔezarea temeliilor credinԑei noastre. „Erau
favorizate erori serioase în doctrinĉ Ɣi practicĉ […]
DumnezeumiͲadezvĉluitînviziuneacesteeroriƔimͲatrimis
sĉ le arĉt copiilor Sĉi care greƔeau” (Mĉrturii, vol.5,
p.655,656). Aici se aflĉ o dovadĉ limpede cĉ Ellen White a
înԑeles faptul cĉ scrierile ei au o autoritate deplinĉ în
domeniuldoctrinei.
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„Domnul miͲa dat multĉ luminĉ, iar eu doresc ca
poporul sĉ o aibĉ; deoarece Domnul miͲa dat îndrumĉri
pentruacestpopor.Esteluminapecareeitrebuiesĉoaibĉ,
rând cu rând Ɣi precept cu precept, puԑin aici, puԑin acolo.
Aceastatrebuiesĉluminezeacumpoporul,deoareceafost
datĉ pentru a corecta greƔeli ascunse Ɣi pentru a arĉta ce
este adevĉrat. Domnul neͲa descoperit multe lucruri care
evidenԑiazĉadevĉrul,vorbinduͲneastfel:„Iatĉcalea,mergeԑi
peea”(Scrisoarea127,1910).„AmfosttrimisĉdeDomnul,
din loc în loc, ca sĉͲi mustru pe cei ce susԑin aceste false
doctrine”(Evanghelizare,p.610).
Problema asupra cĉreia trebuie sĉ hotĉrâm, nu este
dacĉ Ellen White trateazĉ subiecte doctrinare sau subiecte
pastorale, ci dacĉ tot ceea ce spune ea vine din partea
Domnului.DacĉeavorbeƔtepentruDomnul,atunciDomnul
vavorbiîntermeniipĉstoririi,sfĉtuind,cĉlĉuzindîncurajând
Ɣi va vorbi de asemenea, în termenii doctrinei. Este total
nepotrivitsĉfacemodistincԑieîntreautoritateadoctrinarĉƔi
ceapastoralĉ.
Trebuie sĉ ne asigurĉm cĉ înԑelegem implicaԑiile
depline ale faptului cĉ Ellen White a fost inspiratĉ Ɣi ce
înseamnĉ aceasta pentru noi. „În cĉrԑile mele [Patriarhi Ɣi
profeԕi, Tragedia veacurilor, Hristos Lumina lumii], adevĉrul
estedeclaratƔiapĉratdeun‚AƔaazisDomnul’.DuhulSfânt
a imprimat aceste adevĉruri în mintea Ɣi inima mea, întrͲo
manierĉ la fel de precisĉ ca legea inscripԑionatĉ de degetul
luiDumnezeupetableledepiatrĉ”(SoliiAlese,vol.3,p.122).
Ea spune, de asemenea, „În ceea ce am scris, se aflĉ o
înlĉnԑuire precisĉ a adevĉrului, fĉrĉ sĉ existe nici mĉcar o
singurĉpropoziԑieereticĉ”(SoliiAlese,vol.3,p.52).
Ellen White spune: „Toԑi cei ce cred cĉ Domnul a
vorbitprinsoraWhiteƔicĉEliͲadatosolie,vorfiferiԑide
multedintreamĉgirilecarevorveniînzileledinurmĉ”(Solii
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Alese, vol.3, p.84). Aceasta este o fĉgĉduinԑĉ minunatĉ.
Soliile ei pot constitui o binecuvântare uimitoare, dacĉ le
vomacceptaƔidacĉnuvomîncercasĉevitĉmimpactullor
deplin asupra vieԑii noastre. Dumnezeu a ales sĉ vorbeascĉ
înmodclarƔicuautoritatepoporuluiSĉuînacestezilefinale
aleistorieipĉmântului.LĉudatfienumeleLui!
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DESPREADVENTISM
CeînseamnĉafiadventistdeziuaaƔaptea?
Cuaniînurmĉ,BisericaAdventistĉdeZiuaabapteaa
votat adoptarea a douĉzeci Ɣi Ɣapte de declaraԑii concise,
reprezentândpuncteledecredinԑĉsusԑinuteînmodunanim
decĉtremembriiacesteidenominaԑiuni.Toԑiceicaredevin
membriiaiBisericiiAdventistetrebuiesĉdeclarecĉsuntde
acord cu aceste douĉzeci Ɣi Ɣapte de puncte de credinԑĉ.
Întrebarea este: definesc aceste douĉzeci Ɣi Ɣapte de
declaraԑii, esenԑa credinԑei Adventiste? Ne conduce lectura
acestordoctrine,directîninimaAdventismului?
Consider cele douĉzeci Ɣi Ɣapte de declaraԑii
asemenea unor avanposturi care delimiteazĉ un teritoriu.
Ele ne indicĉ pânĉ unde se întinde terenul aflat în
proprietate Ɣi de unde începe proprietatea învecinatĉ. Ele
definesc elementele distinctive ale Adventismului în raport
cu celelalte grupĉri creƔtine Ɣi ne aratĉ de ce adventiƔti de
ziuaaƔapteanusuntbaptiƔtisauoaltĉbisericĉ.Dar,câtde
multe ne spun aceste indicatoare despre edificiul aflat în
interioruldomeniuluidesemnat?NeconducceledouĉzeciƔi
Ɣapte de declaraԑii la esenԑa a aceea ce înseamnĉ a fi
adventistdeziuaaƔaptea?
Adventismul de Ziua a baptea poate fi definit Ɣi ca
moddeviaԑĉ.Vinerea,nepregĉtimpentruSabat;mergemla
bisericĉ sâmbĉta dimineaԑa Ɣi închidem Sabatul la asfinԑitul
soarelui. Preferinԑele noastre alimentare sunt oarecum
diferite de cele ale unei persoane obiƔnuite cu dieta
americanĉ obiƔnuitĉ. CreƔtem întrͲun mediu cultural
tradiԑionalƔinefamiliarizĉmcustiluldeviaԑĉadventist.Dar,
neajutĉaceastĉculturĉƔiaceststildeviaԑĉsĉînԑelegemce
înseamnĉ a fi adventist de ziua a Ɣaptea? Sau avem nevoie
demaimultpentruapĉtrundeîninimaAdventismului?
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Începuturileadventismului
CândDomnulIsusamuritpentruîntreagaomenire,a
fostasiguratĉmântuireapersonalĉpentrutoԑiceicarealeg
sĉoprimeascĉ?PuteauaveauceniciiluiIsussiguranԑacĉvor
fi mântuiԑi, datoritĉ crucii? Categoric. A existat vreun
adventist de ziua a Ɣaptea care sĉ fi fost prezent acolo, în
preajma crucii? Nu. Deoarece evenimentul crucii a avut loc
cu o mie opt sute de ani înainte de apariԑia Adventismului.
Cutoateacestea,iertareapĉcatelorƔisiguranԑamântuiriiau
fost oferite chiar atunci, pentru toԑi cei care credeau. Prin
urmare,Adventismulnuafostchematlaexistenԑĉpentrua
le oferi oamenilor siguranԑa mântuirii, nuͲi aƔa? Aceasta a
fostrealizatcumultînaintedesĉaparĉvreunadventist.
A existat vreun adventist pe vremea când Domnul
Isus a fost instituit ca Mare Preot al nostru, în sanctuarul
ceresc, ca sĉ mijloceascĉ în favoarea oamenilor pentru
urmĉtoriiomieoptsutedeani?SeparecĉAdventismulnua
fost necesar nici pentru aceastĉ lucrare. Domnul Hristos a
începutsĉînvĉluierugĉciunilenoastreînfumuldetĉmâieal
neprihĉnirii Sale cu mult timp înainte de a fi existat vreun
adventist.LucrareadeslujireaDuhuluiSfântpentruhrĉnirea
Ɣi îngrijireacreƔtinilor în cadrul bisericii nu a avut nevoie în
niciunfeldeexistenԑaAdventismului.
Fĉrĉ îndoialĉ, toate acestea sunt vitale pentru
creƔtinĉtate, iar noi trebuie sĉ le afirmĉm ca fiind foarte
importante pentru noi astĉzi, dar adventiƔtii au moƔtenit
aceste adevĉruri de la alte generaԑii creƔtine. Aceste
adevĉruri au fost instituite fĉrĉ a fi necesarĉ existenԑa
Bisericii Adventiste de Ziua a baptea. Atunci, de ce a fost
necesarAdventismul?
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Apocalipsa 14:7 ne spune sĉ ne „temem de
DumnezeuƔisĉͲIdĉmslavĉ,cĉciavenitceasuljudecĉԑiiLui”.
Dar, ceasul judecĉԑii lui Dumnezeu a început în 1844 Ɣi,
odatĉ cu el, ispĉƔirea finalĉ, curĉԑirea sanctuarului Ɣi
Ɣtergerea pĉcatului. A apĉrut Adventismul în aceastĉ
perioadĉ de timp? Este posibil ca existenԑa Bisericii
Adventiste de Ziua a baptea sĉ fie legatĉ în mod direct Ɣi
strâns de curĉԑirea sanctuarului? Acesta sĉ fie motivul
existenԑei ei? Dar ce înseamnĉ toate acestea? Care este
miezulproblemei?
Marealuptĉ
Satana a pus la îndoialĉ caracterul lui Dumnezeu Ɣi
dreptul Lui de a conduce universul. El spunea cĉ dovada
incapacitĉԑii lui Dumnezeu de a conduce este doveditĉ de
faptul cĉ adat o lege care nu putea fi respectatĉ. Satana a
avut un mare succes în marea luptĉ prin rĉspândirea
acuzaԑiilor lui. El a determinat chiar Ɣi poporul ales al lui
Dumnezeu din timpul Vechiului Testament, sĉ creadĉ cĉ
Dumnezeu este nedrept Ɣi aspru. În marea apostazie de
dupĉ perioada Noului Testament, Satana iͲa convins pe
creƔtinicĉDumnezeulecereanumiteritualuriƔifapte,care
sĉcompletezelucrareasĉvârƔitĉdeDomnulHristoslacruce.
CândcitiԑiBibliaƔiistoriabisericii,aԑiputeaîncepesĉcredeԑi
cĉSatanavacâƔtigabĉtĉlia.
Aceastĉ teamĉ este menԑionatĉ de câteva întrebĉri
exprimate în Daniel 8,13. Cât timp va continua aceastĉ
controversĉ? Cât timp va continua sĉ fie cĉlcat în picioare
numele bun al lui Dumnezeu? Va învinge, în cele din urmĉ,
Satana? Rĉspunsul este dat în versetul 14. Lupta nu va
continua la nesfârƔit. Dupĉ 2300 de seri Ɣi dimineԑi,
sanctuarul va fi curĉԑit. Defĉimarea numelui lui Dumnezeu
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vaînceta.Dumnezeuvafijustificat.Romani3:4formuleazĉ
acestgândfoartebine.„Casĉfigĉsitneprihĉnitîncuvintele
Tale,ƔisĉieƔibiruitorcândveifijudecat”.Înacestcontext,
expresia „gĉsit neprihĉnit” înseamnĉ eliberat de acuzaԑii,
declaratnevinovat,justificat.
Domnul Isus a îndepĉrtat orice suspiciune la adresa
legii Ɣi caracterului lui Dumnezeu, prin cea mai nobilĉ
demonstraԑie care a fost vĉzutĉ vreodatĉ pe pĉmânt. El a
dovedit cĉ legea lui Dumnezeu este bunĉ Ɣi caracterul lui
Dumnezeuesteiubire.Darosingurĉîntrebarestânjenitoare
arĉmasîncĉfĉrĉrĉspuns.Potfiinԑeleumanecĉzute,careƔiͲ
au petrecut jumĉtate din viaԑĉ în rĉzvrĉtire, sĉ trĉiascĉ în
mod real fĉrĉ a continua sĉ se mai rĉzvrĉteascĉ vreodatĉ?
EsteposibilcaIsussĉfiireuƔit,darceilalԑipot?
UniiauexprimatideeacĉjustificarealuiDumnezeua
fost sĉvârƔitĉ la cruce Ɣi cĉ nimic altceva nu ar fi necesar
pentru îndreptĉԑirea lui Dumnezeu Ɣi a guvernĉrii Sale. Dar
dovezilearatĉcuclaritatecĉjustificarealuiDumnezeunua
fostdefinitivatĉlacruce;cĉDumnezeuaƔteaptĉojustificare
finalĉ, înainte de încetarea pĉcatului pe aceastĉ planetĉ.
„Întregul cer aƔteaptĉ ca noi sĉ dovedim justeԑea legii lui
Dumnezeu”. (Review & Herald, 16 aprilie, 1901). Deci,
necesitateadeadovedicĉlegealuiDumnezeuestebunĉƔi
dreaptĉpentruceipĉcĉtoƔi,continuĉsĉexiste.
„Hristos aƔteaptĉ cu o dorinԑĉ nestĉvilitĉ
manifestareacaracteruluiLuiînbisericaSa.Cândcaracterul
luiHristosvafireproduscudesĉvârƔireînpoporulLui,atunci
va veni pentru aͲi declara ca fiind proprietatea Lui”
(Parabolele Domnului Hristos, p.69). Acest citat renumit
spune în mod limpede cĉ cea de a doua venire trebui sĉ
întârzie pânĉ când caracterul lui Hristos va fi vĉzut în viaԑa
celor care se considerĉ a fi poporul Lui. Singurul motiv
posibil al unei asemenea întârzieri în planul lui Dumnezeu
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pentru acest pĉmânt este cĉ, încĉ mai existĉ ceva care
trebuiedemonstratprinpoporulluiDumnezeu,cuprivirela
acuzaԑiileSataneiƔicuprivirelacaracterulluiDumnezeu.
Apocalipsa14:5descrieultimageneraԑiedelocuitori
aipĉmântuluiînaintedevenirealuiIsus.„biînguralornusͲa
gĉsit minciunĉ, cĉci sunt fĉrĉ vinĉ înaintea scaunului de
domnie al lui Dumnezeu”. Aici, Dumnezeu rosteƔte o
fĉgĉduinԑĉincredibilĉ.Elafirmĉcĉvaaducelaexistenԑĉun
poporcaresĉfiefĉrĉvinĉ,adicĉfĉrĉniciunfeldegreƔealĉ.
ÎnHristosLuminalumii,p.671existĉodeclaraԑieclasicĉ:„În
realizarea desĉvârƔirii caracterului poporului Sĉu sunt
implicate onoarea lui Dumnezeu Ɣionoarea luiHristos”. Nu
onoarea sau mântuirea noastrĉ sunt menԑionate aici, ci
numele Ɣi caracterul lui Dumnezeu. El a fĉgĉduit cĉ va
desĉvârƔi pe poporul Sĉu. Oare chiar poate sĉ înfĉptuiascĉ
aceasta? Dacĉ Dumnezeu nu ne poate face desĉvârƔiԑi,
atunci cuvântul Lui este dovedit a fi o minciunĉ, iar Satana
învingeînmarealuptĉ.EuƔordeînԑeles.
„Împlinirea cuvântului Sĉu faԑĉ de noi pune în joc
onoareatronuluiSĉu”(ParaboleleDomnuluiHristos,p.148).
Ori de câte ori Dumnezeu promite ceva, El garanteazĉ
promisiuneafĉcutĉcupropriulSĉunume.VenirealuiHristos
pe pĉmântul nostru implica însuƔi tronul lui Dumnezeu Ɣi
tronul Lui este implicat în ceea ce va realiza El prin ultima
generaԑie. „Fiecare caracter va fi dezvoltat pânĉ la
desĉvârƔire; Ɣi toԑi oamenii vor fi nevoiԑi sĉ treacĉ fie de
partea loialitĉԑii, fie de partea rĉzvrĉtirii. Apoi, va veni
sfârƔitul. Dumnezeu îƔi va justifica legea Ɣi va elibera pe
poporulSĉu”(HristosLuminalumii,p.763).Esteimportantsĉ
evidenԑiemcĉDumnezeuîƔijustificĉpropriulSĉunume,dar
este de asemenea important Ɣi vital sĉ înԑelegem cĉ
justificarea aceasta se va înfĉptui în caracterul poporului
Sĉu.PentrudemonstrareafinalĉaintegritĉԑiicaracteruluiƔi
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alegiiluiDumnezeuestenecesarĉomaturizaredeplinĉ,atât
acaracterelorneprihĉnite,câtƔiacelornelegiuite.Încetarea
pĉcatuluipeacestpĉmântesteînmodevidentdependentĉ
de justificarea lui Dumnezeu, sĉvârƔitĉ odatĉ cu finalizarea
planuluiderĉscumpĉrare.
Este semnificativ faptul cĉ Ellen White numeƔte
aceastĉ lucrare ispĉƔire finalĉ. La cruce sacrificiul a fost
împlinit Ɣi finalizat, dar ispĉƔirea nu a fost încheiatĉ acolo.
Aici este deosebirea dintre Adventism Ɣi celelalte religii
creƔtine. IspĉƔirea este legatĉ de timpul Ɣi modul în care
Dumnezeuvaînvingeînmarealuptĉ,precumƔideurgenԑa
sauamânareaveniriiDomnuluiHristos.Aceastaînseamnĉcĉ
scopul existenԑei Adventismului este acela de a dovedi cĉ
SatanaesteunmincinosƔicĉDumnezeurosteƔteadevĉrulîn
marea luptĉ. Este simplu Ɣi uƔor de înԑeles. Acesta este
mesajulƔiaceastaesteesenԑaAdventismului.
Speranԑaunicĉdeafipentrutotdeaunaînsiguranԑĉ
în faԑa pericolului reapariԑiei rĉzvrĉtirii în univers se va
adeveri numai atunci când nu va mai exista niciodatĉ
posibilitateacacinevasĉacordeatenԑieacuzaԑiilorSatanei,
deoarece acestea au fost deja dovedite false printrͲo
demonstraԑieincontestabilĉ.Bineînԑeles,aceastapresupune
în mod inevitabil implicarea poporului lui Dumnezeu în
demonstraԑie. Rolul nostru este acela de aͲI îngĉdui lui
Dumnezeusĉvinĉînvieԑilenoastrepentruarealizaceeace
Eladeclaratcĉpoatesĉrealizeze–sĉcureԑeinimilenoastre
ƔisĉnefacĉîntrutotulascultĉtorideEl.
Prietenii mei, doriԑi cu adevĉrat ca pĉcatul sĉ ia
sfârƔit pe aceastĉ planetĉ? VͲaԑi sĉturat sĉ auziԑi despre
molestarea copiilor? VͲaԑi sĉturat sĉ auziԑi despre violenԑa
lipsitĉ de sens a rĉzboaielor de agresiune? VͲaԑi sĉturat sĉ
auziԑidesprechinuireaanimalelorcareiͲaufostdateîngrijĉ
omului?VͲaԑisĉturatsĉauziԑidesprenedreptateadincurԑile
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de judecatĉ, unde prea adesea bogĉԑia determinĉ soluԑia
unuicaz?Nuexistĉdecâtunsingurlucrucarevapunecapĉt
acestor probleme, Ɣi anume cea de a doua venire a lui
Hristos.Revolta,demonstraԑiiledeprotestsauboicotĉrilenu
pot rezolva aceste abuzuri. Asemenea mijloace ar putea
uƔura unele dintre suferinԑele noastre, dar nu reprezintĉ
soluԑia în sine. Singura cale de a pune capĉt urâciunii
pĉcatuluiesteaceeadeaͲiîngĉduiluiIsussĉrevinĉ.Vĉrog
sĉ observaԑi cĉ eu nu spun: a aƔtepta ca Isus sĉ revinĉ.
Pentru cĉ El este cel care ne aƔteaptĉ pe noi, nu noi Îl
aƔteptĉmpeel.
Misiunea Adventismului este diferitĉ de misiunea
oricĉrei alte grupĉri creƔtine care a existat vreodatĉ.
Misiunea Adventismului este diferitĉ de misiunea bisericii
creƔtine timpurii, de misiunea valdenzilor, de misiunea lui
MartinLuther.Misiuneanoastrĉesteîntrutotulunicĉ.Eanu
afostîncredinԑatĉniciodatĉunuialtgrupdeoamenidepe
faԑaacestuipĉmânt.MotivulestepurƔisimpluacelacĉnoi
trĉimînZiuaIspĉƔirii,untimpîncarecurĉԑireasanctuarului
este în curs de desfĉƔurare Ɣi în aceastĉ Zi sunt implicate
aspectecuuncaracterunic.
CândpoatereveniHristos?
CeadeadouavenirealuiHristosnupoateavealoc
în mod întâmplĉtor, deoarece este dependentĉ de victoria
luiDumnezeuînmarealuptĉ.Înanii1840,Dumnezeuaadus
la existenԑĉ un popor care a avut o experienԑĉ minunatĉ.
Dar, dupĉ marea dezamĉgire, situaԑia sͲa deteriorat Ɣi
poporul lui Dumnezeu nu a avut curajul sĉ înainteze în
unitate. Ei sͲau fragmentat Ɣi doar câԑiva au supravieԑuit
acelei dificile perioade. Domnul Isus dorea foarte mult sĉ
revinĉ cât mai curând dupĉ 1844, dar nu a putut deoarece
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poporulSĉunuafostunitƔinuaînaintatalĉturideEl.Prin
urmare, Domnul Isus a lĉsat evenimentele în stare de
aƔteptare, aƔa cum se întâmplĉ cu lansarea misiunilor
spaԑialedinFloridacaresuntlĉsateînaƔteptareatuncicând
existĉneregulidefuncԑionareaechipamentului.
Dupĉpatruzecideaniderĉtĉcireprinpustie,Domnul
Isus sͲa adresat din nou poporului Sĉu întrebânduͲl dacĉ
doreƔtesĉînaintezealĉturideEl.Darîncĉodatĉpoporullui
Dumnezeu a dat înapoi. În loc de a se întreba „Ce spune
Cuvântul lui Dumnezeu?”, ei au întrebat, „Ce spun
conducĉtorii noƔtri?” Am petrecut o bunĉ parte a ultimului
secol, negând faptul cĉ noi suntem cei care au întârziat de
fapt venirea lui Hristos cu o sutĉ de ani. Am declarat cĉ
pocĉinԑa înaintaƔilor noƔtri a fost sincerĉ Ɣi cĉ de atunci
încoloamînceputsĉpredicĉmneprihĉnireaprincredinԑĉ.În
realitate, negarea solieide la 1888 este tot atât derealĉ în
prezentcaƔiîn1890.
CarezultataleƔeculuinostrudinanii1890,Hristosa
trebuit sĉͲƔi lase planurile în aƔteptare încĉ o datĉ, de data
aceasta pentru mai bine de un secol. Acum, El adreseazĉ
încĉunapelmiƔcĉriiAdventistedeZiuaabaptea.Domnulne
spunecĉestepregĉtitsĉneiaacasĉdacĉsuntemdispuƔisĉ
înaintĉmuniԑicuEl.Cesevaîntâmpladedataaceasta?Vom
rĉspunde noi întrͲo asemenea manierĉ încât sĉ aducem la
îndeplinireînceledinurmĉplanulLui,sauvomcontinuasĉ
aƔezĉmintereselenoastreegoistemaipresusdejustificarea
luiDumnezeuînmarealuptĉ?
LecԕiidinistorialuiIsrael
Când Dumnezeu a chemat pe Israel sĉ fie poporul
ales,planulLuinueraaceladeaͲipregĉtidoarpeeipentrua
fivrednicidemântuire.DumnezeudoreacapoporulIsraelsĉ
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aducĉmĉrturieînainteatuturornaԑiunilordespreexcelenԑa
caracteruluiƔiaguvernĉriiSale.ScopulexistenԑeiluiIsraela
fostsĉiluminezelumeapentrucatoԑisĉaƔteptecubucurie
venirea lui Isus pe pĉmânt. A reuƔit sau a eƔuat Israel în
misiunea lui? btimcĉei nu au pregĉtit lumea pentru prima
venirealuiHristos.VĉrogsĉobservaԑicĉvenirealuiHristos
aavutlocînciudaeƔeculuilor.AԑisesizatcĉDomnulIsusa
petrecutfoartepuԑintimpîncĉutareaneamurilor–alumii?
Cea mai mare parte a timpului Ɣi energiei lui Isus au fost
investite în efortul de a restabili starea poporului Israel,
conducânduͲi la pocĉinԑĉ. Ei erau poporul prin care
Dumnezeu dorea sĉ lumineze lumea. Prin urmare, Domnul
IsusƔiͲapetrecutceamaimareparteatimpuluiînrealizarea
celei mai dificile lucrĉri – sfĉrâmând zidurile apatiei Ɣi
prejudecĉԑii, pentru aͲi aduce înapoi la ascultarea de
Dumnezeu.
În prezent, scopul existenԑei Adventismului este
identic cu scopul existenԑei lui Israel. Dumnezeu nu îi
pregĉteƔte numai pe adventiƔti pentru a fi vrednici de
mântuire, dar El doreƔte ca noi sĉfim martoriai excelenԑei
caracteruluiƔiguvernĉriiSaleînfaԑalumii.Misiuneanoastrĉ
esteaceeadeapregĉtilumeapentruceadeadouavenirea
lui Hristos. Întrebarea onestĉ care trebuie pusĉ acum este:
ReuƔeƔteAdventismulsĉͲƔiîndeplineascĉmisiunea?
Probabil cĉ putem gĉsi un rĉspuns întrͲun editorial
scris de William Johnsson, în Adventist Review din 3 iulie
1986. În urma unui sondaj de opinie menit sĉ stabileascĉ
atitudinea publicului faԑĉ de Biserica Adventistĉ sͲa constat
cĉ„aproape70%dintreceiintervievaԑispuncĉauauzitsau
cititdesprebisericĉ.Laîntrebarea,celeͲaplĉcutmaimultcu
privirelanoi,52%nuaupututdaniciunrĉspuns.Alԑi21%au
rĉspuns, „Nimic deosebit”. Aceasta înseamnĉ cĉ, 73% din
public nu se poate gândi la nicio caracteristicĉ deosebitĉ
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legatĉ de bisericĉ. Aceastĉ cifrĉ este aproape egalĉ cu
rĉspunsurile date întrebĉrii: ‚Ce apreciaԑi cel mai puԑin la
adventiƔti?’Din nou, 51% nu au dat niciunrĉspuns, iar alte
20% au spus cĉ nu existĉ nimic care sĉ le displacĉ în mod
special. EƔecul bisericii de a proiecta o imagine bine
conturatĉ mĉ îngrijoreazĉ. […] Sunt tulburat de faptul cĉ
ascundemluminanoastrĉsubobroc”.
ÎntrͲun alt sondaj de opinie raportat în Adventist
Review din februarie 1995, doar 53% auziserĉ despre
Biserica Adventistĉ de Ziua a baptea. Pe lângĉ aceasta, a
existat o creƔtere însemnatĉ a numĉrului celor care neͲau
confundatcuBisericaSfinԑilorluiIsusHristosdinZileledepe
UrmĉsaucuMartoriiluiIehova.
Trebuiesĉpunemdinnouîntrebarea:ReuƔimnoiîn
îndeplinirea misiunii noastre de a pregĉti lumea pentru cea
deͲa doua venire a lui Hristos? Adevĉrul cu care ne este
foarteincomodsĉneconfruntĉmestecĉsuntemînpericolul
deaeƔuaexactaƔacumaueƔuatiudeiicudouĉmiideaniîn
urmĉ.
Inspiraԑia expune planul lui Dumnezeu pentru
aceastĉ bisericĉ. „Hristos urmĉreƔte ca ordinea cereascĉ,
sistemulcerescdeguvernĉmânt,armoniadivinĉacerului,sĉ
fie reprezentate în biserica Sa de pe pĉmânt. Prin aceasta
este proslĉvit El în poporul Sĉu” (Hristos Lumina lumii,
p.680). Observaԑi cĉ Dumnezeu este proslĉvit doar atunci
când biserica Sa dezvĉluie înaintea lumii sistemul cerescde
guvernĉmânt. Este acest sistem observabil în prezent în
Biserica Adventistĉ de Ziua a baptea? Nu cumva planurile
omeneƔti reuƔesc prea adesea sĉ prevaleze în detrimentul
voinԑeiexplicitealuiDumnezeupentruaceastĉbisericĉ?
„Poporul lui Dumnezeu are o marelucrare de fĉcut.
[…] Lumea trebuie sĉ vadĉ în biserica lui Dumnezeu,
adevĉrata ordine, adevĉrata disciplinĉ, adevĉrata
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organizare” (Manuscris 30, 1900). Când ne vom îndeplini
misiunea,Isusvaputeareveniînaceastĉlume.„Prinaceastĉ
bisericĉ, iubirea lui Dumnezeu va fi dezvĉluitĉ întrͲo
manifestarefinalĉƔideplinĉînaintealumiicaretrebuiesĉfie
luminatĉ de slava ei” (Mĉrturii pentru pastori, p.50).
Observaԑi cĉ iubirea lui Dumnezeu va fi vĉzutĉ prin
intermediul bisericii. Ea nu va fi vestitĉ de îngeri sau de
pietre, ci de poporul lui Dumnezeu. Prin urmare, succesul
bisericii în reprezentarea caracterului lui Dumnezeu este
foarteimportantĉpentruîncheiereamariilupte.
Biserica noastrĉ nu a reuƔit pânĉ în prezent sĉͲƔi
îndeplineascĉmisiuneadeapregĉtilumeapentrurevenirea
luiHristos.Ceavemdefĉcutînaceastĉsituaԑie?Unadintre
manierele de abordare pe care mulԑi o adoptĉ în zilele
noastre este aceea de a ignora problemele din Biserica
Adventistĉ, orientânduͲse spre extinderea lucrĉrii în lume.
Aceastĉ abordare este atrĉgĉtoare, deoarece Domnul Isus
neͲa poruncit sĉ ducem Evanghelia pânĉ la marginile
pĉmântului Ɣi deoarece în lume existĉ mulԑi oameni care
primescEvanghelia,întimpcebisericaparefoarterezistentĉ
la orice reformaԑiune majorĉ în interiorul ei. Pe de altĉ
parte, dacĉ trecem cu vederea neascultarea din interiorul
bisericii Ɣi ne concentrĉm asupra câƔtigĉrii de suflete,
beneficiemdeomaimareaprecierepentrulucrĉrilebunepe
care le fĉptuim, chiar din partea bisericii însĉƔi. Pe lângĉ
aceasta, prezentarea studiilor biblice Ɣi conducerea
oamenilorlabotezneoferĉosatisfacԑiepersonalĉ.
Daresteaceastĉmanierĉdeabordare,aceeapecare
afolositͲoDomnulHristoscândavenitlapoporulalescare
eƔuase în misiune? El a petrecut trei ani Ɣi jumĉtate
încercând sĉ restabileascĉ situaԑia bisericii Sale iubite care
era în pericolul de a se autoͲdistruge. Dar nu a lucrat
aproape deloc pentru a ajunge la neamurile aflate în lume.
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PrioritateanumĉrulunualuiIsusafostaceeadearestabili
situaԑiapoporuluiSĉu,pentruaͲifaceînstaresĉducĉsolia
adevĉruluilaneamurileaflateînlume.
Regretatul Henry Baasch, care a slujit ca preƔedinte
de conferinԑĉ, ne împĉrtĉƔeƔte un principiu vital Ɣi o
avertizareimportantĉ.„Olucraremuzicalĉestealcĉtuitĉdin
trei pĉrԑi: melodie, ritm Ɣi acompaniament. Toate cele trei
suntesenԑiale,darnuauimportanԑĉegalĉ.Melodiatrebuie
sĉfieparteaceamaiproeminentĉƔisĉnufie acoperitĉde
ritm sau de acompaniament. Evanghelizarea lumii prin
predicarea Ɣi învĉԑarea extensivĉ, prin publicaԑii Ɣi prin
investirea unor sume mari de bani în campanii, construcԑii,
echipamente,cĉlĉtoriiƔialtele–oricâtdevitalearfi–prin
ele însele, nu pot împlini principala însĉrcinare încredinԑatĉ
bisericii rĉmĉƔiԑei. Nu acestea constituie melodia. Ele sunt,
celmult,acompaniamentul.
„Melodia este constituitĉ de ceea ce face sĉ rĉsune
pânĉ de parte, firav la început, dar din ce în ce mai clar,
cântecul biruinԑei asupra pĉcatului, cântecul lui Moise Ɣi al
Mielului, înĉlԑânduͲse sus, tot mai sus, mai aproape Ɣi tot
maiaproapedeModelulceresc,departeƔitotmaideparte
de lume, pânĉ la punctul culminant al dezvĉluirii finale Ɣi
deplineaharuluiSĉumanifestatînvasecaresuntdinlut,dar
caresuntdiferitedetotceeaceestelumescƔimĉrturisescîn
conformitate cu declaraԑia îngerului: „Aici este rĉbdarea
sfinԑilor, care pĉzesc poruncile lui Dumnezeu Ɣi credinԑa lui
Isus”(Apocalipsa14:12).Aceastĉmĉrturievafirostitĉpentru
primadatĉcureferirelaoîntreagĉcomunitatedesfinԑi.
„Laodicea sĉ fie avertizatĉ! Cândva, David sͲa lĉsat
copleƔitdeinfluenԑamagicĉanumĉrului(cf.1Cronici21:1)–
aceastrategieinspiratĉdeSatana,careduceîntrͲomanierĉ
atâtdesubtilĉlamândriaƔimulԑumireadesineceînlocuiesc
în mod amĉgitor calitatea cu cantitatea, adevĉrata valoare
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cu mediocritatea Ɣi sĉrĉcia cu aspectul pompos. Dacĉ
farmecului exercitat de numĉr, mĉrime Ɣi cantitate, i se
îngĉduie sĉ ne amĉgeascĉ, acesta va umple stranele
Laodiceiicu‚copiinelegitimi’Ɣivaînmulԑinumĉrulcelordin
poporul de amestecĉturĉ care, aƔa cum sͲa întâmplat în
vechime,poatestĉvilimarƔulînaintĉriieilaunnou‚KadeshͲ
barnea’.DumnezeunupermitesĉseîntâmpleaƔaceva!
„LaodiceatrebuiesĉͲƔievaluezebinepropriacale!Sĉ
se opreascĉ Ɣi sĉͲƔi facĉ inventarul, sĉ se cerceteze Ɣi sĉ
descopere cu precizie punctul din care a deviat de la
Modelul divin în multiplele ei activitĉԑi: pĉstorire, educaԑie,
lucrare medicalĉ, socialĉ, Ɣi altele. SĉͲƔi mĉrturiseascĉ în
mod deschis neîmplinirile Ɣi sĉ cearĉ iertare, iar apoi sĉͲƔi
trasezedrumulspreviitorînarmoniecusfatuldivin.Sĉpunĉ
capĉtstrategieisubtilearaԑionalismului,carefacecarĉulsĉ
parĉ bine Ɣi fĉrĉdelegea o necesitate, în încercarea de a
‚actualiza’ceeaceesteveƔnicnouƔiviu–întotdeaunacapƔi
niciodatĉcoadĉ.
„DacĉLaodiceanusevasupuneuneiautoͲexaminĉri
onesteƔilaodisciplinĉdesinelipsitedecompromis,asupra
ei se va abate o încercare care va zgudui, va sfĉrâma
rândurile ei Ɣi va spulbera întregul ei edificiu, cu toate
accesoriile ei elaborate Ɣi echipamentele ei costisitoare,
eliberând scena pentru aͲi îngĉdui Domnului ÎnsuƔi sĉ ia în
stĉpânireîmpĉrĉԑiacuoarmatĉalcĉtuitĉprin‚unirea’celor
ale cĉror nume Ɣi chipuri sͲar putea sĉ nu fi fost scris în
vreunregistrudeevidenԑĉalbisericiiƔinicipronunԑatînfaԑa
unui amvon”  (cf. Mĉrturii pentru pastori, p.300; Mĉrturii,
vol. 5, p.80; Romani 9,28). (Our Firm Foundation, martie,
1989).
Sĉneaducemamintecĉaceastĉavertizareputernicĉ
nuvinedinparteavreunuicriticalbisericii,cidinparteaunui
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conducĉtorcareaînԑelesclarceanumeconstituiesuccesul
ƔieƔeculBisericiiAdventistedeZiuaabaptea.
Prioritĉԕi
Misiunea principalĉ a Bisericii Adventiste de Ziua a
baptea este justificarea lui Dumnezeu. Ea va fi îndeplinitĉ
princurĉԑireasanctuaruluiceresc.Dar,înaintecasanctuarul
cerescsĉfiecurĉԑitderaportulpĉcatelor,sanctuarulinimilor
noastretrebuiecurĉԑitdeîntinareapĉcatului,carecontinuĉ
sĉ dezonoreze numele lui Dumnezeu. La încheierea celor
Ɣase mii de ani de luptĉ împotriva minciunilor lui Satana,
victorialuiDumnezeuînmareacontroversĉestelegatĉîntru
totuldeAdventism.
Misiunea secundarĉ a Bisericii Adventiste de Ziua a
baptea este extinderea mondialĉ prin studii Biblice Ɣi
câƔtigarea de suflete. Dacĉ misiunea principalĉ este
înԑeleasĉ Ɣi abordatĉ, cea deͲa doua se va realiza cu deplin
succes.Dardacĉîncercĉmsĉinversĉmacesteprioritĉԑi,aƔa
cumamfĉcutͲodemulԑianiîncoace,vomeƔuamaideparte.
Noi am aƔezat carul înaintea boilor Ɣi, pur Ɣi simplu, sͲa
dovedit cĉ nu merge. Dacĉ dorim ca extinderea misiunii sĉ
reuƔeascĉ, trebuie sĉ rezulte dintrͲo inimĉ consacratĉ Ɣi
ascultĉtoare.
AmintiԑiͲvĉ cĉ eforturile lui Hristos pe pĉmânt au
avutscopuldearestabilistareapoporuluiSĉulaoascultare
din inimĉ. În acelaƔi mod, dezvoltarea noastrĉ trebuie sĉ
decurgĉ dintrͲo ascultare Ɣi o iubire totalĉ, fĉrĉ alte
raԑionamente care sĉ ne îndreptĉԑeascĉ în împlinirea
dorinԑelor egoiste ale inimilor noastre. Considerentele
noastreculturaletrebuieabandonateînstabilireaaceeace
estebinesaurĉu.CelemaimultedintreproblemeleBisericii
Adventiste contemporane sunt rezultatul aƔezĉrii valorilor
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culturalemaipresusde„AƔaziceDomnul”.Vomhotĉrînoi,o
datĉpentrutotdeauna,sĉascultĉmdeDumnezeu,sauvom
continuaînîncercareadeaͲLobligapeDumnezeusĉurmeze
calea noastrĉ? Modul în care rĉspundem la aceastĉ
întrebare va decide succesul sau eƔecul Bisericii Adventiste
deZiuaabaptea.
ApelulluiEzechiel
EzechielatrĉitîntrͲoperioadĉdeapostazieƔiregres
spiritual, iar Dumnezeu iͲa dat un mesaj special pentru
poporul Israel. „Acum, fiul omului, teͲam pus strĉjer peste
casa lui Israel. Tu trebuie sĉ asculԑi Cuvântul care iese din
guraMea,ƔisĉͲiînƔtiinԑezidinparteaMea”(Ezechiel33,7).
„SpuneͲle: ‘Pe viaԑa Mea, zice Domnul Dumnezeu, cĉ nu
dorescmoarteapĉcĉtosului,cisĉseîntoarcĉdelacalealuiƔi
sĉ trĉiascĉ. ÎntoarceԑiͲvĉ! ÎntoarceԑiͲvĉ de la calea voastrĉ
cea rea! Pentru ce vreԑi sĉ muriԑi, voi, casa lui Israel?”
(Ezechiel 33,11). Acesta nu este doar un apel al lui
Dumnezeu pentru poporul Sĉu rĉzvrĉtit din timpul lui
Ezechiel, este apelul Lui pentru poporul Sĉu rĉzvrĉtit din
zilele noastre. Dumnezeu spune: „ÎntoarceԑiͲvĉ înainte de a
fi prea târziu. De ce vreԑi neapĉrat sĉ muriԑi, O, casĉ a
Adventismului?” Putem fi noi, adventiƔtii, cu adevĉrat
credincioƔi în timp ce ignorĉm aceastĉ problemĉ? O parte
din responsabilitatea noastrĉ ca membrii ai bisericii, este
aceea de a contribui la vindecarea bisericii noastre, ca sĉ
poatĉ îndeplini atât misiunea ei principalĉ, cât Ɣi pe cea
secundarĉ. Uneori, bisturiul chirurgului este dureros, iar
procesuldevindecareesteanevoios,darDumnezeulnostru
plindeharesteMareleMedic.
Existĉ chiar acum câteva capcane plasate cu atenԑie
de cĉtre Satana pentru a încerca sĉ submineze procesul de
91

vindecare. Una dintre acestea este evanghelia
compromisului,oevangheliecarespunecĉ,deoareceIsusa
fĉcut tot ceea ce era necesar pentru mântuire, tot ceea ce
trebuiesĉfacemnoiestesĉcredemƔisĉlĉsĉmrestulîngrija
Sa. Astfel, avem asigurarea absolutĉ a mântuirii. Aceastĉ
evanghelie pĉtrunde în Adventism de treizeci de ani Ɣi a
devenitfoarteputernicĉînultimiizeceani.Esteoevanghelie
careoferĉofalsĉasigurarecuprivirelamântuire,deoarece
nepromitecĉputemfimântuiԑicontinuândsĉpĉcĉtuim.Ea
învaԑĉcĉputemignoramicilenoastrepĉcate–pĉcatelecare
neînvĉluie–pentrucĉIsusneiubeƔteînmodnecondiԑionat.
Atât timp cât continuĉm sĉ credem în El ca Mântuitor
personal, vom rĉmâne întrͲo relaԑie mântuitoare cu El,
indiferent de pĉcatele noastre continue. Aceastĉ capcanĉ
poate cauza o pierdere a adventiƔtilor sinceri, mai mare
decâtoricealtĉcapcanĉ.
O altĉ capcanĉ a Satanei este umanismul Ɣi
prioritĉԑile culturale. Aceasta înseamnĉ a decide binele Ɣi
rĉul în virtutea celor mai bune raԑionamente omeneƔti
disponibile. Întreprindem studii Ɣi pe temeiul lor hotĉrâm
ceea ce trebuie sau nu realizat. Apelĉm la cercetĉrile celor
maibuniteologiƔilaceamaibunĉlogicĉ,întimpcelĉsĉmla
o parte sfatul inspirat Ɣi învechit, considerând cĉ este
necesarĉoreinterpretareculturalĉ.
O altĉ capcanĉ este cultivarea unui spirit critic. Unii
înԑeleg cu claritate problemele din bisericĉ Ɣi îƔi petrec tot
timpul cu expunerea Ɣi evidenԑierea pĉcatelor. Satana face
ca aceste persoane sĉ devinĉ negativiste cu privire la tot
ceeavĉd.
biînceledinurmĉ,ceamaisubtilĉdintrecapcanele
Satanei este capcana moderaԑiei. Vrem ca totul sĉ fie
echilibrat; vrem sĉ evitĉm extremele de orice naturĉ.
Înԑelegem cĉ în bisericĉ existĉ anumite probleme, dar
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ascultĉm rapoartele privitoare la sufletele care sunt
convertiteƔitragemconcluziacĉsuntempecaleaceabunĉ.
AvândînvederedezvoltareaƔiprogresulnostru,credemcĉ
lucrurile nu pot fi atât de grave precum par. Problemele
desprecaresevorbeƔtetrebuiesĉfieproblemelealtora,aƔa
cĉ putem sĉ le ignorĉm fĉrĉ motive de îngrijorare. Chiar
dacĉ Ɣcolile Ɣi spitalele noastre întâmpinĉ dificultĉԑi, nu
facem decât sĉ pĉstrĉm tĉcerea –este ceamai sigurĉ cale.
Da, este foarte ispititor sĉ te fereƔti de foc, ca sĉ nu fii în
pericoluldeaarde.
Dar este aceastĉ tĉcere în armonie cu apelul lui
Ezechiel?SuntemnoiniƔtestrĉjericredincioƔidacĉpĉstrĉm
tĉcerea,întimpcevrĉjmaƔulsufletelornoastresecaԑĉrĉpe
ziduri? Sau vom face tot ceea ce putem pentru a salva Ɣi
vindeca biserica noastrĉ? Nu putem aduce o mĉrturie
adventistĉ unicĉ, dacĉ nu avem un mesaj adventist unic.
Evanghelia Adventismului este diferitĉ de evanghelia
CreƔtinismului contemporan. Vom lĉsa noi sĉ moarĉ
evanghelia Adventismului? Modul în care înԑelegem noi
marea luptĉ dintre Hristos Ɣi Satana este întru totul unic.
Vom lĉsa noi aceastĉ înԑelegere sĉ moarĉ datoritĉ tĉcerii
noastre? Modul în care înԑelegem noi relaԑia dintre lege Ɣi
har este unic. Pânĉ Ɣi concepԑia noastrĉ despre reforma
sĉnĉtĉԑiiesteunicĉ,deoarecenoinutrĉimsĉnĉtoscuscopul
deaevitabolilesaudeatrĉimaimult,cipentruaͲIîngĉdui
lui Dumnezeu sĉ sfinԑeascĉ pe deplin sufletul. Pentru ca
Dumnezeu sĉ aibĉ posibilitatea de a învinge în bĉtĉlia care
se dĉ pe terenul minԑii noastre, trebuie sĉ promovĉm cele
mai înalte standarde în stilul de viaԑĉ. Avem o înԑelegere
unicĉ privitoare la profetul modern prin care Dumnezeu
vorbeƔtecuaceeaƔiautoritatecucareavorbitîntrecutprin
apostolulPavel.
93

DorimnoisĉfimadventiƔtideziuaaƔaptea?Suntem
noigatasĉpregĉtimcaleajustificĉriifinaleacaracteruluilui
Dumnezeu?Suntemnoidoritorisĉtrĉimînedificiulînĉlԑatîn
domeniul delimitat de avanposturile punctelor noastre de
credinԑĉ?Preԑulestemare,darrĉsplataestedincolodetot
ceeaceamputeasĉneimaginĉm.
„Dacĉ alergând cu cei ce aleargĉ pe picioare, ei te
obosesc,cumveiputeasĉteieilaîntrecerecuniƔtecai?bi
dacĉ nu te crezi la adĉpost decât întrͲo ԑarĉ liniƔtitĉ, ce vei
face pe malurile îngâmfate ale Iordanului? (Ieremia 12,5).
AstĉzineaflĉmîntrͲoԑarĉapĉciiƔialergĉmcuceicealeargĉ
pepicioare.ÎnainteanoastrĉsuntcaiiƔimalurileIordanului.
Acestaestetimpulnostrudepregĉtire,timpuldeaneîntĉri
caracterele. Dacĉ biserica militantĉ va ajunge vreodatĉ
biserica triumfĉtoare, atunci trebuie sĉ luĉm în serios
numele de adventist de ziua a Ɣaptea. Trebuie sĉ Ɣtim cine
suntem Ɣi de ce existĉm. Trebuie sĉ îndeplinim misiunea
noastrĉ principalĉ Ɣi pe cea secundarĉ, pentru ca eforturile
noastre sĉ poatĉ fi binecuvântate de Dumnezeu. Sĉ ne
rugĉm ca materialul dur al inimii noastre sĉ fie înmuiat,
pentru ca înviorarea ploii timpurii sĉ ne poatĉ conduce la
puternicaploaietârzie.Maipresusdetoate,sĉnerugĉmca
aceastĉgeneraԑiedeadventiƔtideziuaaƔapteasĉfieultima
generaԑiedepeacestpĉmântblestematdepĉcat.
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NATURAP CATULUI
SunttoԑioameniicondamnaԑilanaƔtere?
Pe parcursul ultimilor cincisprezece ani de
discordanԑĉ Ɣi chiar de conflict asupra subiectului
neprihĉnirii prin credinԑĉ, am ajuns la convingerea cĉ
majoritatea concepԑiilor greƔite cu privire la Evanghelie,
izvorĉsc dintrͲo greƔitĉînԑelegere a pĉcatului.Ca sĉ fiu mai
precis, problema crucialĉ ridicatĉ în aceste dezbateri este:
De ce sunt oamenii condamnaԑi ca fiind niƔte pĉcĉtoƔi în
ochii lui Dumnezeu? Suntem noi condamnaԑi, pentru cĉ ne
naƔtemîntrͲolumepĉcĉtoasĉƔiavemonaturĉcĉzutĉ,sau
pentru cĉ am ales sĉ exercitĉm propria noastrĉ naturĉ
cĉzutĉ, rĉzvrĉtinduͲne împotriva voinԑei lui Dumnezeu?
Pornind de la rĉspunsul la întrebarea aceasta, Evanghelia
esteprezentatĉîndouĉversiunitotaldiferite.Semnificaԑiile
dateexperienԑeiîndreptĉԑiriiƔinaƔteriidinnoudiferĉtotîn
funcԑie de rĉspunsul acesta. De asemenea, existĉ pĉreri
diferite, atât cu privire la relaԑia noastrĉ cu Dumnezeu în
momentele în care comitem pĉcate, cât Ɣi cu privire la
posibilitateadeabiruiacestepĉcate.
Eunucredcĉ,dincauzafaptuluicĉnenaƔtemîntrͲo
lume pĉcĉtoasĉ Ɣi avem o naturĉ cĉzutĉ, suntem niƔte
pĉcĉtoƔi condamnaԑi Ɣi pierduԑi. TotuƔi, aceasta este
concepԑia standard despre pĉcat, la care ortodoxismul
protestantaderĉpretutindeniînlumeacreƔtinĉ.Înarticolul
prezent,dorimsĉexaminĉmcâtevadoveziinspirate,folosite
pentruasusԑineconcepԑiacĉnoinenaƔtemînaceastĉlume
ca niƔte pĉcĉtoƔi pierduԑi. Unele dintre aceste dovezi par
foarte convingĉtoare, dar eu cred cĉ inspiraԑia ne oferĉ o
perspectivĉmaivastĉ,ignoratĉadesea.
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PrimulAdam
Probabil cĉ textul cel mai frecvent folosit pentru a
dovedi cĉ oamenii se nasc fiind pĉcĉtoƔi este Psalmul 51:5.
„Iatĉ cĉ sunt nĉscut în nelegiuire, Ɣi în pĉcat mͲa zĉmislit
mamamea”.ObservaԑicĉDavidnudeclarĉcĉafostnĉscut
fiind pĉcĉtos. Unele versiuni ale Bibliei spun astfel, dar
constituie mai degrabĉ o interpretare decât o traducere
corectĉ. Unde altundeva putea fi nĉscut David, decât în
mijlocul nelegiuirii Ɣi al pĉcatului? Mama Ɣi tatĉl sĉu erau
niƔteoamenipĉcĉtoƔi,iarelsͲanĉscutprindureredincauza
pĉcatului lui Adam Ɣi al Evei. David sͲa nĉscut întrͲo lume
pĉcĉtoasĉ, din pĉrinԑi pĉcĉtoƔi. Dacĉ sͲar întâmpla ca un
copil sĉ se nascĉ întrͲo familie de hoԑi, în care hoԑia este
practicatĉ Ɣi promovatĉ de cĉtre pĉrinԑi, am spune cĉ sͲa
nĉscutînhoԑie.ArînsemnaaceastacĉelînsuƔiesteunhoԑ?
Înmodasemĉnĉtor,afinĉscutînpĉcat,nuînseamnĉînmod
automat cĉ cineva este un pĉcĉtos condamnat Ɣi pierdut.
DacĉcircumstanԑeleîncaresenaƔtecinevasuntextremde
nedorite, nu înseamnĉ cĉ acel om va fi în celedin urmĉ, în
modaproapeinevitabil,unpĉcĉtos.
Un alt text se aflĉ în Efeseni 2:3, care spune cĉ noi
„eramdinfirecopiiaimâniei”.Acestversetdeclarĉînmod
clarcĉnaturanoastrĉcĉzutĉ,numeritĉnimicaltcevadecât
mânia lui Dumnezeu. Natura noastrĉ cĉzutĉ nu este
neprihĉnitĉ, iar singurul verdict corect cu privire la ea este
nimicirea.Înmodcategoric,moƔtenireapecareamprimitͲo
delaAdam,nuestebunĉ.
Apoi este pasajul din Romani 5:12Ͳ19, care aƔazĉ în
contrastprimulƔiceldeͲaldoileaAdam.Cugreuarputeafi
exprimatĉaceastĉideemaibinedecâtînversetulal18Ͳlea.
„Astfel dar, […] printrͲo singurĉ greƔealĉ, a venit o osândĉ,
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care a lovit pe toԑi oamenii […] Acest text afirmĉ în mod
indiscutabil cĉ toԑi oamenii sunt osândiԑi datoritĉ pĉcatului
lui Adam. Sunt convins cĉ înԑelesul textului este cel literal.
Apostolul Pavel se exprimĉ prea clar pentru a fi greƔit
înԑeles.
În Spiritul Profeԑiei existĉ mai multe declaraԑii care
prezintĉ aproximativ aceeaƔi idee. „Adam a pĉcĉtuit, iar
copiii lui Adam împĉrtĉƔesc, atât vinovĉԑia lui, cât Ɣi
consecinԑele acesteia” (Credinԑa Ɣi faptele, p. 88).
„MoƔtenirea copiilor este pĉcatul. Pĉcatul iͲa despĉrԑit de
Dumnezeu[…].DeoarecesuntînrudiԑicuprimulAdam,toԑi
oameniiprimescdelaelvinovĉԑiaƔisentinԑadecondamnare
la moarte” (Manuscript Releases, vol.9, p.236). „Fiinԑele
omeneƔti cĉzute […] au moƔtenit vinovĉԑia Ɣi se aflĉ sub
condamnarea morԑii veƔnice” (Ibid., vol.12, p.61). „AceƔti
copiidragiauprimitdelaAdamomoƔtenireaneascultĉrii,a
vinovĉԑieiƔiamorԑii”(Ibid.,vol.13,p.14).
Declaraԑiile citate sunt foarte clare. Cei care se nasc
în aceastĉ lume pĉcĉtoasĉ, primesc de la Adam vinovĉԑia,
pĉcatul,despĉrԑireadeDumnezeuƔimoarteaveƔnicĉ.Mulԑi
auajunslaconcluziacĉexistĉdovezievidentecaresusԑincĉ
încĉ de la naƔtere suntem condamnaԑi Ɣi pĉcĉtoƔi, prin
moƔtenireaprimitĉ de la Adam. Eusunt de acord cĉ sensul
acestordeclaraԑiiestecelliteral,Ɣianume,cĉîntreagalume
ƔifiecareomcaresenaƔteînea,numeritĉ,dedrept,nimic
altcevadecâtcondamnarea.
Dar aici se încheie aceastĉ întreagĉ veche poveste?
Sau este doar o jumĉtate a imaginii de ansamblu? Oare nu
cumvatrebuiesĉstudiempuԑinmaimult,înaintedeatrage
concluziicuprivirelasubiectulacesta?
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CeldeͲaldoileaAdam
În Noul Testament existĉ câteva texte deosebit de
preԑioase, care vorbesc despre lucrarea Domnului Hristos
pentruîntregulneamomenesc.ÎnmodobiƔnuit,eletrateazĉ
modulîncarecelpĉcĉtosbeneficiazĉdeispĉƔire,daruneori
perspectiva este extinsĉ, incluzând întreaga omenire. Unul
dintreacestetexteeste2Corinteni5:14.„Cĉcidragostealui
Hristos ne strânge; fiindcĉ socotim cĉ, dacĉ Unul singur a
murit pentru toԑi, toԑi deci au murit”. Moartea Domnului
Hristos a afectat întrͲo manierĉ foarte semnificativĉ toate
fiinԑeleomeneƔti.AceastaîiincludepeAdamƔipeEva,Ɣiîi
includechiarƔipeCainƔiHitler.DatoritĉmorԑiiispĉƔitoarea
luiHristos,întrͲunfel,toԑiaumurit.
Un alt text se aflĉ în 1 Timotei 4:10, care spune cĉ
Dumnezeu„esteMântuitorultuturoroamenilor,Ɣimaiales
alcelorcredincioƔi”.LucrarealuiDumnezeupentruomenire
atinge obiective mai profunde decât mântuirea celor care
credînDomnulHristos.1Ioan2:2dezvoltĉaceastĉidee.„El
estejertfadeispĉƔirepentrupĉcatelenoastre;Ɣinunumai
pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi”. Lucrarea
rĉscumpĉrĉtoare a Domnului Hristos include, nu numai
pĉcatele celor care sͲau pocĉit Ɣi au crezut în El, ci Ɣi toate
pĉcatelecareaufostcomisevreodatĉ.
Unuldintrecelemaiclaretexteeste2Corinteni5:19.
„Dumnezeu era în Hristos, împĉcând lumea cu Sine,
neԑinânduͲleînsocotealĉpĉcatelelor”.LucrareadeispĉƔire
afostolucraredeîmpĉcare–oînlĉturareabariereloraflate
în calea pĉrtĉƔiei Ɣi a iubirii. Moartea Domnului Hristos iͲa
împĉcat pe toԑi oamenii cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, din
partea lui Dumnezeu nu a existat nicio reԑinere pentru
restaurareaunitĉԑiiƔiaarmonieiedenice.Cutoateacestea,
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singurabarierĉaveasĉfiedinparteaomului,dacĉrefuzasĉ
accepteceeaceDomnulHristosafĉcutpentruel.
Acum, vom reveni la textul care ne vorbeƔte, în
maniera cea mai clarĉ, despre paguba produsĉ neamului
omenesc de cĉtre Adam – Romani 5:18. De data aceasta,
trebuie sĉ citim întregul verset. „Cĉci, dupĉ cum prin
neascultarea unui singur om, cei mulԑi au fost fĉcuԑi
pĉcĉtoƔi, tot aƔa, prin ascultarea unui singur om, cei mulԑi
vorfifĉcuԑineprihĉniԑi”.Câԑioameniaufostcondamnaԑiîn
modautomatdincauzapĉcatuluiluiAdam?Toԑioamenii.Ce
putemspunedespreceicarenicimĉcarnuauauzitvreodatĉ
de Adam Ɣi care nͲau auzit niciodatĉ de raportul biblic al
creaԑiei Ɣi al cĉderii? Se nasc ei totuƔi sub condamnare? În
conformitate cu legea, toԑi oamenii – întregul neam
omenesc–aufostnimiciԑiprinpĉcatulluiAdam.Indiferent
de cunoaƔterea sau alegerea ei, fiecare fiinԑĉ umanĉ a fost
blestematĉprinrĉzvrĉtirealuiAdam.
Dar, aceasta este toatĉ povestea? ÎntrͲun singur
verset,neesteînfĉԑiƔatîntregultablou.Neamulomenescnu
a fost afectat doar de pĉcatul lui Adam, ci Ɣi de viaԑa Ɣi
moartea Domnului Hristos. AceiaƔi „toԑi oamenii”, care au
fost blestemaԑi prin pĉcatul lui Adam, au fost eliberaԑi de
condamnare, prin neprihĉnirea Domnului Hristos. Ca sĉ
exprimĉmînmodsimpluaceastĉidee,ceeaceafĉcutAdam
neamului omenesc, a desfĉcut Domnul Hristos, pentru
acelaƔi neam omenesc. Dar, ce putem spune despre aceia
carenuauauzitniciodatĉdespreDomnulHristossaudespre
raportul biblic al ispĉƔirii? Primesc ei totuƔi acest dar fĉrĉ
platĉ? Din punct de vedere legal, toԑi oamenii – întregul
neamomenesc–aufostîmpĉcaԑicuDumnezeu,prinviaԑaƔi
moartea Domnului Hristos. Indiferent de cunoaƔtere sau
alegere, fiecare fiinԑĉ umanĉ a fost împĉcatĉ prin ispĉƔirea
DomnuluiHristos.
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Unii sunt încurcaԑi de „îndreptĉԑirea” care le este
acordatĉtuturoroamenilor.Unuldintresensurilecuvântului
îndreptĉԑire este „achitare”, însemnând eliberarea de
acuzaԑiile aduse cuiva. Acesta este sensul termenului
„îndreptĉԑire” în Romani 3:4, unde Dumnezeu este
îndreptĉԑit atunci când este supus judecĉԑii. Evident,
Dumnezeu nu are nevoie de iertare, dar are nevoie de
achitare – eliberarea de acuzaԑiile false pe care leͲa adus
Satana asupra Lui. În Romani 5, întreaga omenire este
achitatĉdeacuzaԑiacorectĉderĉzvrĉtire,careafostadusĉ
la adresa tuturor oamenilor. Cu alte cuvinte, neamul
omenesc–Ɣitoԑiceiceaparԑinacestuineam–nusemaiaflĉ
subcondamnare.
Cu privire la aceastĉ idee, existĉ câteva declaraԑii
semnificative ale Spiritului Profeԑiei. „El a redat întregului
neamomenescfavoarealuiDumnezeu”(1SM343).„Neamul
cĉzut a fost ridicat din prĉpastia ruinei în care îl împinsese
pĉcatul,ƔiadusdinnouînlegĉturĉcuDumnezeulcelinfinit”
(St745).„DeƔipĉmântuleraînstrĉinatdecerƔiîmpiedicatsĉ
aibĉlegĉturĉcuel,DomnulIsuslͲaunitdinnoucuuniversul
slavei” (ST 24 noiembrie, 24, 1887). „Domnul Hristos biͲa
întins mâna divinĉ, îmbrĉԑiƔând neamul omenesc” (RH 11
iunie,1889).
Asemeneatextelorbiblice,toateacestedeclaraԑiidin
Spiritul Profeԑiei se referĉ la situaԑia neamului omenesc în
ansamblu. Prin pĉcatul lui Adam, întregul neam omenesc a
fostizolatdecerƔidespĉrԑitdeDumnezeu,darDomnulIsus
a redat favoarea divinĉ aceluiaƔi neam omenesc. Toԑi
oameniiaufostreaduƔiînrelaԑiecuDumnezeu.Înmodclar,
noi nu ne naƔtem despĉrԑiԑi de Dumnezeu, aƔa cum afirmĉ
cei care cred cĉ suntem nĉscuԑi condamnaԑi Ɣi pierduԑi.
Datoritĉ pĉcatului lui Adam, noi suferim multe dintre
blestemelepĉcatului,unuldintreacesteaestenaturacĉzutĉ,
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dar natura cĉzutĉ, în sine, nu înseamnĉ despĉrԑirea,
condamnareasaupierzarea.DeƔiacestedeclaraԑiiinspirate,
nuspuncĉnoinenaƔtemîntrͲostareneprihĉnitĉsausfântĉ,
nici nu spun cĉ începem viaԑa întrͲo relaԑie specialĉ cu
Dumnezeu. Dar, cel puԑin, înseamnĉ cĉ, la naƔtere, nu
suntem condamnaԑi din cauza pĉcatului lui Adam sau din
cauzamoƔteniriinoastrepĉcĉtoase.Condamnareacolectivĉ
din cauza lui Adam este anulatĉ printrͲo achitare colectivĉ
datoratĉDomnuluiHristos.
CuprivirelamodulƔitimpulîncareaintrataceastĉ
achitareînistorianeamuluiomenesc,aveminformaԑiichiar
maispecifice.ÎnGeneza2:17,DumnezeuiͲaspusluiAdamƔi
Evei cĉ, dacĉ vor mânca din pomul oprit, vor muri în ziua
aceea. „De ce nu a fost aplicatĉ pedeapsa cu moartea în
acest caz? Deoarece exista deja o rĉscumpĉrare. Unicul Fiu
al lui Dumnezeu SͲa oferit de bunĉvoie sĉ ia asupra Sa
pĉcatulomuluiƔisĉfacĉispĉƔirepentruneamulcĉzut”(1BC
1082).DecenuamuritAdamƔifiecaremembrualneamului
omenesc, imediat? Deoarece chiar în acea zi, a intrat în
funcԑiuneplanuldemântuire.
„Chiar în clipa în care omul a acceptat ispitele lui
Satana Ɣi a fĉcut tocmai lucrurile pe care Dumnezeu îi
spusesesĉnulefacĉ,DomnulHristos,FiulluiDumnezeu,a
stat între vii Ɣi morԑi, spunând: „Pedeapsa sĉ cadĉ asupra
Mea.Euvoilualoculomului,pentrucaomulsĉaibĉîncĉo
Ɣansĉ” (1BC 1085). Domnul Hristos deja intrase în scenĉ, în
momentul în care Adam a pĉcĉtuit, înainte de a cunoaƔte
ceva cu privire la viitorul teribil al omenirii, ca rezultat al
deciziei sale Ɣi, cel mai important, înainte de a se pocĉi
pentru pĉcatul comis. El a stat între vii (universul ceresc) Ɣi
morԑi (neamul omenesc) Ɣi a luat asupra Lui pedeapsa
morԑii.TotuƔi,acestactnuaînsemnatmântuireapersonalĉ
a lui Adam Ɣi Eva – mântuirea lor urma sĉ aibĉ loc dupĉ
101

pocĉinԑĉ Ɣi dupĉ aducerea unei jertfe personale pentru
pĉcat. Domnul Hristos trata condamnarea legalĉ, care
tocmai se abĉtuse asupra neamului omenesc. În
conformitate cu cele spuse în Romani 6:18, Isus a eliberat
omenirea de condamnarea adusĉ asupra ei prin pĉcatul lui
Adam. Nicio fiinԑĉ umanĉ nu trebuia sĉ suporte vreodatĉ
condamnarea adusĉ asupra ei de cĉtre Adam, deoarece
atuncicândDomnulHristosaplĉtitpedeapsapentrupĉcat,
aceasta a fost plĉtitĉ pentru totdeauna. Cu toate acestea,
nenumĉraԑicreƔtinicredcĉnoinenaƔtemsubcondamnare,
din cauza pĉcatului lui Adam, negând astfel eficienԑa
sângelui ispĉƔitor al Domnului Hristos în tratarea
corespunzĉtoare a problemei pĉcatului lui Adam. Când
DomnulHristosapĉƔitînaceazi,îngrĉdinaEden,iͲaoferit
lui Adam Ɣi întregului neam omenesc, o a doua Ɣansĉ de a
decide,pentrusauîmpotrivaluiDumnezeu.AdamƔineamul
omenesc aprimit o viaԑĉ temporarĉ, pentru a lua o decizie
cuprivirelaviaԑaveƔnicĉ.
„Îndatĉceaexistatpĉcatul,aexistatƔiunMântuitor
[…] Îndatĉ ce Adam a pĉcĉtuit, Fiul lui Dumnezeu SͲa
prezentat pe Sine ca garanԑie pentru neamul omenesc, cu
totatâtdemultĉeficienԑĉînanulareablestemuluipronunԑat
asupravinovĉԑiei,caƔiatuncicândamuritpecruceadepe
Calvar” (1BC 1064). Încĉ o datĉ, înԑelegem cĉ, înainte de
pocĉinԑĉ,aexistatunMântuitor,ceeaceînseamnĉcĉnoinu
avemniciocontribuԑieînprivinԑamântuiriiƔiavieԑiiveƔnice.
Domnul Isus a fĉcut un pas înainte în locul neamului
omenesc. Îndatĉ ce a existat pĉcatul (condamnarea tuturor
oamenilor), a existat un Mântuitor (dreptul la viaԑĉ pentru
toԑi oamenii). Aceasta înseamnĉ cĉ fiecare copil are deja la
naƔtereunMântuitorcarearezolvatproblemavinovĉԑieiƔia
condamnĉrii lui Adam, astfel încât sĉ nu vinĉ pe lume
purtândaceacondamnare.Adamnuafostlĉsat,nicimĉcar
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osecundĉ,sĉsuferesingurcondamnareaƔipedeapsapentru
pĉcat.ÎnmomentulpĉcatuluiluiAdam,DomnulHristosera
dejapregĉtitsĉsalvezeneamulomenescdelanimicire.
Probabilcĉarfibinesĉsubliniemaici,cĉnudiscutĉm
despre îndreptĉԑirea prin credinԑĉ, despre credinԑa în
DomnulIsus,desprepocĉinԑĉsaudesprenaƔtereadinnou.
Dacĉ Adam dorea sĉ aibĉ vreo Ɣansĉ pentru viaԑa veƔnicĉ,
trebuia sĉ parcurgĉ toԑi aceƔti paƔi, pe care trebuie sĉͲi
parcurgĉ,înmodasemĉnĉtor,oricecopil,dupĉceajungela
vârsta la care este responsabil. AceƔtia sunt paƔii necesari
mântuirii noastre. Ceea ce descoperim în declaraԑiile
inspiratepecareleͲamcititestemodulîncareDumnezeua
rezolvat problema unei omenirii aflate sub condamnare Ɣi
subameninԑareadirectĉanimiciriitotale.
Acum putem privi întregul tablou. Suportĉ oamenii
vinovĉԑia,condamnareaƔisentinԑacumoarteadincauzalui
Adam?EsteaceastamoƔtenireadedreptatuturorcopiilor?
Desigur. Toate declaraԑiile citate care îl menԑioneazĉ pe
„primul Adam” sunt adevĉrate. Adam nu ne poate oferi
altceva decât condamnare Ɣi moarte. El nu are de oferit
speranԑĉƔiviaԑĉ.Întrebareacarestrĉbateveacurileeste:Au
fost eliberaԑi cu adevĉrat oamenii de acea condamnare „în
Domnul Isus Hristos”? Cea mai mare parte a teologiei
creƔtine, inclusiv teologia evanghelicĉ actualĉ, rĉspunde
negativ la întrebarea aceasta. În ciuda a ceea ce a fĉcut
Domnul Hristos pe cruce; în ciuda a ceea ce a fĉcut El în
grĉdina Eden pentru Adam Ɣi Eva, majoritatea creƔtinilor
cred cĉ se nasc purtând condamnarea lui Adam – cĉ noi
suntemniƔtepĉcĉtoƔipierduԑiîncĉdelanaƔtere.Unîntreg
sistem doctrinar se întemeiazĉ pe aceastĉ falsĉ credinԑĉ,
careartrebuisĉnefacĉsĉneîndoim,pebunĉdreptate,de
învĉԑĉturileuneiasemeneaevanghelii,atuncicândsereferĉ
laîndreptĉԑire,lasfinԑireƔilasiguranԑamântuiriipersonale.
103

Dar,dacĉesteadevĉratcĉtoԑisuntcondamnaԑiprin
Adam,cumultmaiadevĉratƔimaiimportantestefaptulcĉ
toԑisuntemeliberaԑi,prinDomnulHristos.Dacĉprimaparte
esteadevĉratĉ,atunciadevĉrulgloriosaflatînparteaadoua
este tot atât de adevĉrat. AƔa cum Adam a adus
condamnareaasupratuturoroamenilor,DomnulIsusaadus
eliberareapentrutoԑioamenii,ambeleînafaraimplicĉriisau
a alegerii personale Ɣi ambele în acelaƔi moment, în timp.
Tuturor fiinԑelor omeneƔti leͲa fost datĉ o a doua Ɣansĉ,
pentru a lua o decizie personalĉ cu privire la mântuirea
personalĉ.
Unii ar prefera sĉ sugereze cĉ trebuie sĉ împĉrԑim
Romani 5:18 în douĉ etape cronologice diferite. În prima
etapĉ suntem condamnaԑi prin Adam, iar mai târziu, în cea
de a doua etapĉ, suntem eliberaԑi de acea condamnare.
Aceasta seamĉnĉ puԑin cu întrebarea dacĉ faԑeta unei
monedeapareînaintedecealaltĉfaԑetĉ.Dacĉamputeatĉia
moneda în douĉ Ɣi am separa în timp cele douĉ faԑete,
aceasta ar fi posibil. Dar realitatea este cĉ, atunci când
separĉmofaԑetĉamonedei,decealaltĉ,monedaînceteazĉ
sĉ mai existe. Singura modalitate de a pĉstra valoarea
monedeiesteaceeadeaunidinnouceledouĉfaԑete,atât
în timp, cât Ɣi în spaԑiu. Singura cale ca planul de
rĉscumpĉrare sĉ poatĉ avea vreo valoare este ca prima
faԑetĉ – pĉcatul lui Adam – sĉ fie conectatĉ inseparabil cu
ceadeadouafaԑetĉ–ispĉƔirealuiHristos.Esteimposibilsĉ
vorbim despre un timp în istoria pĉcatului de pe aceastĉ
planetĉ,cândispĉƔireanuaanihilatcondamnareapĉcatului.
Teologia care separĉ condamnarea colectivĉ de achitarea
colectivĉ, în douĉ unitĉԑi izolate, analizând mai întâi prima
parteƔiapoipeceadeadoua,esteoteologiefalsĉ.Intrarea
Domnului Hristos în grĉdina Eden a schimbat pentru
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totdeauna,pentrutoԑioamenii,vinovĉԑiaƔicondamnareape
careAdamleͲatransmisneamuluiomenesc.
Unii cred cĉ declaraԑiile inspirate, care menԑioneazĉ
„primul Adam”, sunt suficiente pentru a dovedi cĉ toԑi
oameniisuntnĉscuԑisubcondamnaredincauzapĉcatuluilui
Adam. Dar, aƔa cum am arĉtat mai înainte, acele declaraԑii
nu sunt suficiente. Dacĉ, întrͲadevĉr ne naƔtem în lumea
aceasta caniƔte pĉcĉtoƔi pierduԑi,atunci avem nevoie deo
declaraԑie inspiratĉ, care sĉ ne spunĉ în mod clar cĉ, noi
suntem condamnaԑi din cauza pĉcatului lui Adam. Fĉrĉ o
asemeneadeclaraԑie,nuexistĉniciotemeliepentruideeacĉ
ne naƔtem ca niƔte pĉcĉtoƔi pierduԑi. Nu este suficient sĉ
dovedim cĉ am primit de la Adam o vinovĉԑie sau cĉ
moƔtenirea noastrĉ este despĉrԑirea de Dumnezeu. Toate
aceste declaraԑii ne pot vorbi despre ceea ce am primit de
drept,delaprimulcapalneamuluiomenesc.Dartrebuiesĉ
ni se vorbeascĉ Ɣi despre ceea ce este cu mult mai
important,Ɣianume,ceeaceamprimitdelaceldeͲaldoilea
Ɣi adevĉratul Cap al neamului omenesc, despre modul în
care El a schimbat pentru totdeauna ceea ce neͲa oferit
primulAdam.
Concluzie
Realitatea practicĉ a acestei dezbateri este cĉ, deƔi
nenaƔtemîntrͲolumecĉzutĉƔiavemonaturĉcĉzutĉ,nune
naƔtem ca pĉcĉtoƔi pierduԑi. Noi devenim niƔte pĉcĉtoƔi
pierduԑi abia mai târziu, printrͲo alegere deliberatĉ de a
pĉcĉtui, atunci când cunoaƔtem deosebirea dintre bine Ɣi
rĉu. E. J. Waggoner a rezumat foarte bine aceastĉ idee în
cuvinteleurmĉtoare:„Oameniinusenascînlume,aflânduͲ
se în mod direct sub condamnarea legii, deoarece în primii
aniaicopilĉriei,nuauniciocunoaƔtereabineluiƔiarĉuluiƔi
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suntincapabilideaînfĉptui,ƔiunaƔicealaltĉ,dareisenasc
cu tendinԑe pĉcĉtoase, moƔtenind pĉcatele strĉmoƔilor lor”
(ST21ianuarie,1889).
O altĉ modalitate de a ne exprima este aceea de a
spune cĉ, la naƔtere, moƔtenim anumite trĉsĉturi de
caracter, care nu sunt întru totul pozitive. Apoi, încĉ din
primacopilĉrie,caracterulsedezvoltĉprinrelaԑiacupĉrinԑii
Ɣicuceilalԑicopii.Peparcursulacesteiperioadeseformeazĉ
unele obiceiuri care, întrͲo anumitĉ mĉsurĉ, pot fi
pĉcĉtoase, dar nu existĉ vinovĉԑie Ɣi condamnare în sens
personal. Dar, mai târziu, caracterul poate fi ales în mod
deliberat. Acesta este momentul în care omul începe sĉ fie
responsabil Ɣi vinovat pentru alegerile sale greƔite. De aici
intrĉ în scenĉ pĉcatul. „Gândurile Ɣi simԑĉmintele formeazĉ
caracterul moral” (ST 310). Caracterul este cel care decide
condamnarea sau mântuirea noastrĉ, nu natura moƔtenitĉ.
Dacĉvomfimântuiԑi,vomluacaracterulcunoi,încer,exact
aƔacumsͲaformatpepĉmânt,darnaturanoastrĉvafitotal
recreatĉ. În predicarea Evangheliei, atenԑia trebuie sĉ se
concentreze întotdeauna asupra formĉrii caracterului, care
este rezultatul a nenumĉrate alegeri personale. Pĉcatul Ɣi
mântuirea vor fi întotdeauna dependente de caracterul pe
careîlformĉm,darniciodatĉdenaturapecareomoƔtenim.
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Pĉcatuloriginar,iertareƕiascultare

Încĉ de când am început dialogurile noastre cu
evanghelicii, în deceniul 1950, a existat o problemĉ care a
ieƔit la ivealĉ în mod regulat – Ce este pĉcatul? În trecut,
rĉspunsul fusese de obicei clar. Pĉcatul este cĉlcarea Legii.
Dar acum nu mai este. Se pare cĉ neͲam îndrĉgostit de
doctrinapĉcatuluioriginar.AceastĉdoctrinĉînseamnĉpurƔi
simplu cĉ suntem condamnaԑi din cauza stĉrii noastre
moƔteniteprinnaƔtere,fiepentrucĉavemonaturĉcĉzutĉ,
fiepentrucĉsuntemnĉscuԑiînfamilialuiAdamcelcĉzut.
Pĉcatuloriginar
DirectoruluiInstitutuluideCercetĉriBiblice(BRI)isͲ
au pus trei întrebĉri: „Oare pĉcatul neͲa degradat
totalmente?Ceputemspunedesprelibertateavoinԑei?Oare
nu suntem capabili sĉ alegem între bine Ɣi rĉu?” El ƔiͲa
început rĉspunsul cu aceste cuvinte: „Nu pot sĉ rĉspund la
celetreiîntrebĉriînacestarticolscurt”.Întrecut,amfostîn
stare sĉ rĉspundem la aceste trei întrebĉri întrͲun articol
scurt,darseparecĉnumaisuntem.
Înceleceurmeazĉseaflĉcâtevadintrecomentariile
lui: „Pĉcatul este o condiԑie umanĉ. […] În inima omului se
aflĉ o vrĉjmĉƔie naturalĉ împotriva lui Dumnezeu, care ne
face incapabili sĉ cĉutĉm Ɣi sĉ facem binele, sau sĉ ne
supunem voinԑei Sale. Noi suntem stĉpâniԑi de dorinԑele
egoiste pĉcĉtoase ale naturii noastre cĉzute. […] Oamenii
trĉiesc sub domnia pĉcatului. […] Noi suntem înrobiԑi de
pĉcat”. TotuƔi, imediat, este dat încĉ un rĉspuns: „Prin
lucrareaDuhuluiSfânt,Dumnezeuacreatîninimaoamenilor
dorinԑa Ɣi dispoziԑia de a alege binele. Acest har divin
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obiƔnuit […] impresioneazĉ fiecare persoanĉ Ɣi readuce la
viaԑĉ libertatea voinԑei, fĉcânduͲi pe oameni în stare sĉͲL
aleagĉ pe Hristos, sau sĉ continue în sclavia lor faԑĉ de
pĉcat”.
Întrebareaeste:Cumputemsĉfimînrobiԑidepĉcat
Ɣi,înacelaƔitimp,liberisĉͲLalegempeHristos?Ceeaceeste
simpluadevenitfoartecomplicat.Autoruldescrierealmente
harulpreventivsauanticipat,ceeaceînseamnĉcĉharuleste
revĉrsat asupra tuturor fĉpturilor omeneƔti, aƔa încât sĉ
poatĉalegesĉfieliberidepĉcat.AceastaestevrĉjmĉƔiafaԑĉ
depĉcatpecareDumnezeuopuneînfiecareomnĉscutpe
aceastĉ planetĉ (Geneza 3,15). Acest har neagĉ orice robie
teoreticĉfaԑĉdepĉcat,pecare,altfel,AdamarfitransmisͲo
urmaƔilorsĉicamoƔtenire(AdventistWorld,mai2011).
Prin anul 1900, în Indiana a apĉrut un grup pe care
noilͲamdenumitmiƔcarea„trupsfânt”(eng.Ͳ„holyflesh”).
Înaceltimp,A.F.Ballengerasusԑinutcĉoameniitrebuiausĉ
fie în totalitate fĉrĉ pĉcat, chiar pânĉ la nivelul naturii lor,
pentruaprimirevĉrsareadeplinĉaDuhuluiSfânt.Aceastaa
fostprimadatĉcândpĉcatulƔilipsapĉcatuluiaufostlegate
de naturĉ, Ɣi nu de caracter. Aspectul cu adevĉrat unic în
miƔcarea trup sfânt nu a fost în primul rând stilul de
închinare, ci mai degrabĉ înԑelegerea adepԑilor ei cu privire
la natura omului, natura lui Hristos, natura pĉcatului Ɣi
naturamântuiriinoastre.
MiƔcarea aceasta a crezut cĉ oamenii sunt pĉcĉtoƔi,
indiferent dacĉ au sĉvârƔit sau nu pĉcate. Ei sunt pĉcĉtoƔi
purƔisimplu,deoarecedeԑinonaturĉumanĉpĉcĉtoasĉ.AƔa
cum au înԑeles ei, faptul de a avea o naturĉ umanĉ
pĉcĉtoasĉîlfacepeomsĉfiepĉcĉtosƔi,prinurmare,cânda
venit pe pĉmântul acesta, Hristos nu a putut sĉ
împĉrtĉƔeascĉ natura noastrĉ pĉcĉtoasĉ. El a fost scutit de
moƔtenirea noastrĉ, având natura fĉrĉ pĉcat a lui Adam
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înaintedecĉdere.Aceastĉnaturĉspecialĉafĉcutposibilca
Isus sĉ trĉiascĉ întrͲo lume pĉcĉtoasĉ, neavând nicio
înclinaԑie interioarĉ spre pĉcat. RecunoaƔteԑi exact aceleaƔi
concepԑii în curentul principal al învĉԑĉturii adventiste din
zilelenoastre?
Pentru susԑinĉtorii trupului sfânt, singura soluԑie
logicĉ pentru situaԑia dificilĉ a omului era o înlocuire
completĉanaturiinoastrecĉzute.Singuramodalitatepentru
a fi declaraԑi fĉrĉ pĉcat Ɣi pentru a rĉmâne fĉrĉ pĉcat ar fi
aceea de a schimba natura noastrĉ cĉzutĉ cu natura
necĉzutĉaluiHristos,nemaiavândnicioînclinaԑieinterioarĉ
spre pĉcat. Ei susԑineau cĉ, din clipa în care are loc acea
schimbare, nu vor mai fi ispitiԑi din interior sĉ pĉcĉtuiascĉ.
Cualtecuvinte,nuputemsĉtrĉimoviaԑĉfĉrĉpĉcatîntrͲo
naturĉcĉzutĉ(iaraceastaesteexactunadintreacuzaԑiilelui
SatanaîmpotrivaluiDumnezeuƔiaLegiiSale).
În1899,S.N.HaskellƔisoԑialui,Hetty,aucerutsfatul
luiEllenWhite.„CândamdeclaratcĉnoicredeamcĉHristos
SͲa nĉscut cu o naturĉ cĉzutĉ, ei au fĉcut sĉ parĉ cĉ noi
credeam cĉ Hristos a pĉcĉtuit. […] Ei cred cĉ Hristos a luat
naturaluiAdamînaintedecĉdere;adicĉElaluatnaturape
care omul a avutͲo în grĉdina Eden Ɣi, astfel, natura Sa
umanĉafostsfântĉ,[…]iaracum,eispun,cĉasosittimpul
special ca noi sĉ devenim sfinԑi în acel sens, iar apoi vom
avea „credinԑa strĉmutĉrii” Ɣi nu vom muri niciodatĉ”
(HerbertDouglass,MesagerulDomnului,p.199).
SfârƔitul miƔcĉrii trup sfânt a avut loc în 17 aprilie,
1901. În acea dimineaԑĉ, Ellen White sͲa trezit Ɣi a scris o
mĉrturie cu privire la ceea ce Domnul îi arĉtase despre
miƔcarea trup sfânt. A doua zi, preƔedintele Conferinԑei
Indiana a cerut permisiunea sĉ se ridice în faԑa întregii
adunĉri a Conferinԑei Generale. El a spus: „Dumnezeu a
vorbit. El spune cĉ a fost greƔit, iar eu rĉspund: Dumnezeu
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are dreptate, iar eu sunt greƔit” (General Conference
Bulletin,23aprilie,1901,p.422).PânĉlasfârƔitulconferinԑei,
întreaga conducere administrativĉ a Conferinԑei Indiana,
împreunĉ cu Comitetul Executiv al Conferinԑei, ƔiͲa semnat
demisia.biastfelsͲaîncheiatmiƔcareatrupsfânt.
Numairecent,pĉcatulƔilipsapĉcatuluiaufostlegate
dinnoudenaturaomului,maidegrabĉdecâtdecaracterƔi,
neavând nicio voce profeticĉ pentru a mustra, aceastĉ
concepԑie a devenit dominantĉ în mijlocul nostru, chiar în
cercurileadventisteconservatoare.
Doctrina pĉcatului originar a intrat în biserica
creƔtinĉ destul de timpuriu. Augustin de Hippo (354Ͳ430
d.Hr.) este considerat de obicei ca fiind arhitectul doctrinei
pĉcatuluioriginar,carespunecĉfiecarefĉpturĉomeneascĉ
esteunpĉcĉtoscondamnatlanaƔtere.ÎnaintedeAugustin,
creƔtiniiaucrezutîngeneralcĉ,deƔidegradareafizicĉafost
moƔtenitĉdetoԑiurmaƔiiluiAdam,vinovĉԑiaeradobânditĉ
numai prin alegerea individualĉ de a pĉcĉtui. O astfel de
concepԑie a condus curând la ideea cĉ dacĉ, nouͲnĉscuԑii
mureauînaintedebotez,fĉrĉƔansacapĉcatuloriginarsĉfie
curĉԑitdinsufletullor,aceƔtiaurmausĉmeargĉîniad.
În ciuda respingerii multor învĉԑĉturi catolice,
reformatoriiprotestanԑimagistrali,îndeosebiJohnCalvin,au
aderat cu putere la concepԑia lui Augustin cu privire la
natura omului. Atât pentru Calvin, cât Ɣi pentru Augustin,
doctrina pĉcatului involuntar fĉcea necesarĉ o doctrinĉ a
mântuirii involuntare. Ca urmare, sͲa nĉscut teoria
predestinaԑiei.Anumiԑioameniurmauafipredestinaԑisĉfie
mântuiԑi,întimpcealԑiisuntpredestinaԑisĉfiecondamnaԑi.
O astfel de concepԑie, înlĉturĉ mântuirea pe deplin din
experienԑapracticĉaomului,deoareceaceaexperienԑĉeste
inevitabilĉ, chiar Ɣi pentru creƔtinul convertit, murdĉrit de
pĉcatuloriginar.Caurmare,mântuireabĉrbaԑilorƔifemeilor
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nu este o eliberare de pĉcat îndeplinitĉ în aceastĉ viaԑĉ
prezentĉ, ci doar o fĉgĉduinԑĉ a unei astfel de eliberĉri în
viaԑaviitoare.
Unii adventiƔti din vremurile moderne au respins
predestinaԑia Ɣi forma concepԑiei lui Augustin cu privire la
pĉcatul originar, dar au acceptat forma concepԑiei
evanghelicepopularecuprivirelapĉcatuloriginar,careduce
laaceeaƔiconcluziefinalĉ,caƔiformaconcepԑieiluiAugustin
– noi suntem condamnaԑi la naƔtere din cauza moƔtenirii
noastre.
NutoԑiprotestanԑiiauacceptatteologialuiAugustin
Ɣi a reformatorilor magistrali. Cei din tradiԑia arminianĉ/
anabaptistĉ au adoptat o concepԑie foarte diferitĉ despre
pĉcatƔivinovĉԑie.Acestegrupĉriaurespinspĉcatuloriginar,
au insistat asupra botezului adulԑilor Ɣi, din mijlocul lor, a
apĉrut miƔcarea lui Wesley în Anglia, cu accentul ei asupra
biruinԑeiasuprapĉcatuluiînviaԑaprezentĉ.
În cele ce urmeazĉ, ne vom îndrepta atenԑia asupra
rezultatelor teologiei pĉcatului originar versus teologia
cĉlcĉriiLegii.
Iertarea
Oswald Chambers a scris: „Dacĉ sunt iertat fĉrĉ a fi
schimbat, iertarea nu numai cĉ este dĉunĉtoare pentru
mine, ci este Ɣi un semn al unei totale slĉbiciuni a lui
Dumnezeu.DacĉnuesteposibilcaiertarealuiDumnezeusĉ
stabileascĉ o ordine a sfinԑeniei Ɣi corectitudinii, iertarea
estecevarĉutĉciosƔirespingĉtor”(BaffledtoFigthtBetter,
p.58).
Poate iertarea sĉ fie cu adevĉrat dĉunĉtoare Ɣi
respingĉtoare? Da, dacĉ devine un înlocuitor al pocĉinԑei Ɣi
mĉrturisirii. Da, dacĉ devine un înlocuitor al vieԑuirii sfinte.
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Da, dacĉ devine singura cerinԑĉ pentru mântuire. Da, dacĉ
devine partea dominantĉ a neprihĉnirii prin credinԑĉ. Iar
iertarea a ajuns sĉ fie toate aceste lucruri în teologia
evanghelicĉpopularĉ.
Un articol recent din revista Review a ridicat o
întrebarecareafostpusĉadeseaînvremurilerecente.„Ce
sͲar întâmpla, dacĉ, de exemplu, am un gând rĉu în minte
sau sĉvârƔesc o faptĉ rea Ɣi, cu o fracԑiune de secundĉ
înaintedeaduceacelgândrĉuînrobiefaԑĉdeHristos,sau
înainte de aͲmi schimba comportamentul, un pian îmi cade
în cap? Sau sunt lovit de o maƔinĉ, sau sufĉr un atac de
cord?” Desigur, recunoaƔtem cĉ acesta este un scenariu
ipoteticclasicpentruasusԑineiertareaînaintedepocĉinԑĉ.
Articolul a continuat: „Israelul din vechime avea
jertfele zilnice (dimineaԑa Ɣi seara). […] Acest fapt ne
conducelaconcluziacĉnuexistĉniciuntimpîncaresĉnufie
nicio jertfĉ”. Cu alte cuvinte, iertarea este acordatĉ
continuu, chiar Ɣi fĉrĉ pocĉinԑĉ. „Toate acele jertfe erau
aduse pentru cei care aveau nevoie de ispĉƔire, pânĉ când
puteausĉsepocĉiascĉƔisĉaducĉojertfĉînmodpersonal”.
Apoi,estedatexemplulluiHristoscareSͲarugatpentrucei
ceÎlchinuiau,cerândsĉfieiertaԑi,deoarecenuƔtiaucefac.
TotuƔi,înarticolnuesteniciomenԑiunecuprivirelafaptulcĉ
majoritatea celor pentru care SͲa rugat El nu vor fi iertaԑi
niciodatĉ(AdventistReview,27ianuarie,2011).
AcestarticolafostoîncercareimplicitĉƔiforԑatĉde
adovedicĉputemfiiertaԑiînaintedeanepocĉi.TotuƔi,noi
avem un cuvânt clar din partea lui Dumnezeu cu privire la
felul în care trateazĉ El problema unui scenariu ipotetic al
pĉcatuluiurmatdemoarte.
„Satana a cĉutat sĉ vĉ facĉ sĉ suferiԑi Ɣi sĉ vĉ
distrugĉ, chiar pânĉ acolo încât sĉ vĉ ia viaԑa, dar
Mântuitorul vostru vͲa ocrotit din nou Ɣi din nou, ca nu
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cumvasĉfiԑinimiciԑi,atuncicândinimavoastrĉeraplinĉde
o furie satanicĉ” (Mĉrturii, vol.5, p.338). „Îngerii nu îl lasĉ
niciodatĉpecelispititsĉfieopradĉpentruvrĉjmaƔulcarear
nimici sufletele oamenilor, dacĉ i sͲar îngĉdui. Atâta vreme
cât existĉ speranԑĉ, atâta vreme cât ei se împotrivesc
DuhuluiSfântspreruinalorveƔnicĉ,oameniisuntocrotiԑide
fĉpturile cereƔti inteligente” (Our High Calling, p.23). „Dacĉ
ei cedeazĉ vrĉjmaƔului, Ɣi nu fac niciun efort spre a i se
împotrivi,îngeriiluiDumnezeunupotfacemaimult,decât
sĉ ԑinĉ în frâu oƔtirea lui Satana, pentru ca îngerii lui sĉ nu
nimiceascĉ, pânĉ când celor aflaԑi în pericol li se dĉ mai
multĉ luminĉ, pentru aͲi determina sĉ se trezeascĉ Ɣi sĉ
priveascĉ spre cer spre a primi ajutor” (Mĉrturii, vol.1,
p.345).
În locul unei construcԑii teologice forԑate pentru a
dovedi cĉ iertarea este posibilĉ înainte de pocĉinԑĉ,
DumnezeufĉgĉduieƔtecĉnuîivaîngĉduiluiSatanasĉpunĉ
capĉt vieԑii acelora pentru care existĉ speranԑĉ, pânĉ când
acei oameni au o Ɣansĉ de a recunoaƔte pĉcatul Ɣi de a se
pocĉi.
Oare nu ne vorbeƔte Evanghelia despre mult mai
multe lucruri, decât despre iertare? Oare nu este iertarea
doar poarta de intrare spre inima Evangheliei? Biblia ne
aminteƔtecĉsuntempĉcĉtoƔicutoԑii.NoitoԑivremƔiavem
o nevoie disperatĉ de o înnoire. Noi vrem sĉ încetĉm a
pĉcĉtui,sĉtrĉimcaƔicumnuamfipĉcĉtuitniciodatĉ.Avem
nevoiedeocampaniecreƔtinĉdecurĉԑenie,încareareloc
reciclarea,înnoirea,revitalizarea,refacerea,redeƔteptareaƔi
reforma.
Reformatorii Ɣi Ellen White au susԑinut cĉ, atunci
când Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este citit cu inima
deschisĉ, ca Ɣi când Dumnezeu ÎnsuƔi SͲar afla în încĉpere,
vorbinduͲne, în acest Cuvânt al lui Dumnezeu se aflĉ o
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putere transformatoare. Cuvântul lui Dumnezeu este viu Ɣi
lucrĉtor. Apostolul Ioan fĉgĉduieƔte cĉ dragostea lui
DumnezeuestefĉcutĉsĉfiedesĉvârƔitĉînaceiacarepĉzesc
Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne dĉ
putere,pentruaͲlbiruipecelrĉu.
„PrincareElneͲadatfĉgĉduinԑeleLuinespusdemari
Ɣiscumpe,caprinelesĉvĉfaceԑipĉrtaƔifiriidumnezeieƔti,
dupĉceaԑifugitdestricĉciuneacareesteînlumeprinpofte.
Deaceea,daԑiͲvĉƔivoitoatesilinԑelecasĉuniԑicucredinԑa
voastrĉ fapta; cu fapta, cunoƔtinԑa; cu cunoƔtinԑa,
înfrânarea;cuînfrânarea,rĉbdarea;curĉbdarea,evlavia;cu
evlavia,dragosteadefraԑi;cudragosteadefraԑi,iubireade
oameni”(2Petru1:4Ͳ7).
Evanghelia vorbeƔte despre mult mai multe lucruri
decâtdespreiertare,oricâtdeimportantĉarfiiertarea.Dar
în concepԑia pĉcatului originar, pĉcatul este la fel de
constantprecumesterespiraԑia,ceeaceînseamnĉcĉavem
nevoie de o iertare constantĉ, atâta vreme cât avem o
naturĉcĉzutĉ,iarfaptulacestafaceiertareasĉfieparteacea
mai importantĉ din Evanghelie. Auzim mult despre har Ɣi
dragoste în zilele noastre, iar ambele sunt imens de
importanteînprocesulmântuirii,darînadventismulmodern
este neglijatĉ întrͲo mare mĉsurĉ o componentĉ mai
importantĉ.
Ascultarea
Priviԑi la verbele din primele douĉ capitole din
Geneza.Dumnezeu„acreat”,„avĉzut”,„azis”,„afĉcut”,„SͲ
a odihnit”, „a rânduit”, „a suflat”, „a binecuvântat”, „a
despĉrԑit”, „a sfinԑit”, „a sĉdit”. Abia la Geneza 2:16.17,
ajungem laprima folosire a cuvântului „poruncĉ”. „Domnul
Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poԑi sĉ mĉnânci
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dupĉ plĉcere din orice pom din grĉdinĉ; dar din pomul
cunoƔtinԑei binelui Ɣi rĉului sĉ nu mĉnânci, cĉci în ziua în
careveimâncadinel,veimurinegreƔit”.Observaԑicĉprima
folosire a cuvântului „poruncĉ” apare o datĉ cu prima
prezentareaconceptuluidemoarte.Geneza2nearatĉcĉ,în
paradisul de dinaintea cĉderii, chiar înainte sĉ fi existat
moartea, viaԑa depindea de respectarea poruncii date de
Dumnezeu.
Observaԑi cĉ Ɣarpele iͲa zis Evei: „Oare a zis
Dumnezeu cu adevĉrat: ‘Sĉ nu mâncaԑi din toԑi pomii din
grĉdinĉ?’”(Geneza3:1).ObservaԑiverbulfolositdeƔarpe.El
aîntrebatͲopeEva:„OareazisDumnezeu?”Elafolositun
cuvântdiferitde„poruncĉ”,odeosebiresubtilĉ,darcrucialĉ,
deoarece„azice”estemaipuԑinemfaticdecât„poruncĉ”.
Observaԑi cuvintele rostite de Dumnezeu, dupĉ ce
Adam Ɣi Eva au pĉcĉtuit. „Fiindcĉ ai ascultat de glasul
nevestei tale, Ɣi ai mâncat din pomul despre care îԑi
poruncisem: ‘Sĉ nu mĉnânci deloc din el’” (Geneza 3:17).
Domnulafolositverbul„aporunci”,acelaƔiverbpecarelͲa
folositînGeneza2,16.PrimafolosireînScripturĉaverbului
„aporunci”aratĉpurƔisimplucâtdemareeralegĉturaîntre
ascultareƔiviaԑĉ,neascultareƔimoarte.Ascultareanuesteo
opԑiune,nuafostînEden,Ɣinuesteacum.Esteoporuncĉ,
iar cei ce vor avea viaԑa veƔnicĉ în El vor asculta poruncile
Sale.„FericedeceicepĉzescporuncileSale,casĉaibĉdrept
la pomul vieԑii, Ɣi sĉ intre pe porԑi în cetate!” (Apocalipsa
22:14–versiuneaenglezĉ).
„CeamaiînaltĉcalificarepentruoriceomaflatîntrͲo
poziԑiederĉspundereesteaceeadeaascultanecondiԑionat
CuvântulDomnului.EliseiputeasĉͲƔiexercitecapacitateade
a raԑiona cu privire la orice alt subiect, dar nu cu privire la
acelacarenuadmiteaniciunraԑionament.Elurmasĉasculte
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cuvântul Domnului oricând Ɣi în orice loc” (Youth’s
Instructor,28aprilie,1898).
Observaԑi cu atenԑie. Capacitatea de a raԑiona este
legitimĉ în toate celelalte domenii, cu excepԑia ascultĉrii.
Când avem de a face cu poruncile clare ale lui Dumnezeu,
raԑiunea iese în afara domeniului, deoarece raԑiunea
încearcĉ sĉ revizuiascĉ poruncile neplĉcute. Ce sͲar fi
întâmplat,dacĉAvraamarfirevizuitporuncaluiDumnezeu
deaͲladucejertfĉpefiullui?
UneditorasociatalrevisteiReviewascosînevidenԑĉ
undomeniualraԑiunii.„Oarenuesteuncontrastciudat?Pe
deoparte,BisericaAdventistĉdeZiuaabapteaseroagĉ–Ɣi
bineface–pentruredeƔteptareƔireformĉ.Pedealtĉparte,
în timpul adunĉrii de sfârƔit de an a Diviziunii America de
Nord,câԑivapreƔedinԑideconferinԑĉaumerslamicrofonƔi
au raportat o scĉdere a veniturilor din zecime” (Adventist
Review,16decembrie,2010).EllenWhiteascris:„Unmotiv
pentru care existĉ o aƔa de mare secetĉ cauzatĉ de lipsa
Duhului lui Dumnezeu este acela cĉ aƔa de mulԑi Îl jefuiesc
peDumnezeu”(Mĉrturii,vol.5,p.734).
Adventist World a raportat cĉ anul 2009 „a fost al
doilea an în care zecimea (din America de Nord) a scĉzut”
(ianuarie,2011).Zecimeascadecuaproximativ2%pean,în
ciuda faptului cĉ numĉrul de membri creƔtecuaproximativ
2%pean.ProblemaprincipalĉlegatĉdedĉruireînAmerica
de Nord nu este cauzatĉ de faptul cĉ membrii economicoƔi
dĉruiescmaipuԑindecâtauobiƔnuit.Problemaestecĉmulԑi
membrinudĉruiescnimic.
Acesta este doar un exemplu cu privire la accentul
micƔorat asupra ascultĉrii Ɣi poruncilor lui Dumnezeu, din
cauzafriciinoastrecolectivedelegalismƔidefaptelelegii.În
cele ce urmeazĉ se aflĉ un alt exemplu cu privire la teama
noastrĉgreƔitĉdeascultare.
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„Pânĉacum,numaipuԑinisuntsuficientdeinteresaԑi
sĉînԑeleagĉcâtdemareestelegĉturadintreobiceiurilelor
în dietĉ Ɣi sĉnĉtatea, caracterul, capacitatea lor de a fi
folositori în lumea aceasta Ɣi destinul lor veƔnic” (Mĉrturii,
vol.1,p.488Ͳ489).
GândiԑiͲvĉ la ce spun unii cercetĉtori întrͲun studiu
publicatînProceedingsoftheNationalAcademyofSciences.
„Schimbĉrileamplealestiluluideviaԑĉ,inclusivodietĉmai
bunĉƔimaimultexerciԑiufizic,potducenunumailaostare
fizicĉmaibunĉ,ciƔilaschimbĉrirapideƔidramaticelanivel
genetic”. ÎntrͲun mic studiu, cercetĉtorii au urmĉrit treizeci
de bĉrbaԑi cu un risc scĉzut de cancer de prostatĉ. Bĉrbaԑii
autrecuttimpdetreiluniprinschimbĉrimajorealestilului
deviaԑĉ.Dupĉceletreiluni,bĉrbaԑiiînregistraserĉschimbĉri
de activitate ale aproximativ 500 gene, incluzând 48 care
erau activate Ɣi 453 care au fost dezactivate. Activitatea
genelorcareprevinboalaacrescut,întimpceunnumĉrde
gene care promovau boala, inclusiv cele implicate în
canceruldeprostatĉƔisân,aufostdezactivate.
Atât de adesea, oamenii spun: „Oh, este în toate
genele mele. Ce pot sĉ fac?” Ei bine, se pare cĉ puteԑi fi
capabilisĉfaceԑimult.Înnumaitreiluni,puteԑisĉschimbaԑi
sute de gene, pur Ɣi simplu schimbând alimentele Ɣi modul
deviaԑĉ.Ceeaceesteatâtdeincredibilcuprivirelastudiul
acesta este faptul cĉ paƔii reformei sĉnĉtĉԑii pe care iͲau
fĉcutbĉrbaԑiiaceƔtiaiͲauschimbatlaniveldeADN!
Oare ne aminteƔte acest fapt ceva despre ceea ce
Dumnezeu iͲa spus lui Israel? „El a zis: dacĉ vei asculta cu
luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tĉu, dacĉ vei
faceceestebineînainteaLui,dacĉveiascultadeporuncile
Lui,ƔidacĉveipĉzitoatelegileLui,nutevoilovicuniciuna
dinbolilecucareamlovitpeegipteni;cĉciEusuntDomnul,
caretevindecĉ’”(Exod15:6).
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Autorul studiului a spus: „Descoperim din ce în ce
mai mult cĉ situaԑia nutriԑiei Ɣi expunerile la mediu ale
pĉrinԑilor Ɣi chiar ale bunicilor noƔtri pot influenԑa riscul
nostruviitordeaneîmbolnĉvi”.
În 30 octombrie, 2010, Newsweek a raportat:
„ExperienԑeledeviaԑĉalebunicilorƔichiaralestrĉbunicilor
le modificĉ ovulele Ɣi sperma întrͲo modalitate atât de
persistentĉ, încât modificarea le este transmisĉ copiilor,
nepoԑilorlorƔimaideparte.AceastaestenumitĉmoƔtenire
epigeneticĉ transgeneraԑionalĉ: fenomenul prin care ceva
dinmediumodificĉnunumaisĉnĉtateapersoaneiexpusela
acesta, ci Ɣi pe aceea a urmaƔilor ei”. Vĉ amintiԑi de
comentariul lui Dumnezeu cu privire la pĉcatele pĉrinԑilor
care le sunt transmise copiilor pânĉ în a treia Ɣi a patra
generaԑie?
ÎntrͲunexperiment,oameniideƔtiinԑĉaustralieniau
hrĉnit Ɣobolani masculi sĉnĉtoƔi cu alimente bogate în
grĉsimi. Cum era de aƔteptat, Ɣobolanii sͲau îngrĉƔat, au
crescut în greutate Ɣi au dezvoltat rezistenԑa la insulinĉ Ɣi
intoleranԑalaglucozĉ–înesenԑĉ,diabetuldetip2.„Ceeace
a atras atenԑia oamenilor de Ɣtiinԑĉ au fost puii femelĉ ai
acestor Ɣobolani din a treia generaԑie; deƔi mamele aveau
greutate normalĉ Ɣi au consumat alimente sĉnĉtoase în
timpulgestaԑiei,puiifemelĉaimasculilorcuodietĉbogatĉ
în grĉsimi au dezvoltat ei înƔiƔi rezistenԑĉ la insulinĉ Ɣi
toleranԑĉlaglucozĉcândauajunslamaturitate–deƔinuau
consumat ei înƔiƔi niciodatĉ o dietĉ bogatĉ în grĉsimi”.
Aceasta mĉreƔte „posibilitatea intrigantĉ ca obezitatea
epidemicĉ a copiilor sĉ fie cel puԑin parԑial cauzatĉ de
modificĉrile spermei pĉrinԑilor care au consumat alimente
bogate în grĉsimi”. Oare ar putea faptul acesta sĉ explice
motivul pentru care obezitatea copiilor mici „a crescut cu
73%din1980?”Cualtecuvinte,felulîncaremĉnâncĉtinerii
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înaintedeaajungepĉrinԑiîiafecteazĉpecopiiipecareîivor
aveaîntrͲozi.PentrustudenԑiidelacolegiuƔialԑitineriacest
fapt înseamnĉ cĉ alegerile pe care le fac chiar acum vor
afectagenelepecareletransmitcopiilorlorcândvorajunge
pĉrinԑi. SͲa terminat cu ideea cĉ oamenii pot sĉ îƔi facĉ de
caplatinereԑecugândullaunviitorliniƔtit!
TotuƔi, aceste studii aratĉ cĉ astfel de efecte nu
trebuie neapĉrat sĉ fie transmise pânĉ la a treia Ɣi a patra
generaԑie.DacĉsuntinformaԑiƔidedicaԑi,ceicareurmeazĉa
fi pĉrinԑi pot, întrͲo anumitĉ mĉsurĉ, sĉ previnĉ a le
transmitecopiiilordeteriorareageneticĉpecarearputeasĉ
o transmitĉ în alte condiԑii, în conformitate cu legile
ereditĉԑii.Înaparenԑĉ,olegemaiînaltĉ,motivatĉdemilalui
Dumnezeu, a fĉcut posibilĉ învingerea, cel puԑin întrͲo
anumitĉ mĉsurĉ, a predispoziԑiilor noastre genetice spre
boalĉ.Înmodalitĉԑiîncaregeneraԑiileprecedentenuaufost
capabilesĉînԑeleagĉ,Ɣtiinԑaadescoperitacummaimultdin
beneficiilerespectĉriiplanuluireformeisĉnĉtĉԑii.
Pe mĉsurĉ ce încheiem studiul acesta, aƔ dori sĉ ne
concentrĉm asupra altor douĉ aspecte ale neprihĉnirii prin
credinԑĉ.
Mesajuldela1888
Oscrisoarefoartepĉtrunzĉtoareadresatĉpublicaԑiei
Review a evidenԑiat lipsa de consecvenԑĉ izbitoare din
declaraԑiile noastre publice. „Se pare cĉ mulԑi sunt în
favoarea unei mari schimbĉri, dacĉ acea schimbare nu
înseamnĉ o aplicare mai strictĉ a Bibliei Ɣi a Spiritului
Profetic. În articolul despre documentul cu privire la noua
redeƔteptare Ɣi reformĉ, am fost izbit de contraste. Noi
recunoaƔtemcĉ„dacĉnuarelocoschimbaredramaticĉ,nu
vomaducelaîndepliniremisiuneapecareneͲaîncredinԑatͲo
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Cerul”. De cealaltĉ parte, cineva spune cĉ aceasta este „o
continuareadirecԑieiîncareseîndreaptĉbiserica”.Singura
modalitateîncareputemsĉîmpĉcĉmacestedeclaraԑiieste
aceeaca,prin„continuare”vremsĉspunemcĉreluĉmceea
ceamlĉsatdeopartecuaproximativunsecolînurmĉ”.
ÎncĉavemomaredificultateînarecunoaƔtecĉ,dacĉ
vom avea vreo Ɣansĉ de a încheia lucrarea, sunt necesare
schimbĉridramaticeînbisericĉ.Cucâtobisericĉajungemai
mare,cuatâtmaigreuîiestesĉîƔirecunoascĉgreƔelileƔisĉ
schimbe direcԑia. Acest fapt este adevĉrat îndeosebi dacĉ
studiem despre ultima datĉ când am fost aproape de a
traversaIordanulînԑarafĉgĉduitĉ–îndeceniul1890.Înloc
deaacceptaevaluareafĉcutĉdeprofetulnostrucuprivirela
mesajul din 1888 Ɣi în loc de a face schimbĉrile necesare,
pentru a nu repeta greƔelile pĉrinԑilor noƔtri spirituali, noi
pĉremafihotĉrâԑisĉgĉsimgreƔelilamesageriƔilamesajul
lor.
În cele ce urmeazĉ, se aflĉ câteva comentarii
modernecuprivirelateologiacareaajunssĉfiecunoscutĉ
cafiindmesajuldin1888.„Nimeninuafostclarînlegĉturĉ
cu… deosebirea dintre îndreptĉԑire Ɣi sfinԑire. Uneori,
Waggoner a vorbit despre îndreptĉԑire ca fiind „fĉcut
neprihĉnit” în interior, mai degrabĉ decât a fi „declarat
neprihĉnit”.[…]Ambii bĉrbaԑiauînceputsĉpunĉmaimult
accentasupralucrĉriiluiHristosîninteriorulomului…,decât
asupra ispĉƔirii depline Ɣi desĉvârƔite fĉcute pentru om pe
Golgota. Este posibil ca aceastĉ teologie greƔitĉ sĉ fi fost
responsabilĉ pentru faptul cĉ Waggoner Ɣi Jones au ajuns
afectaԑi de idei panteiste. […]Declaraԑiile lui Waggoner
conԑin elemente care fac parte mai mult din teologia
catolicĉ, decât din ceaa Reformaԑiunii” (Australian Signsof
theTimes,february,1978).
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„El (Waggoner) nu a vorbit clar despre problema
pĉcatului înnĉscut – pĉcatul originar – care rĉmâne lipit în
creƔtiniinĉscuԑidinnou.[…]Doctrinaluinecorespunzĉtoare
cuprivirelapĉcatlͲadeterminatsĉpropunĉcĉ,înceledin
urmĉ, credinciosul va putea sĉ stea la judecatĉ Ɣi sĉ fie la
nivelul standardelor acesteia prin sfinԑirea interioarĉ. […]
IdeeacĉWaggoneraavutosolie cuprivirelaneprihĉnirea
prin credinԑĉ cu mult mai avansatĉ decât reformatorii sau
Wesleyarfiamuzantĉ,dacĉnuarfifostoaberaԑieatâtde
serioasĉ […] El a început pur Ɣi simplu ca protestant Ɣi a
sfârƔitcaromanoͲcatolic[…].ConcepԑialuiWaggonerdespre
îndreptĉԑire […] a fost în întregime romanoͲcatolicĉ” (Ellen
JosephWaggoner:TheMythandtheMan,p.41,64,67,99).
„Eu am fĉcut tot ce am putut mai bine pentru a
demonstra cĉ Jones a fost aberant de la început Ɣi pânĉ la
sfârƔit” (Adventist Currents, aprilie 1988). „Teologia
dezechilibratĉaluiWaggonerƔiͲaînceputlucrareainsidioasĉ
pe vremea când a plecat în Anglia Ɣi Europa, în mai, 1892”
(E.J. Waggoner: From the Physician of Good News to Agent
ofDivision,p.210).
Mesajul de la 1888 a conԑinut urmĉtoarele puncte
principale (pe care Ellen White leͲa caracterizat ca fiind
începutul strigĉtului cu glas tare – Mĉrturii pentru pastori,
p.92).Dinnefericire,acestepunctesuntconsideratedeunii
dinzilelenoastrecafiindperfecԑioniste.

1. DesĉvârƔirea fĉrĉ pĉcat la încheierea timpului de
probĉƔiîntimpulstrâmtorĉrii.
2.ConcepԑiacĉnaturaumanĉaluiHristosafostcea
dedupĉcĉdere.
3. Nevoia unei generaԑii finale de sfinԑi care
alcĉtuiesc rĉmĉƔiԑa, în scopul de aͲL apĉra pe deplin pe
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Dumnezeu împotriva acuzaԑiilor diavolului care spune cĉ
ascultareadeLegealuiDumnezeuesteimposibilĉ.
4. Apĉrarea lui Dumnezeu va avea loc la încheierea
lucrĉriideslujirealuiHristosînSfântaSfintelordincer,chiar
înaintedesfârƔitultimpuluideprobĉ.
5. Lucrarea desĉvârƔitoare a puterii ploii târzii a
Duhului Sfânt. Dupĉ ce puterea ploii târzii îƔi va face
lucrarea, generaԑia finalĉ este sigilatĉ, iar sfinԑii fĉcuԑi
desĉvârƔiԑi vor demonstra o ascultare desĉvârƔitĉ de Legea
lui Dumnezeu în marele timp de strâmtorare care se va
desfĉƔuraîntreîncheiereatimpuluideprobĉƔiadouavenire
aluiHristos.
Înceleceurmeazĉseaflĉunrezumatalobiecԑiunilor
faԑĉdemesajulluiJonesƔiWaggoner.

1.JonesƔiWaggoneraufostnesupuƔiîncĉdinprima
zi.
2. La începutul anului 1889, Jones Ɣi Waggoner au
începutsĉmeargĉpecĉilĉturalnice.
3.Eiaucombinatsfinԑireacuîndreptĉԑirea,susԑinând
înacestfeldoctrinaromanoͲcatolicĉ.
4. Ei nu au reuƔit sĉ înԑeleagĉ ideea pĉcatului
originar.
5. Ei au susԑinut cĉ Isus a avut o naturĉ pĉcĉtoasĉ,
fĉcânduͲLsĉfieunpĉcĉtosasemeneanouĉ.
6. Ei au susԑinut o teorie falsĉ a sfinԑirii Ɣi
perfecԑionismuldintimpulsfârƔitului.
7.EiaususԑinutteoriafalsĉcĉDumnezeuƔiLegeaSa
puteaufiapĉraԑidecĉtregeneraԑiafinalĉ.
8. M.L. Andreasen a susԑinut acelaƔi concepԑii false
despre neprihĉnirea prin credinԑĉ, natura umanĉ a lui
Hristos, perfecԑionism Ɣi generaԑia din timpul sfârƔitului,
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fiindastfeloverigĉdelegĉturĉîntreJonesƔiWaggonerƔi
adventismulmodern.
9. Dialogul cu Barnhouse Ɣi Martin a ajutat
adventismul sĉ readucĉ pe calea cea bunĉ creƔtinismul
fundamental.
10. Opoziԑia faԑĉ de cartea Questions on Doctrine a
avutcarezultatmiƔcareamodernĉaunoradventiƔticare
susԑin aceleaƔi teorii false pe care leͲau susԑinut Jones Ɣi
Waggoner.
11.Aceastaesteapostazia„omega”cuprivirelacare
neͲaavertizatEllenWhite.

Observaԑi cât de înrĉdĉcinatĉ este opoziԑia faԑĉ de
mesajuldela1888?Existĉourĉrealĉfaԑĉdemesajulacesta,
caresͲamanifestatatâtînaceltimp,câtƔiînzilelenoastre.
Din cauzĉ cĉ Ellen White a susԑinut mesajul lor cu atâta
putere Ɣi iͲa mustrat din nou Ɣi din nou pe conducĉtorii
bisericiipentruopoziԑialorfaԑĉdemesaj,sͲapresupuscĉpe
vremea aceea ea a fost manipulatĉ de fiul ei Ɣi de cĉtre
Waggoner, iar în zilele noastre se presupune cĉ ea nu a
înԑelescuadevĉratmesajullorsaufaptulcĉdeclaraԑiileeide
susԑinereeraugreƔite.
În situaԑia aceasta, pare sĉ se aplice textul din
Ezechiel12,2.„Fiulomului,tulocuieƔtiînmijloculuneicase
deîndĉrĉtnici,careauochisĉvadĉƔinuvĉd,urechideauzit
Ɣi nͲaud; cĉci sunt o casĉ de rĉzvrĉtiԑi”. Cât de disperat au
nevoie ochii Ɣi urechile noastre de vindecare Ɣi inimile
noastrerĉzvrĉtitesĉfiesfĉrâmatepeStâncaveacurilor.
IspĉƔireafinalĉ
În perioada recentĉ am observat cĉ un aspect
esenԑial al adventismului, care este probabil cea mai
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importantĉ declaraԑie de misiune pe care am alcĉtuitͲo
vreodatĉ, a fost aproape Ɣters din conƔtiinԑa noastrĉ. În
declaraԑia oficialĉ a punctelor de credinԑĉ fundamentale cu
privire la sanctuar, 1/4 din conԑinut trateazĉ lucrarea
sacrificialĉƔideslujiredinSfântaƔi3/4dinconԑinuttrateazĉ
lucrarea deslujire din Sfânta Sfintelor. TotuƔi, noi am ajuns
aproapeîntrutotultĉcuԑicuprivirelalucrareadeslujirealui
HristosdinSfântaSfintelor,careaînceputîn1844.
Inima Ɣi sufletul misiunii adventismului Ɣi motivul
existenԑeiluisuntconԑinuteînlucrareadeslujirealuiHristos
înSfântaSfintelor.EllenWhitesereferĉlaaceastĉlucrareca
fiind „ispĉƔirea finalĉ”. TotuƔi, se pare cĉ ne este fricĉ sĉ
vorbim despre acest aspect al sanctuarului. Oare motivul
este acela cĉ prietenii noƔtri evanghelici considerĉ cĉ
aceastĉînvĉԑĉturĉesteatâtderespingĉtoare?
Desigur,ispĉƔireafinalĉseocupĉdemultmaimulte
aspecte, decât de judecata de cercetare care este doar un
aspectalcurĉԑiriisanctuaruluiƔialƔtergeriipĉcatului.Partea
cea mai importantĉ a curĉԑirii este curĉԑirea inimii noastre
de pĉcat, ca pregĉtire pentru primirea sigiliului lui
Dumnezeu.
În ediԑia din 2011 a Sĉptĉmânii de Rugĉciune din
AdventistReview,subiectulafostsanctuarul.DeƔiaspectele
esenԑiale ale jertfei Ɣi lucrĉrii din Sfânta au fost cuprinse
destuldeamplu,singurareferinԑĉlaSfântaSfinteloravorbit
despre felul în care vom fi în stare sĉ rezistĉm în timpul
judecĉԑii de cercetare. Nu a fost nici mĉcar o singurĉ
menԑionarea ispĉƔirii finale, acurĉԑirii inimii,a curĉԑirii din
ZiuaIspĉƔiriiƔiasigiliuluiluiDumnezeu.
Este un gând înspĉimântĉtor acela cĉ însuƔi motivul
existenԑei adventismului ca rĉmĉƔiԑĉ finalĉ este depus la
dosar în arhivele bisericii, sau mai rĉu, este considerat un
supliment nereprezentativ al teologiei adventiste. Dacĉ
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pierdemscopulpentrucareamfostchemaԑilaexistenԑĉîn
calitatedemiƔcareadestinului,ampierduttotul,chiardacĉ
vom continua sĉ creƔtem Ɣi sĉ facem multe lucruri pozitive
cabisericĉ.
PreoԕiacredincioƔilor
ReformaԑiuneaprotestantĉsͲabazatpetreiprincipii:
sola scriptura, sola gratia Ɣi sola fide, precum Ɣi pe preoԑia
tuturor credincioƔilor. Aceastĉ preoԑie conԑine douĉ pĉrԑi.
Prima ne învaԑĉ cĉ toԑi suntem preoԑi aflaԑi sub autoritatea
luiHristos,nusubautoritateabisericii,apreoԑilorsaupapei.
NoitrebuiesĉcercetĉmScripturapentrunoiînƔineƔisĉne
adresĉm direct lui Hristos pentru mântuire. Al doilea
principiu ne învaԑĉ cĉ toԑi suntem egali înaintea lui
Dumnezeu Ɣi trebuie sĉ ne supunem unii altora. Trebuie sĉ
ascultĉmumilidefraԑiiƔisurorilenoastre,iubinduͲipeaceia
carenusuntdeacordcunoi.Noinuacԑionĉmindependent.
NoisuntemdispuƔisĉrevizuimsausĉneschimbĉmpunctele
devedere,dacĉdovezilesuntclare.
Aceste principii sunt exprimate în Efeseni 4:1Ͳ6,13Ͳ
16.„Vĉsfĉtuiescdareu,celîntemniԑatpentruDomnul,sĉvĉ
purtaԑiîntrͲunchipvrednicdechemarea,pecareaԑiprimitͲ
o, cu toatĉ smerenia Ɣi blândeԑea, cu îndelungĉ rĉbdare;
îngĉduiԑiͲvĉ unii pe alԑii în dragoste, Ɣi cĉutaԑi sĉ pĉstraԑi
unirea Duhului, prin legĉtura pĉcii. Este un singur trup, un
singur Duh, dupĉ cum Ɣi voi aԑi fost chemaԑi la o singurĉ
nĉdejdeachemĉriivoastre.EsteunsingurDomn,osingurĉ
credinԑĉ,unsingurbotez.EsteunsingurDumnezeuƔiTatĉal
tuturor,careestemaipesusdetoԑi,carelucreazĉprintoԑiƔi
careesteîntoԑi….PânĉvomajungetoԑilaunireacredinԑeiƔi
a cunoƔtinԑei Fiului luiDumnezeu,la starea de om mare, la
înĉlԑimeastaturiiplinĉtĉԑiiluiHristos;casĉnumaifimcopii,
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plutindîncoaceƔiîncolo,purtaԑideoricevântdeînvĉԑĉturĉ,
prin viclenia oamenilor Ɣi prin Ɣiretenia lor în mijloacele de
amĉgire;ci,credincioƔiadevĉrului,îndragoste,sĉcreƔtemîn
toateprivinԑele,casĉajungemlaCelceesteCapul,Hristos.
DinEltottrupul,bineînchegatƔistrânslegat,princeeacedĉ
fiecare încheieturĉ, îƔi primeƔte creƔterea, potrivit cu
lucrareafiecĉreipĉrԑiînmĉsuraei,ƔisezideƔteîndragoste”.
Adevĉrata unitate se bazeazĉ întotdeauna pe adevĉr, toate
pĉrԑile lucrând împreunĉ, datoritĉ umilinԑei personale Ɣi a
dragosteireciproce.
btiԑideceReformaԑiuneaaînceputsĉsefĉrâmiԑeze
curând dupĉ ce a pornit Ɣi de ce Contra Reformaԑiunea
catolicĉ a început sĉͲƔi recupereze teritoriul Ɣi loialitatea
foƔtilorcatolici?PentrucĉreformatoriiaudatgreƔînaurma
acestpasajbiblic.ÎnlocdeaseadunacuumilinԑĉƔiadiscuta
împreunĉ despre deosebirile dintre ei, Luther lͲa denunԑat
pe Zwingli, iar Calvin sͲa înfuriat contra anabaptiƔtilor.
Fiecareainsistatasuprafaptuluicĉeleraautoritateafinalĉ,
folosindchiarƔiputereastatuluipentruaͲƔiimpunepĉrerile.
Ca urmare, Biserica Romano Catolicĉ iͲa instigat pe
reformatori sĉ fie unii împotriva altora, iar focul
Reformaԑiuniiamurit.
În Biserica Adventistĉ, noi am experimentat unele
eƔecuri în domeniul principiilor preoԑiei. Când Dumnezeu a
trimisosoliespreanepregĉtipentrustrĉmutarealacer,în
locdeaneadunacuumilinԑĉ,aƔacumamfĉcutînanii1840,
pentruaneformulapuncteledecredinԑĉ,conducĉtoriiînƔiƔi
sͲau blocat în opoziԑia faԑĉ de orice au avut de spus
WaggonerƔiJones.CândprofetulluiDumnezeuleͲaadresat
apeluldeaascultacuminteadeschisĉ,eiaupresupuscĉea
afostinfluenԑatĉînmodnecuvenitdecĉtrepartidacealaltĉ,
iarsoliapentrustrĉmutarealaceraeƔuat,deoarecefraԑiiîn
Hristos nu au venit laolaltĉ în umilinԑĉ Ɣi dragoste pentru a
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se uni pe baza adevĉrului. În mod trist, dupĉ 1900,
WaggonerƔiJonesnuauexercitatnicieiprincipiilepreoԑiei
Ɣi au fost pierduԑi pentru mesajul adventist Ɣi pentru
bisericĉ.
Soliadela1888sͲaocupatmaimultdeinteriorizarea
principiilor dragostei Ɣi umilinԑei, decât de teologie, iar
punerea în practicĉ a soliei nu a avut loc niciodatĉ pânĉ în
prezent. Când Hristos cheamĉ la o interdependenԑĉ umilĉ,
natura noastrĉ mândrĉ, independentĉ Ɣi egoͲcentristĉ vrea
sĉ aibĉ ultimul cuvânt, iar eul nostru ajunge mai puternic
decâtunitateaîndragoste.
În1901,EllenWhite,caresperasĉfiestrĉmutatĉla
cer,atrebuitsĉscrie:„Probabilcĉvatrebuisĉrĉmânemîn
lumea aceasta încĉ mulԑi ani, din cauza nesupunerii”
(ManuscriptReleases,vol.10,p.279).Apropiereareveniriilui
HristosvafideterminatĉdetimpulcândceidinpoporulSĉu
vor interioriza acest mesaj pecetluitor al predĉrii inimii, al
dragosteiuniifaԑĉdealԑiiƔialadevĉrateiunitĉԑi.
Am auzit apeluri la redeƔteptare Ɣi reformĉ Ɣi la
pregĉtirea pentru ploaia târzie. Acestea vor avea loc numai
printrͲo experienԑĉ a ploii târzii, care foloseƔte efortul
omenesc pentru a cere în rugĉciune harul biruitor al lui
Hristos, deoarece noi Ɣtim cĉ eforturile noastre cele mai
bunenusuntcapabilesĉbiruiascĉnaturanoastrĉmândrĉƔi
egoistĉ.Trebuiesĉceremoputereaflatĉmaipresusdenoi
Ɣi în afara noastrĉ. Pocĉinԑa zilnicĉ pentru egoismul nostru
trebuiesĉfietotmaiprofundĉ,aƔaîncâtsĉceremputerea
umilinԑei.
Parabolele Domnului Hristos, p.156, adreseazĉ un
apel pentru „o mĉrturisire continuĉ, stĉruitoare Ɣi
zdrobitoaredeinimĉapĉcatuluiƔipentruumilireasufletului
înaintea Sa…, o renunԑare continuĉ la eu Ɣi o dependenԑĉ
neîncetatĉ de Hristos”. Oare vom învĉԑa noi din eƔecul
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ReformaԑiuniiƔialsolieidela1888?Reformelenecesareîn
zilele noastre nu sunt în primul rând în domeniul teologiei
saustiluluideviaԑĉ,ciînscrierealegiidragostei,bunĉtĉԑiiƔi
mileiîninimanoastrĉ,inclusivumilireanoastrĉuniifaԑĉde
alԑii Ɣi cĉutarea unitĉԑii la fel de stĉruitor cum cĉutĉm
adevĉrul.
Hristos nu va renunԑa, pânĉ când nu va avea un
poporcarevadapefaԑĉcaracterulSĉu,încaresemanifestĉ
echilibrul dintre milĉ Ɣi dreptate, Ɣi pânĉ când nu va fi
împlinitĉ rugĉciunea Sa din Ioan 17:20,21: „bi mĉ rog nu
numai pentru ei, ci Ɣi pentru cei ce vor crede în Mine prin
cuvântullor.Mĉrogcatoԑisĉfieuna,cumTu,Tatĉ,eƔtiîn
Mine,ƔiEuînTine;ca,Ɣieisĉfieunaînnoi,pentrucalumea
sĉcreadĉcĉTuMͲaitrimis”.FiecafraԑiiƔisuroriledinzilele
noastresĉajungĉlaunitate,fiindlegaԑiprinlegĉturiledeaur
aledragosteiluiHristos.
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NATURADOMNULUIHRISTOS
EsenƜialsauneesenƜial
Pânĉînprezent,naturaumanĉaDomnuluiHristosa
constituit subiectul multor discuԑii Ɣi dezbateri. Prea multe,
dupĉ pĉrerea multora. „Destul cu argumentĉrile”, spun ei.
„Estetimpulsĉneconcentrĉmasupraaceeaceesteesenԑial
– dezvĉluirea unui spirit asemenea lui Hristos în faԑa
oamenilor din jurul nostru”. Editorii revistelor Ministry Ɣi
Adventist Review au adresat un apel la încetarea
dezbaterilorprivitoarelanaturaDomnuluiHristos.
În august 1989, Institutul de Cercetĉri Biblice de la
Conferinԑa Generalĉ a emis „Un apel pentru unitatea
bisericii”. În acest document se aflĉ opinia urmĉtoare:
„Bisericamondialĉnuaconsideratniciodatĉacestesubiecte
(naturaluiHristos,naturapĉcatului)cafiindesenԑialepentru
mântuire sau pentru misiunea bisericii rĉmĉƔiԑei. […] Atât
timpcâtanumitegrupĉri,dinAmericadeNordƔidiviziunile
de dincolo de ocean, susԑin concepԑii de felul acesta, le
expun în mod public Ɣi le agitĉ, nu poate exista o unitate
puternicĉ în organizaԑia mondialĉ a bisericii rĉmĉƔiԑei.
AcestesubiectetrebuiesĉfielĉsatedeoparteƔinutrebuie
impusepoporuluicafiindnecesare”.
Mulԑi dintre noi ar prefera sĉ urmeze acest sfat.
SuntempreaobosiԑidedezbaterileaparentnesfârƔiteƔiam
dori sĉ ne ocupĉm de alte subiecte. Este descurajator sĉ
asistĉm la divizarea poporului lui Dumnezeu asupra unui
subiectînprivinԑacĉruia,înprimiiosutĉdeani,aexistato
unitateesenԑialĉ.Dar,înultimiipatruzecideani,sͲacreato
situaԑie nouĉ. Dezbaterile au promovat interpretĉri noi ale
subiectuluinaturiiumaneaDomnuluiHristos.Sursaacestor
interpretĉri sͲa aflat în afara Adventismului, venind, în
principal, din partea teologilor evanghelici ai
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protestantismului ortodox. Noi am fost foarte impresionaԑi
de argumentele Ɣi sinceritatea lor. Iar interpretĉrile lor au
stârnit interesul multor teologi adventiƔti, determinând
apariԑia a numeroase cĉrԑi Ɣi articole, care solicitau
schimbarea concepԑiei noastre istorice cu privire la natura
DomnuluiHristos.
Este destul de ironic faptul cĉ, atunci când unii au
protestatfaԑĉdeacceptareaacestorideinoiînadventism,Ɣi
când protestatarii au început sĉ foloseascĉ metode de
comunicare (predici, cĉrԑi, articole, casete) asemĉnĉtoare
celor folosite de promovatorii ideilor noi, stigmatul divizĉrii
ƔialagitĉriiafostaƔezatasupraprotestatarilor,înlocdeafi
aƔezat asupra iniԑiatorilor. Eu cred cĉ în timpul primelor
secole ale creƔtinismului, când unii creƔtini au început sĉ
protesteze împotriva transferului treptat al sfinԑeniei
sâmbeteiasupraduminicii,aavutlocunfenomensimilar.
Lĉsând ironia la o parte, întrebarea aflatĉ în centrul
dezbaterii este simplĉ: având în vedere cĉ natura umanĉ a
lui Hristos a devenit un subiect dezbinĉtor în Biserica
AdventistĉdeZiuaabaptea,oaretrebuiesĉfieabandonat,
de dragul unitĉԑii bisericii? Chiar dacĉ cei care protesteazĉ
împotriva noilor interpretĉri simt cĉ dovezile se aflĉ de
partea lor, este subiectul acesta „esenԑial” pentru misiunea
bisericii rĉmĉƔiԑei? Eu, cel puԑin, aƔ fi încântat sĉ încetez
discuԑiaimediat,dacĉacestsubiectarfiunuldintremultele
subiecte interesante, dar neesenԑiale, din Biblie. Pentru
multe dintre întrebĉrile noastre, vom avea parte de
rĉspunsuri clare, numai dupĉ încheierea istoriei acestui
pĉmânt.Dar,aparԑinesubiectulnaturiiumanealuiHristos,
acesteicategoriideprobleme?
Dupĉ o atentĉ considerare, opinia mea este cĉ
subiectulnaturiiumanealuiHristosesteîntrutotulesenԑial
pentru misiunea bisericii rĉmĉƔiԑei. De fapt, succesul sau
130

eƔecul întregului creƔtinism poate fi legat în mod direct de
subiectulacesta.Înciudafaptuluicĉtrĉiescunsentimentde
reԑinere faԑĉ de desconsiderarea sfatului adresat în apelul
citatanterior,carecheamĉlaunitateabisericii,acestsubiect
are prea multe implicaԑii, ca sĉ pot rĉmâne tĉcut. Dacĉ
tĉcerea mea îngĉduie ca una dintre noile interpretĉri sĉ
câƔtige, prin neglijenԑa mea, Ɣi dacĉ aceasta contribuie la
eƔuarea planului lui Dumnezeu de a declanƔa o miƔcare a
bisericiirĉmĉƔiԑei,atunciluxultĉceriiƔialevitĉriistigmatului
presupuneunpreԑmultpreamarepentruconƔtiinԑamea.
Existĉ douĉ aspecte vitale ale lucrĉrii de
rĉscumpĉrare realizate de cĉtre Domnul Hristos, asupra
cĉrora, înԑelegerea subiectului naturii umane a lui Hristos
are implicaԑii foarte semnificative. Primul aspect aƔazĉ sub
semnul întrebĉrii rolul morԑii Domnului Hristos, ca jertfĉ
substitutivĉ pentru pĉcatele omenirii, pe care îl are. Altfel
spus, ar putea moarteaDomnului Hristos sĉ înlocuiascĉ din
punct de vedere legal Ɣi concret moartea meritatĉ de noi,
astfelîncâtsĉputemfiiertaԑidepĉcatelenoastre?CeldeͲal
doilea aspect se referĉ la relaԑia dintre viaԑa trĉitĉ de
DomnulHristospepĉmânt,Ɣiviaԑanoastrĉdezicuzi.Care
este relevanԑa vieԑii lui Hristos, de acum douĉ mii de ani,
asupra vieԑii noastre contemporane? În rezumat, subiectul
naturii Domnului Hristos are o semnificaԑie substanԑialĉ în
înԑelegerea Lui, atât ca Înlocuitor, cât Ɣi ca Exemplu al
nostru.
A dovedit Domnul Hristos falsitatea
acuzaԕiilorSatanei?
PunctulcentralalataculuiluiSatanaasupradreptului
lui Dumnezeu de a guverna universul a fost, încĉ de la
început, Legea lui Dumnezeu. Dacĉ sͲar putea dovedi cĉ
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legealuiDumnezeuestegreƔitĉ,atunciarficlarcĉsistemul
deguvernareafostbazatpeotemeliegreƔitĉ,Ɣiaceastaar
fi cea mai convingĉtoare dovadĉ a faptului cĉ, însuƔi
caracterulluiDumnezeuestegreƔit.(Pentruomaiprofundĉ
înԑelegere a acestui subiect, aƔ sugera studierea capitolului
intitulat„SͲasfârƔit”dinHristosLuminalumii).
Când Domnul Isus a venit pe pĉmânt, cea mai
importantĉmisiuneaSaafostaceeadeadezvĉluicaracterul
lui Dumnezeu atât pentru fiinԑele cĉzute, cât ƕi pentru cele
necĉzute, astfel încât Dumnezeu sĉ poatĉ fi pe deplin
îndreptĉԑitînfaԑaacuzaԑiiloradusedeSatana.Cândiudeiiau
puslaîndoialĉmisiuneaDomnuluiIsus,Elarĉspuns,„Celce
MͲa trimis este adevĉrat; Ɣi Eu, ce am auzit de la El, aceea
spunlumii”(Ioan8:26).Cualtecuvinte,obiectuladevĉratei
problemenuafostpersoanaDomnuluiIsus,cicredibilitatea
luiDumnezeuÎnsuƔi.ÎntrͲoaltĉocazie,DomnulIsusiͲaspus
lui Filip: „Cuvintele, pe care vi le spun Eu, nu le spun de la
Mine, ci Tatĉl, care locuieƔte în Mine, El face aceste lucrĉri
aleLui”(Ioan14:10).
Prin urmare, acuzaԑia Satanei a fost cĉ legea lui
Dumnezeu nu poate fi respectatĉ de cĉtre îngeri, de cĉtre
fiinԑele necĉzute Ɣi de cĉtre omenirea recent creatĉ –
aceastaafostAcuzaԑiaA.Apoi,Satanaapretinscĉomenirea
cĉzutĉnuvaputeaԑinelegealuiDumnezeu–acestaafost
AcuzaԑiaB.DeoarecemajoritateacreƔtinilorparsĉînԑeleagĉ
mai greu Acuzaԑia B, inclusiv adventiƔtii, ar fi bine sĉ
revedemcâtevadoveziinspirate.
„Satana, îngerul cĉzut, a declarat cĉ, dupĉ
neascultarealuiAdam,niciunomnuvaputeapĉziLegealui
Dumnezeu. El a pretins cĉ va fi imposibil ca fii Ɣi fiicele lui
Adam sĉ pĉzeascĉ Legea lui Dumnezeu. Prin urmare, LͲa
acuzat chiar pe Dumnezeu, de lipsa înԑelepciunii Ɣi a iubirii.
DacĉoameniinupotpĉziLegea,greƔealaseaflĉlaCelcarea
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dat Legea. În prezent, cei aflaԑi sub controlul lui Satana,
repetĉacesteacuzaԑiiîmpotrivaluiDumnezeu,afirmândcĉ
oamenii nu pot pĉzi Legea lui Dumnezeu. Domnul Isus SͲa
umilit,preluândnaturaumanĉînloculceleidivine,pentrua
putea deveni reprezentantul Ɣi capul familiei omeneƔti Ɣi
pentruacondamnapĉcatulîntrup,atâtprinînvĉԑĉturĉcât
Ɣi prin exemplu, dovedind falsitatea acuzaԑiilor lui Satana”
(ST.vol.3,p.264).
AcuzaԑiileSataneipuneauînmodevidentlaîndoialĉ
capacitateaomuluideapĉziLegealuiDumnezeu.Artrebui
subliniat, de asemenea, cĉ Domnul Isus SͲa umilit de
bunĉvoie,coborânduͲselanivelullacareseputeaîntâmpina
în mod direct acuzaԑiile Satanei, în calitate de reprezentant
alfamilieiomeneƔti,aicĉreimembriisͲaunĉscutîncondiԑia
depĉcat,cuexcepԑialuiAdam.
„Elavenitînlumeaaceasta,pentruafiispititîntoate
lucrurile ca Ɣi noi, dovedind universului cĉ în lumea
pĉcatului,fiinԑeleomeneƔtipottrĉioviaԑĉcarepoatepurta
semnul aprobĉrii lui Dumnezeu”. […] Satana a declarat cĉ
fiinԑeleomeneƔtinupottrĉifĉrĉsĉpĉcat”(RH,vol.5,p.120).
Observaԑi din nou, cĉ acuzaԑia Satanei se referĉ la fiinԑele
omeneƔti din lumea pĉcatului. O parte a misiunii Domnului
Hristosaconstatîn„aͲidovediuniversuluiceresc,luiSatana
ƔituturorfiilorcĉzuԑiƔifiicelorluiAdam,cĉ,prinharulSĉu,
natura umanĉ poate pĉzi Legea lui Dumnezeu” (MLT 232).
„PrinlucrarearĉscumpĉrĉtoarealuiHristos,guvernĉmântul
lui Dumnezeu este îndreptĉԑit. Cel Atotputernic este fĉcut
cunoscut ca Dumnezeul iubirii. Iar acuzaԑiile Satanei sunt
respinse”(HristosLuminalumii,p.26).
AƔadar, respingerea acuzaԑiilor aduse de Satana
împotrivaLegiiƔicaracteruluiluiDumnezeu,aconstituitun
aspect crucial al lucrĉrii rĉscumpĉrĉtoare a lui Hristos. A
respinsDomnulHristosdoarAcuzaԑiaA,sauarespinsEl,atât
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Acuzaԑia A cât Ɣi Acuzaԑia B? Lucrarea de rĉscumpĉrare îƔi
atingeascopulƔicaracterulluiDumnezeuputeafidezvĉluit
pe deplin, numai dacĉ Domnul Hristos respingea ambele
acuzaԑii. Numai prin respingerea ambelor acuzaԑii, Domnul
HristosputeaîndepliniroluldereprezentantƔicapalfamiliei
omeneƔti, acreditat, atât din punct de vedere legal cât Ɣi
practic, sĉ acԑioneze ca reprezentat al omului Ɣi sĉ poatĉ
muri în locul tuturor oamenilor. Moartea substitutivĉ a lui
Hristos poate fi validĉ în curԑile universului, numai prin
respingereaambeloracuzaԑii.
Ce ar fi dovedit Domnul Hristos, dacĉ ar fi preluat
naturanecĉzutĉaluiAdam?Elarfidoveditcĉomulnecĉzut
poate asculta Legea lui Dumnezeu, dezminԑind astfel
AcuzaԑiaA.CearfidoveditDomnulHristos,dacĉarfipreluat
o naturĉ parԑial asemenea lui Adam Ɣi parԑial asemenea
nouĉ? Ar fi dovedit cĉ oricine este parԑial asemenea lui
Adam Ɣi parԑial asemenea nouĉ poate asculta Legea lui
Dumnezeu, deƔi nu a existat niciun om care sĉ fi avut o
naturĉdefelulacesta.Prinurmare,DomnulHristosaputut
respinge Acuzaԑia B, numai dacĉ a preluat natura cĉzutĉ a
omului. Domnul Hristos ÎƔi putea îndeplini misiunea de
Rĉscumpĉrĉtor al întregului neam omenesc decĉzut, numai
dacĉSeaƔezaînrândulcelorcuonaturĉumanĉcĉzutĉ.Iar
universulcareasistĉlaaceastĉlucrare,înԑelegeînmodclar
cĉ, dacĉ natura cĉzutĉ poate asculta, prin har, Legea lui
Dumnezeu,naturanecĉzutĉpoateascultaLegeaƔimaiuƔor.
DacĉDomnulIsusarfievitaturâԑenianaturiiumane
cĉzute,Ɣiarfibeneficiatdeoscutirespecialĉînprivinԑaunor
aspectealenaturiicĉzute,fiinddoarparԑialasemeneanouĉ,
atunci, cine, din acest univers, a respins acuzaԑiile Satanei?
Cineadoveditcĉ„fiiicĉzuԑiƔifiiceleluiAdam”caretrĉiesc
„înaceastĉlumeapĉcatului”pot,înmodreal,„sĉpĉzeascĉ
legea lui Dumnezeu” Ɣi „sĉ trĉiascĉ fĉrĉ pĉcat”? „Toԑi
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oameniiaupĉcĉtuit”,deciniciofiinԑĉumanĉcĉzutĉnuafost
capabilĉ sĉ respingĉ acuzaԑiile lui Satana. bi dacĉ acuzaԑiile
lui Satana nu au fost respinse pânĉ acum, ce drept are
Domnul Hristos sĉ reprezinte neamul omenesc? ÎntrͲo
situaԑiedefelulacesta,adevĉrulcumplitarfi,cĉnusuntem
cunimicmaiaproapedeanihilareafinalĉapĉcatuluidepe
aceastĉ planetĉ, decât a fost Adam în momentul pĉcatului
sĉu. Neamul omenesc ar fi condamnat sĉ rĉmânĉ fĉrĉ
Mântuitor.
Cu alte cuvinte, preluarea naturii cĉzute de cĉtre
Domnul Hristos a fost esenԑialĉ pentru misiunea de a
respingeacuzaԑiileSataneiƔideafireprezentantulneamului
omenesc decĉzut. În Hristos Lumina lumii, p.311Ͳ312, acest
aspect este exprimat întrͲo manierĉ dramaticĉ. „Scara
vĉzutĉdeIacov,cubazasprijininduͲsepepĉmânt,iarvârful
atingândporԑileceruluiƔiajungândpânĉlatronulslavei,era
Domnul Hristos. Dacĉ acea scarĉ nu ar fi reuƔit sĉ atingĉ
pĉmântul,chiarƔinumaicuosingurĉtreaptĉ,noiamfifost
pierduԑi. Dar, Domnul Hristos a coborât pânĉ la noi. El a
preluat natura noastrĉ Ɣi a învins, pentru ca, prin primirea
naturiiSale,sĉputemînvingeƔinoi”.Singuramodalitateca
DomnulHristossĉpoatĉfiÎnlocuitorulnostrueraaceeadea
„atingepĉmântul”,ƔisinguramodalitatecaElsĉpoatĉface
aceastaafostpreluarea„naturiinoastre”,care,înmodclar,
nuestenaturaluiAdamcelnecĉzutînpĉcat.DomnulHristos
putea fi Înlocuitorul nostru legitim, numai pĉƔind pe calea
primejdioasĉaacceptĉriinaturiinoastrecĉzutepeîntreaga
duratĉaÎntrupĉrii.

PoateomulsĉasculteLegealuiDumnezeu
înmoddesĉvârƔit?
Situaԑiaprezentatĉaicinuestefoartesimplĉ.
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Apocalipsa 14:5 descrie ultima generaԑie de credincioƔi,
spunând: „Ɣi în gura lor nu sͲa gĉsit minciunĉ, cĉci ei sunt
fĉrĉpatĉînainteatronuluiluiDumnezeu”.PoateDumnezeu
sĉîndeplineascĉînmodrealaceastĉfĉgĉduinԑĉ?Cedovadĉ
concretĉavemcĉasemeneaoamenivorexista,cuexcepԑia
faptuluicĉesteafirmatîncuvinteleacesteifĉgĉduinԑe?
Cu mulԑi ani în urmĉ, cineva observa cu
discernĉmânt: „Cei care învaԑĉ cĉ Domnul Hristos a luat o
naturĉ umanĉ superioarĉ, trag concluzia logicĉ cĉ, în viaԑa
aceasta, restul oamenilor sunt incapabili de a respecta în
mod desĉvârƔit Legea lui Iehova”. Aceasta este o deducԑie
foartesimplĉƔilogicĉ.DacĉDomnulHristosafostcapabilsĉ
respecte Legea în mod desĉvârƔit, datoritĉ naturii sale
desĉvârƔite,atunci,atâttimpcâtnoiavemonaturĉcĉzutĉƔi
imperfectĉ, ascultarea desĉvârƔitĉ constituie o
imposibilitate. În acest caz, împlinirea profeԑiei din
Apocalipsa14:5seaflĉîntrͲunpericolreal.
Sĉ revenim la acuzaԑia respinsĉ de cĉtre Domnul
Hristos. Dacĉ Domnul Hristos a respins Acuzaԑia A, El a
dovedit cĉ Legea poate fi pĉzitĉ în mod desĉvârƔit, dar
numaidupĉglorificare.Însĉ,dacĉDomnulHristosarespins
AcuzaԑiaB,atunciadoveditcĉcei144.000potpĉziLegeaîn
moddesĉvârƔit,chiarînnaturacĉzutĉ.
Dacĉ Domnul Hristos nu a dovedit posibilitatea
ascultĉriidesĉvârƔiteîntrͲonaturĉcĉzutĉ,atunci,ascultarea
desĉvârƔitĉ a ultimei generaԑii, rĉmâne doar o situaԑie
teoreticĉ,deoarecenimeninuareuƔitîncĉpânĉacum.Dar,
dacĉ Domnul Hristos a demonstrat cĉ natura cĉzutĉ poate
asculta în mod desĉvârƔit Legea lui Dumnezeu, atunci,
victoria celor 144.000 este mult mai mult decât o situaԑie
teoreticĉ. Ea devine o fĉgĉduinԑĉ întemeiatĉ pe o dovadĉ
realĉ,concretĉƔifapticĉ.
136

Urmĉtoarele declaraԑii dezvĉluie în mod clar relaԑia
dintre ascultarea Domnului Hristos Ɣi ascultarea noastrĉ.
Dumnezeu nuͲi cere omului nimic imposibil […] Domnul
Hristos a pĉzit legea Ɣi prin aceasta a dovedit în mod
incontestabilcĉoriceompoatesĉfacĉacelaƔilucru(RH,vol.
4,p.293).Oriceomcareascultĉ,princredinԑĉ,poruncilelui
Dumnezeu,vareuƔisĉajungĉînstareafĉrĉpĉcatîncarea
trĉit Adam înainte de a cĉdea. Domnul Hristos a preluat
natura umanĉ Ɣi, prin viaԑa Sa desĉvârƔitĉ, a demonstrat
falsitateapretenԑiiloraceluiacareîiacuzĉînmodneîncetat
peceicaresestrĉduiescsĉasculteLegealuiDumnezeu(ST.
vol.4, p.253). Fĉgĉduinԑa lui Dumnezeu cu privire la
ascultarea desĉvârƔitĉ se întemeiazĉ pe dovezi istorice
foarte solide – ascultarea lui Hristos în natura noastrĉ – iar
noiavemnevoiedeîmplinireaeievidentĉ.
Inspiraԑia,deasemenea,neͲaadresatunavertisment
plindeputere:„Înconcluziilenoastre,comitemnumeroase
greƔeli,datoritĉconcepԑiilorgreƔitedesprenaturaumanĉa
Domnului nostru. Când atribuim naturii Sale umane, o
puterepecareomulnuopoateaveaînproprialuiluptĉcu
Satana, anulĉm caracterul deplin al umanitĉԑii Sale”(7BC
929).NufaceԑiniciogreƔealĉaici.Înainteadeceadeadoua
venire, nu putem deԑine însuƔirile puternice ale naturii
necĉzute a lui Adam. Nu cumva suntem în pericolul de a
anula caracterul deplin al umanitĉԑii lui Hristos, anulând în
felulacestaƔilucrareaSaderĉscumpĉrarepentruom?
Concluzie
În concluzie, subiectul naturii umane a Domnului
Hristos este cât se poate de esenԑial pentru biruinԑa lui
HristosînmarealuptĉƔiimplicitpentrurevendicarealegiilui
Dumnezeu, a caracterului Sĉu Ɣi a ultimei respingeri a
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acuzaԑiilorluiSatana.NaturaumanĉaluiHristosestecâtse
poate de esenԑialĉ pentru succesul demonstraԑiei finale a
loialitĉԑiiƔiascultĉrii,prinharulluiDumnezeu,înexperienԑa
celor care vor trĉi dupĉ încheierea timpului de probĉ. Nu
putem rĉmâne tĉcuԑi, în acest timp crucial al istoriei
omenirii,cândadevĉrulfrumoaseilucrĉrirĉscumpĉrĉtoarea
lui Hristos este în pericolul real de a fi spulberat Ɣi chiar
pierdut întrͲo sincerĉ dar greƔitĉ încercare de a deveni mai
ortodocƕi, conformânduͲne standardelor teologiei
evanghelice. Ar fi mult mai bine sĉ ne dedicĉm cercetĉrii
înԑelegeriiuniceaadventiƔtilordeziuaaƔaptea,cuprivirela
Evanghelie, la întrupare, a marii lupte Ɣi a subiectelor
implicateîncurĉԑireafinalĉasanctuarului.
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NaturaumanĉaDomnuluiHristos–revizuitĉ

Existĉ unele subiecte despre care oamenilor pur Ɣi
simplu nu le place sĉ discute. Chiar Ɣi când acestea sunt
potrivite pentru a fi dezbĉtute, ele sunt evitate cu atenԑie.
Adesea, ni se spune cĉ nu este important sĉ înԑelegem
acestesubiecte,cĉelerealmentenuconteazĉ.Peparcursul
ultimilordouĉzeciƔicincideaninaturaumanĉaluiHristosa
fostunuldintreacestesubiecte.Câtdemulԑivorbitorisunt
dispuƔi sĉ vorbeascĉ public despre acest subiect? TotuƔi, în
mod ciudat, subiectul acesta pare sĉ continue sĉ apĉrĉ în
publicaԑiile noastre. Un exemplu recent vine din revista
Ministry.
Continuareavechilorprobleme
„DeƔi,cândseajungelaastfeldedezbateriƔitensiuni
Ɣi la dezbinĉrile pe care tind sĉ le aducĉ, ele constituie o
povarĉ istovitoare pentru sufletul adventist, totuƔi unele
aspecte ale dialogului deԑin o semnificaԑie convingĉtoare.
[Motivul acestei semnificaԑii convingĉtoare este acela cĉ
subiectulesteatâtdestrânsîntreԑesutcuproblemelelegate
de Marea luptĉ Ɣi Planul de Mântuire.] Publicarea a douĉ
articole în acest jurnal au ridicat Ɣi vor ridica în mod
inevitabilîntrebĉricuprivirelaacestelucruriînrândulunora
dintrecititoriinoƔtri.
„Mai întâi, este studiul doctrinar al lui Roy Naden,
TheNatureofChrist:FourMeasuresofaMystery.Apoi,este
articolul important al lui Woodrow Whidden pe aceastĉ
temĉ, care raporteazĉ Ɣi comenteazĉ despre republicarea
cĉrԑii Questions on Doctrine (n. e. La rĉscruce de drumuri –
HerbertDouglass).
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„Datoritĉ acestor articole, noi simԑim cĉ este atât
folositor,câtƔiinteresantsĉrepublicĉmunarticol…pecare
Ministry lͲa prezentat cu 33 de ani în urmĉ, în numĉrul din
octombrie,1970.
„DeƔi din 1970 a trecut multĉ apĉ pe sub podul
teologic al bisericii noastre, noi cei de la Ministry ne gĉsim
întrͲo armonie fundamentalĉ cu poziԑiile care au fost luate
cuprivirelasubiectelediscutatedeceitreieseiƔtidinacest
articol….
„Este clar cĉ Isus SͲa nĉscut Ɣi a venit pe acest
pĉmânt în circumstanԑe întru totul unice, diferite de ale
noastreƔi,caurmare,aprimitonaturĉunicĉ.[…]NaturaSa
este Ɣi a fost întru totul fĉrĉ pĉcat” (Ministy, august, 2003,
p.4,parantezelepĉtrateadĉugatedeautorulprezent).
Este evident cĉ editorii au considerat cĉ subiectul
naturii lui Hristos a fost suficient de important pentru  aͲi
dedica niƔte articole în scopul de a dovedi cĉ natura lui
Hristosafostsubstanԑialdiferitĉdeanoastrĉ.
Patruproblemefundamentale
UrmĉtoareledeclaraԑiisuntluatedinarticolulluiRoy
Naden(Ministry,iunie,2003,p.8Ͳ11):
„Spredeosebiredestareanoastrĉpĉcĉtoasĉ,Isusnu
aavutniciceamaivagĉdorinԑĉsauînclinaԑiedeapĉcĉtui”.
Primul punct este cĉ Hristos nu a avut nici cea mai vagĉ
înclinaԑie spre egoism, mândrie, nerĉbdare, îndoialĉ,
descurajaresauevitareaîncercĉrilor.
„El acceptase natura noastrĉ omeneascĉ împreunĉ
cu limitele fizice pe care le impuseserĉ miile de ani de
degradare adusĉ de pĉcat, dar El a luat natura omeneascĉ
fĉrĉ a moƔteni în niciun fel pĉcĉtoƔenia fiinԑelor omeneƔti.
Aceastaesteotainĉ!”AldoileapunctestecĉHristosaavut
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omoƔtenireomeneascĉparԑialĉ,deoareceElnuamoƔtenit
nicio înclinaԑie pĉcĉtoasĉ. „El a moƔtenit natura noastrĉ
omeneascĉ, dar nu Ɣi pĉcĉtoƔenia acestei moƔteniri
omeneƔtinespusdepĉcĉtoase.Aceastaesteotainĉ!”
EricWebsterasusԑinutacestpunctdevedereîntrͲo
scrisoare adresatĉ editorului (Ministry, octombrie, 2004,
p.30).
„Când vorbeƔte despre naƔterea lui Set, Ellen White
scrie: ‘Set nu a moƔtenit din natura lui Adam mai multĉ
bunĉtatenaturalĉdecâtamoƔtenitCain.Elafostnĉscutîn
pĉcat’ (Signs of the Times, 20 februarie, 1879) […]. Dacĉ
Hristos ar fi avut o naturĉ pĉcĉtoasĉ asemenea lui Set,
atunciElarfiavutnevoiedeunMântuitor”.Altreileapunct
estecĉonaturĉpĉcĉtoasĉînseamnĉpĉcatƔiarenevoiede
haruliertĉtor.
„AfostHristosasemenealuiAdamînaintedeCĉdere,
saudupĉCĉdere?EuaƔspunecĉafostînambelefeluri.Ela
fost asemenea lui Adam înainte de Cĉdere, din punct de
vedere al lipsei de pĉcat, al curĉԑiei Ɣi al sfinԑeniei minԑii Ɣi
caracterului. El a fost asemenea luiAdam dupĉCĉdere, din
punct de vedere al fragilitĉԑii, infirmitĉԑilor Ɣi slĉbiciunii
trupului.AƔacumspuneNaden,‘Isusafostafectatdepĉcat,
darnuinfectat’.ÎncĉodatĉnisespunecĉIsusaacceptato
ereditateparԑialĉaneamuluiomenesc.
UrmĉtoareledeclaraԑiisuntluatedintrͲun„Supliment
laTheMinistry”(octombrie,1970,retipĉritînaugust,2003).
„UrmaƔii lui Adam au venit pe lume întotdeauna
moƔtenindonaturĉcĉzutĉ,pĉcĉtoasĉ,înclinaԑiisprerĉuƔi,
spre deosebire de Mântuitorul, condamnarea la moartea
veƔnicĉ” (p.7). Este destul de interesant cĉ, în declaraԑia
noastrĉ de credinԑĉ oficialĉ #7, nu existĉ nicio menԑiune a
condamnĉrii automate. „UrmaƔii lor împĉrtĉƔesc aceastĉ
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naturĉcĉzutĉƔiconsecinԑeleei.Eisuntnĉscuԑicuslĉbiciuni
Ɣiînclinaԑiisprerĉu”(Ministry,iunie,2003,p.8).
ÎnsuplimentullaMinistrynisespunecĉ„Hristosnua
moƔtenit la naƔtere natura cĉzutĉ moƔtenitĉ de urmaƔii lui
Adam […]. Dacĉ Domnul Hristos ar fi moƔtenit natura rea
dobânditĉprincĉderealuiAdam,atunciƔiElarfifostnĉscut
în pĉcat, sub condamnare Ɣi, ca urmare, El ÎnsuƔi ar fi avut
nevoie de un Mântuitor […]. El nu a avut în natura Sa
elemente care LͲau predispus sĉ pĉcĉtuiascĉ. El nu a avut
pasiunile Ɣi îndemnurile interioare pe care noi suntem
obligaԑi zi de zi sĉ le ԑinem sub stĉpânire prin harul lui
Dumnezeu”.
OameniiluiDumnezeusuntlimitaԑide„incapacitatea
lor de a imita întrͲo modalitate categoricĉ desĉvârƔirea
infinitĉ a caracterului lui Hristos, din cauzĉ cĉ natura lor,
însuƔirile lor, puterile sau capacitĉԑile lor mintale Ɣi morale
rĉmânastfelpânĉlaadouavenirealuiIsus[…].Atâtavreme
cât pĉstrĉm aceste însuƔiri nedesĉvârƔite, atâta vreme cât
puterile noastre sunt inferioare, atâta vreme cât natura
noastrĉ omeneascĉ fundamentalĉ dĉ pe faԑĉ aceste
rezultateevidentealeCĉderii,noinuputemsĉpretindema
fifĉrĉpĉcat”.
„ElnuamoƔtenittipuldenaturĉpecareîlmoƔtenim
noilanaƔtere.Dacĉlucrurilestauastfel,ElamoƔtenittipul
de naturĉ umanĉ pe care… îl vor avea cei din poporul lui
DumnezeulaADouaVenire”.Dinnou,nisespunecĉHristos
nu a moƔtenit natura omeneascĉ normalĉ, ci a primit o
naturĉspecialĉ,creatĉ.
„Nu este posibil ca ei sĉ atingĉ în viaԑa aceasta o
asemĉnare desĉvârƔitĉ cu natura omeneascĉ a lui Hristos,
deoarece,pânĉlaADouaVenire,eideԑinfacultĉԑile,puterile
Ɣicapacitĉԑilecarerezultĉdincĉdereaomuluiînpĉcat”(p.7Ͳ
16).
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„Folosireaacestuicuvântbiblic(desĉvârƔit)pentrua
spune cĉ starea finalĉ desĉvârƔitĉ a lipsei pĉcatului este
posibilĉ pentru omul inevitabil pĉcĉtos aici pe pĉmânt nu
estesusԑinutĉdeCuvântulluiDumnezeuƔiestenegatĉchiar
de natura omului însuƔi”. Al patrulea punct este cĉ, atâta
vreme cât deԑinem natura cĉzutĉ, noi nu vom putea
niciodatĉsĉfimfĉrĉpĉcat.
„Mântuirea prin har Ɣi meritele ispĉƔirii lui Hristos
încĉsuntdefolospentrusfinԑidupĉceseîncheietimpulde
probĉ”. Harul mântuitor „este disponibil oricând în viaԑa
creƔtinului, pânĉ în ziua venirii Domnului nostru […]. Cei
pĉcĉtoƔi sunt singurii oameni cĉrora li se acordĉ harul
mântuitor[…].Nuexistĉniciodovadĉ,niciundeînScripturĉ
sauînSpiritulProfetic,caresugereazĉchiarƔiceamaimicĉ
schimbareînmântuireaprinharacordatĉzilniccelorsfinԑi”.
Noi trebuie sĉ înԑelegem „doctrina biblicĉ a mântuirii prin
harcaretrecedincolodetimpuldeprobĉ[…].Dacĉeleste
sub har, atunci înseamnĉ cĉ încĉ nu este fĉrĉ pĉcat” (p.18Ͳ
22).DacĉvomfipĉcĉtoƔiîntotdeaunaƔiniciodatĉfĉrĉpĉcat,
atuncivomaveanevoieîntotdeaunadeharulmântuitorsau
iertĉtor,pânĉvineIsus.
„ObservaԑirezultatelepĉcatuluiluiAdam,înmĉsura
în care ne privesc pe noi pânĉ acum: noi am fost fĉcuԑi
pĉcĉtoƔi, […] suntem nĉscuԑi în starea de vinovĉԑie
moƔtenitĉdelaAdam….NoimoƔtenimvinovĉԑiadelaAdam
aƔacĉ,pânĉƔiuncopilmiccaremoarelaozidupĉnaƔtere
are nevoie de un Mântuitor, deƔi copilul nu a sĉvârƔit
niciodatĉunpĉcatpropriu”(p.27).
Cei care cred cĉ Hristos nu a luat natura noastrĉ
pĉcĉtoasĉsusԑinacestepatrupunctecafiindcentralepentru
poziԑia lor. Tocmai aceste patru puncte sunt în miezul
oricĉrei dezbateri despre natura omeneascĉ a lui Hristos Ɣi
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tocmaidinacestemotivediscuԑiadespresubiectulnaturiilui
Hristosnuvaîncetapreacurând.
Oistorierecentĉ
La începutul anilor 1980, în publicaԑiile bisericii
noastre, au avut loc dezbateri destul de lungi tocmai cu
privire la aceste subiecte. Norman Gulley a scris despre
concepԑiile„înaintedeCĉdere”Ɣi„dupĉCĉdere,spunândcĉ
„ambele concepԑii se aflĉ în Scripturĉ Ɣi în scrierile lui Ellen
White[…].IsusavenitdinmâinileCreatoruluiDuhulSfânt–
„acel lucru Sfânt” – fiind rezultatul lucrĉrii creatoare a lui
Dumnezeu în aceeaƔi mĉsurĉ în care a fost primul Adam”.
Aceasta înseamnĉ cĉ natura omeneascĉ a lui Hristos a fost
creatĉ, nu moƔtenitĉ. „El a fost asemenea primului Adam,
sauaƔacumvorficeirĉscumpĉraԑicândvorfischimbaԑilaA
DouaVenire[…]Elaluatnaturaafectatĉdepĉcat,slĉbitĉƔi
deterioratĉ, dar fĉrĉ a lua înclinaԑiile sau petele pĉcatului,
care LͲar fi predispus sĉ încline spre pĉcat […] El a avut o
naturĉasemeneaceleidinaintedeCĉdereƔiasemeneacelei
de dupĉ Cĉdere, combinate întrͲo modalitate unicĉ […]
Pĉcatul nueste atât de mult o cĉlcarea Legiipe cât esteo
rupere a relaԑiei, care duce la cĉlcarea Legii. Oare a avut
HristosorelaԑieruptĉcuDumnezeusaucuomullavenirea
Saînistorie?”(AdventistReview,30iunie,1983,p.4Ͳ8).
„BibliaseopuneideiiuneinaƔterifĉrĉpĉcatatuturor
oamenilor. Ea indicĉ faptul cĉ toԑi oamenii sunt „fĉcuԑi
pĉcĉtoƔiprinnelegiuirealuiAdam”[…]NumaidoiAdamiau
venitfĉrĉpĉcatpeplanetaPĉmânt.Toԑiceilalԑisuntnĉscuԑi
pĉcĉtoƔi […] Întregul neam omenesc este nĉscut în aceastĉ
ԑarĉ a înstrĉinĉrii de Dumnezeu” (Ministry, august, 1985,
p.11).
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AƔadar,acestepoziԑiiexprimatecuputerecuprivire
la natura lui Hristos, atât recent, cât Ɣi cu douĉ decenii în
urmĉ, nu au trecut neobservate de cititorii publicaԑiilor
noastre. În cele ce urmeazĉ se aflĉ câteva extrase din
scrisorileadresateeditorilorcarĉspunslaacestesubiecte.
„AutorulÎlprezintĉpeIsusvorbinduͲiluiSatana:‘Eu
stauaiciasemeneaprimuluiAdamînaintecatusĉͲlispiteƔti.
Eu, de asemenea, nu am pĉcĉtuit niciodatĉ. Eu, de
asemenea,am o naturĉ lipsitĉ depĉcat asemenea primului
Adamlacreaԑiunealui’[…]HristosafostnĉscutcaurmaƔal
luiAvraam.CefeldenaturĉauavutAvraam,IsaacƔiIacov?
O naturĉ pĉcĉtoasĉ, o naturĉ cĉzutĉ. Isus a luat natura
omuluiaƔacumafosteadupĉCĉdere[…]Singuranaturĉpe
care o avem noi este o naturĉ pĉcĉtoasĉ. Aceasta a fost
singuranaturĉdisponibilĉpentruIsus,cândSͲaînveƔmântat
înnaturaomeneascĉ[…]Nunaturapĉcĉtoasĉesteceacare
necondamnĉ,cipĉcatul.Noitoԑisuntemnĉscuԑicuonaturĉ
pĉcĉtoasĉ.TotuƔi,nutoԑisuntempĉcĉtoƔilanaƔtere”.
„Am fost dezamĉgit Ɣi uluit de confuzia care existĉ
dincauzaacestuiarticolƔiaaltoracareauapĉrutînultimii
cincizecideani.CândDumnezeuneconducepeoplatformĉ
aadevĉruluiveƔnic,cumsefacecĉtrebuiesĉcoborâmdepe
aceeacareneͲadatͲoElînperioadaprimilorosutĉdeani?
Decesusԑinemnoi,cabisericĉ,învĉԑĉturilecarevindelacei
ce nu au fost binecuvântaԑi cu lumina de la tronul lui
Dumnezeu? De la data când au fost publicate cĉrԑile
QuestionsonDoctrineƔiMovementofDestiny,ԑintanoastrĉ
sĉ pare cĉ este aceea de a încerca sĉ liniƔtim temerile
acelora care urmeazĉ învĉԑĉturile papalitĉԑii. La Conferinԑa
Generalĉ din 1901, Dr. Waggoner a spus: „Nu înԑelegeԑi
ideea cĉ trupul lui Isus nu a fost asemenea trupului nostru
(pentru cĉ noi Ɣtim cĉ al nostru este pĉcĉtos) implicĉ
obligatoriu ideea imaculatei concepԑii a fecioarei Maria?’
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George Knight spune: ‘Natura lui Hristos nu a creat nicio
controversĉînadventismulanilor1890.Erageneralacceptat
cĉaceastanuconstituiaoproblemĉteologicĉ’[…].Decea
constituiteaoproblemĉîndeceniul1950?Pentrucĉnoiam
cĉutat faima de a nu fi denumiԑi „sectĉ”, cu preԑul
compromiteriiadevĉrului”(Ministry,iunie,2004,p.3).
„Dacĉpĉcatulesteostaredeafiinevitabilĉînnatura
noastrĉ, […] atunci Hristos nu putea sĉ Se nascĉ având
natura noastrĉ, deoarece ar fi fost un pĉcĉtos Ɣi nu ar fi
putut fi exemplul nostru, cu excepԑia unei situaԑii idealiste
(cu excepԑia faptului cĉ El urmeazĉ sĉ ne dea Ɣi nouĉ o
naturĉ necĉzutĉ) Ɣi, ca urmare, noi nu putem sĉ biruim
asemenea Lui, ci trebuie sĉ continuĉm sĉ pĉcĉtuim, iar
lucrarea de slujire principalĉ a lui Isus în sanctuarul ceresc
esteaceeadeaoferiîndreptĉԑirea”.
„TeologiaAZbnuprezintĉdouĉconcepԑiialternative
cu privire la natura umanĉ a lui Isus, Domnul nostru […].
Acest fapt ar fi ca Ɣi cum noi, ca popor, am fi hotĉrât sĉ
credem cĉ pĉzirea duminicii Ɣi pĉzirea Sabatului sunt
îndreptĉԑiteînochiiluiDumnezeu.Esteevidentcĉînpoziԑia
noastrĉistoricĉaavutlocoschimbare”.
„Oare este fiecare copil nĉscut cu condamnarea la
moartea a doua? Atribuie Dumnezeu vinovĉԑie noului
nĉscut, fĉcânduͲl vrednic de moartea a doua, chiar înainte
de a avea o Ɣansĉ de a comite vreun pĉcat personal? […]
Nimeninuvafiaruncatîniazuldefocdincauzapĉcatuluilui
Adam,cinumaidincauzapropriilorpĉcatepersonale[…].El
nunumaicĉîncurcĉpĉcatulcuefectelepĉcatului,ciintrĉîn
domeniul echivalĉrii naturii pĉcĉtoase cu pĉcatul însuƔi […]
Deoarece natura pĉcĉtoasĉ presupune atât vinovĉԑia, cât Ɣi
pĉcatul,fiecarecopilnĉscutarenevoiedemântuireînainte
de a putea sĉ gândeascĉ, sĉ vorbeascĉ sau sĉ acԑioneze.
Aceasta înseamnĉ cĉ Isus ar fi vinovat pur Ɣi simplu prin
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faptulcĉSͲanĉscut,cuexcepԑiacĉnaturaLuiafostdiferitĉ
de a celorlalԑi copii […] Cum a restabilit El aceastĉ „relaԑie
ruptĉ”pentrucopiiinounĉscuԑi?PrinreamintireaviziteiEvei
lapomulopritƔiprinspeculaԑiacĉeaapĉcĉtuitînminteaei,
îndoinduͲsedeDumnezeu,chiarînaintedealuafructul.Prin
urmare, relaԑia a fost ruptĉ înainte de a fi sĉvârƔitĉ orice
faptĉ pĉcĉtoasĉ. Pe baza aceasta, el afirmĉ cĉ fiecare copil
se naƔte cu o relaԑie ruptĉ Ɣi întrͲo stare pierdutĉ, fĉrĉ a
sĉvârƔiniciofaptĉpĉcĉtoasĉ.Putemdoarsĉpresupunemcĉ
el crede cĉ Eva ar fi fost pierdutĉ, indiferent dacĉ ar fi
mâncatdinpomulopritsaunu….
„Vĉrogsĉobservaԑicĉexistĉomaredeosebireîntre
„separarea de Dumnezeu” Ɣi „rezultatul separĉrii de
Dumnezeu”. Copiii lui Adam nu au moƔtenit „separarea de
Dumnezeu”[…] Ei au moƔtenit numai „rezultatul” separĉrii
lui Adam de Dumnezeu, care a implicat o naturĉ slĉbitĉ,
cĉzutĉ,Ɣiinevitabilitateamorԑiiceleidintâi[…].ÎnacelaƔifel
în care încurcĉ pĉcatul cu natura pĉcĉtoasĉ, rezultatele
pĉcatului cu pĉcatul însuƔi Ɣi separarea de Dumnezeu cu
natura pĉcĉtoasĉ, autorul încurcĉ înclinaԑiile rele cu
înclinaԑiile naturale[…] Nu cunosc nicio singurĉ persoanĉ
carecredecĉIsusapĉcĉtuitsauSͲanĉscutcapĉcĉtos.Nici
nu cunosc pe cineva care crede cĉ Isus a avut „înclinaԑii
pĉcĉtoase”. TotuƔi, cunosc mulԑi care cred cĉ El a avut
„înclinaԑiinaturale”,întocmaicumavemcutoԑii,carezultat
alfaptuluicĉSͲanĉscutasemeneanouĉ,cuonaturĉcĉzutĉ.
Înclinaԑiile rele sunt acele înclinaԑii spre pĉcat care au fost
cultivate Ɣi întĉrite prin îngĉduirea pĉcatului. Înclinaԑiile
naturale sunt acele înclinaԑii care au fost moƔtenite.
Vinovĉԑiaesteimplicatĉînprimacategorie,darnuînceade
a doua. Înclinaԑiile nu sunt pĉcĉtoase, decât dacĉ cineva
cedeazĉînclinaԑiilornaturale”.
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„Dezbaterea cu privire la natura lui Hristos nu este
dezbaterea unor puncte teologice subtile […]. Fie curĉԑirea
sanctuaruluicareaînceputîn1844trebuiesĉcurĉԑeascĉƔi
sĉ desĉvârƔeascĉ un popor pentru a sta fĉrĉ pĉcat, fie
biserica noastrĉ este rezultatul incapacitĉԑii unui grup de
fanatici dezorientaԑi de a recunoaƔte cĉ felul în care au
înԑeles cartea lui Daniel a fost greƔit. Adevĉrata problemĉ
este legatĉ de punctul biruinԑei pĉcatului. Dacĉ Isus nu a
pututsĉintreînluptĉƔisĉînvingĉfireanoastrĉ,atuncinici
noinuputem”.
Autorul „declarĉ cĉ Biblia prezintĉ douĉ definiԑii ale
pĉcatului – comportamental Ɣi relaԑional. Contrar acestei
afirmaԑii, existĉ o singurĉ definiԑie biblicĉ. Aceasta este cea
din 1 Ioan 3:4 […]. bi mai mult, nu sͲa dovedit cĉ o relaԑie
ruptĉ cu Dumnezeu are loc înainte de actul unei alegeri
pĉcĉtoase.Isaia59:2declarĉfĉrĉechivoccĉpĉcatulactivîl
despartepeomdeDumnezeu.Oricediscuԑiecontradictorie
nescoatedinarenaexegezeibibliceƔineduceînîncurcĉtura
filozofiei interpretative” (Ministry, decembrie, 1985, p.26Ͳ
27).
Este evident faptul cĉ reacԑiile faԑĉ de concepԑiile
care spun cĉ natura lui Hristos a fost asemenea celei
dinaintedeCĉdereaufostfoarteputernice,atâtrecent,cât
Ɣicudouĉdeceniiînurmĉ.Acestsubiectnuvadispĉrea,nici
nuvapieri,deoarececoncluziileimplicitesuntaƔadevitale
pentru misiunea Bisericii Adventiste. Voi încheia aceastĉ
secԑiune cu privire la istoria noastrĉ recentĉ cu câteva
gânduri exprimate de Herbert Douglass, un participant
proeminentladezbateriledindeceniul1980.
„ConcepԑiacĉIsusapreluatnaturaluiAdamdinainte
deCĉdereaapĉrutdoarrecentînbisericanoastrĉ.Aceastĉ
poziԑie a izvorât în anii 1950, în timpul unei serii de
evenimente care au dus la reformularea unor concepte
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adventistefundamentale.Consecinԑeleacestorschimbĉriau
avut o mare legĉturĉ cu trauma Ɣi dezbinĉrile teologice pe
careleͲaexperimentatbiserica….Studiulcuprivirelanatura
omeneascĉ a Domnului nostru nu este doar „o despicare
academicĉ a firului în patru”[…] Motivul pentru care Isus a
devenitom[…]poatefiînԑelesnumaidinpunctuldevedere
almariilupte–operspectivĉcarelipseƔteînmareparteîn
protestantismul„ortodox”Ɣiîncatolicism[…].Aufostcâteva
probleme,darniciunanuestemaiimportantĉdecâtacuzaԑia
lui Satana cĉ fiii Ɣi fiicele lui Adam nu puteau sĉ respecte
Legile lui Dumnezeu, cĉ astfel de Legi erau nerealiste Ɣi nu
contribuiaulainteresulcelmaiînaltalfiinԑelorcreate.Astfel
de probleme principale au determinat felul de naturĉ pe
careDomnulurmasĉopreia,înscopuldeafacedreptateƔi
de aͲl aduce pe Satana la tĉcere” (Ministry, august, 1985,
p.10Ͳ11).
Nicioînclinaԕiesprepĉcat
Prima dintre cele patru probleme majore implicate
denaturaluiHristosesteîntrebareadacĉHristosaavutvreo
înclinaԑie omeneascĉ normalĉ spre pĉcĉtuire. În editorialul
din august, 2003, al revistei Ministry, se declarĉ cĉ Isus a
întâmpinat „toate ispitele obiƔnuite pentru oameni”. Chiar
aici, trebuie sĉ luĉm în considerare douĉ texte din Noul
Testamentpuselaolaltĉ.Evrei4:5nespunecĉHristosafost
„ispititîntoatelucrurilecaƔinoi,darfĉrĉpĉcat”.Iacov1:14
nespunecĉ„fiecareesteispitit,cândesteatrasdepoftalui
însuƔiƔimomit”.OareafostIsuscuadevĉratispititaƔacum
„esteispititfiecareom”,saunu?Cuvântul„poftĉ”includecu
siguranԑĉdorinԑadeplĉcere,profitƔionoareafiecĉruiom.
Oare ispitele lui Hristos din pustie nu au fost rânduite de
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SatanapentruaîmpliniacestedorinԑeƔipoftefundamentale
aleomului?
TotuƔi,înzilelenoastrenisespunecĉIsusnuaavut
nici cea mai vagĉ dorinԑĉ sau înclinaԑie spre mândrie,
nerĉbdare,îndoialĉsaudescurajare.Dacĉnoisuntemispitiԑi
când înclinaԑiile sau dorinԑele noastre ne atrag spre aceste
lucruri, iar Isus nu a avut aceste înclinaԑii, atunci Isus nu a
fost ispitit în niciunul din aceste domenii aƔa cum „este
ispititfiecareom”.
AdeseasespunecĉispiteleluiHristosaufostacelea
deaͲbifolosiputeriledivinesaudeaͲbiabandonamisiunea
de aͲl mântui pe om. Aceastĉ afirmaԑie este foarte
adevĉratĉ,daroareesteunmotivsuficientpentruaignora
Evrei 4:15? A fost Isus cu adevĉrat ispitit, aƔa cum suntem
ispitiԑinoi?
Sĉluĉmînconsiderareaicicâtevadoveziinspirate.În
Ioan 5:30, Isus a spus: „Nu caut sĉ fac voia Mea, ci voia
Tatĉlui, care MͲa trimis”. De ce a spus Isus cĉ nu cĉuta sĉ
facĉvoiaSa?„VoinԑaomeneascĉaluiHristosnuLͲarfidus
în pustia ispitirii…. Ea nu LͲar fi condus sĉ îndure umilinԑa,
batjocura, reproƔul, suferinԑa Ɣi moartea. Natura Lui
omeneascĉ sͲa retras de la toate aceste lucruri, la fel de
categoricprecumseretragenaturanoastrĉomeneascĉdela
ele” (Signs of the Times, 29 octombrie, 1894). Dacĉ ar fi
urmat dorinԑele naturale ale voinԑei Sale omeneƔti, Hristos
biͲarfiabandonatmisiuneaƔiplanulluiDumnezeupentruEl.
Cu alte cuvinte, natura Sa omeneascĉ nu ar fi ascultat de
Dumnezeu,iarElatrebuitsĉͲbinegepropriavoieînscopul
de a împlini voia Tatĉlui Sĉu. Oare nu este aceasta exact
situaԑia noastrĉ? Voinԑa Ɣi dorinԑele noastre se aflĉ în
opoziԑiecuvoialuiDumnezeu,iarnoitrebuiesĉrenunԑĉmla
exercitarea propriei voinԑe, în scopul de a asculta de
Dumnezeu.
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Opropoziԑieinspiratĉconԑineosemnificaԑiebogatĉ.
„Prin experimentarea în propria fiinԑĉ a puterii ispitei lui
Satana”(ReviewandHerald,18martie,1875).AƔadar,unde
locuieƔte puterea ispitelor lui Satana? „Ispitele lui (noastre)
celemaiputernicevorvenidininterior,pentrucĉeltrebuie
sĉlupteîmpotrivaînclinaԑiilorinimiifireƔti”(ChristTempted
As We Are, p.11). Dacĉ ispitele noastre cele mai puternice
vindinluptacontraînclinaԑiilorinimiifireƔtiƔidacĉHristosa
experimentat în propria fiinԑĉ puterea ispitelor lui Satana,
atunci este evident cĉ acele înclinaԑii au fost Ɣi în Hristos.
„Dacĉ noi ar fi trebuit sĉ suportĉm ceva ce Isus nu a
suportat, atunci, în punctul acesta, Satana ar reprezenta
puterealuiDumnezeucafiindinsuficientĉpentrunoi[…]Ela
suportatfiecareîncercarelacaresuntemsupuƔinoi”(Hristos
Lumina lumii, p.24). Oare este puterea lui Dumnezeu cu
adevĉrat suficientĉ pentru a birui înclinaԑiile inimii fireƔti?
Dacĉ Isus nu a avut aceste înclinaԑii, atunci acuzaԑiile lui
Satananuauprimitniciodatĉrĉspuns,iarmântuireanoastrĉ
estefoartenesigurĉ.
„ChiarƔiîndoielileLͲauasaltatpeFiulmuribundallui
Dumnezeu” (Mĉrturii, vol.2, p.209). Hristos a fost ispitit de
propriilegândurideanucredefĉgĉduinԑeleTatĉluiSĉu.
„El a binecuvântat copii care erau stĉpâniԑi de
aceleaƔi pasiuni ca ale Sale” (Signs of the Times, 9 aprilie,
1896). Au moƔtenit toԑi copiii dorinԑe ereditare egoiste?
HristosaavutaceleaƔi„pasiuni”.
„În natura Sa omeneascĉ, Fiul lui Dumnezeu SͲa
luptatcuaceleaƔiispitenemiloaseƔiaparentcopleƔitoarede
caresuntasaltaԑioamenii–ispitadeaͲƔiîngĉduipofta,dea
seaventuracuaroganԑĉacoloundenuiͲacondusDumnezeu
Ɣi de a se închina dumnezeului lumii acesteia, sacrificând o
fericireveƔnicĉpentruplĉcerilefascinantealevieԑiiacesteia”
(SoliiAlese,vol.1,p.95).OarenusuntemnoiatraƔideaceste
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lucruri în virtutea propriilor dorinԑe? Ceea ce le face sĉ fie
nemiloaseƔicopleƔitoareestetocmaidorinԑanoastrĉdeale
avea, iar aici ni se spune cu claritate cĉ Hristos a avut
aceleaƔiispite.
„ElƔtiecâtdeputernicesuntînclinaԑiileinimiifireƔti”
(Mĉrturii, vol.5, p.177). Mai precis, cum le cunoaƔte El? „El
Ɣtie din experienԑĉ […] în ce constĉ puterea ispitelor
noastre” (Divina vindecare, p.71). Fĉrĉ îndoialĉ, Isus a
experimentatputereaînclinaԑiilorinimiifireƔti.
În Ghetsemani, „Descurajarea Ɣi depresia LͲau
pĉrĉsit” (Hristos Lumina lumii, p.694). Nu a fost Isus atras
spredescurajaredepropriilegânduriƔiînclinaԑiifireƔti?
„ElaavutaceeaƔinaturĉcaƔipĉcĉtosul”(Manuscript
Releases, vol.10, p.176). Trebuie sĉ fie pusĉ întrebarea: A
fost Adam în Eden un pĉcĉtos? Oare o naturĉ parԑial
asemenealuiAdamƔiparԑialasemeneanouĉesteonaturĉ
asemĉnĉtoare cu a pĉcĉtoƔilor? Realitatea este cĉ toԑi cei
pĉcĉtoƔi au o naturĉ cĉzutĉ Ɣi sunt atraƔi cu putere de
aceasta.
DeosebireadintreHristosƔinoinuconstĉînfaptulcĉ
El a fost scutit de înclinaԑiile spre pĉcat ale naturii cĉzute.
Deosebirea constĉ în faptul cĉ El nu a cultivat aceste
înclinaԑii Ɣi nu leͲa încorporat în caracterul Sĉu aƔa cum
facem noi. Ispitele inimii fireƔti au fost pentru Hristos la fel
deputerniceprecumsuntpentrunoi.
Indiferent ce cuvinte sunt folosite de susԑinĉtorii
concepԑiei cĉ Hristos a avut o naturĉ asemĉnĉtoare celei
dinainte de Cĉdere, dacĉ Hristos nu a avut nicio înclinaԑie
fireascĉ spre pĉcat, El nu a putut fi ispitit ca Ɣi noi, iar una
dintre legĉturile majore ale lui Hristos cu neamul omenesc
cĉzutafostdistrusĉ.
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Ereditateparԕialĉ
A doua problemĉ aflatĉ în centrul atenԑiei în
considerarea naturii umane a lui Hristos este legatĉ de
moƔtenireaprimitĉdelanaturaomeneascĉprinintermediul
Mariei. Singura cale prin care Isus putea sĉ preia natura
omeneascĉ fĉrĉ a moƔteni „pĉcĉtoƔenia ereditĉԑii noastre
omeneƔti” era prin scutirea Sa de anumite aspecte ale
acesteia. Duhul Sfânt ar fi trebuit sĉ blocheze unele gene
omeneƔtipentruanuajungelaIsuspecalenormalĉ.Cualte
cuvinte, deficienԑele genetice ale Mariei au fost modificate
deDuhulSfânt,aƔaîncâteasĉͲIpoatĉtransmiteluiHristoso
ereditate totalmente unicĉ, întru totul deosebitĉ de
ereditateapecareoprimimnoidelapĉrinԑi.
În Romani 1:3, apostolul Pavel spune cĉ Isus „a fost
nĉscut din sĉmânԑa luiDavid, în ce priveƔte trupul”. TotuƔi,
nouĉnisespunecĉHristosafostfĉcutparԑial,Ɣinucomplet
din sĉmânԑa lui David. Ellen White se exprimĉ chiar mai
precis. „Asemenea fiecĉrui copil al lui Adam, El a acceptat
rezultatelelucrĉriimariilegiaereditĉԑii.Acesterezultateau
fost arĉtate în istoria predecesorilor Sĉi pĉmânteƔti. El a
venitcuoastfeldeereditate”(HristosLuminalumii,p.49).
Unul dintre strĉmoƔii lui Hristos a fost Set. „Set,
asemenealuiCain,amoƔtenitnaturacĉzutĉapĉrinԑilorlui”
(PatriarhiƔiprofeԕi,p.80).TotceaprimitSetprinereditate,
aprimitƔiIsusprinereditate.Aceastaestesinguraconcluzie
posibilĉlacaresepoateajungedinacestepasaje,iarmotivul
pentru care aceste declaraԑii nu sunt acceptate la valoarea
evidentĉ este doar o idee preconceputĉ despre natura
pĉcatului.
În cartea lui, The Humanity of the Saviour, Harry
JohnsonseexprimĉcâtsepoatedesimpluƔilasubiect.„Nu
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existĉniciodovadĉcaresugereazĉcĉlanԑulereditĉԑiiafost
rupt între Maria Ɣi Isus” (Londra, The Epworth Press, 1962,
p.44).
Protestanԑii au respins deͲa lungul istoriei doctrina
imaculatei concepԑii, pe baza faptului cĉ nu se aflĉ în
Scripturĉ.TotuƔi,înzilelenoastre,mulԑiadventiƔtispuncĉîn
pântecul Mariei a fost sĉvârƔitĉ o minune deosebitĉ, aƔa
încât nicio înclinaԑie sau impuls pĉcĉtos sĉ nu treacĉ de la
Maria la Isus. Ca bisericĉ, noi declarĉm cĉ respingem
doctrinaimaculateiconcepԑii,darînpunctulcelmaicriticne
întoarcem la explicaԑiile acesteia cu privire la naƔterea lui
Isus. DeƔi respingem ideea cĉ Maria a fost fĉrĉ pĉcat Ɣi
respingemînvĉԑĉturacĉMarianuIͲatransmisnimicluiIsus
prin ereditate, noi suntem dornici sĉ acceptĉm un blocaj
parԑialallinieiereditare,atuncicândestevorbadedorinԑeƔi
înclinaԑii.AceastaestepurƔisimpluoversiunemodificatĉƔi
mai subtilĉ a imaculatei concepԑii. Oare suntem noi cu
adevĉrat siguri cĉ am ieƔit din Biserica Romei? Învĉԑĉtura
noastrĉ actualĉ este o urmaƔĉ directĉ a liniei teologice a
imaculateiconcepԑii.
Naturapĉcĉtoasĉegalĉcupĉcatul
Al treilea subiect constituie adevĉrata problemĉ
aflatĉ în miezul întregii dezbateri cu privire la natura
omeneascĉ a lui Hristos. Oare a avea o naturĉ pĉcĉtoasĉ
face pe cineva sĉ fie un pĉcĉtos Ɣi sĉ aibĉ nevoie de un
Mântuitor?Dacĉaceastĉproblemĉarputeafirezolvatĉ,nu
ammaiaveaniciundezacordcuprivirelanaturaomeneascĉ
aluiHristos.
Editorul publicaԑiei Adventist Review, William
Johnson,ƔiͲaexprimatfoarteclarpunctuldevedere.„Unele
argumente continuĉ fĉrĉ încetare deoarece partidele
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antagoniste nu ajung niciodatĉ la adevĉrata problemĉ –
îngrijorarea principalĉ aflatĉ dedesubtul dezbaterii de la
suprafaԑĉ […]. Problema aflatĉ dincolo de aparenԑe este
concepԑia cu privire la pĉcat. Cei care vor sĉ înԑeleagĉ mai
clarnaturaomeneascĉaluiIsusarajungedeparte,dacĉsͲar
opri la dezbaterea cu privire la faptul cĉ Isus a preluat o
naturĉ asemĉnĉtoare celei dinainte de Cĉdere sau dupĉ
Cĉdere,ƔiarpetrecemaimulttimpsĉvadĉcespuneBiblia
despre pĉcatul însuƔi […] Nu numai faptele noastre sunt
pĉcĉtoase, ci însĉƔi natura noastrĉ este în rĉzboi cu
Dumnezeu.OareaavutIsusoastfeldenaturĉ?Nu.Dacĉar
fi avut, El ÎnsuƔi ar fi avut nevoie de un Mântuitor. El nu a
avut […] nicio deformare a naturii Sale morale care LͲa
predispuslaispitĉ”(26august,1993,p.4).
RichardTaylorsͲaexprimatfoartebineîncartealui,
A Right Conception of Sin: „Cei care nu au o concepԑie
corectĉcuprivirelapĉcatnusuntcapabilisĉaibĉconcepԑii
corecte cu privire la niciun alt subiect fundamental. Acest
lucru va fi evident îndeosebi cu privire la teoria despre
ispĉƔire Ɣimetoda luiDumnezeude aͲl rĉscumpĉra pe om”
(BeaconHillPress,1945,p.9Ͳ11).
Doctrina pĉcatului originar, susԑinutĉ de Johnson Ɣi
demulԑialԑiidinadventism,distorsioneazĉfiecareaspectal
Evangheliei Ɣi ispĉƔirii, aƔa încât nimic nu supravieԑuieƔte
intact.Aceastaajungesĉfietreptatconcepԑiadominantĉîn
mijlocul adventiƔtilor, chiar Ɣi în mijlocul celor credincioƔi
faԑĉ de Biblie Ɣi Spiritul Profetic. Ea este crezutĉ acum de
cĉtre unii care sunt priviԑi cu încredere ca fiind niƔte laici
adventiƔtiloialiƔiatenԑi.
Unul dintre motivele pentru care subiectul acesta a
pĉrutafiaƔadeconfuzestelipsaunordefiniԑiisimple.Existĉ
o deosebire crucialĉ între efectele pĉcatului Ɣi pĉcatul în
sine. DeƔi efectele pĉcatului sunt vaste Ɣi în cele din urmĉ
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mortale, nimeni nu atribuie efectelor pĉcatului o vinĉ
personalĉ sau o condamnare. Pe de altĉ parte, conceptul
pĉcatuluiesteasociatcuvinovĉԑia,condamnarea,separarea
de Dumnezeu, judecata Ɣi a doua moarte. Când discutĉm
despre neprihĉnirea prin credinԑĉ sau despre natura lui
Hristos, atenԑia noastrĉ trebuie sĉ fie concentratĉ asupra
pĉcatuluiînsine,Ɣinuasupraefectelorpĉcatului.Întrebarea
noastrĉfundamentalĉaiciestesimplĉ.Estenaturacĉzutĉo
parte a pĉcatului în sine, sau este unul dintre efectele
pĉcatului?ConcluziilenoastrecuprivirelanaturaluiHristos
vor fi determinate de rĉspunsul pe care îl dĉm la aceastĉ
întrebaresimplĉ.
AspunecĉtoԑibebeluƔiiaunevoiedeunMântuitora
devenit unul dintre cliƔeele cele mai derutante în gândirea
actualĉ cu privire la neprihĉnirea prin credinԑĉ. Da, un
bebeluƔarenevoiedeunMântuitor,oplanetĉsuferindĉare
nevoiedeunMântuitor,unorbsauunologaunevoiedeun
Mântuitor, dar nu în sensul iertĉrii personale pentru un
pĉcat sau o vinĉ personalĉ. Încĉ odatĉ, noi confundĉm
efectelepĉcatuluicupĉcatulînsine.
Iacov 4:17 ne spune cĉ „cine Ɣtie sĉ facĉ bine Ɣi nu
face, sĉvârƔeƔte un pĉcat”. Textele cele mai clare care
descriupĉcatulnuspunnimicdesprefaptulcĉnaturacĉzutĉ
este o stare inevitabilĉ Ɣi continuĉ a pĉcatului. A spune cĉ
pĉcatulesteconstituitdenaturanoastrĉînsemnĉaspunecĉ
noipĉcĉtuimchiarƔicândalegemsĉnupĉcĉtuim.Oareeste
posibil ca aceastĉ înԑelegere pĉcatului, ca fiind ceva
inevitabil Ɣi continuu, a amorԑit întrͲo mare mĉsurĉ
sensibilitateanoastrĉfaԑĉdeadevĉratulpĉcat(cĉlcareaLegii
lui Dumnezeu), aƔa încât acum am ajuns sĉ acceptĉm
nelegiuirile specifice ca fiind pur Ɣi simplu expresii ale
pĉcatului mai mare de a avea o naturĉ cĉzutĉ? Cu alte
cuvinte, am ajuns sĉ acceptĉm pĉcĉtuirea ca fiind o parte
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normalĉavieԑiiƔichiaravieԑiicreƔtine.Amînceputchiarsĉ
începemsĉnumimnaturacĉzutĉP CATƔifaptelepĉcatului
„pĉcate”.
Isaia59:2nespunecĉ„nelegiuirilevoastrepununzid
de despĉrԑire între voi Ɣi Dumnezeul vostru”. Pĉcatul este
acela care ne desparte de Dumnezeu, care rupe relaԑia
noastrĉ cu El, Ɣi nu invers. Da, pĉcatul este întrͲadevĉr o
stare,daracestaurmeazĉdecizieideapĉcĉtuiîmpotrivalui
Dumnezeu Ɣi continuĉ atâta vreme cât inima rĉmâne
nepocĉitĉ.
Cei care doresc sĉ dovedeascĉ faptul cĉ natura
cĉzutĉ este pĉcat în sine, Ɣi nu efectul pĉcatului, pur Ɣi
simplu nu ƔiͲau dovedit poziԑia. A fi nĉscut în aceastĉ lume
înseamnĉ cĉ suntem supuƔi foamei Ɣi setei, oboselii Ɣi
durerii, suferinԑei Ɣi morԑii. Înseamnĉ cĉ planeta pe care
trĉimarputeaîncercasĉnedistrugĉ.Înseamnĉafinĉscuԑi
dinpĉrinԑipĉcĉtoƔi,aprimionaturĉpĉcĉtoasĉƔiatrĉiîntrͲ
unmediupĉcĉtos.TotuƔi,nuînseamnĉafinĉscutvinovatde
pĉcat,saucondamnat.DeƔiprimimtoateefectelepĉcatului,
inclusivonaturĉcĉzutĉ,noinusuntemautomatvinovaԑide
pĉcat.
Concluzia cĉ un om este pĉcĉtos prin natura lui nu
vinedinBibliesaudinadventism.Rĉdĉcinileeiajungpânĉla
Augustin,înBisericaRomanoͲCatolicĉƔiaufosttransmiseîn
curentul principal al protestantismului prin scrierile lui
Luther Ɣi Calvin. În zilele noastre, protestanԑii evanghelici
susԑinaceastĉconcepԑiecuprivirelapĉcatƔiaufostdestul
de dornici sĉ vadĉ cum aceastĉ concepԑie ajunge o parte a
adventismului. Concepԑia evanghelicĉ despre pĉcat este
acceptatĉlanivelelecelemaiînaltealeteologieiadventiste
dinzilelenoastre.Uniiseîntreabĉ:Cândnevomîntoarcela
botezul copiilor, care este singura soluԑie logicĉ pentru
faptuldeafinĉscutcunevoiadeunMântuitor?
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Poziԑia evanghelicĉ în legĉturĉ cu pĉcatul face
imposibilĉacceptareapoziԑieiadventisteîndelungsusԑinute
carespunecĉHristosaluatchiarnaturanoastrĉpĉcĉtoasĉ,
triumfând asupra pĉcatului în acea naturĉ periculoasĉ. Din
cauzapoziԑieievangheliceînlegĉturĉcupĉcatul,nisespune
cĉHristosnuarfipututsĉfieÎnlocuitorulnostru,dacĉarfi
luat cu adevĉrat natura noastrĉ cĉzutĉ la naƔtere, iar noi
suntem acum obligaԑi sĉ concepem niƔte modalitĉԑi destul
decomplicatepentruaͲIîngĉduiluiHristossĉîmpĉrtĉƔeascĉ
ereditatea omeneascĉ, în timp ce este scutit de anumite
trĉsĉturiereditare.
Arfibinesĉobservĉmunpunctcuprivirelafaptulde
a fi nĉscut „în pĉcat”. Spirit of Prophecy, vol.1. p.60: Set a
fost „nĉscut în pĉcat”. Când Ellen White a dezvoltat mai
ampluaceastĉideeînPatriarhiƔiprofeԑi,p.80,aziscĉSet„a
moƔtenitnaturacĉzutĉ”.Acestpasajparalelaratĉceavrut
EllenWhitesĉspunĉprinexpresiaafi„nĉscutînpĉcat”.
NicioneprihĉniredesĉvârƔitĉ
A patra problemĉ ar putea fi motivaԑia principalĉ
pentrutoatepuncteleevidenԑiateînaniirecenԑicuprivirela
naturanecĉzutĉsauparԑialcĉzutĉaluiHristos.Îneditorialul
publicaԑieiMinistry,laînceputulrevistei,seaflĉurmĉtoarele
gânduri: „Sufletul pereche al problemei „naturii lui
Hristos”[…] este, desigur, întrebarea cu privire la rolul
neprihĉniriidesĉvârƔiteîmpĉrtĉƔitedeHristosƔirealizatĉîn
inimaƔicomportamentulcredinciosuluicreƔtin,princredinԑĉ
[…]. Aceste subiecte deosebite […] sunt foarte puternice în
mintea Ɣi inima adventistĉ, atunci când sunt asociate cu
încheierea „timpului de probĉ”, judecata finalĉ Ɣi a doua
venirealuiHristos”(august,2003,p.4).
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Înacestarticol,amcitatanteriorafirmaԑiicarespun
cĉneprihĉnireadesĉvârƔitĉesteimposibilĉ,dincauzanaturii
noastre pĉcĉtoase Ɣi cĉ harul mântuitor trebuie sĉ fie
disponibil pânĉ când Isus vine, deoarece noi nu vom fi
niciodatĉ fĉrĉ pĉcat. Woodrow Whidden spune în felul
urmĉtor: „Vor deveni natura Ɣi realizĉrile noastre vreodatĉ
aƔa de neprihĉnite în aceastĉ parte a universului (chiar Ɣi
dupĉîncheiereatimpuluideprobĉ),încâtvomîncetasĉmai
avem nevoie de meritele lui Hristos, care ne îndreptĉԑesc
continuu? O tratĉm noi întrͲadevĉr cu seriozitate pe Ellen
White, când ea spune cĉ „deficienԑele inevitabile ale
credincioƔilor”suntcompletateprinneprihĉnirealuiHristos
„atribuitĉ” Ɣi cĉ „Isus îi iubeƔte pe copiii Sĉi, chiar dacĉ
greƔesc”?...NuestedesĉvârƔireaînprincipaloatitudine,mai
degrabĉdecâtoperformanԑĉ?”(Ministry,octombrie,1993).
Oarenuarputeafirelevantaicisĉprivimdinnou1
Petru 2:21.22? „bi la aceasta aԑi fost chemaԑi; fiindcĉ Ɣi
Hristosasuferitpentruvoi,ƔivͲalĉsatopildĉ,casĉcĉlcaԑi
pe urmele Lui. El nͲa fĉcut pĉcat, Ɣi în gura Lui nu sͲa gĉsit
vicleƔug”.
EllenWhiteprezintĉcuclaritateaceeaƔitemĉ:„Dacĉ
nu a avut natura omului, El nu a putut fi exemplul nostru.
DacĉnuafostpĉrtaƔalnaturiinoastre,Elnuapututfiispitit
aƔa cum a fost ispitit omul. Dacĉ nu IͲa fost cu putinԑĉ sĉ
cedezeispitei,Elnuapututsĉfieajutorulnostru….Ispitirea
Ɣi biruinԑa Sa ne spun cĉ omenirea trebuie sĉ copieze
Modelul”(ReviewandHerald,18februarie,1890).
Prin acceptarea doctrinei evanghelice, Ɣi anume cĉ
ispĉƔirea a fost încheiatĉ la cruce Ɣi cĉ Isus SͲa nĉscut cu
naturafĉrĉpĉcataluiAdamdinaintedeCĉdere,majoritatea
amvoanelor bisericii noastre nu ne mai spun cĉ Isus este
ExemplulnostruînbiruireatuturorispitelorƔipĉcatelor.Prin
urmare, mesajul sanctuarului nu mai este relevant, iar
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mesajul de avertizare al celor trei solii îngereƔti din
Apocalipsa 14 nu mai este relevant pentru Planul de
Mântuire al lui Dumnezeu. AƔadar, putem fi mântuiԑi în
pĉcatele noastre, dezvoltarea caracterului nu mai este
necesarĉ, poruncile lui Dumnezeu nu pot fi respectate în
mod desĉvârƔit prin puterea Duhului Sfânt, Spiritul Profetic
este considerat o antichitate nerelevantĉ din secolul al
nouĉsprezecelea, iar Sabatul zilei a Ɣaptea nu mai este
respectatînconformitatecuIsaia58,13.
ÎntrͲunul dintre editorialele lui, William Johnson a
împĉrtĉƔitopovesteimpresionantĉ.„Dr.PaulBrand,carea
îndeplinit o lucrare de pionierat în chirurgia reparatorie
pentru leproƔi, vorbeƔte despre o epidemie de pojar din
Vellore,însudulIndiei,undelocuiapevremeaaceeafamilia
Brand. Familia Brand avea o copilĉ, Estelle, Ɣi din cauza
vârsteiei,erafoarteexpusĉlarisculîmbolnĉvirii.Pediatrula
explicat cĉ serul unui convalescent – serul luat de la o
persoanĉcarecontractasepojarulƔiîlînvinsese–arputeasĉ
o protejeze pe micuԑĉ. În Vellore sͲa rĉspândit vestea cĉ
familiaBrandaveanevoiede„sângeleunuiînvingĉtor”.„Nu
eradeniciunfolossĉfiegĉsitcinevacareînvinsesevaricela,
sau avusese un picior rupt care sͲa vindecat. Astfel de
oameni, deƔi sĉnĉtoƔi, nu puteau oferi ajutorul special de
care aveam nevoie pentru a învinge pojarul. Aveam nevoie
de cineva care suferise de pojar Ɣi învinsese boala aceea”,
scrieBrandîncartealui,InHisImage.FamiliaBrandagĉsito
astfeldepersoanĉ,aluatpuԑindinsângeleeiƔiainjectatͲo
pe fiica lor cu serul convalescentului. Înarmatĉ cu anticorpi
„împrumutaԑi”, fiica lor a luptat contra bolii invadatoare.
SerulinjectatiͲadattrupuluieitimpsĉconfecԑionezeproprii
anticorpi.Estelleaînvinspojarul–nuprinputereapropriului
trup,cicarezultataluneibĉtĉliicareavuseselocanteriorîn
trupulaltcuiva”(AdventistReview,13aprilie,1989).
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Eu nu cred cĉ am vĉzut vreodatĉ o ilustraԑie mai
bunĉamotivuluipentrucareIsusatrebuitsĉvinĉînnatura
noastrĉcĉzutĉ.PentrucĉElaexperimentatnaturacĉzutĉƔi
a învinsͲo, noi putem sĉ împrumutĉm anticorpii Sĉi Ɣi sĉ
învingemnaturanoastrĉcĉzutĉ.Iaraceastĉilustraԑievinede
launeditorcarecredecĉHristosaavutonaturĉnecĉzutĉ!!
Sĉprivimpescurtlacâtevadintredovezileinspirate
care aratĉ cĉ exemplul lui Hristos dovedeƔte cĉ generaԑia
finalĉvatrĉirealmenteoviaԑĉfĉrĉpĉcat,contrarlucrurilor
pecarenilespun„experԑii”noƔtri.
„ElavenitcuoastfeldeereditatepentruaîmpĉrtĉƔi
necazurileƔiispitelenoastreƔipentruanedaexemplulunei
vieԑifĉrĉpĉcat”(HristosLuminalumii,p.49).
„El LͲa trimis pe Fiul Sĉu în lumea aceasta pentru a
purta pedeapsa pĉcatului Ɣi pentruaͲi arĉta omului cum sĉ
trĉiascĉoviaԑĉfĉrĉpĉcat”(ReflectingChrist,p.37).
„El a venit în lumea aceasta Ɣi a trĉit o viaԑĉ fĉrĉ
pĉcat, pentru ca prin puterea Sa oamenii sĉ poatĉ, de
asemenea, sĉ trĉiascĉ o viaԑĉ fĉrĉ pĉcat” (Review and
Herald,1aprilie,1902).
„Toԑi cei care ascultĉ poruncile lui Dumnezeu prin
credinԑĉ vor atinge starea de neprihĉnire în care a trĉit
Adamînaintedenelegiuirealui”(SignsoftheTimes,23iulie,
1902).
„HristosneͲalĉsatunexempludesĉvârƔit,fĉrĉpĉcat.
UrmaƔiiSĉitrebuiesĉmeargĉpeurmeleSale”(FiiƔifiiceale
luiDumnezeu,p.294).
„Viaԑa lui Hristos este o revelaԑie cu privire la ce ar
putea sĉ devinĉ fiinԑele omeneƔti prin unirea Ɣi pĉrtĉƔia cu
naturadivinĉ”(ManuscriptReleases,vol.18,p.331).
„MântuitorulaluatasupraSanedesĉvârƔirilenaturii
omeneƔti Ɣi a trĉit o viaԑĉ fĉrĉ pĉcat, pentru ca oamenii sĉ
nu se mai teamĉ cĉ, din cauza slĉbiciunii naturii omeneƔti,
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nu pot sĉ biruiascĉ…. Viaԑa Sa declarĉ cĉ natura umanĉ,
combinatĉ cu natura divinĉ, nu sĉvârƔeƔte pĉcat” (Divina
vindecare,p.180).
„Dumnezeuafĉcutpentrunoilucrulcelmaibunpe
careapututsĉͲlfacĉ,atuncicândatrimisdinceroFĉpturĉ
fĉrĉ pĉcat pentru aͲi arĉta acestei lumi a pĉcatului cum
trebuie sĉ fie caracterul acelora care sunt mântuiԑi – curat,
sfântƔineîntinat”(ManuscriptReleases,vol.9,p.125).
„Hristos a venit pe pĉmânt… pentru a arĉta în lupta
cu Satana cĉ omul, aƔa cum lͲa creat Dumnezeu, aflat în
legĉturĉ cu Tatĉl Ɣi Fiul, poate sĉ respecte fiecare cerinԑĉ
divinĉ”(SignsoftheTimes,9iunie,1898).
„Luândnaturanoastrĉcĉzutĉ,Elaarĉtatcepoatesĉ
devinĉaceasta”(SoliiAlese,vol.3,p.134).
„Fraԑi Ɣi surori, avem nevoie de reforma pe care
trebuiesĉoaibĉtoԑiceirĉscumpĉraԑi,princurĉԑireaminԑiiƔi
inimii de orice patĉ a pĉcatului” (Sfaturi pentru sĉnĉtate,
p.633).
„Noi suntem curĉԑiԑi de toate pĉcatele, de toate
defectele de caracter. Nu mai trebuie sĉ pĉstrĉm nicio
înclinaԑiepĉcĉtoasĉ”(ReviewandHerald,24aprilie,1900).
„Fiecare înclinaԑie ereditarĉ Ɣi cultivatĉ spre pĉcat
trebuiesĉfievĉzutĉ,învinsĉƔicurĉԑitĉ”(SignsoftheTimes,
18iulie,1895).
„Ei vor urî pĉcatul Ɣi nelegiuirea, întocmai cum
Hristosaurâtpĉcatul”(CredinԕaƔifaptele,p.115).
„Când Îl vom cunoaƔte pe Dumnezeu aƔa cumavem
privilegiul sĉ Îl cunoaƔtem, viaԑa noastrĉ va fi o viaԑĉ de
continuĉ ascultare. PrintrͲo înԑelegere a caracterului lui
Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, pĉcatul va deveni
respingĉtorpentrunoi”(HristosLuminalumii,p.668).
„EivorurîpĉcatulcuourĉdesĉvârƔitĉ”(Elementele
fundamentalealeeducaԑieicreƔtine,p.291).
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Concluzie
Subiectul naturii umane a lui Hristos nu va dispĉrea
preacurând,deoareceîntregulPlandeMântuireesteînjoc.
Evrei 2:14.15 ne spune cĉ „prin moarte”, Isus urma „sĉ
nimiceascĉpecelceareputereamorԑii”„Ɣisĉizbĉveascĉpe
toԑiaceia,careprinfricamorԑiierausupuƔirobieitoatĉviaԑa
lor”. Versetul 17 ne spune cĉ singura modalitate prin care
Hristos putea sĉ facĉ lucrul acesta era „sĉ Se asemene
fraԑilorSĉiîntoatelucrurile”,nuînunelelucruri,ci„întoate
lucrurile”.Inspiraԑianespunemaidepartecĉ„marealucrare
a rĉscumpĉrĉrii putea fi îndeplinitĉ, numai dacĉ
Rĉscumpĉrĉtorul lua locul lui Adam cel cĉzut” (Review and
Herald, 24 februarie, 1874). Aceasta nu putea fi adusĉ la
îndeplinire,dacĉHristosarfiluatloculluiAdamcelnecĉzut,
sau dacĉ ar fi luat un loc al nimĉnui (parԑial asemenea lui
Adam Ɣi parԑial asemenea nouĉ). Pentru a fi Înlocuitorul
nostrufĉrĉpĉcat,Elatrebuitsĉbiruiascĉslĉbiciunilenaturii
noastrecĉzute.Ceeacedeveniseoputereirezistibilĉpentru
omtrebuiasĉfiefĉcutdeHristosoputereînvinsĉ.
Chiar dacĉ aceastĉ declaraԑie din SDA Bible
Commentary nu este inspiratĉ, ea ne aratĉ o înԑelegere
profundĉ a actului rĉscumpĉrĉtor al lui Hristos. „Hristos a
înfruntat, a biruit Ɣi a condamnat pĉcatul în sfera în care
acestaîƔiexercitasestĉpânireaƔisupremaԑia.Trupul,scena
triumfurilor anterioare ale pĉcatului, a ajuns acum scena
înfrângeriiƔialungĉriiacestuia”(vol.6,p.562).
Problema întrupĉrii a fost: Putea Dumnezeu sĉ
biruiascĉîntrͲadevĉrpĉcatulînfortĉreaԑaceadinurmĉalui
Satana,inimacĉzutĉaomului?DacĉslĉbiciunileƔidorinԑele
omeneƔtiputeaufisupuseLegiiluiDumnezeu,atunciSatana
avea sĉ piardĉ cea mai mare bĉtĉlie a lui, iar marea luptĉ
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urmasĉfiecuadevĉratcâƔtigatĉ.DardacĉDumnezeuLͲarfi
scutitpeFiulSĉudeuneleînclinaԑiiomeneƔti,atunciarmai
fi fost marea luptĉ cu ceva mai aproape de încheierea ei,
decâtatuncicândSatanaafostalungatdincer?
CândIsusabiruitpecruce,ovocetaresͲaauzitîncer
proclamând:„Acumavenitmântuirea,putereaƔiîmpĉrĉԑia
Dumnezeuluinostru,ƔistĉpânireaHristosuluiLui;pentrucĉ
pârâƔul fraԑilor noƔtri, care zi Ɣi noaptea îi pâra înaintea
Dumnezeuluinostru,a fostaruncatjos”(Apocalipsa12,10).
Dorim noi cu adevĉrat sĉͲL lipsim pe Isus de marea Sa
biruinԑĉsubpretenԑiacĉÎlfacemsĉfie„Înlocuitorulnostru
fĉrĉpĉcat”?Vomcontinuanoisĉnegĉmmântuireadeplinĉ
pe care El a îndeplinitͲo nu numai cu privire la faptele
pĉcatului,ciƔicuprivirelanaturaomeneascĉslabĉ,cĉzutĉƔi
pĉcĉtoasĉ în care Satana a crezut cĉ a stĉpânit cu
supremaԑie încĉ de la cĉderea lui Adam? SĉͲI îngĉduim lui
Hristos sĉ fie atât Înlocuitorul nostru fĉrĉ pĉcat, cât Ɣi
Exemplul nostru sfânt. Numai Hristos cel real, care oferĉ o
ispĉƔire realĉ, poate sĉͲbi conducĉ biserica pânĉ la biruinԑa
finalĉ.
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Apĉcĉtuisauanupĉcĉtui?

În ediԑiile din ianuarie Ɣi februarie, 1990, revista
AdventistReviewîƔiinvitacititoriisĉreconsiderecâtevaidei
privitoarelasubiectulnaturiiumaneaDomnuluiIsusHristos.
ÎntrͲoseriedeƔasearticole,NormanGulleypuneaîndiscuԑie
oîntrebare:„ConteazĉmodulîncareÎlînԑelegempeDomnul
Isus?” Iar, în concluziaprimului dintre cele Ɣase articole ale
sale, Gulley declara: „Doctrina despre Isus înseamnĉ, în
cadrul doctrinelor adventiste de ziua a Ɣaptea, ceea ce
înseamnĉ butucul în care sunt centrate spiԑele unei roԑi.
Probabilcĉputeԑifolosiԑiîncontinuareoroatĉ,dacĉlipseƕte
ospiԑĉsaudouĉ,dardacĉbutuculsedescentreazĉ,întreaga
roatĉ este în pericolul de a deveni inutilĉ. Aceasta este
perspectiva actualĉ a doctrinelor bisericii noastre” (AR, 18
ianuarie, 1990). Cât de bine este formulatĉ aceastĉ
comparaԑie. O greƔitĉ înԑelegere a persoanei Domnului Isus
Ɣi a lucrĉrii îndeplinite de El, va afecta înԑelegerea
neprihĉnirii prin credinԑĉ, a Evangheliei Ɣi chiar a misiunii
bisericii. Prin urmare, trebuie sĉ depunem toate eforturile,
pentru a ne asigura cĉ butucul credinԑei noastre nu sͲa
descentrat. Când ne ocupĉm de motivaԑia esenԑialĉ a
faptuluicĉsuntemcreƔtini,nuîndrĉznimsĉevitĉmsubiectul
sausĉignorĉmposibileleideicontroversate.
Problemaestepĉcatul
DeƔi seria de articole avea ca obiect tratarea
dovezilor legate de natura umanĉ a Domnului Hristos, de
fapt, acele dovezi nu constituie factorul determinant al
concluziilornoastreprivitoarelasubiectulacesta.Adevĉrata
problemĉ o constituie dovezile referitoare la natura
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pĉcatului. Oricare ar fi conceptele formulate în definirea
pĉcatului Ɣi a naturii sale, ele vor determina concluziile
noastre cu privire la natura Domnului Hristos. Gulley a
recunoscut acest aspect, afirmând cĉ, referitor la natura
DomnuluiHristos,existĉdouĉconcepԑiiopusecare„izvorĉsc
din douĉ modalitĉԑi diferite de a înԑelege pĉcatul” (AR 25
ianuarie1990).

Nu trebuie sĉ subestimĉm importanԑa acestui
subiect. Concluziile noastre privitoare la pĉcatinfluenԑeazĉ,
nu numai înԑelegerea naturii Domnului Hristos, ci Ɣi scopul
experienԑei îndreptĉԑirii Ɣi a sfinԑirii, Ɣi vor stabili, de
asemenea, dacĉ desĉvârƔirea caracterului Ɣi vieԑuirea fĉrĉ
pĉcat sunt sau nu posibilitĉԑi legitime sau fantezii fanatice.
Righard Taylor a înԑeles acest aspect cu mulԑi ani în urmĉ,
scriind în cartea sa Right Conception of Sin, urmĉtoarele:
„Problema pĉcatului este legatĉ întrͲo manierĉ atât de
fundamentalĉ de natura lui Dumnezeu Ɣi de planul de
rĉscumpĉrare, încât constituie doctrina prin intermediul
cĉreia toate celelalte pot fi înԑelese din perspectiva
semnificaԑieilorelementare.Maimult,eaformeazĉcelmai
sigurƔimailogiccriteriudeevaluareaacurateԑeiînԑelegerii
tuturor celorlalte doctrine. Învĉԑĉtura privitoare la pĉcat
constituie punctul central, în jurul cĉruia se construieƔte
întregul sistem teologic […] Originea multora, probabil a
majoritĉԑii erorilor care sͲau strecurat în teologia creƔtinĉ
poate fi regĉsitĉ, în cele din urmĉ, întrͲo concepԑie greƔitĉ
despre pĉcat. Datoritĉ unei anumite nuanԑe în modul de a
înԑelegepĉcatul,întregulsistemdegândirealcuivapoatefi
greƔit orientat. […] Când raԑionĉm pornind de la o premisĉ
falsĉ,iniԑiemunlanԑnesfârƔitdeconcluziifalse.Prinurmare,
spunem cĉ, dacĉ cineva nu deԑine o concepԑie corectĉ
despre pĉcat, nu este în stare sĉ aibĉ concepԑii corecte cu
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privire la nicio altĉ doctrinĉ fundamentalĉ. Aceasta se va
evidenԑia îndeosebi în legĉturĉ cu teoria referitoare la
ispĉƔire Ɣi la metoda lui Dumnezeu de rĉscumpĉrare a
omului. […] Iar a insista asupra asimilĉrii unor concepԑii
corecte despre pĉcat înseamnĉ a face imposibilĉ orice
deviere majorĉ de la adevĉrul esenԑial” (Beacon Hill Press,
1945,p.9Ͳ11).
Pĉcatsauefectealepĉcatului?
Unuldintremotivelepentrucareacestsubiectpĉrea
atâtdeconfuz,constĉînabsenԑacâtorvasimpledefiniԑii.Se
parecĉnusespunenimicdespredeosebireadintrepĉcatul
în sine Ɣi efectele lui. Pĉcatul lui Adam a avut multe efecte
peaceastĉplanetĉ.MoarteadomneƔteînlumeaoamenilor,
a animalelor Ɣi a plantelor; suferinԑa Ɣi durerea abundĉ în
viaԑanoastrĉ,naturanedemonstreazĉsupremaԑiadinԑilorƔi
a ghearelor, iar pĉmântul însuƔi este plin de violenԑa Ɣi
tragedia blestemului rostit asupra pĉcatului. DeƔi efectele
pĉcatuluisuntdelungĉduratĉƔi,înceledinurmĉ,mortale,
nimeni nu considerĉ cĉ vinovĉԑia Ɣi condamnarea se aflĉ
printre acestea. Nicio plantĉ, animal sau fiinԑĉ umanĉ, nu
sunt vinovate pentru cĉ au fost prinse în capcana efectelor
mortalealepĉcatului.
Pe de altĉ parte, conceptul de pĉcat este asociat cu
vinovĉԑia,condamnarea,despĉrԑireadeDumnezeu,judecata
Ɣi moarte a doua. Dacĉ intenԑionĉm sĉ dezbatem subiectul
neprihĉniriiprincredinԑĉsaucelalnaturiiDomnuluiHristos,
atenԑia noastrĉ trebuie sĉ se concentreze mai degrabĉ
asuprapĉcatuluiînsuƔi,decâtasupraefectelorlui.Înceledin
urmĉ, Dumnezeu va îndepĉrta efectele pĉcatului din
universulLui,dar,cândstudiemEvanghelia,estenecesarsĉ
înԑelegem ce anume este pĉcatul Ɣi cum poate fi iertat Ɣi
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curĉԑit chiar acum. Constituie firea noastrĉ cĉzutĉ o parte
intrinsecĉ a pĉcatului, sau unul dintre efectele pĉcatului?
ConcluziilenoastreprivitoarelanaturaDomnuluiHristos,vor
fi determinate de rĉspunsul pe care îl dĉm la aceastĉ
întrebaresimplĉ.
Pĉcatuloriginar
Îi suntem îndatoraԑi Dr. Gulley pentru formularea
poziԑiei sale întrͲo manierĉ succintĉ Ɣi clarĉ. Dupĉ
enumerarea celor trei definiԑii principale ale pĉcatului, ca
faptĉ,relaԑieƔinaturĉ,elîntreabĉ:„Esteposibilcapĉcatulsĉ
includĉ toate cele trei definiԑii? Pot fi considerate,
pĉcĉtoƔenia(naturaƔirelaԑiaruptĉ)Ɣipĉcatul(fapta)cafiind
cauza Ɣi efectul?” (AR, 25 ianuarie, 1990). Cu alte cuvinte,
constituie pĉcatul de a avea o naturĉ cĉzutĉ, acel pĉcat
primar,careconduceînmodinevitabillapĉcatulsecundaral
încĉlcĉriilegii?
Gulley explicĉ în continuare cĉ aceasta este
concepԑia augustinianĉ despre pĉcat. În lumina acestei
concepԑii, omul este un pĉcĉtos încĉ de la naƔtere, prin
naturĉ,ƔiseaflĉdejasubcondamnarealuiDumnezeu.Prin
urmare,vacomiteînmodinevitabil,faptepĉcĉtoase,pentru
carevaprimiocondamnaresuplimentarĉ.Probabil,ceamai
exactĉ explicaԑie a acestei concepԑii este cea formulatĉ de
cĉtre John Calvin în lucrarea sa, Institutes of the Christian
Religion. „Toԑi (oamenii) sunt decĉzuԑi prin naƔtere. […]
Vinovĉԑia provine din natura (umanĉ). […] Chiar Ɣi copiii
suferĉ, purtânduͲƔi încĉ din pântecele mamei, propria
condamnare […] pentru defectele lor. […] Oamenii se nasc
imorali.[…]ToԑisuntempĉcĉtoƔiprinnaturĉ”(BookII,ch.1,
#5,6,7,8,9,10,27).
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Cel care crede cĉ aceastĉ concepԑie este corectĉ,
trebuie, de asemenea, sĉ creadĉ cĉ pĉcatul este o stare
continuĉ, de la naƔtere la mormânt. Având în vedere cĉ ne
naƔtem cu o naturĉ cĉzutĉ, pe care o pĉstrĉm Ɣi dupĉ
naƔterea din nou, pĉcatul nostru primar constituie un
element permanent al vieԑii, chiar dacĉ, la unmoment dat,
alegem sĉ nu comitem anumite pĉcate. Prin urmare, de la
naƔtere pânĉ la moarte, pĉcĉtuim în mod neîncetat Ɣi
trebuie sĉ beneficiem de o iertare necontenitĉ, pentru
vinovĉԑianoastrĉnecontenitĉ.
Aceastĉ înԑelegere a pĉcatului, despre care Gulley
recunoaƔtecĉ nu aconstituit o parte a teologiei adventiste
de la început, prezintĉ mai multe probleme. Cum primeƔte
unnounĉscutiertarepentruvinovĉԑialuipersonalĉ,dacĉnu
existĉoconƔtienԑĉ,nicicuprivirelavinovĉԑie,nicicuprivire
la iertare? Cine alege în locul copilului? Dupĉ ce ieƔim din
apa botezului, noi suntem tot atât de pĉcĉtoƔi ca înaintea
naƔterii din nou, deoarece pĉcatul primar, care aparԑine
naturii noastre, nu a fost îndepĉrtat prin convertire. Dupĉ
încheiereatimpuluideprobĉ,cândlucrareaharuluiiertĉtor
înceteazĉ, noi continuĉm sĉ fim pĉcĉtoƔi prin naturĉ. Chiar
dacĉ alegem mai degrabĉ moartea, decât sĉ pĉcĉtuim,
continuĉm sĉ fim vinovaԑi de pĉcatul primar al naturii
noastre,înaceeaƔimĉsurĉîncareamfostvinovaԑi,cândne
aflam în starea de rĉzvrĉtire deschisĉ împotriva lui
Dumnezeu, prin urmare, avem nevoie de iertarea
necontenitĉaacestuipĉcat,lafeldemultcaoricândînainte.
Cum va fi asigurat acest har iertĉtor, dacĉ lucrarea de
mijlocirepentruceipĉcĉtoƔisevaîncheiaƔidacĉtoԑivomfi
nevoiԑisĉstĉmînaintealuiDumnezeufĉrĉMijlocitorƔifĉrĉ
ispĉƔire pentru pĉcatele noastre? (EW 48, 71; GC 614; SR
403). Evident, atât timp cât continuĉm sĉ avem aceastĉ
naturĉ cĉzutĉ Ɣi pĉcĉtoasĉ, nu existĉ nicio posibilitate de a
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trĉi fĉrĉ pĉcat, chiar dacĉ mĉrturia inspiratĉ ne spune cĉ
putem „trĉi fĉrĉ pĉcat” (RH, 1 aprilie, 1902; IIͲIP 146). DeƔi
concepԑia augustinianĉ are o tradiԑie îndelungatĉ în istoria
creƔtinismuluiesteimposibilisĉlegĉmaceastĉconcepԑiede
modulîncareadventiƔtiiînԑelegmarealuptĉ.
Romani5
Prima dovadĉ biblicĉ pe care Gulley o aduce în
favoarea tezelor sale este comparaԑia din Romani 5, dintre
Adam Ɣi neamul omenesc. Pe baza acestei comparaԑii, el
declarĉ:„Aceastĉstaredepĉcat,saunaturapĉcĉtoasĉ,are
nevoie de mântuire, cu mult timp înainte de înfĉptuirea
primului pĉcat conƔtient. […] Cei care doresc sĉ izoleze
pĉcatul Ɣi moartea, de pĉcatul comis în mod conƔtient, par
sĉ omitĉ aceastĉ comparaԑie” (AR, 25 ianuarie, 1990).
Concluzia lui Gulley este ciudatĉ, deoarece simpla citire a
textuluineconducetocmailaopĉrereopusĉ.
Celmaiclarrezumatalcapitolului5dinRomanieste
prezentat de versetul 18. „Astfel dar, dupĉ cum printrͲo
singurĉ hotĉrâre de iertare a venit pentru toԑi oamenii o
hotĉrâre de neprihĉnire care dĉ viaԑa”. Gulley insistĉ sĉ
înԑelegem paralelismul aflat în pasajul acesta. De fapt, el a
trecutcuvedereaparalelaceamaievidentĉcareexistĉ.Din
cauza pĉcatului lui Adam, toԑi oamenii au fost condamnaԑi.
Datoritĉ rĉzvrĉtirii sale, Adam era pasibil de o distrugere
imediatĉ (moartea a doua), iar ca urmare, întregul neam
omenesc era supus aceleiaƔi condamnĉri Ɣi distrugeri. Dar,
ceadeadouaparteaversetuluinespunecĉDomnulHristos
aschimbatpedeapsacaretrebuiasĉvinĉpestetoԑioamenii
condamnaԑi din cauza lui Adam. Cu alte cuvinte,
condamnarea colectivĉ datoratĉ pĉcatului lui Adam a fost
anulatĉ prin iertarea colectivĉ oferitĉ de Domnul Hristos.
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DatoritĉmorԑiiSaleispĉƔitoare,toԑioameniiaufosteliberaԑi
desubcondamnarearostitĉdincauzaluiAdam.
Inspiraԑia ne spune cĉ moartea Domnului Hristos „a
redatîntregulneamomenescfavoarealuiDumnezeu”(1SM
343). Cu aproape o sutĉ de ani înainte, E.J. Waggoner
comenta cu privire la acest verset, astfel: „Dupĉ cum
condamnareaavenitasupratuturor,totastfelîndreptĉԑirea
le este oferitĉ tuturor […] darul fĉrĉ platĉ le este dat
tuturor”(ST,12martie,1896).
Înԑelegerea literalĉ a capitolului 5 din Romani,
distrugecompletconcepԑiafalsĉapĉcatuluioriginar,careiͲa
dus în rĉtĉcire pe credincioƔi o lungĉ perioadĉ din istoria
creƔtinismului. Acest capitol nu vorbeƔte absolut nimic
desprefaptulcĉsuntempĉcĉtoƔiprinnaturĉ.Înrealitate,el
spunecĉnoiamfosteliberaԑideoricecondamnarepecare
Adam a adusͲo în lume. Pentru cĉ Domnul Hristos este
adevĉratul cap al neamului omenesc, deƔi ne naƔtem
purtândtoateefectelepĉcatului,îninteriorƔiînjurulnostru,
noinunenaƔtemnicivinovaԑi,nicisubcondamnare.
GulleycredecĉcelmaiclarsuportbiblicalVechiului
Testament, pentru ideea pĉcatului originar, se aflĉ în
Psalmul51,5.Încĉodatĉ,textulnuspunenimicdesprefaptul
cĉsuntempĉcĉtoƔiprinnaturĉ.Expresiile,„zĉmislitînpĉcat”
Ɣi „nĉscut în nelegiuire” ne vorbesc doar despre efectele
pĉcatului lui Adam asupra neamului omenesc. Dar nu spun
nimic despre vinovĉԑia personalĉ Ɣi natura pĉcatului.
DatoritĉpĉcatuluiluiAdam,noisuntemnĉscuԑicutoԑiiîntrͲ
un mediu a cĉrui naturĉ este pĉcĉtoasĉ, dar pentru a
demonstra cĉ natura pĉcĉtoasĉ înseamnĉ pĉcatul în sine,
avemnevoiededovezimaiclare.
Unul dintre argumentele cele mai greƔite ale lui
Gulley este formulat astfel: „Dacĉ un nou nĉscut moare la
câtevaoresauziledupĉnaƔtere,elvafisupuscondamnĉrii
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celeideadouamorԑi,chiardacĉnuaîncĉlcatniciodatĉvreo
poruncĉ.DacĉnuarfiaƔa,atuncicopiiicareaumurit,nuar
aveanevoiedeMântuitor”(AR,25ianuarie,1990).Romani5
distrugecompletpremisaluiGulley,Ɣianumecĉnoulnĉscut
seaflĉsubpedeapsamorԑiiadoua.Aspunecĉtoԑicopiiiau
nevoie de un Mântuitor constituie unul dintre cele mai
amĉgitoare cliƔee din înԑelegerea contemporanĉ a
neprihĉnirii prin credinԑĉ. Din cauza ispĉƔirii, întregul neam
omenescafosteliberatdecondamnareadatoratĉpĉcatului
luiAdam.Prinurmare,suntemnevoiԑisĉtrĉimsubinfluenԑa
continuĉ a efectelor pĉcatului, pânĉ când acestea vor fi, în
cele din urmĉ, îndepĉrtate, prin lucrarea recreatoare a
ispĉƔirii,laceadeadouavenire,dupĉmileniu.Toateacestea
aufostcuadevĉratrealizateprinispĉƔireaoferitĉdeDomnul
Hristos.Dar,înԑelegereaobiƔnuitĉa„nevoiiunuiMântuitor”,
presupune ca iertarea personalĉ sĉ fie acordatĉ în mod
implicit Ɣi necesar pentru o vinovĉԑie cu caracter personal.
Da,unnounĉscutarenevoiedeMântuitor,darnuînsensul
iertĉriipersonale,pentruunpĉcatƔiovinovĉԑiecucaracter
personal. Încĉ odatĉ, confundĉm efectele pĉcatului cu
pĉcatulînsuƔi.
NaturacĉzutĉƔipĉcatul
AƔa cum am declarat anterior în cadrul acestui
articol, problema cheie este dacĉ natura cĉzutĉ constituie
unul dintre efectele pĉcatului sau pĉcatul în sine? Sĉ
formulĉm întrebarea în lumina unuia dintre cele mai clare
texteîncareScripturanevorbeƔtedesprepĉcat.1Ioan3:4
ne spune cĉ „pĉcatul este fĉrĉdelege” Ɣi afirmĉ cĉ „oricine
face pĉcat, face Ɣi fĉrĉdelege”. Întregul context trateazĉ
alegereanoastrĉdeapĉcĉtuisaunu.TextulnuimplicĉƔinici
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nudeclarĉnimicdesprevreostarecontinuĉƔiinevitabilĉde
pĉcĉtoƔenie,înaintedeîncĉlcarealegiiînfapt.
Cu privire la aceasta, Ellen White se exprimĉ de opt
ori, în forme asemĉnĉtoare cu declaraԑia urmĉtoare:
„Singura definiԑie pe care o avem în Biblie este cĉ pĉcatul
înseamnĉîncĉlcarealegii”(ST,3martie,1890;1SM320;7BC
951;GC493,etc.).Dacĉ1Ioan3:4constituieîntrͲadevĉrcea
maiclarĉdefiniԑieapĉcatului,pecareoavemladispoziԑie,
atunci,dececĉutĉmcuatâtadisperare,pasajemaidificilde
înԑeles,careaunevoiedeodozĉserioasĉdereinterpretare,
doarpentruasusԑineoaltĉdefiniԑieapĉcatului?Nucumva
am acceptat o definiԑie nebiblicĉ pentru pĉcat, venitĉ din
partea unor gânditori importanԑi, cum ar fi Augustin, iar
acumnestrĉduimsĉjustificĉmaceastĉcredinԑĉfĉrĉtemei,
pe baza unor texte neclare Ɣi care nu au nicio legĉturĉ cu
definireapĉcatului?Nuesteaceastaopracticĉsimilarĉcelei
folosite de unii, care se strĉduiesc sĉ susԑinĉ nemurirea
sufletuluiƔisfinԑeniaduminicii,cuajutorulunortexteizolate
care,pentruaspuneceeaceînrealitatenuspun,aunevoie
deoreinterpretareforԑatĉ?
Romani 14:23 declarĉ cĉ „tot ce nu vine din
încredinԑare este pĉcat”. Contextul trateazĉ subiectul
îndoielii Ɣi al credinԑei, ambele înԑelese în mod clar, în
contextul referitor la conƔtiinԑĉ Ɣi la luarea deciziilor. Iacov
4:17nespunecĉ„cineƔtiesĉfacĉbineƔinuface,sĉvârƔeƔte
un pĉcat!” Aici, pĉcatul este limitat în sfera cunoaƔterii Ɣi a
alegerii. Cele mai clare texte care descriu pĉcatul, nu spun
nimic despre faptul cĉ natura pĉcĉtoasĉ ar fi o stare
continuĉ Ɣi inevitabilĉ, care anuleazĉ importanԑa alegerii
noastre. A spune cĉ natura pĉcĉtoasĉ este identicĉ cu
pĉcatul în sine, înseamnĉ a spune cĉ noi pĉcĉtuim chiar Ɣi
atuncicândalegemsĉnucomitempĉcatul.Oareesteposibil
caaceastĉînԑelegereapĉcatuluicafiindostarecontinuĉƔi
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inevitabilĉ, sĉ fi amorԑit întrͲo asemenea mĉsurĉ
sensibilitatea conƔtiinԑei noastre faԑĉ de adevĉratul pĉcat
(încĉlcarealegiiluiDumnezeu),încâtsĉajungem,înprezent,
sĉ acceptĉm anumite fĉrĉdelegi ca pe niƔte simple expresii
ale unui pĉcat Ɣi mai mare care constĉ în faptul cĉ avem o
naturĉ pĉcĉtoasĉ? Cu alte cuvinte, am ajuns sĉ acceptĉm
pĉcĉtuirea ca fiind o parte normalĉ a vieԑii, chiar Ɣi a vieԑii
creƔtine?
Unii doresc sĉ defineascĉ pĉcatul ca o relaԑia ruptĉ
sau despĉrԑirea de Dumnezeu. Isaia 59,2 descrie legĉtura
dintre pĉcat Ɣi despĉrԑirea de Dumnezeu. „Ci nelegiuirile
voastre pun un zid de despĉrԑire între voi Ɣi Dumnezeul
vostru;pĉcatelevoastrevĉascundFaԑaLuiƔiͲLîmpiedicĉsĉ
vĉ asculte!” Pĉcatul este ceea ce ne separĉ de Dumnezeu,
rupe relaԑia noastrĉ cu El, întrͲo manierĉ mai categoricĉ
decât orice altceva. Ellen White ne spune cĉ, atunci când
Adam Ɣi Eva au mâncat din fructul oprit, aceasta „a fost o
încĉlcarealegiisfinteƔineschimbĉtoarealuiDumnezeu,Ɣia
separat omul de Dumnezeu” (SC 33). Da, pĉcatul este întrͲ
adevĉr o stare, dar aceastĉ stare urmeazĉ deciziei de a
pĉcĉtui împotriva lui Dumnezeu Ɣi continuĉ atât timp cât
inimarĉmânenepocĉitĉ.AtâttimpcâtrĉmânemîntrͲostare
de pĉcat, iertarea nu este posibilĉ, iar noi suntem pierduԑi.
Dar,înprezent,suntemînvĉԑaԑicĉpĉcatulconstituieostare
acceptabilĉ,inevitabilĉƔichiarnecesarĉînviaԑaunuicreƔtin.
Cei care doresc sĉ dovedeascĉ faptul cĉ natura
omeneascĉestepĉcatînsineƔinuunefectalpĉcatului,pur
Ɣi simplu nu ƔiͲau argumentat teza. A fi nĉscut în aceastĉ
lume presupune o serie întreagĉ de consecinԑe: suntem
supuƔifoameiƔisetei,dureriiƔioboselii,suferinԑeiƔimorԑii.
Planetapecaretrĉimarputeaajungesĉnedistrugĉ.Noine
naƔtem din pĉrinԑi pĉcĉtoƔi, primim o naturĉ pĉcĉtoasĉ Ɣi
trĉimîntrͲunmediupĉcĉtos.Dartoateacesteanuînseamnĉ
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cĉ ne naƔtem vinovaԑi de pĉcat sau condamnaԑi din cauza
degradĉrii. DeƔi toԑi moƔtenim efectele pĉcatului, inclusiv
natura cĉzutĉ, noi nu suntem vinovaԑi de pĉcat. Efectele
pĉcatuluitrebuiedeosebitedepĉcatulînsine.
DeoarecenenaƔtemcuonaturĉcĉzutĉ,întrͲolume
cĉzutĉ,suntempredispuƔiînmodnaturallacomitereaunor
pĉcate. Pĉcatul ca act survine, nu atunci când fapta este
comisĉ, ci atunci când mintea decide sĉ cultive gânduri Ɣi
motivaԑii aflate în contradicԑie cu voia lui Dumnezeu. Dacĉ
pocĉinԑa nu intervine, decizia de a pĉcĉtui conduce în mod
inevitabillaostaredepĉcat,ceeaceînseamnĉdespĉrԑirea
sau înstrĉinarea de Dumnezeu. Starea de pĉcat duce la
accentuarea rĉzvrĉtirii Ɣi a îndepĉrtĉrii de Dumnezeu, pânĉ
cândsufletulestecuprinsîntrutotuldeîntuneric.
PĉcatuloriginarƔiAdventismul
Spre sfârƔitul articolului sĉu (AR, 25 ianuarie, 1990),
NormanGulleyciteazĉmaimultepasajedinscrierileluiEllen
White,pentruademonstracĉnaturaumanĉafostcoruptĉ
datoritĉ pĉcatului lui Adam, Ɣi concluzioneazĉ, spunând cĉ
fiecare om se naƔte în starea de pĉcĉtos Ɣi de separare de
Dumnezeu. Toate aceste declaraԑii dovedesc cĉ oamenii se
nasc, purtând în adâncurile naturii lor efectele pĉcatului lui
Adam. Concluzia cĉ omul este pĉcĉtos prin naturĉ, nu
provine din Biblie sau din Adventism, ci chiar din Babilon.
Rĉdĉcinile ei se regĉsesc în Biserica RomanoͲCatolicĉ, în
scrierile lui Augustin, Ɣi au fost transmise în Protestantism
prin intermediul lui Luther Ɣi Calvin. Astĉzi, protestanԑii
evanghelici susԑin aceastĉ concepԑie despre pĉcat Ɣi doresc
ca ea sĉ devinĉ o parte a doctrinei Adventismului. Când
ajungemsĉînԑelegemcâtdemareestesuccesulîncercĉrilor
lor, ni se cutremurĉ mintea. Concepԑia evanghelicĉ despre
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pĉcat este acceptatĉ la cele mai înalte nivele ale teologiei
adventiste contemporane Ɣi a pĉtruns la diferite nivele ale
conduceriiconferinԑelor.MulԑipastoriƔilaicileͲauacceptat
ca adevĉrate, iar rezultatul lor în teologia adventismului
constĉîntrͲocrizĉdinceîncemaiprofundĉ.
Poziԑia evanghelicĉ despre pĉcat este ireconciliabilĉ
cu poziԑia istoricĉ a Adventismului, care susԑine cĉ Domnul
Hristos a luat asupra Sa chiar natura pĉcatului pe care lͲa
biruittocmaiînaceastĉstarepericuloasĉ,deschizândastfel
posibilitatea ca fiecare fiinԑĉ umanĉ prinsĉ în lanԑurile
efectelor mortale ale cĉderii, sĉ poatĉ scĉpa prin harul
transformator Ɣi iertĉtor al lui Dumnezeu. Multĉ vreme,
AdventismulacrezutcĉDomnulHristosputeafiînacestfel,
atât Exemplul nostru, cât Ɣi Înlocuitorul nostru ca jertfĉ
pentru pĉcat. Acum, datoritĉ poziԑiei evanghelice despre
pĉcat,nisespunecĉ,dacĉDomnulHristosaluatîntrͲadevĉr
asupraSa,prinnaƔtere,naturanoastrĉcĉzutĉ,nuputeafi,în
acelaƔi timp Ɣi Înlocuitorul nostru, suportând pedeapsa
pĉcatului.ÎnloculuneiEvangheliisimpleƔiclare,înprezent
suntem nevoiԑi sĉ cĉutĉm metode mai complicate, care sĉ
permitĉ ca Domnul Hristos sĉ ia asupra Sa o parte a
moƔtenirii umane, fiind în acelaƔi timp scutit de anumite
înclinaԑiiereditare.
De asemenea, aceastĉ nouĉ concepԑie adventistĉ
desprepĉcat,faceimposibilĉacordareavreuneisemnificaԑii
declaraԑiilorprivitoarelaposibilitateabiruinԑeitotaleînainte
de încheierea timpului de probĉ. Încĉ odatĉ, claritatea Ɣi
simplitateaaufostsacrificateînfavoareacompromisuluicu
sistemele doctrinare neadventiste. Noi cĉutĉm Ɣi dorim
acceptareateologicĉ,darpreԑulestepreamare.
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Peoricecale,cuexcepԕiauneia
Înarticolulprecedent,amobservatcĉNormanGulley
este dispus sĉ accepte umanitatea Domnului Isus din toate
punctele de vedere, cu excepԑia pĉcatului. Deoarece
defineƔtepĉcatulcafiindnaturaumanĉcĉzutĉ,eltrebuiesĉ
insisteasuprafaptuluicĉDomnulHristosnualuatasupraSa
aceastĉ naturĉ cĉzutĉ, sau cel puԑin aspectele care implicĉ
pĉcatul. Aceastĉ poziԑie conduce la câteva idei interesante,
pecareleexpuneînarticolulsĉudinAdventistReview.
Imaculataconcepԕie(miraculoasĉ)
Norman Gulley crede cĉ Domnul Isus a luat asupra
Sa,atâtonaturĉcĉzutĉ,câtƔiunanecĉzutĉ.„ÎnfiinԑaSaa
existatonaturĉdegradatĉ,asemeneanaturiinoastre,darƔi
o naturĉ nedegradatĉ, diferitĉ de natura noastrĉ” (AR, 26
aprilie, 1990). Dar legile obiƔnuite ale ereditĉԑii, nu permit
moƔtenirea unei naturi „degradate” lipsite de caracteristici
„degradate”. De aceea, Gulley oferĉ cale de rezolvare a
acesteisituaԑiicontradictorii.Elnufavorizeazĉsoluԑiaoferitĉ
de Catolicism, cunoscutĉ ca imaculata concepԑie. „În locul
imaculatei concepԑii, existĉ o concepԑie miraculoasĉ
prevĉzutĉdecĉtreScripturĉ”(AR.25ianuarie,1990).Cualte
cuvinte, deficienԑele genetice ale Mariei au fost modificate
de cĉtre Duhul Sfânt, astfel încât sĉͲI poatĉ transmite
Domnului Hristos o ereditate unicĉ, total diferitĉ de
ereditateapecareomoƔtenimnoi.
Explicaԑia pare rezonabilĉ pentru aceastĉ dificilĉ
problemĉ.Darsuntemnevoiԑisĉpunemoîntrebare:Seaflĉ
explicaԑia aceasta în armonie cu inspiraԑia? În Romani 1:3,
apostolul Pavel spune: „Ea priveƔte pe Fiul Sĉu, nĉscut din
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sĉmânԑa lui David, în ce priveƔte trupul”. Rĉspunsul lui
Gulley este cĉ Domnul Hristos a fost doar parԑial Ɣi nu
complet nĉscut din sĉmânԑa lui David. Cea mai clarĉ
declaraԑieaSpirituluiProfeԑieicuprivirelaacestsubiectse
aflĉ în DA 49. „Asemenea oricĉrui copil al lui Adam, El a
acceptat rezultatele lucrĉrii marii legi a ereditĉԑii. În ce
anume au constat aceste rezultate este arĉtat în istoria
strĉmoƔilor Lui pĉmânteƔti. El sͲa nĉscut cu aceastĉ naturĉ
ereditarĉ”. Existĉ aici, cel puԑin o aluzie, care sĉ susԑinĉ
faptul cĉ natura moƔtenitĉ de cĉtre Domnului Isus a fost
doarasemĉnĉtoare,Ɣinuidenticĉnaturiicelorlalԑioameni?
Ellen White declarĉ, în mod evident, tocmai opusul acestei
idei, spunând cĉ ereditatea Domnului Hristos a fost exact
aceeaƔicuastrĉmoƔilorSĉi.UnuldintrestrĉmoƔiiDomnului
Hristos a fost Set, iar despre Set, Ellen White spune:
„AsemenealuiCain,SetamoƔtenitnaturacĉzutĉapĉrinԑilor
sĉi” (PP 80). Oricare ar fi ereditatea moƔtenitĉ de Set,
Domnul Isus a primitͲo prin intermediul aceleiaƔi legi
naturale. Aceasta este singura concluzie posibilĉ la care se
poateajungedinpasajeledemaisus,iaruniculmotivpentru
care declaraԑiile prezentate nu sunt acceptate la adevĉrata
valoare, constĉ în ideile preconcepute despre natura
pĉcatului.
În cartea sa, The Humanity of the Saviour, Harry
Johnson se exprimĉ în maniera cea mai simplĉ Ɣi precisĉ.
„Nuexistĉniciodovadĉcaresĉsugerezecĉlanԑulereditĉԑii
dintre Maria Ɣi Isus ar fi fost rupt” (London: The Epworth
Press.1962,p.44).Aiciesteunaspectcrucial.Gulleyafirmĉ
cĉ lanԑul ereditĉԑii a fost rupt parԑial. Unde se aflĉ dovada
acestuifapt,cuexcepԑiaspeculaԑieiteologice?
Unuldintrescopuriledezvoltĉriidoctrineiimaculatei
concepԑii în Biserica Catolicĉ, a fost acela de aͲL proteja pe
DomnulIsusdeoriceurmĉapĉcatului.DacĉMarianuaavut
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onaturĉcĉzutĉ,atunci,cusiguranԑĉ,DomnulIsusnuaputut
moƔteni de la ea o naturĉ cĉzutĉ. În prezent, protestanԑii
respingdoctrinaimaculateiconcepԑii,pebazafaptulcĉnuse
aflĉ în Scripturĉ, ci se întemeiazĉ pe speculaԑiile teologice
privitoare la natura pĉcatului. Dar protestanԑii sunt nevoiԑi
sĉ rezolve aceeaƔi problemĉ ca Ɣi catolicii. Deoarece
împĉrtĉƔesc ideea cĉ natura cĉzutĉ înseamnĉ pĉcat,
protestanԑii,deasemenea,trebuiesĉͲLprotejezepeDomnul
Hristos de orice urmĉ a pĉcatului. Ei realizeazĉ aceastĉ
protecԑieteoreticĉ,înmanierasugeratĉdeGulleyƔianume,
afirmând cĉ natura cĉzutĉ a Mariei, a fost transmisĉ doar
parԑial lui Isus. În pântecele Mariei a avut loc un miracol
special,astfelîncât,DomnuluiIsussĉnuͲIfietransmisĉdela
Maria,niciotendinԑĉsauimpulsmoƔtenitsprepĉcat.Gulley
denumeƔteaceastĉlucrare:„miraculoasaconcepԑie”.
Însĉ adevĉrata problemĉ este urmĉtoarea: vom
accepta noi declaraԑiile simple Ɣi directe ale inspiraԑiei, sau
raԑionamenteleteologicepecaretocmaileͲamenunԑat?Ca
bisericĉ, noi declarĉm cĉ respingem doctrina imaculatei
concepԑii, dar, când ajungem în punctul cel mai critic,
apelĉm tocmai la explicaԑiile acestei doctrine cu privire la
naƔterea lui Isus. Noi respingem ideea cĉ Maria a fost fĉrĉ
pĉcatƔirespingemînvĉԑĉturacĉMarianuiͲatransmisnimic
Domnului Isus, din punct de vedere ereditar, dar în acelaƔi
timp, când ajungem la subiectul dorinԑelor Ɣi tendinԑelor
pĉcĉtoase,acceptĉmfĉrĉreԑinerivariantauneifragmentĉri
parԑiale a lanԑului ereditar. Aceasta este pur Ɣi simplu o
versiunemodificatĉƔicevamaisubtilĉadoctrineiimaculatei
concepԑii.Oaresuntemnoicuadevĉratsiguricĉneaflĉmîn
afara Bisericii Romei? „Miraculoasa concepԑie”susԑinutĉ de
Gulleyconstituie,defapt,oprogeniturĉvenitĉdirectpelinia
teologicĉaimaculateiconcepԑii.Raԑionamentulprezentatde
Gulleyaici,conducelaoideefoarteciudatĉ,prezentatĉdoar
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cucâtevapropoziԑiidupĉaceea.„Eltrebuiasĉfieunacunoi
în naturĉ, dar nu una cu noi în pĉcat” (AR, 25 ianuarie,
1990). Aceasta înseamnĉ cĉ Domnul Hristos trebuia sĉ fie
una cu noi în naturĉ, dar nu una cu noi în naturĉ Ɣi fapte.
Esteunraԑionamentciudat,nuͲiaƔa?
CumafostispititDomnulIsus?
Gulley susԑine cĉ, în Domnul Isus, nu exista nimic
pĉcĉtos, care sĉ rĉspundĉ ispitelor lui Satana. El spune cĉ
singuraispitĉlacareerasupusDomnulIsusafostaceeade
aͲbi folosi pasiunile Ɣi imboldurile Sale nepĉcĉtoase, întrͲo
manierĉ incorectĉ. „Sursele inspirate nu vorbesc nici unde
despre faptul cĉ Satana a fĉcut apel la anumite înclinaԑii
cĉzute,pecareleͲarfiavutDomnulIsus,deoareceElafost
fĉrĉpĉcat,prinnaturĉ”(AR,1februarie,1990).
Sĉprivimcâtevasurseinspirate.„BiruinԑacâƔtigatĉa
fost prevĉzutĉ, nu numai pentru a constitui un exemplu
pentruceicareaucĉzutsubinfluenԑaputeriiapetitului,ciƔi
pentru aͲL califica pe Rĉscumpĉrĉtor pentru lucrarea Sa
specialĉ de a atinge cele mai mari adâncimi ale nenorocirii
omeneƔti. Experimentând în propria Sa Fiinԑĉ puterea
ispitelorSataneiƔiasuferinԑelorƔiinfirmitĉԑiloromeneƔti,El
putea Ɣti cum sĉͲi aline pe cei care trebuie sĉ depunĉ
eforturi pentru a se ajuta singuri” (RH, 18 martie, 1875).
Deci,înceaconstatputereaispitelorSatanei?Inspiraԑiane
spunecĉ„celemaiputerniceispitepecarelesuferim(ElƔi
noi) vor veni din interior, deoarece El a trebuit sĉ lupte
împotriva înclinaԑiilor inimii fireƔti” (Christ Tempted As We
Are, p.11). Dacĉ cele mai puternice ispite la care suntem
supuƔi, vin din bĉtĉlia noastrĉ împotriva înclinaԑiilor inimii
fireƔti Ɣi dacĉ Domnul Hristos a experimentat în propria Sa
FiinԑĉputereaispitelorSatanei,atunci,esteevidentcĉacele
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înclinaԑii existau Ɣi în Domnul Hristos. Dacĉ noi ar fi trebuit
sĉ suportĉm ispite pe care Domnul Isus nu leͲa suportat,
atunci,petemeiulacestuiaspect,Satanaarputeadovedicĉ
puterea lui Dumnezeu este insuficientĉ pentru noi. […] El a
înduratfiecareîncercarelacaresuntemsupuƔinoi”(DA24).
În mod clar, noi suportĉm încercĉri, zi de zi, din leagĉn Ɣi
pânĉ la mormânt, iar dacĉ Domnul Isus ar fi fost scutit de
aceste încercĉri interioare zilnice, Satana ar putea susԑine
insuficienԑaputeriiluiDumnezeudinacestpunctdevedere.
Porninddelapresupoziԑiilorsalecuprivirelanatura
pĉcatului, Gulley a formulat o teorie foarte interesantĉ cu
privire la ispitele suferite de cĉtre Domnul Isus. „Deoarece
naturaLuiumanĉafostfĉrĉpĉcat,DomnulIsusnuaputut
experimentapresiunilepĉcĉtoaselĉuntricepecarelesuferĉ
oameniicĉzuԑi.Dar,încalitatedeexemplualnostru,afost
necesar ca El sĉ experimenteze un echivalent al intensitĉԑii
ispitei,rĉmânândînacelaƔitimpofiinԑĉumanĉfĉrĉpĉcat...
. Pe mĉsurĉ ce se scurgeau cele 40 de zile de suferinԑĉ,
foamea Lui teribilĉ a ajuns echivalentĉ cu cele mai rele
porniripĉcĉtoasepecareleͲasimԑitvreodatĉunom.[…]În
timpul celor aproape Ɣase sĉptĉmâni de post, natura Sa
umanĉadevenitatâtdeslĉbitĉƔideepuizatĉ,încâtdorinԑa
Lui pasionatĉ de a mânca a devenit egalĉ cu pasiunile
pĉcĉtoase ale oamenilor” (AR, 1 februarie, 1990). Aceastĉ
teorie, care spune cĉ natura fĉrĉ pĉcat a Domnului Isus a
fostsusԑinutĉînmodsupranaturalîntimpulcelorpatruzeci
de zile de post, astfel cĉ pasiunile Sale nepĉcĉtoase sͲau
intensificatîntrͲoasemeneamĉsurĉ,încâtaudevenitatâtde
puternicecaaleceluimairĉupĉcĉtos,estedoar–oteorie
lipsitĉdeoricesusԑineredinparteavreuneidovezidinBiblie
sau Spiritul Profeԑiei. Calea de a rĉspunde la o asemenea
teorie este destul de dificil de gĉsit, deoarece este atât de
lipsitĉdesusԑinereinspiratĉ,încâtaparԑinedoardomeniului
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speculaԑiilor Ɣi al presupunerilor. A sugera cĉ o foame
teribilĉpoateajungeatâtdeintensĉ,încâtsĉfieînvreunfel,
echivalentĉ cu tendinԑele noastre spre egoism, mândrie,
gelozie, furie, disperare Ɣi altele; Ɣi a presupune cĉ biruinԑa
Domnului Hristos asupra foamei, ne învaԑĉ cum sĉ tratĉm
înclinaԑiile noastre pĉcĉtoase, atinge cu siguranԑĉ limita
inventivitĉԑiiînfabricareauneiteoriiconceputecuscopulde
a pĉstra o presupoziԑie îndrĉgitĉ, dar nesusԑinutĉ de nicio
dovadĉ.DacĉprivimƔidintrͲunaltpunctdevedereevidenԑa
erorii este chiar mai convingĉtoare. În loc ca apetitul fĉrĉ
pĉcat al Domnului Isus sĉ fie intensificat pentru a se
asemĉna poftei noastre pĉcĉtoase; atât în timpul postului,
câtƔiînpermanenԑĉdupĉaceea,DomnulHristosbiͲasupus
propriul apetit pĉcĉtos, sub controlul absolut al Duhului
Sfânt, arĉtând cĉ, asemenea Lui, omul cĉzut poate câƔtiga
biruinԑadeplinĉ.
În notele de subsol, Norman Gulley face referire la
Steve Wallace, cĉruia îi acordĉ creditul pentru dezvoltarea
acestei„viziuni”asupraispitiriiluiHristos.Artrebuisubliniat
aici cĉ punctele de vedere exprimate de cĉtre Gulley Ɣi
WallacecuprivirelanaturapĉcatuluiƔilanaturaluiHristos
sunt remarcabil de asemĉnĉtoare, atât de asemĉnĉtoare,
încâtnuexistĉniciodeosebiresemnificativĉînideilelor.
Asemĉnarea
GulleycredecĉasemĉnareaDomnuluiIsuscuomul,
pecareRomani8:3odescriespunândcĉElSͲanĉscutcuo
fire „asemĉnĉtoare cu a pĉcatului” (asemĉnĉtore firii
pĉcĉtoase–n.tr.),artrebuicomparatĉcufĉurireaƔarpelui
de aramĉ pe care Moise lͲa înĉlԑat în pustie. „Întocmai
precum Ɣarpele de aramĉ semĉna doar cu un Ɣarpe
adevĉrat, tot astfel Isus cel fĉrĉ de pĉcat a preluat doar o
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naturĉ ‚asemĉnĉtoare cu a pĉcatului’” (AR, 8 februarie,
1990). Este destul de important faptul cĉ, exact acelaƔi
cuvânt, în aceeaƔi formĉ originalĉ din greacĉ,este folosit Ɣi
în Filipeni 2,7, în expresia „asemenea oamenilor”. Oare
intenԑiona Gulley sĉ spunĉ cĉ Domnul Isus avea doar
înfĉԑiƔareaunuiom,darnueraofiinԑĉumanĉrealĉ?Înloc
de a apela la un autor biblic total diferit Ɣi la un context
diferitpentruaexplicaacesttermen,paremultmailogicƔi
mai corect din punct de vedere contextual, sĉ interpretĉm
Romani 8:3 cu ajutorul expresiei paralele din Filipeni 2,7.
„Asemĉnĉtor”estepurƔisimpluopusulcuvântului„diferit”,
indiferentcâtdemulturmĉrimsĉajungemlaacestînԑeles,
prinintermediulpresupoziԑiilornoastre.
AscultaredesĉvârƔitĉ?
Raԑionamentele teologice ating punctul sensibil, în
momentulîncaresuntaplicateînmodpracticînexperienԑa
personalĉ.PoateuncreƔtinnĉscutdinnou,înacĉruiinimĉ
locuieƔte Domnul Hristos, sĉ asculte în mod desĉvârƔit de
legea lui Dumnezeu? Poate un creƔtin îndreptĉԑit Ɣi sfinԑit
prin credinԑĉ, sĉ trĉiascĉ o viaԑĉ fĉrĉ pĉcat? Rĉspunsul lui
Gulleylaacesteîntrebĉriesteclar:Nuînaintedeproslĉvire.
„Legeapretinde,atâtonaturĉfĉrĉpĉcat,câtƔioviaԑĉfĉrĉ
pĉcat” (AR, 8 februarie, 1990). Deoarece nu putem avea
niciodatĉ o naturĉ fĉrĉ pĉcat, rezultĉ cĉ nu putem asculta
legeaînmoddesĉvârƔit.„Înmodevident,omulcontinuĉsĉ
fie corupt, în ciuda vieԑii Ɣi a morԑii Domnului Hristos” (AR,
15februarie,1990).Observaԑicĉomulestecoruptdeoarece
are o naturĉ coruptĉ. În ciuda biruinԑei asupra ispitei, a
oglindirii chipului lui Hristos Ɣi a dispoziԑiei de a muri, mai
degrabĉdecâtsĉcomitĉofaptĉgreƔitĉ,omularenevoiede
„mijlocirea substitutivĉ”, pânĉ la cea de a doua venire.
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„CreƔtinii nu vor asculta niciodatĉ aƔa cum a fĉcutͲo Adam
celdesĉvârƔit....ChiarƔicelemaibunefaptedeascultareƔi
închinarea noastrĉ sunt pĉtate de corupԑia pĉcatului. […]
Datoritĉ naturii fireƔti careafecteazĉ chiar Ɣicele mai bune
faptealenoastre”(AR,15februarie,1990).
Gulley crede cĉ, dacĉ Domnul Hristos ar fi avut o
naturĉ pĉcĉtoasĉ, nu ar fi putut asculta legea în mod
desĉvârƔit. Singura cale de a avea un caracter desĉvârƔit,
pentruapĉziolegedesĉvârƔitĉ,afostaceeadeapreluao
naturĉ liberĉ de orice pĉcat. Prin urmare, ascultarea
desĉvârƔitĉ este strâns legatĉ de natura desĉvârƔitĉ. Niciun
om cu o naturĉ pĉcĉtoasĉ, nu poate asculta legea în mod
desĉvârƔitƔinicinupoatefilipsitdepĉcat.
Oare aceasta este neprihĉnirea prin credinԑĉ
adventistĉdeziuaaƔaptea?Sĉverificĉmcâtevacuvinteale
inspiraԑiei. „Trebuie sĉ aƔezĉm voinԑa noastrĉ de partea
voinԑei lui Dumnezeu Ɣi sĉ hotĉrâm în mod ferm ca, prin
harul Sĉu, sĉ fim liberi de pĉcat” (RH, 1 august, 1893).
„TuturorcelorcaresepredaupedeplinluiDumnezeu,lise
oferĉ privilegiul de a trĉi fĉrĉ pĉcat” (RH, 27 septembrie,
1906).Vĉrogsĉreԑineԑicĉtoateacestedeclaraԑiiîidescriu
peceicarenuaunicioaltĉƔansĉ,decâtaceeadeatrĉipânĉ
la cea de a doua venire, întrͲo naturĉ pĉcĉtoasĉ. „El a
dovedit cĉ este posibil ca omul sĉ asculte legea în mod
desĉvârƔit” (FLB 114). „Hristos a luat asupra Sa natura
umanĉ[…]casĉlepoatĉdovedibĉrbaԑilorƔifemeilorcĉpot
trĉifĉrĉpĉcat”(UL303).„HristosavenitpeacestpĉmântƔi
atrĉitoviaԑĉdeascultaredesĉvârƔitĉ,pentrucabĉrbaԑiiƔi
femeile sĉ poatĉ trĉi, de asemenea, prin harul Sĉu, o viaԑĉ
de ascultare desĉvârƔitĉ” (RH, 15 martie, 1906). „Hristos a
murit pentru a face posibil ca voi sĉ încetaԑi sĉ pĉcĉtuiԑi”
(RH,28august,1894).„Ceicaresuntcuadevĉratsfinԑiԑiprin
cunoaƔterealuiDumnezeuvoraduceoascultaredesĉvârƔitĉ
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de cerinţele lui Dumnezeu” (RH, martie, 1L4, 1895).
Inspiraţia ne învaţă în mod clar, că oamenii căzuţi pot asculta
legea în mod desăvârşit. Nu există nicio aluzie cu privire la
necesitatea unei naturi fără păcat, înainte de a fi posibilă o
ascultare desăvârşită.
Norman Gulley pune un mare accent pe declaraţia lui
Ellen White că „serviciile noastre religioase” sunt atât de
întinate de „uneltele corupte ale umanităţii” încât nu pot
avea nicio valoare înaintea lui Dumnezeu „dacă nu sunt
curăţite prin sânge” (6BC 1078). Dar nu este posibil ca,
presupunerea că unealta coruptă înseamnă natura noastră
căzută, să nu fie validă? Ellen White spune că „Domnul
Hristos a luat natura noastră, căzută, dar nu coruptă, şi nu
putea fi coruptă, decât dacă ar fi acceptat cuvintele Satanei,
în locul cuvintelor lui Dumnezeu” (Ms. 57, 1890; Ms. Release
1211). În lumina acestei descrieri, nu cumva corupţia morală
este legată de neascultare şi nu de moştenirea ereditară? Cu
alte cuvinte, ceea ce corupe uneltele căzute este o
neascultare deliberată. Ellen White spune că adevăratul
creştin „este fără orice urmă de vinovăţie asupra conştiinţei
şi fără nicio urmă de imoralitate în suflet” (7BC 909). Chiar
dacă trebuie să trăim în mod constant supuşi limitelor naturii
căzute, putem fi liberi de orice urmă a corupţiei. Dacă
uneltele corupte ale naturii noastre umane, se referă la
posibilităţile noastre corupte şi nu la natura noastră căzută,
atunci declaraţia ei are o logică perfectă.
Vă rog citiţi din nou declaraţiile lui Gulley de la
începutul acestei secţiuni şi să le comparaţi atent cu
declaraţiile inspirate. Discrepanţa este atât de evidentă,
încât orice comentariu în plus ar fi inutil.
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Înlocuitorulnostrufĉrĉpĉcat
Evrei 2:14,15 ne spune cĉ Domnul Isus avea „sĉͲl
nimiceascĉpecelceareputereamorԑii”,prinmoarte,Ɣi„sĉͲ
i izbĉveascĉ pe toԑi aceia, care prin frica morԑii erau supuƔi
robieitoatĉviaԑalor”.Versetul17nespunecĉsinguracale
prin care Domnul Hristos putea face aceasta era „sĉ se
asemenea fraԑilor Sĉi”, nu în anumite privinԑe, ci „în toate
lucrurile”.Încontinuare,inspiraԑiadeclarĉ:„Marealucrarea
rĉscumpĉrĉrii putea fi realizatĉ, numai dacĉ
Rĉscumpĉrĉtorul lua locul lui Adam cel cĉzut” (RH, 24
februarie, 1874). Domnul Hristos nu putea realiza aceastĉ
lucrare, dacĉ lua locul lui Adam cel necĉzut, sau dacĉ lua
locul unei fiinԑe inexistente (parԑial asemenea lui Adam Ɣi
parԑial asemenea nouĉ). Pentru a fi Înlocuitorul nostru fĉrĉ
pĉcat, El a trebuit sĉ învingĉ înclinaԑiile naturii noastre
cĉzute. Ceea ce devenise o forԑĉ ne neînvins pentru om,
trebuia transformat de cĉtre Domnul Hristos întrͲo putere
învinsĉ.ChiardacĉaceastĉdeclaraԑiedinComentariulBiblic
AZb nu este inspiratĉ, ea demonstreazĉ o profundĉ
înԑelegere a actului rĉscumpĉrĉtor al Domnului Hristos.
„Domnul Hristos sͲa confruntat cu pĉcatul, lͲa învins Ɣi lͲa
condamnat în sfera în care acesta îƔi exercitase mai înainte
domnia Ɣi stĉpânirea. Trupul, terenul victoriilor trecute ale
pĉcatului,adevenitacumterenulînfrângeriiƔialungĉriilui”
(Vol.6,p.562).
Problema centralĉ a subiectului întrupĉrii este
aceasta: A reuƔit Dumnezeu sĉ învingĉ pĉcatul în mod real,
în cea mai puternicĉ dintre fortĉreԑele Satanei, inima
omeneascĉ decĉzutĉ? Dacĉ slĉbiciunea omeneascĉ,
înclinaԑiile Ɣi dorinԑele ei ar fi putut fi supuse Legii lui
Dumnezeu,atunciSatanaarfipierdutceamaimarebĉtĉlie,
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iardeznodĉmântulmariiluptearfifosthotĉrâtcuadevĉrat.
DardacĉDumnezeuLͲarfiscutitpeFiulSĉudeuneledintre
înclinaԑiile omeneƔti, cum ar fi putut fi marea luptĉ mai
aproape de încheierea ei, decât atunci când Satana a fost
alungatdincer?
Când Domnul Isus a învins, în cer sͲa auzit un glas
tare care striga: „Acum a venit mântuirea, puterea Ɣi
împĉrĉԑiaDumnezeuluinostru,ƔistĉpânireaHristosuluiLui;
pentru cĉ pârâƔul fraԑilor noƔtri a fost aruncat jos”
(Apocalipsa12,10).DorimcuadevĉratsĉͲLlipsimpeDomnul
HristosdemareavictoriecâƔtigatĉ,datoritĉpretenԑieideaͲL
face „Înlocuitorul nostru fĉrĉ pĉcat”? Vom continua noi sĉ
negĉmbiruinԑadesĉvârƔitĉpecareElacâƔtigatͲo,nunumai
asupra faptelor pĉcĉtoase, ci Ɣi asupra naturii noastre
umanecĉzute,slabeƔipĉcĉtoase,încareSatanaacrezutcĉ
stĉpâneƔtepedeplin,dupĉcĉderealuiAdam?SĉͲIîngĉduim
luiHristossĉfiecuadevĉratÎnlocuitorulnostrufĉrĉpĉcatƔi
Exemplul nostru desĉvârƔit. Sĉ fim foarte atenԑi, ca sĉ
pĉstrĉm butucul credinԑei noastre întrͲun centru echilibrat.
Deoarece, altfel, vom fi în pericolul de a pierde întregul
adevĉr pe care îl apĉrĉ adventismul. Numai adevĉratul
Hristos, care ne oferĉ o ispĉƔire adevĉratĉ, poate duce
bisericaSapânĉlabiruinԑafinalĉ.
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DES VÂRcIREA
Cumpoatefibiruitpĉcatul
Firescsauduhovnicesc
Editorialul revistei Review and Herald din 5
septembrie, 1974, formula una dintre cele mai importante
probleme cu care se confruntĉ creƔtinii aflaԑi întrͲo lume
secularizatĉ. Comentariile lui Kenneth Wood meritĉ o
consideraԑiedeosebitĉdinparteanoastrĉ.
Probabil cĉ cel mai serios pericol care ameninԑĉ
biserica este pierderea unicitĉԑii, devenind asemenea lumii
din jurul ei, astfel încât Ɣcolile, instituԑiile medicale,
metodele promovate de ea, literatura Ɣi standardele ei de
evaluareasuccesuluisĉnumaipoatĉfideosebitedeacelea
alelumiisecularizate.
Ceicareparîngrijoraԑicuprivirelaacestpericolsunt
puԑini în bisericĉ. Majoritatea evalueazĉ succesul numai în
funcԑiedenumĉrulmembrilorƔidecâƔtigurileprovenitede
pe urma zecimii. Atât timp cât numĉrul înscrierilor la
instituԑiilenoastredeînvĉԑĉmântesteîncreƔtereƔicomisiile
de acreditare sunt satisfĉcute de rezultate; atât timp cât
gradul de ocupare al paturilor din spitalele noastre este
destul de mare Ɣi bugetul echilibrat; Ɣi atât timp cât
literatura noastrĉ se vinde bine Ɣieste apreciatĉ de cititori,
eiconsiderĉcĉtotulmergebineƔisuntpedeplinmulԑumiԑi.
Când cineva întreabĉ dacĉ valorile spirituale
beneficiazĉdesuficientĉatenԑie,dacĉliteraturanoastrĉeste
în mod distinctiv adventistĉ, sau dacĉ o instituԑie este
coordonatĉ în armonie cu voinԑa revelatĉ a lui Dumnezeu,
adesea este considerat ca fiind un critic rĉutĉcios, un
negativist sau un fanatic. Cei care primesc critica în mod
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binevoitor sunt puԑini în bisericĉ, chiar dacĉ este o criticĉ
constructivĉ. Majoritatea ar prefera mai degrabĉ sĉ li se
spunĉcĉtotulmergebineƔicĉ,deƔicondiԑiilearputeasĉnu
fiedesĉvârƔite,suntmaibunidecâtoricândînainte.
Câtĉ dreptate avea Martorul Credincios când acuza
Laodicea de mulԑumire de sine Ɣi de sentimentul cĉ nu are
nevoiedenimic.
Dar important de reԑinut este faptul cĉ nu este
tocmai imposibil ca biserica sĉ conducĉ instituԑii care sĉ
corespundĉ standardelor lumeƔti dar nu Ɣi standardelor lui
Dumnezeu. Este posibil ca biserica sĉ creeze aparenԑa unui
imens succes Ɣi în acelaƔi timp sĉ constituie un eƔec.
Înflorirea financiarĉ Ɣi creƔterea statisticĉ sĉ fie însoԑite de
un declin abrupt al spiritualitĉԑii, iar angajaԑii instituԑiilor
denominaԑionalesĉfieeficienԑi,darnuƔispirituali.
Cu un timp în urmĉ, am fost alarmaԑi de câteva
pasajedintrͲocarteintitulatĉKeystotheDeeperLife,deA.
W. Tozer, un creƔtin neͲadventist consacrat, care declara:
„Linia de despĉrԑire dintre bisericĉ Ɣi lume a fost mai mult
decât încĉlcatĉ. Dincolo de câteva dintre cele mai
abominabile nelegiuiri, pĉcatele lumii contemporane
nerenĉscute sunt aprobate Ɣi copiate cu sârguinԑĉ de un
numĉr Ɣocant de creƔtini, care se declarĉ a fi „nĉscuԑi din
nou”. Tinerii creƔtini îƔi aleg modelele din rândul celor mai
lumeƔtioameniƔiîncearcĉsĉliseasemenecâtmaimultcu
putinԑĉ.ConducĉtoriireligioƔiadoptĉtehniciprofesionalede
promovare, iar îngâmfarea, manipularea Ɣi exagerarea
neruƔinatĉ sunt folosite în prezent ca procedurĉ uzualĉ în
lucrarea bisericii. Climatul moral nu este inspirat din
atmosferaNouluiTestament,cidinsceneledepeBroadway
Ɣi de la Hollywood. Majoritatea evanghelicilor au încetat sĉ
promoveze valori, ci copiazĉ, iar lumea este modelul lor”
(Pagina16).
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Este aceasta o acuzaԑie prea asprĉ? Noi credem cĉ
nu. Prea mulԑi creƔtini imitĉ lumea din punct de vedere al
aparenԑeiƔiconduitei.Einupromoveazĉvaloriautentice,ci
copiazĉ, aducând în bisericĉ tehnici lumeƔti, cu scopul de a
înaintalucrarealuiDumnezeu.
Probabil cĉ Dl. Tozer descria cel mai bine Laodicea,
atunci când spunea: „Lucrarea religioasĉ poate fi realizatĉ
bineƔicuabilitate,decĉtreoamenifireƔti,fĉrĉniciundaral
Duhului Sfânt. Dar o lucrare pentru veƔnicie nu poate fi
îndeplinitĉ decât prin Duhul cel veƔnic. Nicio lucrare nu
deԑineveƔniciaîneaînsĉƔi,dacĉnuesteîndeplinitĉdecĉtre
Duhul,prindarurilepecareElÎnsuƔileͲaimplantatînsufletul
oamenilorrĉscumpĉraԑi.[…]Persoaneleînzestratedinpunct
devederespiritualsuntîngeneralpuԑineînmijloculnostru.
DeƔi avem o nevoie atât de disperatĉ de conducĉtori cu
darul discernĉmântului, ei nu existĉ, iar ca urmare suntem
obligaԑisĉrecurgemlametodelumeƔti.Aceastĉorĉsolemnĉ
Ɣiînspĉimântĉtoarecheamĉcuglastareoamenicaresĉaibĉ
darulînԑelegeriiprofundeaprofeԑiei.Dar,înlocdeaceasta,
noi avem oameni care conduc sondaje, investigaԑii Ɣi
dezbaterilamasarotundĉ”.Ibid.,p.40,41.
Poate fi realizatĉ lucrarea religioasĉ bine Ɣi cu
abilitate de cĉtre oameni fireƔti? Da. Medicii pot trata boli.
Chirurgii pot opera. Profesorii pot învĉԑa pe alԑii.
Organizatorii pot organiza. Tipografii pot tipĉri. Infirmierele
pot îngriji bolnavi. Secretarii pot administra treburile de
birou. Editorii pot edita. ArtiƔtii pot crea machete
inspiratoare pentru reviste. Administratorii pot conduce.
Trezorierii pot mânui finanԑe. bi aƔa mai departe. Toate
aceste activitĉԑi pot fi îndeplinite în continuare de cĉtre
oamenifireƔti.
Deosebirea dintre omul „firesc” Ɣi omul
„duhovnicesc” este exprimatĉ în mod clar în 1 Corinteni
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2,11Ͳ16(ƔideasemeneaînRomani8,1Ͳ14).„Omulfirescnu
primeƔte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, cĉci, pentru el,
suntonebunie”.
Omulfirescnusimteînniciunfelnevoiadeacedaîn
favoareaîndrumĉriiDuhuluiluiDumnezeuƔideaourmaaƔa
cumesteexprimatĉînBibliesauînscrierileluiEllenWhite.
Omulfirescnusimtepericolulimenscareseaflĉdincolode
abaterile aparent minore de la voinԑa explicitĉ a lui
Dumnezeu. Dar, spre deosebire de omul firesc, omul
duhovnicescnuseîncredeînsine,cicautĉînmodstĉruitor
sĉ îndeplineascĉ lucrarea lui Dumnezeu, prin metodele lui
Dumnezeu. Dar, dacĉ lucrarea lui Dumnezeu este condusĉ
deoamenifireƔti,bisericaseaflĉînpericol.
Prinurmare,careesteunadintrecelemaimarinevoi
aleLaodiceii?Toԑiconducĉtorii,lucrĉtoriiƔiangajaԑiibisericii
rĉmĉƔiԑei trebuie sĉ fie oameni duhovniceƔti, nu oameni
fireƔti.[…]Careesterĉspunsulnostru?Vomcontinuanoisĉ
ne scuzĉm defectele Ɣi sĉ proclamĉm faptul cĉ nu avem
nevoiedenimic?Saunevompocĉi?ÎntimpcenoiƔovĉimîn
luareauneidecizii,DomnulIsusstĉƔiaƔteaptĉlauƔĉ.
Acest editorial pĉtrunde în miezul problemelor
spirituale cu care ne confruntĉm în calitate de creƔtini ai
timpului de pe urmĉ. NeͲam adaptat stĉrii noastre de
oamenifireƔti.Amînvĉԑatcumsĉobԑinemoslujbĉ,cumsĉ
trecem testele Ɣi cum sĉ ne rezolvĉm treburile întrͲo lume
fireascĉ,folosindmetodefireƔti.Mĉtemcĉamdevenit,de
asemenea, foarte iscusiԑi în a fi religioƔi Ɣi în a conduce
biserica folosind tehnici fireƔti. Astĉzi, nevoia noastrĉ
disperatĉ este aceea de a Ɣti cum sĉ fim niƔte oameni
duhovniceƔti.Aceastanuestedoarcheiaintrĉriiînîmpĉrĉԑia
cereascĉ, ci Ɣi cheia succesului în biserica lui Dumnezeu de
pepĉmânt.
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Suntem cu toԑii nĉscuԑi ca oameni fireƔti. Pentru a
devenioameniduhovniceƔti,trebuiesĉnenaƔtemdinnou.
Sigura întrebare care ar trebui sĉ ne preocupe este: Cum
putemfiniƔteoameniduhovniceƔti?NoiƔtimceartrebuisĉ
fim, dar interesul nostru trebuie sĉ se concentreze asupra
acesteiîntrebĉrisimple:Cum?
Existĉtreiprincipiipecaretrebuiesĉlereԑinem,dacĉ
dorimcuadevĉratsĉdevenimniƔteoameniduhovniceƔti.
Principiul # 1 – Dumnezeu este de partea
noastrĉ
ÎntrͲunziaralInstitutuluiWeimar,DickWinnspunea
urmĉtoarepovestire.

„DeƔi eram cu toԑii prea mici ca sĉ conducem, am
descoperit o maƔinĉ prea ispititoare pentru a fi lĉsatĉ în
pace.TatĉlluiTomîicumpĉraseunChevroletCoupemodel
1930, ca sĉͲl ԑinĉ pe aproape Ɣi sĉͲl fereascĉ de probleme,
pânĉ când va putea obԑine permisul legal de a circula pe
strĉzilepublice.
Când,eu,fratelemeuLarryƔiTom,prietenulnostru
dejoacĉ,neadunamlaolaltĉ,nimicnunemaiputeaferide
nĉzbâtii. DeƔi abia dacĉ Ɣtiam de care manetĉ sĉ tragem,
întrͲo dupĉͲamiazĉ liniƔtitĉ de duminicĉ, am plĉnuit sĉ
aducem la viaԑĉ bĉtrâna Chevy. Dupĉ câteva pocnete Ɣi
sforĉituri puternice, solida carcasĉ de fier „Blue Flame 6”
începuseuntorslincareneaprindeafoculînsuflet.Dansam
literalmenteînjurulmaƔinii,împingânduͲneunulpealtulde
la spate Ɣi înԑelegânduͲne printrͲun acord nerostit sĉ nu
oprim motorul pânĉ când nuͲi vom fi simԑit puterea de la
volan.
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AmprivitsprelunguldrumspreieƔireadincurtealui
Tom Ɣi planul a intrat în vigoare. Tom, desigur, era primul
îndreptĉԑitsĉocupescaunuldelavolan.Vecinulluisĉrisepe
locul de lângĉ el. Larry Ɣi cu mine neͲam urcat pe treapta
îngustĉ a portierei. Tom a gĉsit manƔalierul Ɣi – fĉcânduͲƔi
loc printre pietrele de pe cale – a pornit cu spatele pe
drumulcĉtreieƔire.
Am schimbat cu rândul locul de la volan, fiecare: o
ieƔirecuspateleƔiapoioîntoarcereînvitezĉmicĉ.Treptat,
amînceputsĉprindemcurajƔi,pelajumĉtateatraseului,am
trecutlaceadeadouavitezĉ.
DupĉͲamiazĉ târziu, traseul în linie dreaptĉ îƔi
pierdusedejafarmecul.AƔacĉamajunslaconcluziacĉ,dacĉ
TomreuƔisepedrumuldininteriorulcurԑii,vafiînsiguranԑĉ
sĉ iasĉ afarĉ Ɣi sĉ exerseze întoarcerile înainte Ɣi înapoi la
intrare.FiecareieƔireneducepeƔoseatotmaideparte,cu
intrĉridinceîncemairapideîncurte.biammaidescoperit
cĉ, cel mai distractiv era pentru pasagerul aflat pe treapta
portierei,înexterior.
Laultimaturĉnefericitĉ,vecinulluiTomeralavolan,
hotĉrât sĉ ne întreacĉ pe toԑi, întrͲo întoarcere rapidĉ în
unghi drept. Tom Ɣi Larry se aflau pe treapta portierei din
dreapta,casĉpoatĉtrĉilamaximavântulîntoarceriiscurte
la stânga. Eu am ocupat locul mai sigur de pe treapta din
stânga.
Dar vecinul a dat greƔ. Când Chevroletul sͲa înclinat
în întoarcerea dupĉ colԑ, aproape sĉ atingĉ stâlpul din
dreapta al gardului de la intrare, Tom Ɣi Larry au zburat de
pe treaptĉ, sĉrind peste gard Ɣi rostogolinduͲse pe pajiƔtea
undepĉƔteauvitele.AflatîntrͲopoziԑiemaisigurĉpepartea
interioarĉacurbei,amizbucnitînrâs,vĉzânduͲlesĉritura.
DarrâsulmiͲapieritîntrͲoclipĉ.ÎnîncercareadeaͲƔi
corecta întoarcerea, vecinul sͲa apropiat de gardul din
194

parteamea,izbinduͲmispateledestâlpuldinstângaintrĉrii,
pe care lͲam trântit la pĉmânt Ɣi alunecând de pe treaptĉ,
gleznamiͲaintratsubroatadinspate.
ÎndatĉceprafulîncepusesĉseaƔeze,amobservatcĉ
toatĉlumeafugea.TatĉlluiTomieƔisedincasĉƔialergaspre
noi, sĉrind treptele de la intrare. Tom, vecinul Ɣi Larry au
alergat mai întâi cĉtre mine. „Spune cĉ nu eƔti rĉnit”, au
început sĉ mĉ roage în Ɣoaptĉ, „dacĉ nu, am încurcatͲo cu
toԑii!”PreaƔocatpentruaͲmidaseamaceseîntâmplasede
fapt,eramgatasĉfaccespuneauei.„Încearcĉsĉmergi!”mĉ
îndemnauei.„TatĉlluiTomparefoartefurios”.Amîncercat
sĉmĉridicƔisĉmerg,darcevalagleznadinstânganumĉ
lĉsa. „GrĉbeƔteͲte!” mĉ rugau ei. „Se apropie! Bĉieԑi, am
încurcatͲo”.
În cele din urmĉ, am aruncat o privire spre gleznĉ. Era
întoarsĉîninteriorînunghidrept.Pentrucĉdurereaîncĉnu
începuse,îmiveneasĉrâd.BĉieԑiiaceƔtiasuntîngrijoraԑisĉ
nuaibĉnecazuricutatĉlluiTom,cândadevĉratulnecazera
gleznamea!

RidicolulsituaԑieineͲaamuzatpetoԑi,animaitârziu,
dupĉ eveniment; dar numai recent am început sĉ înԑeleg
maiprofund.Niciunuldintrenoinu trebuiasĉseteamĉde
furia tatĉlui lui Tom; ci ar fi trebuit sĉ ne temem de
rezultateledistrugĉtoarealeproprieinoastrestupiditĉԑi.Iar
tatĉlluiTom–cuaniisĉideexperienԑĉƔijudecatĉmaturĉ–
arfipututsĉneajutesĉevitĉmofaptĉatâtdenesĉbuitĉ!”
ÎmiamintescdeaniipecareiͲampetrecut,temânduͲ
mĉ cĉ, dacĉ încalc Legea lui Dumnezeu, „Am încurcatͲo cu
Autorul Legii!” Imaginea pe care o avem despre Dumnezeu
continuĉsĉsemenecuceeacegândeamnoidespretatĉllui
Tom, când sĉrea pe trepte Ɣi alerga spre noi. Ignorând
durerea Ɣi necazul pe care îl aducem asupra noastrĉ, noi
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tremurĉmdefricĉînanticipareafurieipecaresuntemsiguri
cĉDumnezeuovarevĉrsapestenoi!
Mai mult, încercĉm chiar sĉ ne prefacem, sĉ pĉrem
credincioƔi Ɣi sĉ declarĉm cĉ nu suntem rĉniԑi, sperând cĉ
bravada noastrĉ va micƔora mânia pe care o aƔteptĉm.
Suntematâtdesiguricĉproblemapĉcatuluiconstĉînfaptul
cĉ Îl supĉrĉ pe Autorul Legii, încât nu reuƔim sĉ înԑelegem
durerea pe care acest pĉcat niͲl provoacĉ tocmai  nouĉ
înƔine.NuînԑelegemcĉDumnezeuvine,nupentruaaduce
necazulasupranoastrĉ,cipentrucĉdejasuntemînnecaz.El
nu vine cu scopul de a ne pedepsi, ci pentru a ne salva.
„Dumnezeu, în adevĉr, nͲa trimis pe Fiul Sĉu în lume ca sĉ
judece lumea, ci ca lumea sĉ fie mântuitĉ prin El” (Ioan
3,17). Iar când Domnul se apropie de noi, nu reuƔim sĉ
observĉmlacrimiledinochiiLui.
Primul lucru de care trebuie sĉ fim siguri, în dorinԑa
noastrĉ de a fi niƔte oameni duhovniceƔti este imaginea pe
careoavemcuprivirelaDumnezeu.Elnupretindebiruinԑa
asuprapĉcatului,doarcasĉvadĉdacĉvomreuƔisĉatingem
standardulSĉu.Dumnezeunedĉputeresĉbiruim,pentrua
nu fi nevoiԑi sĉ ne frângem încheieturile spirituale atât de
adesea. El nu este nerĉbdĉtor sĉ ne condamne, ci vine în
ajutorulnostru–casĉnealinedurerea.Dacĉnuînԑelegem
cĉ Dumnezeu este de partea noastrĉ în toate acestea, vom
lupta în mod stĉruitor, dar vom eƔua, vom încerca tot mai
mult, dar vom cĉdea, pânĉ când ne vom descuraja Ɣi vom
renunԑa.DacĉƔtimcĉDumnezeuestecuadevĉratdepartea
noastrĉ,cĉsimteîmpreunĉcunoi,ajutânduͲneƔioferinduͲ
ne putere, atunci am descoperit Ɣansa de a experimenta o
biruinԑĉrealĉ.
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Principiul#2–Pericolulalunecĉrii
În ediԑia din septembrie 1968 a The Inside Report,
publicatĉ de Amazing Facts, se afla un articol semnat de
cĉtreunautornecunoscutcareilustraurmĉtorulprincipiu.

A pluti în derivĉ constituie una dintre acele mari
influenԑenefastecareîlafecteazĉpecelcredincioslafelde
mult ca Ɣi pe cel necredincios. […] Alunecĉm lent Ɣi tĉcut,
asemenea unei corĉbii purtate de valuri. Procesul este
aproape inconƔtient, deoarece suntem purtaԑi de curenԑi
foarte puternici. Curenԑii se aflĉ atât înĉuntru, cât Ɣi în
preajma noastrĉ. Curenԑii din interior sunt pornirile
determinatededorinԑelenoastrefireƔti–dragosteapentru
confort Ɣi comoditate, poftele noastre trupeƔti Ɣi spiritul
nostru lumesc. În jurul noastru se aflĉ alte valuri, care se
îndreaptĉ în aceeaƔi direcԑie – spiritul veacului, obiceiurile
populare Ɣi tradiԑia, influenԑa materialistĉ în afaceri,
literatura Ɣi recreaԑia, curenԑii puternici ai vieԑii. Toate
acestea se frĉmântĉ fĉrĉ încetare în preajma noastrĉ,
afectânduͲne, cuibĉrinduͲse în apropierea noastrĉ Ɣi
încercând sĉ se strecoare în sufletul nostru în cĉutare de
aliaԑi.
Ca sĉ pluteƔti dus de curent sau sĉ fii purtat pe
creastaunuivalnutrebuiesĉdepuiniciunefort.Totceeace
estenevoiepentruoviaԑĉînderivĉestesĉterelaxezi,sĉnu
facinimic,sĉtelaƔiînvoiainfluenԑelorlumeƔtidininteriorƔi
dinpreajmĉ.
Dar tocmai pentru cĉ o viaԑĉ în derivĉ este atât de
seducĉtoareƔideuƔoarĉ,oricepersoanĉcareLͲaurmatpe
DomnulHristosoanumitĉperioadĉdetimp,simteimboldul
de a se ridica Ɣi de a se împotrivi în mod ferm curenԑilor
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vieԑii. . . . Hristos îi îndeamnĉ întotdeauna pe oameni sĉ
înceteze a se lĉsa purtaԑi încoace Ɣi încolo, asemenea unor
frunze purtate de valuri Ɣi sĉ dezvolte puterea voinԑei
personale Ɣi spiritul de iniԑiativĉ. Sentinԑa pronunԑatĉ de
DumnezeucuprivirelacareautrĉitîntimpulluiNoe,nua
se datora faptului cĉ erau violenԑi – ci faptului cĉ trĉiau în
mod superficial, plutind la suprafaԑa lucrurilor Ɣi capitulând
zi de zi în faԑa epidemiei influenԑelor sociale. Ei mâncau Ɣi
beauîntimpceDumnezeuîijudeca.
Pentru a fi mântuit este nevoie de efort, de
înԑelepciune Ɣi disciplinĉ de sine. Pierzarea nu presupune
niciocerinԑĉdefelulacesta.NutrebuiedecâtsĉtelaƔidus
de valuri. . . . Chiar Ɣi atunci când suntem conƔtienԑi cĉ
simԑurile noastre spirituale devin tot mai lipsite de acuitate
Ɣi cĉ plutim în derivĉ, îndepĉrtânduͲne de traseul nostru
prestabilit, existĉ întotdeauna în mintea noastrĉ speranԑa
falsĉ cĉ putem schimba întreaga situaԑie oricând dorim Ɣi
fĉrĉ eforturi. Noi subestimĉm influenԑa paralizantĉ a
curenԑilorvieԑii.
ÎntrͲoiarnĉ,peaparâuluicareserevarsĉînNiagara,
a fost vĉzutĉ o pasĉre aƔezatĉ pe o bucatĉ de lemn. Era
evident cĉ pĉsĉrii îi plĉcea miƔcarea produsĉ de valurile ce
alunecau cu vitezĉ. Nupĉrea sĉ presimtĉ niciun pericol. De
ce iͲar fi fost fricĉ? Oare nu avea aripi? Nu putea, pur Ɣi
simplu, sĉ zboare, atunci când ajungea în pericol? AƔa cĉ,
lipsitĉdeoriceîngrijorare,seodihnealiniƔtitĉpebucatade
lemncareopurtatotmaiaproapedeloculcĉderii.
Când a ajuns în momentul periculos, pasĉrea a
încercatsĉͲƔiiazborul,darînzadar!Nuputea.Stropiideapĉ
ai râului îngheԑaserĉ pe aripile ei, formând o peliculĉ finĉ,
aƔa cĉ pasĉrea ƔiͲa gĉsit sfârƔitul nefericit în apele care au
înghiԑitͲo.Oarenuexistĉpericolulteribilcapropriilenoastre
obiceiuri sĉ ne lege atât de puternic de valurile
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circumstanԑelor,încâtsĉnunemaiputemelibera,chiardacĉ
dorimlucrulacesta?
Ce putem face pentru a pune capĉt cumplitelor
consecinԑe ale plutirii în derivĉ Ɣi pentru a stopa influenԑa
acestorcurenԑiceameninԑĉsĉnedistrugĉ?AutorulEpistolei
cĉtreEvreineoferĉurmĉtorulîndemnpractic:„Deaceea,cu
atâtmaimulttrebuiesĉneԑinemdelucrurile,pecareleͲam
auzit, ca sĉ nu fim depĉrtaԑi de ele (Evrei 2,1). Care sunt
lucrurile pe care leͲam auzit? Sunt faptele mĉreԑe ale
Evangheliei,adevĉruri,valoriƔiavertizĉricareneconferĉƔi
pĉstreazĉsĉnĉtateanoastrĉmoralĉƔispiritualĉ.
Citiԑi din nou istorisirea vieԑii Domnului Hristos Ɣi
meditaԑi asupra semnificaԑiei Crucii Sale, care ne
demonstreazĉ protestul Sĉu împotriva unei vieԑi de derivĉ.
Rezistenԑa puternicĉ a Domnului nostru în faԑa tuturor
valurilor timpului Sĉu trebuie sĉ se înrĉdĉcineze în mintea
noastrĉ Ɣi sĉ umple pânĉ la refuz fiinԑa noastrĉ lĉuntricĉ,
pânĉcândvoinԑaseoԑeleƔte,dobândindaceeaƔiputere…
Existĉ o singurĉ cale în faԑa pericolului de a pluti în
derivĉ, Ɣi anume, sĉ fim ancoraԑi întrͲun loc sigur. Un vas
bine ancorat nu va fi luat niciodatĉ de valuri. Iar o viaԑĉ
ancoratĉînDomnulHristos,princelepatrucabluri,credinԑa,
speranԑa, iubirea Ɣi slujirea, legate în mod conƔtiincios Ɣi
verificateînpermanenԑĉ,nuvafiabĉtutniciodatĉ.
Aplicarea celui deͲal doilea principiu înseamnĉ a
luptaînmodactivîmpotrivauneistĉriadormite.Nuputem
doar sĉ presupunem cĉ vom reuƔi sĉ strĉbatem cumva
valurilevieԑii,fĉrĉsĉneopunemcurenԑilorlumiiƔicurenԑilor
propriilor noastre inimi, care sunt leneƔe Ɣi egoiste din fire.
Dacĉ sperĉm sĉ devenim oameni duhovniceƔti, trebuie sĉ
luĉmunelehotĉrâriƔisĉdepunemeforturi.
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Principiul#3–Activareavoinԕei
ÎntrͲo publicaԑie a Colegiului Pacific Union, Campus
Chronicle, din 24 mai, 1984, Marlan Knittel relata o
întâmplarepersonalĉ.
Deodatĉ, un tip înalt deschide uƔa camerei mele,
intrĉ Ɣi se trânteƔte pe canapeaua galbenĉ din dreptul
ferestrei. ‘Ce mai faci?’ îl întreb ‘Bine’, îmi rĉspunde cu o
vocenesigurĉ.MĉlasuƔorpespĉtarulscaunuluiƔiîmiridic
capul, aƔteptând sĉ continue. El se ridicĉ pe marginea
canapelei. Eu rostesc rar, întrebânduͲl ‘Nu eƔti prea sigur,
nuͲiaƔa?’.‘Deci,cefacacum?’izbucneƔteel.‘Existĉînviaԑa
mea ceva pe care nu vreau sĉͲl mai fac. MͲam rugat lui
Dumnezeu,darcândvineispita,purƔisimplunupotsĉmĉ
abԑin.Totul estebine,pânĉcândvineispita”.„Petrecitimp
cu Dumnezeu dimineaԑa?” „Da, spune el, ezitând. Dar
aceasta nu mĉ ajutĉ”. „Vrei sĉ spui cĉ studiezi Ɣi te rogi, Ɣi
totuƔiaiproblemecupĉcatul?”„Da”.
VoiceiͲaԑirĉspunde?Înmodsigur,nuestevorbade
olipsĉdeputeredinpartealuiDumnezeu.CândElvorbeƔte,
pĉmântulseridicĉdinape.CândElîƔideschidegura,stelese
aprindƔilumineazĉpecer.UnîngeralSĉuaucis185.000de
oameniîntrͲosingurĉnoapte,iarîndimineaԑaînvierii,toate
armateleSataneiaufugitdinfaԑaunuisingurîngeralSĉu.
Problemaevidentĉsunteu.Trebuiesĉîncerccumai
multĉ stĉruinԑĉ? Nu vreau sĉ o iau de la capĉt – nu mai
vreau agonie, doar pentru a sfârƔit în eƔec. Nu mai pot
suportagânduldeadepunemaimultefort,înîncercareade
arezistaînfaԑaispitei.Darexistĉsperanԑĉ.Aceastĉsperanԑĉ
se ascunde întrͲun cuvânt greƔit înԑeles Ɣi îndelung analizat
deteologi:Voinԑa.
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Voinԑa noastrĉ este asemenea ultimei rĉsuciri de
cheie, care porneƔte cele trei motoare principale ale navei
spaԑiale Challenger. ÎntrͲo secundĉ, peste o jumĉtate de
miliondekgͲforԑĉîncĉlzesclamaximplatforma.Navade18
etajesedesprindedeturn,croinduͲƔidrumulsprecer.Douĉ
rachetecucombustibilsolidpornescunmomentmaitârziu,
producând o energie de cinci ori mai mare decât celelalte
motoare. În câteva minute, nava atinge o vitezĉ atât de
mare,încâtarputeasĉneducĉdelaAngwinlaL.A.doarîn
106 secunde. Ce forԑa explozivĉ teribilĉ, declanƔatĉ de o
singurĉ mânĉ de om: o mânĉ slabĉ ce rĉsuceƔte un mic
contactaparentlipsitdesemnificaԑie.
Adesea ne încuiem în castele zidite din vechile
noastretemeriƔiobiceiuri.SĉpĉmînjurƔanԑurilargiplinecu
apĉƔiconstruimcâteopuntemobilĉ.Preaadesea,înlocsĉ
slĉbim funiile, pentru a coborî puntea, ne agĉԑĉm de viaԑa
care ne place – în timp ce spunem: „Vino înĉuntru, Prinԑe
Isus–punestĉpânirepecastelulacesta!”Darnoinuamales
sĉ coborâm puntea. De aceea, trebuie sĉ alegem sĉ lĉsĉm
punԑilejos.
Deseori, vieԑile noastre par asemenea unei camere
întunecate,plinĉdestafiiletrecutului,carestrigĉdinscrinuri
ƔidedupĉuƔiîntredeschise.Întunericulestelafeldedensca
pĉcatul, iar furtunile minԑii sunt ca valurile înspumate care
sespargdemaluri.TotulparepierdutƔilipsitdesperanԑĉ–
puterea întunericului este învingĉtoare – pânĉ când ne
aducem aminte de adevĉrata Putere. DeƔi ascunsĉ vederii,
ea strĉbate prin orificiile acoperite de pânzele de pĉianjen.
DeƔi este aproape, nu ne aduce luminĉ. Trebuie sĉ
întreprindemoacԑiuneumanĉ,conectândcandelabruldepe
tavan de întrerupĉtorul electric aflat pe perete. Trebuie sĉ
rĉsucimcomutatorul.
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Credinԑa recunoaƔte puterea: voinԑa rĉsuceƔte
comutatorul;iarîntrerupĉtoruldepeperetefacecalumina
sĉ strĉluceascĉ din candelabru. Scrinurile se închid, iar
stafiileînceteazĉsĉstrigededincolodeuƔileîntredeschise.
RezultatulesteluminaƔipacea.LuptasͲaîncheiat.
Am vorbit cu tânĉrul acela înalt, care Ɣedea pe
canapea,despreceeacedescoperisemlegatdevoinԑĉ.Elnu
încercaseaceasta.Da,aceastaera.Desiguraceastaera.btia
cĉ va da rezultate. „Mulԑumesc”, a rĉspuns el, în timp ce
pĉrĉsea camera mea. LͲa privit mergând deͲa lungul
coridorului.PasulluiexprimavoioƔie.
Nuesteoexageraresĉspunemcĉtotcearelegĉturĉ
cufaptuldeafioameniduhovniceƔti,cuîncetareaderiveiƔi
biruinԑa asupra pĉcatului se concentreazĉ în elementul
voinԑĉ.Vĉrogsĉobservaԑicĉnuvorbimaicidespreputerea
proprie a voinԑei. Nu este vorba de hotĉrâre sau fermitate.
Voinԑaesteprocesulprincareluĉmodecizie.Estemodulîn
care alegem. Noi alegem sĉ ne conectĉm la o sursĉ de
puterediferitĉdeceapecareofoloseƔteomulfiresc.
Putereadedecizie
ÎncarteaSoliicĉtretineret,paginile151Ͳ154,gĉsim,
cu privire la mântuirea personalĉ, câteva dintre cele mai
importante concepte care au fost scrise vreodatĉ.
„Adevĉrata religie are legĉturĉ cu voinԑa. Voinԑa este
puterea care guverneazĉ fiinԑa umanĉ, aducând sub
controlul ei toate celelalte însuƔiri. Voinԑa nu înseamnĉ
gustulsauînclinaԑia,ciesteputereadedecizie,carelucreazĉ
încopiiioamenilor,fiespreascultareadeDumnezeu,fiespre
neascultare”. Observaԑi cĉ voinԑa nu înseamnĉ emoԑiile sau
natura noastrĉ cĉzutĉ. Ea este puterea de decizie,
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comutatorul, care hotĉrĉƔte în ce direcԑie se vor îndrepta
gândurilenoastre.
Declaraԑia continuĉ printrͲo avertizare: „Veԑi fi întrͲ
un pericol neîncetat, pânĉ când veԑi înԑelege adevĉrata
putere a voinԑei. Puteԑi crede Ɣi puteԑi fĉgĉdui toate
lucrurile,darfĉgĉduinԑelevoastresaucredinԑavoastrĉnuau
nicio valoare, pânĉ când nu vĉ angajaԑi voinԑa de partea
credinԑei Ɣi acԑiunii. . . . Dar nu trebuie sĉ disperaԑi. Voi
trebuiesĉvĉdecideԑisĉcredeԑi.Credeԑi,chiardacĉnimicnu
pareadevĉratsaurealpentruvoi”.
Acesta este exact punctul în care voinԑa se
deosebeƔtedeemoԑiiƔisimԑĉminte.Cumerausimԑĉmintele
Domnului Isus, când murea pe cruce? Erau pozitive sau
negative?Unadintrecelemaiuimitoaredeclaraԑiiinspirate
pe care am cititͲo vreodatĉ, spune: „Speranԑa Lui nu a
strĉbĉtutdincolodeporԑilemormântului”(DA753).Domnul
Hristos a avut sentimentul cĉ nu va mai trĉi niciodatĉ. Ce
avea de fĉcut? El a trebuit sĉ rĉsuceascĉ comutatorul în
mintea Sa – comutatorul voinԑei – care a spus: Voi crede,
chiardacĉnimicnupareadevĉratsaurealpentruMine.DeƔi
am sentimentul cĉ nuͲL voi mai vedea niciodatĉ pe Tatĉl,
alegsĉcredcĉElvafacetotceeaceestemaibine.
Inspiraԑia adaugĉ: „Nu puteԑi sĉ vĉ controlaԑi
propriile impulsuri Ɣi propriile emoԑii, aƔa cum aԑi dori, dar
puteԑi sĉ vĉ controlaԑi voinԑa”. Dacĉ nu înԑelegem acest
principiu, vom fi întrͲun pericol constant, deoarece vom
continuasĉsperĉmƔisĉpromitem,doarpentruaeƔua.Ce
sĉ facem când totul pare imposibil Ɣi când simԑĉmintele ne
scapĉdesubcontrol?CândnetrezimdescurajaԑiƔidoborâԑi,
trebuiesĉneamintimcĉemoԑiileƔistareadespiritnusunt
vrednice de crezare. În momentul acela, lucrarea noastrĉ
estesĉrĉsucimcomutatorulvoinԑei.DeƔicĉemoԑiilenupot
fistĉpânite,darvoinԑapoateficontrolatĉ.PrintrͲopĉstrare
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continuĉ Ɣi statornicĉ a voinԑei de partea lui Dumnezeu,
toateemoԑiilepotfiadusesubstĉpânirealuiHristos.
Cine îƔi poate controla emoԑiile Ɣi impulsurile? Eu,
purƔisimplu,nuamatâtdemultĉputere.DarDumnezeune
poate da atât voinԑa cât Ɣi înfĉptuirea. TotuƔi, înainte ca
aceasta sĉ poatĉ avea loc, noi suntem cei care trebuie sĉ
luĉm decizia de a dori puterea Lui mai mult decât orice
altceva.Voinԑanoastrĉ–alegereanoastrĉbinedeterminatĉ
– este trambulina de lansare pentru tot ceea ce urmeazĉ.
ChiarƔiatuncicândnehotĉrâmsĉnuîntreprindemnimic,ci
sĉfacemdoarceeacesimԑimînmodnatural,defapt,luĉm
odecizieavoinԑei,carevadeterminatotcesevaîntâmplaîn
continuare.Totceeacefacem–binesaurĉu–rezultĉdintrͲ
o decizie a voinԑei. Acesta este motivul din cauza cĉruia
pĉcatul, care ne va aduce moartea, nu este doar o stare
datoratĉ moƔtenirii noastre genetice. Pĉcatul este
întotdeauna un act al voinԑei, iar noi suntem rĉspunzĉtori
pentrualegerilepecarelefacem.
Dumnezeu ne fĉgĉduieƔte: „PĉstraԑiͲvĉ cu fermitate
voinԑa de partea Domnului Ɣi fiecare emoԑie va fi adusĉ în
supunerefaԑĉdevoialuiIsus”.FĉgĉduinԑaluiDumnezeuni
se adreseazĉ nouĉ, tuturor celor ce suntem tulburaԑi fĉrĉ
încetare de emoԑiile Ɣi impulsurile noastre. Dacĉ Îi predĉm
lui Isus voinԑa noastrĉ, El se va ocupa de sentimentele
noastre.„Trebuiesĉvĉaduceԑiamintecĉvoinԑaesteizvorul
tuturoracԑiunilorvoastre”.
Domnul Isus spune: „ÎncredinԑaԑiͲvĉ întreaga fiinԑĉ
sub conducerea Mea; oferiԑiͲMi voinԑa voastrĉ; luaԑiͲo de
subcontrolulSatanei,iarEuvoipunestĉpânirepeea”.Oare
nu cumva, cei mai mulԑi dintre noi ne strĉduim sĉͲI dĉruim
lui Hristos propria noastrĉ voinԑĉ, fĉrĉ sĉ înԑelegem cĉ,
datoritĉcĉderiiprimilornoƔtripĉrinԑi,aceastĉvoinԑĉseaflĉ
subcontrolulSatanei?Amvreasĉcredemcĉnoisuntemla
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conducere,cĉnoisuntemcĉpitaniicorabieinoastre.Oarenu
dedĉmseamacĉ,dacĉvoinԑanoastrĉnuseaflĉînmâinile
lui Hristos, cel care ne conduce este Satana? Atât timp cât
niciunuldintrenoinuesteînstaresĉaducĉlaviaԑĉoinimĉ
Ɣi sĉ dĉruiascĉ suflare fiinԑei, trebuie sĉ recunoaƔtem cĉ
suntem supuƔi unor puteri superioare. Voinԑa noastrĉ este
condusĉ, în mod inevitabil, fie de cĉtre Domnul Hristos, fie
decĉtreSatana,iarsinguranoastrĉcapacitateesteaceeade
aalegesubstĉpânireacĉruiadintreeivremsĉfim.Maiîntâi
trebuiesĉalegemsĉluĉmvoinԑanoastrĉdinmânaSataneiƔi
sĉ o dĉruim lui Hristos. Sĉ spunem cu voce tare: Iau din
mâna Satanei aceastĉ voinԑĉ pe care MiͲai datͲo. El nu are
dreptul sĉ o stĉpâneascĉ. Aleg sĉ supun voinԑa mea
controluluiluiIsusHristos.
Predareavoinԕei
Defapt,cetrebuiesĉfacempentrucavoinԑanoastrĉ
sĉ poatĉ fi condusĉ în exclusivitate de Dumnezeu? Dacĉ
dorim ca Dumnezeu sĉ lucreze în viaԑa noastrĉ, înainte de
toate, trebuie sĉ aibĉ loc o experienԑĉ fundamentalĉ. „Toԑi
oamenii trebuie vegheze asupra propriilor organe de simԑ,
pentru ca Satana sĉ nu obԑinĉ stĉpânirea asupra lor; cĉci
acestea sunt porԑile sufletului. Dacĉ doriԑi sĉ deԑineԑi
controlul asupra propriei voastre minԑi Ɣi sĉ nu îngĉduiԑi ca
gândurile inutile Ɣi imorale sĉ vĉ pĉteze sufletul, trebuie sĉ
deveniԑiniƔtesantinelecredincioasealeochilor,urechilorƔi
aletuturororganelorvoastredesimԑ.Numaiputereaharului
esteînstaresĉrealizezeaceastĉlucrare,atâtdevrednicĉde
dorit”(Cĉminuladventist,p.401).
Gândurile noastre sunt în cea mai mare parte
produsul informaԑiilor care pĉtrund în minte, prin
intermediul organelor noastre de simԑ. Prima Ɣi cea mai
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importantĉlucrareavoinԑeiesteaceeadeahotĉrîceanume
vomauziƔivedea.Dumnezeunupoateluaacestedeciziiîn
locul nostru. El nu va alege în locul fiinԑelor create dupĉ
propriul Sĉu chip, datoritĉ principiului inviolabil al libertĉԑii
de a alege. Dar dacĉ alegem voinԑa Sa, Dumnezeu va avea
permisiunea de a intra cu putere în vieԑile noastre Ɣi de a
îndeplini pentru noi, ceea ce nu suntem în stare sĉ facem.
Dinacestmotivesteatâtdeimportant,sĉfimniƔtesantinele
credincioasealeochilorƔiurechilornoastre.Dacĉvoinԑeiise
acordĉposibilitateadeafuncԑionaînmodcorect,nupoatefi
bombardatĉ la nesfârƔit de atacurile venite din partea
Satanei.TrebuiesĉrefuzĉmînmodcategoricsĉͲipermitem
Satanei accesul în minԑile noastre. Desigur, Satana va fi
furiosdatoritĉacesteideciziiƔivadublaefortuldeadistruge
hotĉrârealuatĉdenoi.Aiciestepunctulîncareavemnevoie
derugĉciuneaneîncetatĉ,cerândharƔiputeredinpartealui
Dumnezeu, ca sĉ ducem la bun sfârƔit, bunele noastre
intenԑiiƔibunelenoastrealegeri.
În Cugetĉri de pe Muntele Fericirilor, p.61,62,
descoperim câԑiva paƔi elementari pe care trebuie sĉͲi
facem, dacĉ dorim sĉ ne folosim voinԑa în mod corect.
„Voinԑa noastrĉ trebuie sĉͲI fie predatĉ Lui, ca sĉ o putem
primiînapoi,curĉԑitĉ,înnobilatĉƔiataƔatĉdeCelDivin,prin
legĉturileîmpreuneͲisimԑiri,atâtdestrâns,încâtElsĉpoatĉ
revĉrsa prin noi valurile iubirii Ɣi puterii Sale”. Mai întâi,
trebuiesĉluĉmvoinԑanoastrĉdesubcontrolulSataneiƔisĉ
o dĉruim în mod conƔtient lui Hristos. Putem formula în
cuvinte decizia noastrĉ, spunând: Doamne, Îԑi dau voinԑa
mea Ԑie. Aleg sĉ încredinԑez în mâinile Tale procesul luĉrii
deciziilormele.Apoi,DomnulIsusvaaveapermisiuneadea
îndeplini în noi lucrarea Sa purificatoare Ɣi înnobilatoare.
Când lucrarea aceasta va fi încheiatĉ, El ne va dĉrui înapoi
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propria noastrĉ voinԑĉ, întrͲo starecu multmai bunĉ decât
ceaîncareeraatuncicândIͲamdatͲo.
Aici este momentul în care intrĉ în scenĉ puterea
voinԑei.Prinproprianoastrĉambiԑie,nuputemcreaputerea
voinԑei. Dar când îi dĉm lui Hristos slaba noastrĉ voinԑĉ, el
neͲo va înapoia însoԑitĉ de puterea Sa proprie. Puterea lui
Hristos=putereavoinԑei.Deacum,voinԑaestecapabilĉdea
fi o santinelĉ credincioasĉ a simԑurilor. AceƔti paƔi sunt
elementariƔinuexistĉniciocalemaiscurtĉ.1)Luaԑivoinԑa
voastrĉ din mâna Satanei. 2) Încredinԑaԑi aceastĉ voinԑĉ în
mâinile lui Hristos. 3) Apoi, Domnul Hristos ne înapoiazĉ
voinԑa, încĉrcatĉ de puterea necesarĉ pentru a aduce la
îndeplinirehotĉrârilebune.
„Dacĉ vrem sĉ atingem acest înalt ideal trebuie sĉ
sacrificĉm tot ceea ce face ca sufletul sĉ se poticneascĉ,”.
Acum,ajungemlaparteaceamaidificilĉdinîntregulproces.
Aici este locul în care eul luptĉ cu furie Ɣi disperare sĉ
rĉmânĉ în viaԑĉ. „Pĉcatul are putere de influenԑĉ asupra
noastrĉ prin intermediul voinԑei. Predarea voinԑei este
asemĉnatĉ cu tĉierea unei mâini sau scoaterea unui ochi.
Adesea ni se pare cĉ aͲI preda voinԑa lui Dumnezeu
înseamnĉ a consimԑi sĉ treci prin viaԑĉ mutilat sau
desfigurat”.Seamĉnĉacestecuvintecuevangheliapopularĉ
dinzilelenoastre,carespune:Totceeaceaidefĉcutestesĉ
crezi cĉ Isus a murit pentru tine Ɣi locul în cer îԑi este
asigurat?
Aiciseaflĉmiezultuturorlucrurilorpecareamdorit
sĉvilespunlegatdevoinԑĉ.Aiciseaflĉsecretuluneivieԑide
creƔtin victorioase, al biruinԑei asupra pĉcatului, al
schimbĉrii vieԑii noastre de la eƔec la succes. Deoarece, din
fire,voinԑaestereaƔitindesĉurmezesugestiileSatanei,ea
ne va îndemna sĉ dĉm înapoi, sĉ ne îndoim, sĉ cĉutĉm
scuze, sĉ argumentĉm, sĉͲi învinovĉԑim pe alԑii Ɣi sĉ facem
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orice ca sĉ evitĉm asumarea responsabilitĉԑii pentru
rĉzvrĉtirea inimii noastre. Dacĉ nu recunoaƔtem cĉ suntem
niƔtefiinԑeumanerĉzvrĉtiteƔirele,Dumnezeunumaipoate
face nimic pentru noi. Ne este greu sĉ admitem faptul
acesta, deoarece ne petrecem cea mai mare parte a vieԑii
încercând sĉ afiƔĉm o imagine cu totul diferitĉ cu privire la
noi.Înceledinurmĉ,noinufacemacelelucruriîngrozitoare
desprecareauzimvorbinduͲsefĉrĉîncetarelaprogramulde
Ɣtiri.
Dar este suficient sĉ dĉm la o parte masca
aparenԑelor pe care societatea, nevoia unui loc sigur de
muncĉƔiaprobĉrileamicilornoƔtrineobligĉsĉopurtĉm,Ɣi
ne vom descoperi chiar acolo, alĉturi de soldaԑii care bat
cuieleînpalmeleluiIsus.TrebuiesĉnevedempenoiînƔine
aƔa cum suntem în realitate – niƔte fiinԑe umane rele Ɣi
rĉzvrĉtite. Trebuie sĉ conƔtientizĉm absenԑa totalĉ a
armoniei cu voia cerului Ɣi faptul cĉ suntem complet
nepotriviԑi pentru a ne simԑi fericiԑi în prezenԑa lui
Dumnezeu. Este greu sĉ ne vedem pe noi înƔine aƔa cum
suntem în realitate, sĉ smulgem mĉƔtile pe care le folosim
pentru aͲi pĉcĉli pe oameni. Mâna Ɣi ochiul sunt pĉrԑi
preԑioase ale anatomiei noastre, nuͲi aƔa? Iar noi vom face
totulpentrualepĉstra.TotuƔi,nisespunecĉrenunԑareala
proprianoastrĉvoinԑĉînfavoareavoinԑeiluiDumnezeu,ne
face sĉ ne simԑim ca Ɣi când ni sͲar tĉia o mânĉ sau ni sͲar
scoateunochi.
Tratĉmnoicuseriozitatepredareavoinԑei?Dacĉeste
aƔa, înseamnĉ oare cĉ vom fi nevoiԑi sĉ ne petrecem tot
restul vieԑii mutilaԑi Ɣi desfiguraԑi. Ochii nu mai au voie sĉ
priveascĉ tot ceea ce ar pofti sĉ priveascĉ. Ce fel de viaԑĉ
mai este aceasta? Cum vom putea sĉ ne satisfacem nevoia
de amuzament? Vom fi niƔte fanatici înguƔti? Vom fi niƔte
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extremiƔti,lipsiԑideprieteni?Eu,purƔisimplu,nupottrĉiîn
felulacesta.
Atât timp cât ne simԑim ameninԑaԑi de teama
pierderii Ɣi a autoͲmutilĉrii, ne va fi total imposibil sĉͲI
predĉmvoinԑanoastrĉ luiHristos. Trebuiesĉînԑelegemcât
de adânc este înrĉdĉcinat pĉcatul în noi; cât de puternic
suntemconduƔidepĉcat,egoismƔirĉutate.Apoi,trebuiesĉ
apelĉm la bisturiul chirurgului. Nu este uƔor sĉ ceri în mod
deliberat ca acel bisturiu sĉ taie în mintea ta Ɣi în eul tĉu.
Dar, dacĉ nu cerem lucrul acesta, cancerul egoismului va
nimici orice Ɣansĉ de a avea viaԑa veƔnicĉ. Eul trebuie
înlĉturat din caracter, dacĉ nu, va duce sufletul cu sine în
iad.
NeͲam construit cu toԑii punԑi spre lumea Satanei.
DeƔinuletrecemînpermanenԑĉ,eulsesimtebinesĉƔtiecĉ
aceste punԑi existĉ Ɣi pot fi folosite, ori de câte ori simԑim
nevoia de a ne satisface anumite nevoi sau imbolduri. AͲI
predaluiDumnezeuproprianoastrĉvoinԑĉînseamnĉaarde
toate acele punԑi, fĉrĉ nicio posibilitate de a fi construite
încĉ odatĉ. Iar aceasta pare sĉ fie un viitor teribil de
întunecat. Cum vom putea continua sĉ trĉim, dacĉ punԑile
numaiexistĉ?Totceeacepoatefacereligiapentrunoieste
sĉnemutilezeƔisĉnedesfigureze?
Acesta este punctul în care trebuie sĉ agonizĉm
împreunĉcuDumnezeu.VĉgarantezcĉvafimaidurerosƔi
maidificildecâtoriceîncercareavieԑii,deoareceeulmoare
extremdegreu.Luptapentrupredareavoinԑeivafiintensĉ
Ɣi ni se va pĉrea cĉ viaԑa noastrĉ sͲa terminat. Dar, când
suntem dispuƔi sĉ renunԑĉm la urâԑenia egoismului Ɣi sĉͲI
îngĉduim lui Dumnezeu sĉ incendieze toate punԑile spre
lumeaSatanei;cândsuntemdispuƔisĉabandonĉmtoԑiacei
idoli dragi care dau farmec Ɣi fac sĉ merite trĉitĉ aceastĉ
viaԑĉ anostĉ, atunci, întreaga bĉtĉlie sͲa încheiat. Oh, vor
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maificonflictemĉrunteînviitor,darbĉtĉliaaavutdejaloc.
Adevĉratul rĉzboi nu are legĉturĉ cu pĉzirea Sabatului,
îmbrĉcĉminteasaualimentaԑia,ciestelegatdevoinԑĉ.Când
voinԑanoastrĉestepredatĉluiHristos,celelalteaspecteale
vieԑiipotfiordonateînarmoniecuvoialuiDumnezeu.Elne
va arĉta cum sĉ ascultĉm. Când nu vom mai cĉuta scuze,
argumenteƔimotivedeîndoialĉ,bĉtĉliasͲaîncheiat.
Acest principiu are o aplicaԑie directĉ în domeniul
câƔtigĉriidesuflete.Nuestedeniciunfolossĉleprezentĉm
oamenilorschimbĉrileprivitoarelastiluldeviaԑĉ,dacĉnuau
fost convertiԑi. Tot ceea ce vom auzi vor fi doar obiecԑii –
dovezicĉschimbareanuestecuadevĉratnecesarĉ.Înainte
de aͲi confrunta cu adevĉrurile distinctive, trebuie sĉ ne
asigurĉmcĉoameniisuntcuadevĉratconvertiԑi.Convertirea
constituie problema esenԑialĉ. Dupĉ ce convertirea este
trĉitĉ, toate celelalte schimbĉri privitoare la stilul de viaԑĉ
voravealocmultmaiuƔor.
În experienԑa creƔtinĉ individualĉ ne confruntĉm cu
aceleaƔi dificultĉԑi. Multe dintre subiectele pe care le
discutĉm nu reprezintĉ adevĉrata problemĉ. Adevĉrata
problemĉesteinimaƔivoinԑa.DupĉcevoinԑaestepredatĉƔi
punԑile sunt incendiate, toate celelalte dificultĉԑi vor fi
rezolvate cu uƔurinԑĉ. Domnul ne va cĉlĉuzi în cunoaƔterea
bineluiƔiarĉului,iarnoivomurmaplanulLuifĉrĉsĉezitĉm.
SfĉrâmareaputeriiSatanei
Acum suntem pregĉtiԑi sĉ examinĉm rezultatele
predĉriivoinԑeinoastreluiHristos.Satana...„cunoaƔtemai
binedecâtnoilimiteleproprieisaleputeriƔiuƔurinԑacucare
poate fi învins, dacĉ ne împotrivim Ɣi îl înfruntĉm. Prin
putereadivinĉ,celmaislabdintresfinԑiestemaitaredecât
SatanaƔitoԑiîngeriilui”(Mĉrturii,vol.5,p293,294).Totceea
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ce este necesar, în realitate, în vederea biruinԑei asupra
pĉcatului este dorinԑa noastrĉ de a ne împotrivi Ɣi de aͲl
înfrunta pe Satana. Atât timp cât facem compromis cu
SatanaƔitolerĉmcompanialui,vomcontinuasĉcĉdemƔisĉ
fim descurajaԑi. Cât de mult ar trebui sĉ preԑuim aceste
fĉgĉduinԑe.NoiîlconsiderĉmpeSatanamaiputernicdecât
este în realitate. Credem cĉ ispitele lui sunt atât de
copleƔitoare, încât nu le putem rezista. Trebuie sĉ ne
concentrĉm atenԑia asupra lucrurilor pe care puterea lui
Dumnezeu este capabilĉ sĉ le înfĉptuiascĉ, chiar Ɣi în viaԑa
celuimaislabdintrecopiiiSĉi.
Punctul culminant al studiului nostru privitor la
voinԑĉ constĉ în declaraԑia clasicĉ din Calea cĉtre Hristos,
pagina47:„Mulԑiseîntreabĉ,‘CumsĉͲIpredauîntreagamea
fiinԑĉ lui Dumnezeu?’ DeƔi doriԑi sĉ vĉ predaԑi pe voi înƔivĉ
lui Dumnezeu, aveԑi prea puԑinĉ putere moralĉ; trĉind în
sclaviaîndoielii,sunteԑistĉpâniԑideobiceiurilevieԑiivoastre
depĉcat.PromisiunileƔihotĉrârilevoastresuntcaniƔtefunii
de nisip. Nu vĉ puteԑi controla gândurile, impulsurile Ɣi
înclinaԑiile. CunoaƔterea promisiunilor neîmplinite Ɣi a
jurĉmintelor încĉlcate vĉ slĉbesc încrederea în propria
voastrĉsinceritateƔivĉfacesĉcredeԑicĉDumnezeunumai
poate sĉ vĉ accepte; dar nu trebuie sĉ disperaԑi. Nu este
aceasta, exact situaԑia în care ne regĉsim toԑi? Promitem,
luĉm hotĉrâri Ɣi dupĉ aceea cĉdem. Considerĉm cĉ voinԑa
noastrĉ este suficient de puternicĉ pentru a controla
propriile gânduri Ɣi simԑĉminte. Dar, pentru noi, nu existĉ
nicio speranԑĉ realĉ, pânĉ când nu recunoaƔtem profunda
noastrĉ pĉcĉtoƔenie. Am fost nĉscuԑi cu o naturĉ cĉzutĉ,
întrͲo lume cĉzutĉ, în care domneƔte Satana. Când
recunoaƔtem fĉrĉ rezerve starea lipsitĉ de speranԑĉ în care
suntem Ɣi ne întoarcem la Domnul Hristos, cerând ajutor,
uƔabiruinԑeiestedeschisĉ.
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Dacĉ nu trebuie sĉ disperĉm, care este cauza
faptului cĉ suntem continuu învinƔi? „Ceea ce trebuie sĉ
înԑelegeԑi este adevĉrata putere a voinԑei. Ea este puterea
care guverneazĉ fiinԑa umanĉ; puterea de a decide sau
capacitatea de a alege. Totul depinde de funcԑionarea
corectĉ a voinԑei. Capacitatea de a alege leͲa fost datĉ
oamenilordecĉtreDumnezeu;ealeaparԑine,iareitrebuie
sĉoexercite.VoiînƔivĉnuputeԑisĉvĉschimbaԑiinimaƔinu
puteԑi sĉͲI predaԑi lui Dumnezeu dorinԑele Ɣi tendinԑele ei;
dar puteԑi alege sĉ Îi slujiԑi Lui. Puteԑi sĉͲI daԑi propria
voastrĉvoinԑĉ;iarElvalucradupĉaceeaînvoi,atâtvoinԑa,
cât Ɣi înfĉptuirea, dupĉ buna Sa plĉcere. În felul acesta,
întreaga voastrĉ fiinԑĉ va fi adusĉ sub controlul Duhului lui
Hristos;sentimentelevoastrevorficentrateînEl,gândurile
voastre vor fi în armonie cu El”. Vĉ rog sĉ observaԑi cât de
multe aspecte depind de corecta funcԑionare a voinԑei.
Fericirea, pacea, adevĉratul succes, viaԑa veƔnicĉ – toate
depinddemodulîncarenefolosimvoinԑa.
Laînceput,DumnezeulͲacreatpeomdupĉpropriul
Sĉuchip.Acestchipdivinafostdistrusaproapecompletde
ceiƔasemiideanidepĉcat.Practic,singurapartecareneͲa
rĉmas intactĉ din chipul lui Dumnezeu este puterea de a
alege. Este trĉsĉtura în care ne asemĉnĉm cel mai mult cu
Dumnezeu, în starea fireascĉ în care suntem. Puterea de a
alegeafostdaruloferitluiAdamƔiEveideDumnezeu,iarEl
nu iͲa permis Satanei sĉͲl ia de laoameni. Datoritĉ faptului
cĉîncĉavemaceldar,întreagaveƔnicieesteposibilĉpentru
noi.
VĉrogsĉobservaԑicĉnoinuputemsĉͲIpredĉmlui
Dumnezeu dorinԑele Ɣi tendinԑele inimii noastre. În mod
natural,nusimԑimplĉcerefaԑĉdelucrurileaflatepecalealui
Dumnezeu. Noi credem cĉ aceastĉ cale este înjositoare Ɣi
restrictivĉ.Umilinԑa,modestiaƔispiritulsupusnusuntdorite
212

de inima fireascĉ. Dar, în ciuda faptului cĉ nu ne place sĉ
împlinimvoialuiDumnezeu,avemcapacitateadeaalegesĉ
Îi slujim Lui. Oricând putem sĉ înĉlԑĉm rugĉciunea:
„Doamne, dĉͲmi dispoziԑia de a fi ascultĉtor. Mie nu îmi
place ceea ce fac acum, dar nu sunt în stare sĉ pĉrĉsesc
vechile mele cĉrĉri. AjutĉͲmĉ sĉ doresc lucrul acesta,
Doamne”.Probabilcĉvomfinevoiԑisĉrepetĉmdemulteori
rugĉciunea aceasta, dar sĉ perseverĉm. Sĉ luĉm voinԑa
noastrĉdinmânaSataneiƔisĉIͲodĉruimluiDumnezeu.
Iatĉincredibilelerezultatealepredĉriivoinԑeiproprii
lui Dumnezeu. „Când ne predĉm pe noi înƔine lui Hristos,
inima noastrĉ este unitĉ cu inima Lui, voinԑa noastrĉ este
contopitĉ cu voinԑa Lui, mintea noastrĉ devine una cu
minteaLui,gândurilenoastresuntaduseînsupunerefaԑĉde
El; noi trĉim viaԑa Lui. Aceasta înseamnĉ sĉ fii îmbrĉcat în
neprihĉnirea Lui” (Parabolele Domnului Hristos, p.312).
Întreaga noastrĉ fiinԑĉ este supusĉ conducerii Domnului
Hristos, iar sentimentele Ɣi gândurile noastre vor fi în
armoniecusentimenteleƔigândurileLui.Eucredcĉacesta
este un alt mod de a descrie ‘biruinԑa’. Caracterul nostru
deformatƔidenaturatesteadussubautoritatealuiHristos.
Noi putem iubi aƔa cum iubeƔte Hristos, deoarece voinԑa
noastrĉ Îi aparԑine. Atitudinile Ɣi dorinԑele noastre sunt
identice cu cele ale fiinԑelor cereƔti. Când vom pĉƔi în mod
realpestrĉziledecristal,vomsimԑicĉestecevanaturalsĉ
trĉim asemenea îngerilor, pentru cĉ am învĉԑat sĉ gândim
aƔacumgândescei.
SingurullucrupecaretrebuiesĉͲlfacemacum,este
sĉ ne predĉm Lui, iar apoi, totul va urma de la sine,
asemenea vagoanelor care merg înapoia locomotivei.
Dumnezeu îndeplineƔte partea cea grea. El transformĉ
vechea noastrĉ fire; El ne face în stare sĉ ne bucurĉm de
lucrurile pe care cândva leͲam urât Ɣi sĉ urâm lucrurile de
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carecândvaneͲambucurat.ParteanoastrĉestesĉͲIdĉmLui
proprianoastrĉvoinԑĉ,pentrucaElsĉopoatĉcurĉԑi.Putem
spune, „Doamne, Eu nu pot sĉ mĉ abԑin sĉ nu fac lucrul
acela,daralegsĉnuͲlfac.EunupotrezistasĉnuͲlfac,dar
alegsĉnuͲlfac”.TânĉrulcareƔedeapecanapea,nuputeasĉ
învingĉpĉcatul,deoarecesebazapepropriilesaleputeri.El
ar fi trebuit sĉ se predea lui Dumnezeu Ɣi sĉ primeascĉ
putereaLui.
Noitrebuiesĉspunem:„Doamne,iauvoinԑameade
la Satana Ɣi ԐiͲo dau Ԑie. Vreau sĉͲԐi îngĉdui sĉ arzi toate
punԑile mele spre lumea Satanei. Vreau sĉ mĉ împotrivesc
felului în care miͲam trĉit cea mai mare parte din viaԑĉ.
Doresc sĉ fiu nĉscut de sus. Te doresc pe Tine, mai mult
decât orice alt lucru din lume”. Apoi, avem privilegiul de a
vedea ce poate sĉ facĉ Dumnezeu, dintrͲun material
aproapecompletlipsitdevaloare.Pĉcatelecarenehĉrԑuiau
Ɣi care au distrus totul în viaԑa noastrĉ, vor fi biruite;
gândurile rele nu vor mai fi îngĉduite în minte; puterea
viciilor va fi sfĉrâmatĉ. Tendinԑele rele vor fi îndreptate.
Sentimentele greƔite vor fi schimbate Ɣi o nouĉ fiinԑĉ se
naƔte, în Domnul Isus Hristos. Dacĉ vom continua sĉͲI
spunem „Da” lui Dumnezeu Ɣi „Nu” eului personal, va avea
loc o schimbare totalĉ a caracterului nostru. Domnul va
eliminatoateeforturilenoastreomeneƔtiƔinevafacesĉfim
pedeplindependenԑideEl,aƔacumafĉcutcuIacov,cumult
timpînurmĉ.
Concluzie
Timpul este prea înaintat pentru a continua sĉ ne
conducem propriile vieԑi Ɣi bisericile, prin intermediul
metodelor noastre fireƔti. Trebuie sĉ fim niƔte oameni
duhovniceƔti. Firea poate avea succes în viaԑĉ Ɣi poate
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coordonaobisericĉ,darnupoatemergeîncer.Numaiceea
ceesteduhovnicescajungeacolo.
Sĉ ne aducem aminte fĉrĉ încetare cĉ Dumnezeu
este de partea noastrĉ. El nu ne contabilizeazĉ pĉcatele
pentru a le transforma în capete de acuzare împotriva
noastrĉ.Dumnezeualeargĉcumultînaintepecale,ieƔinduͲ
neînîntâmpinare.EldoreƔtemaimultdecâtoricealtcevasĉ
neprimeascĉcubucurieînfamiliaSa.
Noi nu îndrĉznim sĉ ne lĉsĉm purtaԑi de curenԑi.
Trebuie sĉ facem un pas înainte Ɣi sĉ luĉm o decizie, chiar
dacĉaceastaesteopusĉtuturorlucrurilorpecareamdorisĉ
lefacem.
Întregul secret al biruinԑei pĉcatului constĉ întrͲun
singur cuvânt – voinԑa. Ce vom alege? Fiecare alegere pe
care o facem este un act al voinԑei. Sĉ alegem în mod
deliberat sĉ luĉm voinԑa noastrĉ din mâna Satanei Ɣi sĉ IͲo
dĉruimluiHristos.
CeminunatestesĉvezicumDumnezeuiaunpĉcĉtos
slab, plin de vicii Ɣi de sentimente distrugĉtoare, Ɣi îl
transformĉîntrͲocitadelĉpecareSatananuareputereasĉo
doboare. Dumnezeu va lua în stĉpânire voinԑa care luptĉ
neputincioasĉ Ɣi o va transforma  întrͲo voinԑĉ curatĉ, o
voinԑĉ puternicĉ; o voinԑĉ care Îl va alege pe Dumnezeu
pentru totdeauna Ɣi care preferĉ mai degrabĉ sĉ moarĉ
decât sĉͲL dezonoreze pe Dumnezeu prin pĉcat. Slavĉ fie
adusĉluiDumnezeu!MarisuntlucrĉrileSale!
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PROCESULMÂNTUIRII
ConfuziacuprivirelaEvanghelie

De ce mai avem nevoie de încĉ un studiu despre
neprihĉnireaprincredinԑĉ?Oarenusuntmultealtesubiecte
pe care am putea sĉ le studiem cu folos? De ce mai avem
nevoietotuƔideîncĉunstudiudespreEvanghelie?
Înprimulrând,deoareceEvangheliaesteinimaatot
ceeacesuntemîncalitatedecreƔtini.Chiardacĉamînԑeles
corect toate celelalte subiecte, totuƔi, dacĉ nu suntem
lĉmuriԑi cu privire la modul în care suntem mântuiԑi,
corectitudinea noastrĉ în legĉturĉ cu doctrina nu va conta
prea mult. Vor fi mulԑi, foarte mulԑi oameni care îƔi vor
corecta doctrinele greƔite abia când vor ajunge în cer.
Dumnezeu va avea o mulԑime de clase de grĉdiniԑĉ în cer,
undeîivaînvĉԑapeoamenitoatelucrurilesimplealeBibliei,
pe care nu leͲau înԑeles foarte bine aici, dar acolo nu va fi
niciunulacĉruiinimĉnuestepredatĉluiDumnezeu.Toԑicei
cevorfiîncervorfitrebuitsĉînveԑemaiîntâisĉͲIsupunĉlui
Dumnezeu viaԑa lor aici pe pĉmânt – toԑi. Trebuie sĉ fim
siguri cĉ Ɣtim cu o certitudine absolutĉ cum are loc
mântuirea.
În al doilea rând, ideile greƔite despre neprihĉnirea
prin credinԑĉ continuĉ sĉ vinĉ la noi din toate direcԑiile.
Îndoielile cu privire la Evanghelia Bibliei continuĉ sĉ aparĉ.
Separecĉ,lafiecareansaudoi,estedezvoltatĉonouĉidee
falsĉ care necesitĉ rĉspunsul nostru inteligent. Este foarte
clarcĉSatanaƔiͲafĉcutoprioritatedinaproduceconfuzie
cu privire la Evanghelia Bibliei, singura Evanghelie care ne
poatesalvadelanimicire.Aajunssĉfiefoartegreusĉstai
departe de Ɣanԑurile aflate de o parte Ɣi de cealaltĉ a
drumului mântuirii. Suntem prinƔi fie în capcana
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legalismului, încercând sĉ ne câƔtigĉm propriul drept de a
intra în cer, fie în capcana harului ieftin, pretinzând sĉ
primimmântuireaîntimpcenufacemnimicpentruaîmplini
condiԑiilecelemaielementarealeacesteia.EstefoarteuƔor
sĉ cazi în aceste extreme, dar foarte greu sĉ scapi din ele.
Dincauzaacesteiconfuzii,trebuiesĉcontinuĉmsĉstudiem
adevĉrurilefundamentalecuprivirelamodulîncareareloc
mântuirea.
Provocarea
O asociaԑie religioasĉ independentĉ a publicat cu
câtvatimpînurmĉunnumĉrspecialalrevisteieiprincipale
[…].SpredezamĉgireaƔidescurajareanoastrĉ,definiԑiadatĉ
Evangheliei veƔnice era cĉ „fiecare bĉrbat, femeie Ɣi copil
trebuie sĉ moarĉ faԑĉ de sine în fiecare zi. Noi trebuie sĉͲI
predĉm lui Dumnezeu voinԑa noastrĉ clipĉ de clipĉ – inima
noastrĉsĉfieunitĉcuinimaLui,minteanoastrĉsĉfieunitĉ
cuminteaLui–Ɣinumaiatunciputemsĉavemgândurilelui
IsusƔisĉtrĉimviaԑaluiIsus”.

IatĉͲne în secolul al XXIͲlea – mai bine de 113 ani
dupĉ 1844 – iar unii continuĉ sĉ defineascĉ Evanghelia
veƔnicĉ în felul acesta? Oare nu este Evanghelia veƔnicĉ
vestea bunĉ cĉ Isus – DumnezeulͲom, a trĉit o viaԑĉ de
ascultare desĉvârƔitĉ faԑĉ de Lege Ɣi apoi a murit ca
înlocuitor al meu, pentru ca eu, prin credinԑĉ, sĉ îmi pot
însuƔi neprihĉnirea Sa desĉvârƔitĉ ca fiind a mea, o
neprihĉnirecarevinenumaiprincredinԑaînneprihĉnireaSa
–oneprihĉnirecareîmiesteatribuitĉfĉrĉ„fapteleLegii”?....
Prin puterea Duhului lui Dumnezeu, un credincios
poate, întrͲadevĉr, sĉ moarĉ faԑĉ de sine în fiecare zi Ɣi
poate, întrͲadevĉr, sĉ aibĉ gândurile lui Isus Ɣi sĉ trĉiascĉ
viaԑa lui Isus. Aceasta este de asemenea o veste bunĉ.
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TotuƔi,dinclipaîncareacesteacԑiuniinterioaredevinniƔte
condiԑii ale îndreptĉԑirii, din aceeaƔi clipĉ ele devin niƔte
mijloace prin care un om este mântuit, vestea cea bunĉ
ajungesĉfietrunchiatĉ–caƔicândarfilovitĉcubarosul.
DeƔieditoriirevisteiarfiƔocaԑi,dacĉƔiͲardaseama
de faptul acesta, teologia revistei este exact asemenea
romanoͲcatolicismului.[…]Observaԑicâtdeumanistĉ,câtde
centratĉ asupra pĉcĉtosului este aceastĉ înԑelegere a
Evangheliei.Noitrebuiesĉmurimzidezi,noitrebuiesĉne
predĉm voinԑa, noi trebuie sĉ facem aceasta, noi facem
tocmai aceea. Argumentul cĉ Dumnezeu sĉvârƔeƔte faptele
în noi Ɣi, ca urmare, nu sunt ale noastre, nuͲi lasĉ sĉ scape
din prinsoare. […] Oamenii înƔiƔi sunt cei ce continuĉ sĉ
sĉvârƔeascĉ aceste fapte, iar dacĉ aceste fapte îi
îndreptĉԑesc, atunci ei sunt mântuiԑi prin credinԑĉ Ɣi fapte,
punct.
Dumnezeu lucreazĉ în noi, pentru ca noi sĉ putem
ajungeneprihĉniԑi;acestaesteoparteaexperienԑeicreƔtine
carenupoatefinegatĉ.TotuƔi,indiferentcâtdeneprihĉniԑi
devenim prin ce anume face Dumnezeu în noi, mântuirea
noastrĉ continuĉ sĉ vinĉ numai din ceea ce Dumnezeu a
fĉcut în afara noastrĉ, în viaԑa Ɣi moartea lui Isus. Speranԑa
mântuirii noastre nu trebuie sĉ rĉmânĉ centratĉ niciodatĉ
asupra noastrĉ, sau asupra a ceea ce se întâmplĉ înĉuntrul
nostru; în schimb, neprihĉnirea care ne mântuieƔte –
ascultarea care ne rĉscumpĉrĉ Ɣi sfinԑirea care ne
îndreptĉԑeƔte–rĉmânîntotdeaunaîndomeniulexteriorului
nostru, o neprihĉnire care existĉ în cer, „neprihĉnirea lui
Dumnezeu”ÎnsuƔi.
Neparefoarterĉudeacearevistĉ.[…]Pecrucealor
nu se aflĉ niciun Hristos, ceea ce înseamnĉ cĉ oricare ar fi
binele pe care îl oferĉ ei, vine încĉrcat cu povara
insuportabilĉamântuiriiprinfapte,carenuconstituienicio
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EvanghelieƔi,cusiguranԑĉ,nuEvanghelia„veƔnicĉ”(Clifford
Goldstein,AdventistReview,11noiembrie,2001).
Rĉspunsul
Clifford Goldstein atacĉ direct Evanghelia pe care o
prezintĉ unii. Înainte de a analiza acest atac, ar fi bine sĉ
luĉmînconsiderarecâtevascrisoricareauapĉrutînReview,
dupĉceafosttipĉritarticolulacesta.
Oare a spus Clifford Goldstein cĉ nu existĉ nicio
condiԑie pentru mântuire? […] Existĉ anumite condiԑii pe
care fiinԑele omeneƔti trebuie sĉ le îndeplineascĉ în scopul
de a obԑine mântuirea, iar unele dintre ele pot fi dificil de
îndeplinit, dar îndeplinirea acelor condiԑii nu este
consideratĉ a fi un merit, nu ne calificĉ pentru cer Ɣi nu
constituie o platĉ pentru, o pregĉtire pentru, sau un drept
pentruaintraîncer.Toateacestelucrurinesuntdateîndar;
toatesuntbazateiniԑial,înpermanenԑĉƔiînexclusivitatepe
neprihĉnirea lui Hristos. Condiԑiile nu fac altceva decât sĉ
garantezecĉpopulaԑiaceruluiestelimitatĉlaaceiacarecred
cĉ este o idee bunĉ a lĉsa responsabilitatea conducerii în
mâinileluiIsus.(Auburn,WA).
Este un fapt recunoscut cĉ, în anii recenԑi, unii care
au fost cât se poate de elocvenԑi în predicarea crucii au
pĉrĉsit biserica, ducând cu ei comunitĉԑi întregi. Îmi place
declaraԑiapecareamcititͲocândva:DacĉlegalismulƔiͲaucis
miile lui de adepԑi, antinomianismul ƔiͲa ucis zecile de mii.
Trebuie sĉ fi existat o cale mai bunĉ de a exprima ceea ce
încerca sĉ spunĉ Goldstein. Eu nu sunt sigur cĉ este redatĉ
cuclaritate,daresteosimplĉcitaredoardintrͲunfragment
de articol, pentru a spune cĉ „ei” cred în neprihĉnirea prin
fapte.(Orlando,FL)(AdventistReview,24ianuarie,2002).
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Lascurttimpdupĉaceea,înReview,afosttipĉritun
altrĉspuns.
În conformitate cu noua concepԑie a lui Goldstein
despre Evanghelie, […] Hristos ar fi trebuit sĉ i se adreseze
luiNicodimînfelulurmĉtor,înIoan3,3Ͳ8:„Nicodim,tueƔti
unînvĉԑĉtoralluiIsrael,darceeacetrebuiesĉînԑelegi[Dle.
Fariseu/Legalist] este cĉ tu eƔti îndreptĉԑit numai prin
credinԑĉ, separat Ɣi în afarĉ de ceea ce se întâmplĉ în
interiorul tĉu. Nu existĉ nicio condiԑie pentru ca tu sĉ fii
îndreptĉԑit sau sĉ îԑi pĉstrezi îndreptĉԑirea, cu excepԑia
aceleia de a crede. Aceasta este esenԑa Evangheliei. Odatĉ
ce înԑelegi aceastĉ Evanghelie obiectivĉ, putem sĉ vorbim
despre ceea ce înseamnĉ a fi nĉscut din nou Ɣi despre
schimbareainimiicareurmeazĉ”.AƔadar,aceastapareafio
veste bunĉ (aproape bunĉ)! Problema este cĉ Marele
Învĉԑĉtor nu SͲa exprimat în felul acesta. În schimb, El a
insistat (încĉ un trebuie?) cĉ Nicodim trebuie sĉ fie nĉscut
dinnoudinapĉ(curĉԑirea)ƔidinDuh.
O scrisoare nepublicatĉ adresatĉ lui Clifford
Goldsteinfĉceaurmĉtoarelecomentarii.
Cu privire la ideea cĉ o ascultare sfinԑitĉ nu
contribuie cu nimic la mântuirea omului, dacĉ urmez
învĉԑĉtura ta pânĉ la concluzia ei logicĉ, apar câteva
întrebĉri. Dacĉ lucrarea Duhului Sfânt în noi Ɣi ascultarea
care rezultĉ nu intrĉ în tabloul mântuirii, pentru cĉ ambele
sunt „fapte”, indiferent dacĉ Dumnezeu este sau nu Acela
care lucreazĉ în noi, atunci oare mai avem noi ceva de
F CUT, prin harul Sĉu, pentru a evita primirea semnului
fiarei? […] De ce este „fiecare om” judecat „dupĉ faptele
lui”,dacĉfaptele,lucrarealĉuntricĉaDuhuluicareproduce
atâtneprihĉnireainterioarĉ,câtƔiceaexterioarĉ,nuaunicio
legĉturĉ cu mântuirea lui? […] Dacĉ existĉ cu adevĉrat o
„Cruce fĉrĉ Hristos”, atunci aceasta se gĉseƔte în teologia
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care neagĉ lucrarea esenԑialĉ (mântuitoare) a locuirii
lĉuntriceaDuhuluiSĉu.Aceastaesteocontraziceredirectĉa
Evangheliei lui Isus Hristos; este o aclamare a Lui ca
Mântuitor,întimpcestatutulSĉudeDomnestetrĉdatcuun
sĉrut; iar aceasta este o încumetare. Niciun tatĉ demn de
acest nume nu ar încerca sĉͲi creascĉ pe copiii lui fĉrĉ
condiԑiile ascultĉrii. Creatorul cerului Ɣi al pĉmântului nu
numai cĉ are condiԑii ale ascultĉrii, ci ne umple cu puterea
dragostei Sale pentru a asculta de El, pentru a purta chipul
Sĉu în lume Ɣi pentru a apĉra Numele Sĉu înaintea
universului care ne priveƔte. De la Geneza la Apocalipsa,
Bibliaesteplinĉdecondiԑiicareauoinfluenԑĉdirectĉasupra
mântuirii noastre. Este aƔa de clar, încât nu pot sĉ mĉ
gândesc la felul în care niƔte minԑi inteligente ajung sĉ fie
încurcatecuprivirelaacestsubiect.
Analiza
Prinurmare,declaraԑiileƔicontraͲdeclaraԑiilenusunt
suficiente. Tot ce ilustreazĉ este faptul cĉ existĉ multĉ
confuziecuprivirelaEvanghelie.Avemnevoiecudisperare
sĉ Ɣtim ce spune Biblia despre Evanghelie, nu doar ce cred
niƔte fiinԑe omeneƔti despre Evanghelie. AƔadar, ne vom
întoarcelaarticolulscrisdeCliffordGoldstein(menԑionatde
aici înainte ca CG) Ɣi vom face o analizĉ. De asemenea, ne
vom referi la un rĉspuns al lui Larry Kirkpatrick (menԑionat
deaiciînaintecaLK),datîn8decembrie,2001,pewebsiteͲ
ul lui (greatcontroversy.org). El îƔi începe rĉspunsul în felul
urmĉtor:
Din când în când, citim articole care ne uluiesc. […]
Realmente ne taie rĉsuflarea. Editorul principal al Ghidului
de Studii biblice ale bcolii de Sabat pentru adulԑi al bisericii
noastre mondiale crede cĉ ceea ce majoritatea dintre noi
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înԑelegemafiEvangheliaautenticĉaadventismuluideziuaa
ƔapteaesteoEvangheliediferitĉdeaceeapecareosusԑine
el. Aspectul uimitor este cĉ el are întru totul dreptate în
punctul acesta; aceasta este în mod categoric o Evanghelie
diferitĉ.
CG combate concepԑia cĉ „fiecare bĉrbat, femeie Ɣi
copil trebuie sĉ moarĉ zilnic faԑĉ de sine. Noi trebuie sĉ Îi
predĉmluiDumnezeuvoinԑanoastrĉclipĉdeclipĉ”.Atacul
luiesteputernicƔidirect:„IatĉͲneînsecolulalXXIͲlea–mai
binede113anidupĉ1844–,iaruniicontinuĉsĉdefineascĉ
Evanghelia veƔnicĉ în felul acesta? Oare nu este Evanghelia
veƔnicĉvesteabunĉcĉIsus–DumnezeulͲom,atrĉitoviaԑĉ
de ascultare desĉvârƔitĉ faԑĉ de Lege Ɣi apoi a murit ca
înlocuitor al meu, pentru ca eu, prin credinԑĉ, sĉ îmi pot
însuƔi neprihĉnirea Sa desĉvârƔitĉ ca fiind a mea, o
neprihĉnire care vine numai prin credinԑa în neprihĉnirea
Sa”.
Nimeni nu se opune concepԑiei lui cĉ viaԑa
desĉvârƔitĉ a lui Isus Ɣi moartea Sa înlocuitoare constituie
temelia pe care este construitĉ mântuirea noastrĉ. Aceasta
esteincredibilavestebunĉaEvangheliei.Darchiarînatacul
lui CG se aflĉ afirmaԑia cĉ, credinԑa este necesarĉ pentru
mântuire.Prinurmare,Evangheliaestemaimultdecâtviaԑa
ƔimoartealuiHristos.MulԑicredcĉHristosatrĉitƔiamurit,
darnuauniciocredinԑĉînputereaSamântuitoareƔinuvor
fi mântuiԑi. Singura modalitate prin care Evanghelia devine
vesteaceabunĉpentrunoipersonalesteaceeaîncare,prin
credinԑĉ,acceptĉmviaԑaƔimoarteaSaînloculvieԑiinoastre
pĉcĉtoase. Oare faptul acesta nu face credinԑa sĉ fie o
condiԑie esenԑialĉ pentru mântuirea noastrĉ? Credinԑa nu
conԑine niciun merit Ɣi nu poate fi baza ori cauza mântuirii
noastre,darnoinuvomfimântuiԑifĉrĉcredinԑĉ.
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Ellen White se exprimĉ în felul urmĉtor: „El este
iertat cu condiԑia primirii lui Hristos, mĉrturisinduͲƔi
pĉcatele,pocĉinduͲsedeeleƔiajungândînnoit”(LomaLinda
Messages,p.103Ͳ104).„ElastabilitcondiԑiiînCuvântulSĉu,
iarnoiartrebuisĉnestabilimsarcinadeacunoaƔteaceste
condiԑii în mod sârguincios, plin de interes, cu inima Ɣi
mintea,canucumvasĉfacemunelegreƔeliƔisĉdĉmgreƔîn
aobԑinedreptullalocaƔurilecereƔti”(Mĉrturii,vol.5,p.543).
„Noi ar trebui sĉ Ɣtim ce este necesar sĉ facem pentru a fi
mântuiԑi.[…]Noitrebuiesĉîndeplinimcondiԑiileprezentate
înCuvântulluiDumnezeu,sauvommuriînpĉcatelenoastre.
Trebuie sĉ Ɣtim ce schimbĉri morale esenԑiale este necesar
sĉ fie fĉcute în caracterul nostru, prin harul lui Hristos, în
scopul de a fi pregĉtiԑi pentru locaƔurile cereƔti” (Mĉrturii,
vol.5,p.535).
Când citim unele versete biblice, noi cĉutĉm
condiԑiile precizate de Dumnezeu, pentru a beneficia de
viaԑa Ɣi moartea înlocuitoare a lui Hristos. „SͲa împlinit
vremea,ƔiÎmpĉrĉԑialuiDumnezeuesteaproape.PocĉiԑiͲvĉ,
Ɣi credeԑi în Evanghelie” (Marcu 1,15). Aici, pocĉinԑa este o
condiԑieamântuirii.DeƔiînԑelegempedeplincĉpocĉinԑaƔi
credinԑa sunt daruri ale lui Dumnezeu Ɣi vin direct de la
DuhulSfânt,trebuiesĉfacemalegeripersonalepentruane
însuƔiacestedaruriƔipentrualefolosiînscopuldeaavea
acceslaPlanuldeMântuire.Acestaesteunaspectomenesc
alveƔtiibuneaEvangheliei.
Evrei 11 este cunoscut ca fiind marele capitol al
credinԑei. „Prin credinԑĉ a adus Abel lui Dumnezeu o jertfĉ
mai bunĉ decât Cain. Prin ea a cĉpĉtat el mĉrturia cĉ este
neprihĉnit” […]. „Prin credinԑĉ Ɣi Sara, cu toatĉ vârsta ei
trecutĉ, a primit putere sĉ zĉmisleascĉ”. […] „Prin credinԑĉ
Moise,[…]avrutmaibinesĉsufereîmpreunĉcupoporullui
Dumnezeu” (Evrei 11,4.24.25). Prin credinԑĉ, Abel a fost
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consideratneprihĉnit.Saranuapututsĉaibĉcopiimaimult,
decât putem noi sĉ ne mântuim singuri, dar datoritĉ
credinԑeiei,Dumnezeuafĉcutominune.MoisearefuzatƔi
aalesprincredinԑĉ.Credinԑaafostcondiԑialucrĉrilormĉreԑe
aleluiDumnezeuprintoԑiaceƔtieroiaicredinԑei.
Ioan prezintĉ condiԑia chiar Ɣi mai explicit:
„CopilaƔilor, nimeni sĉ nu vĉ înƔele! Cine trĉieƔte în
neprihĉnire, este neprihĉnit, cum El însuƔi este neprihĉnit”
(1Ioan3,7).ObservaԑicĉtextulnuspunecĉcelcaretrĉieƔte
înneprihĉnireestedeclaratdejaneprihĉnitƔicĉacestaeste
doar un rod al faptului cĉ este neprihĉnit. A trĉi în
neprihĉnireƔineprihĉnireasuntunulƔiacelaƔilucru.
Apostolul Pavel descrie foarte clar paƔii spre
mântuire:„ElneͲamântuit,nupentrufaptele,fĉcutedenoi
înneprihĉnire,cipentruîndurareaLui,prinspĉlareanaƔterii
din nou Ɣi prin înnoirea fĉcutĉ de Duhul Sfânt, pe care LͲa
vĉrsat din belƔug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul
nostru;pentruca,odatĉsocotiԑineprihĉniԑiprinharulLui,sĉ
ne facem, în nĉdejde,moƔtenitori ai vieԑii veƔnice” (Tit 3,5Ͳ
7).Cumsuntemmântuiԑi?Prinspĉlare,prinnaƔteredinnou,
prinînnoireafĉcutĉdeDuhulSfânt.ToԑiaceƔtiasuntpaƔiîn
procesul mântuirii, nu rezultate ale experienԑei mântuirii.
Acestaesteunpunctdefinitoriucrucialînstudiulnostrucu
privirelaEvanghelie.CreƔtiniievanghelicineînvaԑĉcĉtoate
acestelucrurisuntrezultatulinevitabilalprimiriiluiHristosƔi
alfaptuluideafimântuiԑi.Cualtecuvinte,odatĉcesuntem
îndreptĉԑiԑi Ɣi mântuiԑi, noi experimentĉm toate aceste
rezultate (pe care ei le numesc sfinԑire) la timpul cuvenit,
întocmai cum vom experimenta proslĉvirea la timpul
cuvenit. Aceasta înseamnĉ cĉ mântuirea nu depinde de
faptul cĉ noi experimentĉm naƔterea din nou Ɣi înnoirea,ci
de faptul cĉ suntem „îndreptĉԑiԑi prin har”, separat de
experienԑa naƔterii din nou. TotuƔi, acest text plaseazĉ
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naƔterea din nou Ɣi înnoirea ca fiind paƔi necesari în
îndreptĉԑire Ɣi mântuire. Fĉrĉ aceƔti paƔi, nu suntem
mântuiԑi.
Ellen White spune cu claritate acest lucru: „Singurul
temei al nĉdejdii noastre este neprihĉnirea lui Hristos care
neesteatribuitĉƔifaptulcĉaceastaesteînfĉptuitĉînnoiƔi
prin noi de cĉtre Duhul Sĉu” (Calea cĉtre Hristos, p.63).
Lucrarea Duhului Sfânt în noi este o parte a temeiului
mântuirii noastre. „Trebuie sĉ aibĉ loc o predare deplinĉ Ɣi
fĉrĉrezervefaԑĉdeDumnezeu,orenunԑareƔioîndepĉrtare
deladragosteadelumeƔidelucrurilepĉmânteƔti,deoarece
altfel nu putem fi ucenicii Sĉi” (Review and Herald, 31
august, 1886). Predarea Ɣi renunԑarea par a fi condiԑii
definitealefaptuluideaficreƔtini.„Dumnezeuceredeplina
predare a inimii, înainte ca îndreptĉԑirea sĉ poatĉ avea loc,
iarpentrucaomulsĉpĉstrezeîndreptĉԑirea,trebuiesĉaibĉ
loc o ascultare continuĉ, printrͲo credinԑĉ vie Ɣi activĉ care
lucreazĉ din dragoste Ɣi curĉԑeƔte sufletul” (Solii alese,
cartea1,p.366).„Mântuireaînseamnĉpentrunoiopredare
deplinĉasufletului,trupuluiƔispiritului”(SignsoftheTimes,
15 noiembrie, 1899). Este limpede precum cristalul cĉ
predarea precede îndreptĉԑirea. Pur Ɣi simplu, nu existĉ
mântuire fĉrĉ predare. Nu existĉ nicio credinԑĉ adevĉratĉ
fĉrĉpredareainimii.Prinurmare,estepredareaocondiԑiea
mântuirii?Aceastanuesteoopԑiune,nuesteunrezultat,ci
esteunpasnecesar,înaintecanoisĉputemfiîndreptĉԑiԑiƔi
mântuiԑi. Din întâmplare, credinԑa Ɣi predarea sunt unul Ɣi
acelaƔi lucru. Fĉrĉ predarea inimii, nu existĉ nicio credinԑĉ
adevĉratĉ.Oricecredinԑĉlipsitĉdepredareesteacelfelde
credinԑĉ pe care o au diavolii care cred Ɣi se înfioarĉ.
Predarea este singura modalitate prin care putem primi
neprihĉnirea lui Hristos. Prin urmare, probabil cĉ predarea
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voinԑeiƔiamurizideziconstituiepĉrԑivitalealeEvanghelie
veƔnice!
CG spune: „TotuƔi, din clipa în care aceste acԑiuni
interioare devin niƔte condiԑii ale îndreptĉԑirii, din aceeaƔi
clipĉeledevinniƔtemijloaceprincareunomestemântuit,
vestea cea bunĉ ajunge sĉ fie trunchiatĉ – ca Ɣi când ar fi
lovitĉ cu barosul”. Sĉ citim din nou cuvintele Inspiraԑiei.
„Condiԑiamântuiriiesteascultareanecondiԑionatĉ”(Signsof
theTimes,15noiembrie,1899).„Mareledaralmântuiriine
esteoferitfĉrĉplatĉ,prinIsusHristos,cucondiԑiacanoisĉ
respectĉm Legea lui Dumnezeu” (Signs of the Times, 15
decembrie, 1887). „Renunԑarea la sine este condiԑia
mântuirii” (Bible Echo, 9 decembrie, 1885). Oare aceste
condiԑiitrunchiazĉcuadevĉratvesteabunĉ,caƔicândarfi
lovitĉcubarosul?
SĉprivimîncĉodatĉlacondiԑiileprezentateînBiblie
Ɣi Spiritul Profetic:Credinԑa, pocĉinԑa, predarea, ascultarea,
renunԑarealasine.OareîncepemsĉͲiauzimpeuniistrigând
„Legalism”? Problema apare când confundĉm condiԑiile
mântuirii cu mijloacele mântuirii, exact lucrul pe care lͲa
fĉcutCG.MijloacelemântuiriinoastresuntviaԑaƔimoartea
pecrucealuiHristos.Acestaestesingurulmijlocalmântuirii
pecareîlvomaveavreodatĉ.HarulluiDumnezeulͲatrimis
pe Duhul Sfânt sĉ ne caute, înainte ca noi sĉ fi Ɣtiut mĉcar
cevadespreDumnezeu.Toateacestelucrurisuntmijloacele
mântuirii.CondiԑiilemântuiriisuntpurƔisimplulucrurilepe
care le facem ca rĉspuns faԑĉ de Dumnezeu, arĉtând cĉ ne
placmijloaceleSale.NoinesupunemmodalitĉԑiiSaledeane
mântui, în loc sĉ ne supunem voinԑei noastre egoiste.
Condiԑiile nu sunt meritorii; mijloacele sunt meritorii.
CondiԑiilenucâƔtigĉnimic;elespunpurƔisimplu:„Vreausĉ
fiuoparteafamiliei.Vreausĉfiuadoptat.Tuaifĉcuttotce
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aipututpentruamĉmântui,iaracumeualegsĉfiuoparte
aplanuluiTĉu”.
Când faci o cĉlĉtorie cu maƔina, motorul Ɣi
combustibilul sunt mijloacele care te duc la destinaԑie. Dar
oare mai este necesar Ɣi altceva, pentru a ajunge acolo?
OarenutrebuiesĉurciînmaƔinĉ,sĉtrecilavolan,sĉapeƔi
niƔte pedale de pe podea Ɣi sĉ manevrezi schimbĉtorul de
viteze ca sĉ ajungi acolo? Acestea sunt condiԑiile cĉlĉtoriei
tale.Dardacĉnuestecombustibilînrezervor,poԑisĉstaila
volan timp de o lunĉ, Ɣi nu vei ajunge niciodatĉ niciunde.
Combustibilul din rezervor Ɣi motorul de sub capotĉ sunt
mijloacele, cauza, cĉlĉtoriei tale. Condiԑiile cĉlĉtoriei tale
implicĉfaptuldeaurcaînmaƔinĉ.
„Când exercitĉm credinԑa, noi ascultĉm, iar când
ascultĉm, ne exercitĉm credinԑa, dar niciuna dintre acestea
nucâƔtigĉpentrunoimântuirea.MoartealuiIsuscareneͲa
fost atribuitĉ Ɣi lucrarea Duhului Sĉu în noi constituie
mântuirea”(LK).Dacĉseparĉmcredinԑadeascultare,atunci
trebuiesĉrĉspundemlaîntrebarea:„Lacâttimpdupĉaceea
vineascultarea?”Areealoclaunminutdupĉcredinԑĉ,saula
o orĉ, sau laolunĉdupĉaceea?Dacĉascultareaestedoar
un rod al credinԑei, atunci putem sĉ stĉm liniƔtiԑi Ɣi sĉ
aƔteptĉm apariԑia rodului. Dacĉ Dumnezeu pur Ɣi simplu ar
înlĉturaispitelecucaresuntbombardat,atunciascultareava
apĉreacarodinevitabilalcredinԑeimele.Începeԑisĉvedeԑi
câtĉîngĉduinԑĉîioferĉpĉcatuluicontinuudinviaԑanoastrĉ,
acest fel de gândire; – pânĉ când Dumnezeu va gĉsi de
cuviinԑĉ sĉ înlĉture ispitele? Dar credinԑa, predarea Ɣi
ascultarea sunt sinonime. Ele au loc împreunĉ Ɣi sunt
condiԑiilemântuirii.
CG continuĉ: „Observaԑi cât de umanistĉ, cât de
centratĉ asupra pĉcĉtosului este aceastĉ înԑelegere a
Evangheliei.Noitrebuiesĉmurimzidezi,noitrebuiesĉne
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predĉm voinԑa, noi trebuie sĉ facem aceasta, noi facem
tocmai aceea. Argumentul cĉ Dumnezeu sĉvârƔeƔte faptele
în noi Ɣi, ca urmare, nu sunt ale noastre, nuͲi lasĉ sĉ scape
din prinsoare…. Oamenii înƔiƔi sunt cei ce continuĉ sĉ
sĉvârƔeascĉ aceste fapte, iar dacĉ aceste fapte îi
îndreptĉԑesc, atunci ei sunt mântuiԑi prin credinԑĉ Ɣi fapte,
punct”.AcesteasuntniƔtecomentariifoarteputernice,chiar
sarcastice.SĉvedemcumsepotrivescelecuScriptura.
„Am fost rĉstignit împreunĉ cu Hristos, Ɣi trĉiesc...
darnumaitrĉiesceu,ciHristostrĉieƔteînmine.biviaԑa,pe
care o trĉiesc acum în trup, o trĉiesc în credinԑa în Fiul lui
Dumnezeu, care mͲa iubit Ɣi SͲa dat pe Sine însuƔi pentru
mine”(Galateni2,20).AfirĉstignitîmpreunĉcuHristospare
foarteasemĉnĉtorfaptuluideamuriînfiecarezi,deoarece
versetul vorbeƔte despre viaԑa de zi cu zi în trup. Observaԑi
deasemeneacinetrĉieƔteaceastĉviaԑĉcreƔtinĉdezicuzi.
Hristos care trĉieƔte în mine este Cel care produce orice
faptĉbunĉcevaavealocvreodatĉînviaԑamea.Probabilcĉ
aici este important sĉ facem deosebire între douĉ feluri de
„fapte bune”. Un om care nu este rĉstignit împreunĉ cu
Hristos poate sĉ facĉ fapte bune în ochii semenilor lui
omeneƔti.Afiunommoralestecevanobil,daresteofaptĉ
a firii pĉmânteƔti, produsĉ de motivaԑii omeneƔti pentru
atingerea unor scopuri omeneƔti. O „faptĉ bunĉ” care este
aprobatĉdeDumnezeucaparteaPlanuluiSĉudeMântuire
este numai o faptĉ pe care Hristos o sĉvârƔeƔte în noi.
Singura „faptĉ bunĉ” pe care o recunoaƔte Biblia este
rezultatul lucrĉrii lui Hristos care trĉieƔte în noi. CreƔtinii
înƔiƔinusuntceicaresĉvârƔescsingurifaptelebune.
„Duceԑi pânĉ la capĉt mântuirea voastrĉ, cu fricĉ Ɣi
cutremur.CĉciDumnezeuesteAcelacarelucreazĉînvoi,Ɣi
vĉ dĉ, dupĉ plĉcerea Lui, Ɣi voinԑa Ɣi înfĉptuirea” (Filipeni
2,12Ͳ13). Cum trebuie sĉ „ducem pânĉ la capĉt” propria
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mântuire? Dumnezeu lucreazĉ în noi atât voinԑa Ɣi
înfĉptuirea. Efortul meu nu va produce absolut nimic
despĉrԑit de Dumnezeu. Atât cât Îi îngĉduim, Dumnezeu va
lucraînnoiascultareadeEl.
„Cĉrora Dumnezeu a voit sĉ le facĉ cunoscut care
este bogĉԑia slavei tainei acesteia între Neamuri, Ɣi anume:
Hristosînvoi,nĉdejdeaslavei.[…]Iatĉlacelucrezeu,Ɣimĉ
luptdupĉlucrareaputeriiLui,carelucreazĉcutĉrieînmine”
(Coloseni 1,27Ͳ29). Strĉduinԑa noastrĉ are valoare numai
dacĉHristoslocuieƔteƔilucreazĉînnoi.Oricefaptĉcareare
o relevanԑĉ pentru viaԑa veƔnicĉ va fi produsĉ în viaԑa
noastrĉdecĉtreHristos.
„Cândvĉvorducesĉvĉdeaînmâinilelor,sĉnuvĉ
îngrijoraԑi mai dinainte cu privire la cele ce veԑi vorbi, ci sĉ
vorbiԑioricevisevadasĉvorbiԑiînceasulacela;cĉcinuvoi
veԑivorbi,ciDuhulSfânt”(Marcu13,11).Decinetrebuiesĉ
depindem noi pentru a rosti „cuvintele potrivite”? Noi
trebuiesĉfimpurtĉtoriidecuvântaiDuhuluiSfânt.
DeƔi putem alege sĉ ascultĉm de Dumnezeu Ɣi sĉͲI
slujim,noipurƔisimplunuputemsĉaducemlaîndeplinire
propriile alegeri. Romani 7 prezintĉ cât se poate de corect
capacitĉԑilenoastre.Noinuaducemlaîndeplinirebinelepe
carevremsĉͲlfacem.Lucrurilepecarenuvremsĉlefacem
sunttocmaiaceleapecarelefacemînceledinurmĉ.DeƔisͲ
ar putea sĉ dorim sĉ ascultĉm de Dumnezeu, pur Ɣi simplu
nustĉînputereanoastrĉsĉaducemlaîndeplinirepropriile
dorinԑe. Adevĉratele fapte bune sunt posibile numai prin
harulƔiputerealuiDumnezeu.NoiînƔinenuputemsĉfacem
niciodatĉ acel fel de fapte bune care sunt relevante în
procesul mântuirii. Pe baza Scripturii, trebuie sĉ respingem
susԑinerea lui CG, care spune cĉ „oamenii înƔiƔi sunt cei ce
continuĉsĉsĉvârƔeascĉacestefapte”.Dacĉacesteasuntcu
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adevĉratfaptebune,atuncisuntfaptelepecareÎiîngĉduim
luiDumnezeusĉleîndeplineascĉînviaԑanoastrĉ.
CG continuĉ: „TotuƔi, indiferent cât de neprihĉniԑi
devenim prin ce anume face Dumnezeu în noi, mântuirea
noastrĉ continuĉ sĉ vinĉ numai din ceea ce Dumnezeu a
fĉcut în afara noastrĉ, în viaԑa Ɣi moartea lui Isus. Speranԑa
mântuirii noastre nu trebuie sĉ rĉmânĉ centratĉ niciodatĉ
asupra noastrĉ, sau asupra a ceea ce se întâmplĉ înĉuntrul
nostru; în schimb, neprihĉnirea care ne mântuieƔte –
ascultarea care ne rĉscumpĉrĉ Ɣi sfinԑirea care ne
îndreptĉԑeƔte–rĉmânîntotdeaunaîndomeniulexteriorului
nostru,oneprihĉnirecareexistĉîncer”.
LK rĉspunde: „Dar speranԑa mântuirii noastre nu a
fostniciodatĉcentratĉînnoiînƔinesauîncefaceHristosîn
noi. Putem sĉ ne înԑelegem Ɣi asupra acestui punct? Tot ce
susԑinem noi este cĉ acele declaraԑii inspirate care spun cĉ
Dumnezeu lucreazĉ în noi, acele declaraԑii care spun cĉ
mântuireaincludeoexperienԑĉinterioarĉanaƔteriidinnou,
cĉ „singurul temei al nĉdejdii noastre este neprihĉnirea lui
Hristos care ne este atribuitĉ Ɣi faptul cĉ aceasta este
înfĉptuitĉînnoiƔiprinnoidecĉtreDuhulSĉu”,trebuiesĉfie
onorate pentru lucrurile pe care ni le spun – nici mai mult,
nici mai puԑin. Tot ce spunem noi este cĉ o parte criticĉ a
mântuirii noastre, pe lângĉ cele petrecute în afara noastrĉ,
constĉ, conform Inspiraԑiei, în cele petrecute înĉuntrul
nostru”.
ÎntrͲun Ghid de Studii ale bcolii de Sabat adulԑi (18
martie, 2003), perspectiva lui CG ƔiͲa gĉsit o aplicaԑie
practicĉ. Discutând despre credinԑa lui Avraam, autorul a
concluzionat: „Oricât de mult ar fi fost viaԑa lui Avraam o
viaԑĉ a credinԑei Ɣi ascultĉrii, aceasta nu a fost o viaԑĉ de
credinԑĉ desĉvârƔitĉ Ɣi ascultare desĉvârƔitĉ […].
NeprihĉnireacarenemântuieƔteesteoneprihĉnirecareneͲ
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a fost creditatĉ, o neprihĉnire care ne este […] atribuitĉ.
Aceastaînseamnĉcĉsuntemdeclaraԑineprihĉniԑiînochiilui
Dumnezeu, în ciuda greƔelilor noastre; înseamnĉ cĉ
Dumnezeul cerului ne priveƔte ca fiind neprihĉniԑi, chiar
dacĉnusuntem”.Aicitrebuiesĉneconfruntĉmfaԑĉînfaԑĉ
cu pericolul extrem al acestei înԑelegeri a Evangheliei.
Declaraԑia de mai sus ne învaԑĉ cĉ, deoarece suntem
mântuiԑi numai printrͲo neprihĉnire exterioarĉ, greƔelile
continue Ɣi nelegiuirea din viaԑa noastrĉ nu sunt relevante
pentru mântuirea noastrĉ. Ea ne spune cĉ noi rĉmânem
îndreptĉԑiԑi Ɣi mântuiԑi, în timp ce aceste greƔeli Ɣi pĉcate
rĉmânnemĉrturisiteƔineabandonate.DacĉAvramarĉmas
îndreptĉԑit,întimpceminԑeacuprivirelasoԑialui,atuncieu
potsĉrĉmânîndreptĉԑit,întimpceomintpesoԑiamea,sau
mint cu privire la ea. Aceastĉ Evanghelie îngĉduie unor
pĉcate nemĉrturisite sĉ rĉmânĉ în viaԑa unui creƔtin
îndreptĉԑit, deoarece neprihĉnirea care ne mântuieƔte
„rĉmâneîntotdeaunaînafaranoastrĉ”.AceastaesteinimaƔi
sufletul credinԑei evanghelice care promite mântuirea
separat de predare Ɣi ascultare Ɣi care a condus la aƔa de
multe excese nefericite în bisericile populare din zilele
noastre.
Cu câԑiva ani în urmĉ, Adventist Review (12 august,
1982) a raportat o experienԑĉ similarĉ în afara Bisericii
Adventiste. „Pĉrintele Zacharia, pĉstor al […] Bisericii
Ortodoxecopte,[…]aexperimentatceeacepoatefidescris
numaicafiindoconvertireevanghelicĉ….Zachariaînvĉԑacĉ
îndreptĉԑirea este „un simplu verdict al neprihĉnirii”, fĉrĉ
nicioînnoirelĉuntricĉ,sauneprihĉnireacaracterului.Adicĉ,
atuncicândîiîndreptĉԑeƔtepepĉcĉtoƔi,Dumnezeuîideclarĉ
neprihĉniԑi, fĉrĉ aͲi face neprihĉniԑi”. Articolul din Review
concluziona cĉ aceastĉ concepԑie despre îndreptĉԑire
„separĉceeacereformatoriiaurefuzatsĉsepare,Ɣianume,
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noul statut Ɣi noua viaԑĉ, îndreptĉԑirea Ɣi naƔterea din nou,
lucrarea lui Hristos Ɣi lucrarea Duhului Sfânt […].
Îndreptĉԑireanuesteoficԑiunelegalĉcareîllasĉneschimbat
pe pĉcĉtosul îndreptĉԑit. Deoarece Dumnezeu îl
îndreptĉԑeƔte pe cel pĉcĉtos numai dacĉ acesta este în
Hristos[…].Noulstatut,nouaviaԑĉ,nouacreaԑiune–noinu
trebuie sĉ separĉm aceste binecuvântĉri. Ele aparԑin
aceleiaƔi categorii Ɣi le sunt date tuturor celor ce sunt în
Hristos”.
În gândurile lui conclusive cu privire la revistĉ, CG
criticĉ, spunând: „DeƔi unii adventiƔti încearcĉ sĉ amestece
evoluԑiacucredinԑanoastrĉ,aceƔtioameninufacastfel;deƔi
uniiadventiƔtipunlaîndoialĉmesajulnostruprofetic,aceƔti
oameni nu fac astfel; deƔi unii adventiƔti împrumutĉ
noԑiunile subiective Ɣi seculare ale istoricoͲcriticii, aceƔti
oameni nu fac astfel; deƔi unii adventiƔti se îndoiesc de
lucrarea profeticĉ a lui Ellen White, aceƔti oameni nu fac
astfel. Toate acestea sunt vrednice de laudĉ, cu excepԑia
unui detaliu tehnic: pe crucea lor nu Se aflĉ niciun Hristos,
ceea ce înseamnĉ cĉ indiferent de binele pe care îl oferĉ,
acesta vine încĉrcat cu greutatea insuportabilĉ a mântuirii
prin fapte, ceea ce nu este Evanghelie Ɣi, cu siguranԑĉ, nu
estecea‘veƔnicĉ’”.
Douĉ puncte sunt importante aici. Mai întâi, el
admite cĉ „aceƔti oameni” se împotrivesc cu putere
numeroaselor atacuri îndreptate contra mesajului adventist
înaniirecenԑi,dintrecaremajoritateaauvenitdininteriorul
adventismului. Ei au rĉmas credincioƔi principiilor
fundamentale ale mesajului adventist. TotuƔi, pentru cĉ
„aceƔti oameni” nu acceptĉ versiunea lui cu privire la
Evanghelie, CG spune cĉ ei nu au „niciun Hristos”, nu au
„nicioEvanghelie”,cidoarmântuireprinfapte.
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LK comenteazĉ: „Dar autorul articolului crede cĉ
Evanghelia lor este o Evanghelie a faptelor Ɣi respinge
întreagalorconformarecutoatecelelaltepunctealelor,cu
sugestiacĉeiprezintĉproblemamântuiriiîntrͲomodalitate
greƔitĉ. Aceasta este enigma lui uriaƔĉ, colԑul inexplicabil în
care sͲa pictat pe sine însuƔi, dilema Ɣi ghicitoarea lui. bi
anume, dacĉ aceƔti oameni la care se referĉ el sunt
consecvenԑiîntoatecelelaltepuncte,oarenuesteposibilca
ei sĉ ei sĉ fie consecvenԑi Ɣi în acest punct? Oare nu este
posibilcaeisĉinterpretezecorectBibliaƔiscrierileluiEllen
G.WhiteînînԑelegerealorcuprivirelaEvanghelie?
În al doilea rând, CG ne indicĉ în mod corect
importanԑa Evangheliei – calea mântuirii. Este de o
importanԑĉ supremĉ sĉ explicĉm Ɣi sĉ apĉrĉm Evanghelia
adevĉratĉcafiindceadintâiprioritateanoastrĉ.Indiferent
cât de corecԑi am fi cu privire la alte subiecte, dacĉ
înԑelegerea noastrĉ cu privire la Evanghelie este greƔitĉ,
mântuireanoastrĉarputeafiînpericol.DacĉCGestecorect
cuprivirelafaptulcĉnoiavemoEvanghelieamântuiriiprin
fapte,oareconteazĉcuadevĉratdacĉsuntemsaunucorecԑi
cu privire la toate celelalte subiecte? Dacĉ noi credem cu
adevĉratînmântuireaprinfapte,atuncisuntempierduԑi.CG
nefaceunserviciurealprinfaptulcĉneîndrumĉspreinima
Ɣi sufletul creƔtinismului – mesajul Evangheliei. Nimic,
absolut nimic, nu este mai important decât înԑelegerea
corectĉ a Evangheliei. Dacĉ nu cunoaƔtem Evanghelia,
cunoƔtinԑa noastrĉ cu privire la creaԑiune Ɣi evoluԑie nu
înseamnĉnimic.
Adventismul crede foarte puternic în câƔtigarea de
suflete Ɣi evanghelizare. Dar dacĉ evanghelizarea noastrĉ Ɣi
studiile biblice sunt bazate pe o Evanghelie falsĉ, atunci
evanghelizarea ar putea fi lucrul cel mai periculos pe care
putem sĉͲl facem, deoarece încĉ mai aduce neghinĉ în
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bisericĉ Ɣi îi face pe oameni puԑin mai confortabili pe calea
lor spre iad. Dacĉ îi asigurĉm pe oameni cĉ mântuirea lor
este întru totul exterioarĉ, cĉ sunt declaraԑi neprihĉniԑi
înaintedeafifĉcuԑineprihĉniԑiîninterior,cĉDumnezeuSe
va îngriji de schimbĉrile interioare majore cândva pe
parcursultimpului,lavremeacuvenitĉ,atuncibotezarealor
în bisericĉ ar putea fi lucrul cel mai periculos pe care lͲau
fĉcut vreodatĉ în viaԑa lor. Singura speranԑĉ pe care o au
estecĉDumnezeuvafiînstaresĉanulezeEvangheliafalsĉ
prin care au fost aduƔi la Hristos Ɣi sĉ îndrume inimile lor
sincerelaadevĉratacrucedepeGolgota.
ÎntrͲun articol ulterior din Adventist Review (23
ianuarie, 2003), CG ƔiͲa impus poziԑia chiar Ɣi mai multĉ
putere.
Eu sunt mântuit printrͲo neprihĉnire care existĉ în
afara mea, o neprihĉnire care miͲa fost atribuitĉ
independentdeneprihĉnireameapersonalĉ….Nupotsĉîmi
imaginezcumcinevacareÎlcunoaƔtepeDomnul,carevede
mĉcarosclipiredinneprihĉnirealuiDumnezeuaƔacumeste
descoperitĉ în Isus, ar putea sĉ creadĉ cĉ orice face Duhul
Sfânt în viaԑa lui este suficient pentru aͲi da merite
mântuitoareînaintealuiDumnezeu.[…]Cumarputeacineva
careseapropiedeIsussĉcreadĉcĉoriceseîntâmplĉînelîl
îndreptĉԑeƔteînvreunfel?AceastĉideeesteaƔadestrĉinĉ,
aƔa de respingĉtoare Ɣide antiteticĉ în raportcu tot ceam
experimentatdeͲalungulanilor,încâtsuntuimitcĉoamenii
ocredcuadevĉrat.Fĉrĉadorisĉjudec,totcepotgândieste
cĉaceƔtioameninuauexperimentatniciodatĉneprihĉnirea
princredinԑĉ.
ÎntrͲun alt articol din Adventist Review (25
septembrie, 2003), J. David Newman a exprimat aceeaƔi
înԑelegereaEvanghelieiîncuvinteleurmĉtoare:
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Mântuirea este alcĉtuitĉ din douĉ pĉrԑi – harul Ɣi
transformarea […]. Harul este cel care ne mântuieƔte […].
Este în afara noastrĉ Ɣi ne este dat fĉrĉ platĉ, când ne
încredemînIsus.Transformareaîncepesĉaibĉlocînclipaîn
care primim harul. Transformarea are lor înĉuntrul nostru.
Noicĉutĉmîntotdeaunaharulpentrusiguranԑamântuirii.
Cu alte cuvinte, deƔi transformarea urmeazĉ
întotdeauna dupĉ ce primim harul, ea nu este o parte a
procesului mântuitor. Transformarea este mai degrabĉ
rezultatul mântuirii, decât metoda mântuirii. În aceastĉ
înԑelegere a Evangheliei, harul rĉmâne separat în mod
esenԑial detransformare. Indiferent de protestelecontrare,
transformarea produsĉ în experienԑa naƔterii din nou este
înlĉturatĉdinactulmântuitor.
EucredcĉarticolulscrisdeCGconstituieodeclaraԑie
deschisĉderĉzboiîmpotrivaadevĉrateiEvangheliialuiIsus
Hristos.ElspuneexactacelaƔilucrupecareDesmondFordîl
spunea cu aproximativ 25 de ani în urmĉ: Haideԑi sĉ ne
îndreptĉm Evanghelia, ca sĉ ne putem îndeplini misiunea.
Înԑelegerea lui CG cu privire la Evanghelie este exact ce
încerca Dr. Ford sĉ convingĉ adventismul din acei ani.
Aceastĉ înԑelegere evanghelicĉ a Evangheliei va distruge
adventismul exact la fel de sigur, ca Ɣi când am accepta
evoluԑionismulînloculcreaԑionismului.
SeminԕeƔiroade
AƔadar, este întotdeauna adevĉrat cĉ roadele nu
apar din nimic. Roadele vin întotdeauna din seminԑele
semĉnate, iar de obicei seminԑele par inofensive Ɣi
nevĉtĉmĉtoare. Dar noi Ɣtim cĉ unele seminԑe produc flori,
în timp ce altele produc mĉrĉcini. Care au fost seminԑele
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teologice care au produs roadele doctrinei evanghelice în
BisericaAdventistĉ?
În1979,auavutlocdiscuԑiitulburĉtoarecuprivirela
îndreptĉԑire,sfinԑireƔinaƔtereadinnou.OsutĉpatruzeciƔi
cincidelideridinadventismaufostchemaԑilasediupentru
astudiaacestsubiectƔipentruaproduceundocumentcare
reflectĉ poziԑia noastrĉ cu privire la neprihĉnirea prin
credinԑĉ. Documentul a fost intitulat The Dynamics of
Salvation Ɣi a apĉrut în Adventist Review în 31 iulie, 1980.
Majoritatea concluziilor din aceastĉ revistĉ au fost
temeinice,daraufostuneleseminԑecareauprodusroade.
ÎntrͲo secԑiune intitulatĉ The New Status in Christ,
gĉsim cinci puncte – îndreptĉԑirea, împĉcarea, iertarea,
adopԑia Ɣi sfinԑirea (în sensul consacrĉrii). Destul de ciudat,
însecԑiuneaaceastanuafostnimicdesprenaƔtereadinnou
sau transformare. Apoi, au apĉrut urmĉtoarele propoziԑii:
„DarchiardacĉalunecĉmƔicĉdem,pĉcatelenoastrenusunt
întru totul asemenea pĉcatelor celor nemântuiԑi…. Atâta
vremecâtputemsĉstĉmîntrͲorelaԑiecuDumnezeubazatĉ
pe credinԑĉ, noi ne pĉstrĉm noul statut ca fii Ɣi fiice ale lui
Dumnezeu”. Este adevĉrat cĉ, dacĉ alunecĉm, cĉdem Ɣi ne
pocĉim, ne pĉstrĉm statutul în Hristos. Dar ce se întâmplĉ
dacĉ alunecĉm Ɣi cĉdem Ɣi nu ne pocĉim? Ce se întâmplĉ
dacĉjustificĉm,apĉrĉmsaucultivĉmpĉcatulnostru?Nemai
pĉstrĉm atunci statutul în Hristos? În document nu se aflĉ
nicio discuԑie cu privire la aceastĉ deosebire importantĉ. O
sĉmânԑĉafostsemĉnatĉ.
UrmĉtoareasecԑiuneafostintitulatĉTheNewStatus
in Christ. Aici gĉsim naƔterea din nou Ɣi refacerea. Acestea
nu ar trebui sĉ se afleîntrͲo secԑiune separatĉ de The New
StatusinChrist.Implicaԑiaestecĉ,odatĉcesuntemmântuiԑi,
vomdiscutadesprenaƔtereadinnouƔinouaviaԑĉ.NaƔterea
din nou a fost separatĉ de îndreptĉԑire Ɣi iertare. A fost
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plantatĉ o sĉmânԑĉ foarte importantĉ, separând mântuirea
denaƔtereadinnou.
În discuԑia despre creƔtere (însemnând de obicei
sfinԑire), sfinԑirea este înԑeleasĉ ca fiind faptele pe care le
sĉvârƔimƔiroadelepecareleaducem.Acum,sfinԑireaeste
rezultatul sau rodul mântuirii, care vine dupĉ ce mântuirea
noastrĉ a fost îndeplinitĉ. În aceastĉ secԑiune nu se aflĉ
nimic despre faptul cĉ mântuirea este un dar al harului în
aceeaƔimĉsurĉcaîndreptĉԑirea.Oaltĉsĉmânԑĉimportantĉ
afostsemĉnatĉ.
Inspiraԑia ne spune: „Prin credinԑa în Numele Meu
(Tatĉl) vĉ voi împĉrtĉƔi sfinԑirea Ɣi neprihĉnirea care vĉ vor
pregĉti pentru lucrarea Sa întrͲo lume a pĉcatului Ɣi vĉ vor
califica pentru o moƔtenire nepieritoare în împĉrĉԑia Sa”
(SignsoftheTimes,18iunie,1896).Observaԑicuatenԑiecĉ
noi nu producem sfinԑirea sau neprihĉnirea. Acesta sunt
darurileharuluiluiDumnezeu,primiteprincredinԑĉ,Ɣisunt
necesare spre a ne califica pentru cer. Cu alte cuvinte, ele
sunt o parte a procesului mântuirii, nu doar roade ale unei
mântuiri îndeplinite. „Dacĉ este conform cu Modelul divin,
caracterulpecareîldezvoltĉmîntimpulnostrudeprobĉne
calificĉ pentru a primi salutul de bun venit: ‘Bine rob bun’”
(ManuscriptReleases,vol.1,p.201).Noinusuntemcalificaԑi
pentrucernumaiprinîndreptĉԑire.Atâtîndreptĉԑirea,câtƔi
sfinԑireasuntdarurileluiDumnezeuƔisuntnecesarepentru
mântuire.Primanuesteocondiԑie,iaradouaunrezultat.
ChiaracumexistĉaƔademultĉconfuziecuprivirela
acestsubiect,încâtosingurĉpropoziԑieserepetĉcontinuu.
Sfinԑirea este un dar al harului; ea nu este nici total, nici
parԑialolucrareaomului.
ÎndocumentulpecarelͲamavutînatenԑie,cândeste
discutatĉ ascultarea, nu existĉ nicio menԑiune a faptului cĉ
ascultarea este o condiԑie a mântuirii, idee evidenԑiatĉ aƔa
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de clar de cĉtre Ellen White. În aceastĉ declaraԑie au fost
semĉnate(înmareparteprinomisiune,sauaƔezaregreƔitĉ)
niƔteseminԑecareaufĉcutdoctrinaevanghelicĉsĉparĉafi
curentul principal din adventism. Seminԑele mortale aduc
întotdeaunaroademortale.
CeesteaƔadeuimitorcuprivirelahar?
PhilipYanceyesteprobabilcelmaipopularscriitorîn
cercurile creƔtine din zilele noastre. Cartea lui, What’s So
AmazingAboutGrace?afostîntâmpinatĉcuuraledeuniica
fiindcelmaimarebestsellercreƔtin.Elesteprobabilcelmai
popularautorneadventistpentruceidinBisericaAdventistĉ
de Ziua a baptea. Ca dovadĉ, în 2001, Biserica adventistĉ a
Colegiului Avondale (Australia) lͲa invitat sĉ vorbeascĉ
despre har, cu aprobarea Diviziunii South Pacific. Apoi,
prezentĉrileaufostdifuzateprinsatelitîn180delocuridin
Diviziune.
În 2002, Kevin Paulson a revizuit aceastĉ carte
(comentariu disponibil în limba englezĉ pe siteͲul
www.greatcontroversy.org). Iatĉ câteva dintre comentariile
luicelemaiimportante.
CartealuiYanceyacontribuitfĉrĉîndoialĉlaceeace
ar putea fi numit „saturare cu har” în numeroase cĉrԑi,
predici,articole,studiialebcoliideSabatƔialtematerialedin
adventismul contemporan. În vocabularul popular al
bisericii, cuvântul „har” acum rivalizeazĉ cu cuvântul
„relaԑie” .... Este trist totuƔi cĉ aceastĉ carte cu privire la
subiectarfipututfiintitulatĉmaibine,„Numaijumĉtatede
har”[…].
Urmĉtoarele versete biblice prezintĉ cealaltĉ
jumĉtate a harului, versete nemenԑionate în cele aproape
300depaginialecĉrԑiiluiYancey.„biDumnezeupoatesĉvĉ
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umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate
lucrurile din destul, sĉ prisosiԑi în orice faptĉ bunĉ” (2
Corinteni9,8)[…].„Tudar,copilulmeu,întĉreƔteͲteînharul
care este în Hristos Isus” (2 Timotei 2,1). „Cĉci harul lui
Dumnezeu,careaducemântuirepentrutoԑioamenii,afost
arĉtat, Ɣi ne învaԑĉ sͲo rupem cu pĉgânĉtatea Ɣi cu poftele
lumeƔti, Ɣi sĉ trĉim în veacul de acum cu cumpĉtare,
dreptate Ɣi evlavie” (Tit 2,11Ͳ12) […]. „Sĉ ne arĉtĉm
mulԑĉmitori, Ɣi sĉ aducem astfel lui Dumnezeu o închinare
plĉcutĉ, cu evlavie Ɣi cu fricĉ” („Sĉ avem har, Ɣi sĉ aducem
astfel[…]”Evrei12,28–versiuneaenglezĉ).
DeceYanceynumenԑioneazĉdelocparabolaluiIsus
cu privire la omul care a vândut tot ce avea pentru a
cumpĉra ogorul în care se afla o comoarĉ ascunsĉ (Matei
13,44), sau despre negustorul care a fĉcut acelaƔi lucru
pentru a cumpĉra mĉrgĉritarul de mare preԑ (Matei 13,45Ͳ
46)?CeputemspunedesprePildatalanԑilor,încarefolosirea
atentĉ a darurilor lui Dumnezeu decide destinul nostru
veƔnic(Matei25,14Ͳ30)?
În povestirea Fiului risipitor, […] Yancey […]
(sugereazĉ)cĉpocĉinԑasaulipsaacesteianuaucontatdeloc
pentru tatĉl din pilda lui Isus […]. Rĉmâne adevĉrat cĉ fiul
risipitoralĉsatcocinadeporciƔiviaԑaluipĉcĉtoasĉ,înainte
catatĉlsĉusĉͲlprimeascĉînapoi.Nucitimdesprefaptulcĉ
tatĉl a cĉlĉtorit pânĉ în cetatea unde sͲa dus fiul lui,
cerânduͲƔi scuze pentru regulile „legaliste” care   lͲau
alungatpefiu,oferinduͲiapoifiuluiinvitaԑianecondiԑionatĉ
sĉseîntoarcĉ,fĉrĉaԑinecontdefelulîncareatrĉitel.Isus
nu a prezentat nicio astfel de Evanghelie, nicio astfel de
pervertireaharuluidivin.Înmodasemĉnĉtor,cândsereferĉ
laPildaslujitoruluiiertatdeceizecemiidetalanԑi,Yanceynu
menԑioneazĉ învĉԑĉtura clarĉ a Bibliei care ne învaԑĉ cĉ
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iertareaslujitoruluiadepinsdedispoziԑialuideaͲliertape
celĉlalt[…].
(Yancey) scrie: „Împĉrĉԑia lui Isus ne cheamĉ pe o
altĉcale,unacarenudepindedeperformanԑelenoastre,ci
de ale Sale. Noi nu trebuie sĉ realizĉm ceva, ci doar sĉ Îl
urmĉm. El a câƔtigat deja pentru noi biruinԑa preԑioasĉ a
acceptĉrii lui Dumnezeu” (p.72) […]. La un moment dat, el
citeazĉ favorabil pe cineva care scrie despre „harul Ɣi
iertareanecondiԑionatĉaluiDumnezeu”(p.15),Ɣiciteazĉun
altul care insistĉ cĉ harul nu vine cu niciun fel de „condiԑii
ataƔate”,Ɣinupretinde„nimicdelanoi,decâtsĉaƔteptĉm
cuîncredereƔisĉͲlrecunoaƔtemcumulԑumire”(p.26)[…].
Asemenea unei mari pĉrԑi din protestantismul
evanghelic, precum Ɣi din adventism, Yancey prezintĉ o
doctrinĉamântuiriicaresebazeazĉpeconcepԑiacĉiertarea
luiDumnezeuestecao„umbrelĉ”,ocopertinĉcareacoperĉ
toatepĉcateletrecute,prezenteƔiviitoare–toatedeodatĉ
[…].
Asemenea foarte multora, Yancey nu face nicio
deosebireîntreceeacefacemnoiprinpropriaputereƔiceea
cefacecreƔtinulsfinԑitprinputerealuiDumnezeu….„Isusa
proclamatînmodinconfundabilcĉLegealuiDumnezeueste
aƔadedesĉvârƔitĉƔiabsolutĉ,încâtnimeninupoateatinge
neprihĉnirea. TotuƔi, harul lui Dumnezeu este aƔa de mare,
încât noi nici nu trebuie sĉ facem acest lucru” (p.210) […].
„Destinul nostru omenesc este acela de a rĉmâne
nedesĉvârƔiԑi […]” (p.273). La un moment dat, Yancey scrie
cĉ Isus a înlocuit categoriile „neprihĉnit” Ɣi „vinovat” cu
„pĉcĉtoƔicarerecunosc”Ɣi„pĉcĉtoƔicareneagĉ”(p.182).
Faptul cĉ, dacĉ cineva acceptĉ doctrina iertĉrii
necondiԑionateƔigeamĉnaeisiamezĉ–cĉpĉcatulnupoate
fi biruit nici chiar prin puterea lui Dumnezeu – toate
aspectelevieԑiicreƔtinevorsuferi[…].CartealuiYancey[…]
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îi oferă cititorului o jumătate de Evanghelie – eliberarea de
vinovăţie, fără eliberarea de păcat; numai o jumătate de har.
Isus a prezentat Evanghelia completă a Scripturii într‐o
singură propoziţie foarte scurtă, adresată femeii adulterine
aruncate la picioarele Sale: „Nici Eu nu te osândesc. Du‐te, şi
să nu mai păcătuieşti (Ioan 8,11). Cartea lui Yancey se
concentrează asupra primei jumătăţi a acestei propoziţii şi o
neagă pe cealaltă.
Este cu adevărat alarmant că aşa de mulţi adventişti
de ziua a şaptea şi‐au îngăduit să fie captivaţi de această
carte şi autorul ei. Faptul ca aceia care au fost cândva
„poporul Cărţii” renunţă la standardul fără greşeală al Bibliei
şi ajung ostatecii cuvintelor înflorite şi poveştilor
sentimentale, constituie o criză ce nu este deloc mică […]
Cartea lui Yancey este un comentariu revelator al căderii
continue a Babilonului protestant…. Dar dacă, în cuvintele lui
Ellen White, noi nu „Îl predicăm pe Hristos în Lege” (Review
and Herald, 11 martie, 1890), nici Hristos, nici Legea nu vor fi
înţelese corect. Acelaşi Isus care a declarat: „Prin aceasta vor
cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste
unii pentru alţii” (Ioan 13,35), a declarat de asemenea:
„Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii
Mei” (Ioan 8,31). „Dragostea deci este împlinirea Legii”
(Romani 13,10), deoarece numai dacă Legea este împlinită,
putem fi siguri că dragostea adevărată este prezentă. Noul
legământ al harului, identic pretutindeni în Scriptură şi
nemenţionat deloc în cartea lui Yancey, defineşte miezul
relaţiei creştinului cu Dumnezeu: „Voi pune Legea Mea
înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul
lor, iar ei vor fi poporul Meu” (Ieremia 31,33).

242

Comentariisuplimentareinspirate
Nimeni nu ar trebui sĉ dea greƔ în a atinge, în sfera
lui, desĉvârƔirea caracterului creƔtin. Prin jertfa lui Hristos,
credinciosului i sͲa dat posibilitatea sĉ primeascĉ toate
lucrurilecareaparԑinvieԑiiƔievlaviei.Dumnezeunecheamĉ
sĉ atingem mĉsura desĉvârƔirii Ɣi aƔazĉ înaintea noastrĉ
exemplul caracterului lui Hristos. În natura Sa umanĉ,
desĉvârƔitĉ printrͲo viaԑĉ de continuĉ împotrivire faԑĉ de
rĉu,Mântuitorulaarĉtatcĉ,princonlucrareacuDivinitatea,
fiinԑele omeneƔti pot chiar în aceastĉ viaԑĉ sĉ atingĉ
desĉvârƔirea caracterului. Aceasta este asigurarea lui
Dumnezeudatĉnouĉ,casĉputemdobândibiruinԑadeplinĉ
[…]. Cuvântul lui Dumnezeu declarĉ cĉ sfinԑenia pe care ar
trebui sĉ o aibĉ credinciosul mai înainte de a putea fi
mântuit este rezultatul lucrĉrii harului divin, atunci când el
sesupuneîndrumĉriiƔiinfluenԑelorînfrânĉtoarealeDuhului
adevĉrului. Ascultarea omului poate fi fĉcutĉ desĉvârƔitĉ
numai prin tĉmâia neprihĉnirii lui Hristos, care umple cu
mireasmĉ fiecare act al ascultĉrii. Partea creƔtinului este
aceeadeastĉruiînînvingereaoricĉruidefect[…].Glorioasĉ
este nĉdejdea ce stĉ în faԑa credinciosului în timp ce
înainteazĉprincredinԑĉcĉtreînĉlԑimiledesĉvârƔiriicreƔtine!
(Istoriafaptelorapostolilor,p.530Ͳ533)
Pemĉsurĉceminteaseocupĉmaimultcupersoana
luiHristos,caracterulestemodelatdupĉasemĉnareadivinĉ
[…].NoicontemplĉmcaracterulSĉuƔi,astfel,Eleprezentîn
toate gândurile noastre. Dragostea Lui ne înconjoarĉ….
Imaginea Sa este imprimatĉ pe retina ochiului sufletului Ɣi
afecteazĉ fiecare parte a vieԑii noastre zilnice, uƔurând Ɣi
supunând întreaga noastrĉ naturĉ…. Noi am devenit
schimbaԑi în caracter; cĉci inima, sufletul Ɣi mintea sunt
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luminate de strĉlucirea Aceluia care neͲa iubit Ɣi sͲa dat pe
Sine pentru noi. Astfel se observĉ realizarea unei influenԑe
personale vii, care locuieƔte îninimile noastreprin credinԑĉ
[…] Isus Hristos este totul pentru noi – cel dintâi, cel din
urmĉ Ɣi cel mai bun în tot ceea ce facem. Isus Hristos –
Spiritul Sĉu, caracterul Sĉu – dĉ culoare tuturor lucrurilor;
este urzeala, fibra, întreaga ԑesĉturĉ a fiinԑei noastre (Solii
cĉtretineret,p.159Ͳ161).
Prin neîncetatĉ strĉdanie, menԑinem biruinԑaasupra
ispitelor lui Satana […]. Nimeni nu va ajunge sus fĉrĉ
strĉdaniedârzĉƔineƔovĉielnicĉîninteresulsĉu.Toԑitrebuie
sĉ se prindĉ în aceastĉ luptĉ pentru ei înƔiƔi […] Trebuie
biruite tendinԑele spre rĉu, ereditare sau cultivate […] E
nevoiesĉneformĉmobiceiuridecugetare,caresĉnefacĉ
în stare sĉ ne împotrivim ispitei. Trebuie sĉ învĉԑĉm sĉ
privim în sus […]. Vine o furtunĉ, nepotolitĉ în furia ei.
Suntem pregĉtiԑi sĉ o întâmpinĉm? […] Acum avem nevoie
desoliaDomnului,caresĉtaiemiezulƔimĉduvaplĉcerilor,
purtĉrilor Ɣi patimilor omeneƔti […]. „ÎncingeԑiͲvĉ coapsele
minԑiivoastre,fiԑitreji,ƔipuneԑiͲvĉtoatĉnĉdejdeaînharul
carevĉvafiadus,laarĉtarealuiIsusHristos.CaniƔtecopii
ascultĉtori, nu vĉ lĉsaԑi târâԑi în poftele, pe care le aveaԑi
altĉdatĉ, când eraԑi în neƔtiinԑĉ. Ci, dupĉ cum Cel ce vͲa
chematestesfânt,fiԑiƔivoisfinԑiîntoatĉpurtareavoastrĉ.
Cĉciestescris:'FiԑisfinԑicĉciEusuntsfânt.'“(1Petru1,13Ͳ
16)[…].Acumestetimpulsĉdepunemeforturizeloasespre
a învinge înclinaԑiile fireƔti ale inimii de carne […]. Numai
dacĉ ne dĉm seama de completa noastrĉ neajutorare Ɣi
renunԑĉm la orice încredere în noi, vom avea parte de
putereadivinĉ[…].Toatefaptelenoastrebunedepinddeo
puteredinafaranoastrĉ;deaceeaestenevoiedeocontinuĉ
îndreptare a inimii cĉtre Dumnezeu […]. Primejdiile ne
împresoarĉ;Ɣinoisuntemînsiguranԑĉnumaidacĉnesimԑim
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slĉbiciunea Ɣi ne prindem cu mâna credinԑei de puternicul
Eliberator(Mĉrturii,vol.8,p.313Ͳ316).
Vĉ prezint aceste declaraԑii ca fiind adevĉrata
Evanghelie a lui Isus Hristos. Ceea ce am analizat este
Evangheliespusĉpejumĉtate,iaraceastapoatefilucrulcel
maipericulospecareSatanalͲaconceputvreodatĉpentrua
nimici nĉdejdea mântuirii noastre. Mântuirea noastrĉ,
plĉtitĉ pentru noi cu sângele lui Isus, aƔteaptĉ predarea
noastrĉ completĉ faԑĉ de Dumnezeu, aƔa încât El sĉ poatĉ
transforma viaԑa noastrĉ prin harul Sĉu. Fie ca harul Sĉu Ɣi
EvangheliaSasĉajungĉrealĉpentrufiecaredintrenoi.
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IDENTITATETEOLOGIC 
Protestantsaucatolic

Înultimiicâԑivaani,adventiƔtilordeziuaaƔaptealisͲ
apropusoprovocare.OareƔtimnoicuadevĉratcĉsuntem
protestanԑi prin felul în care înԑelegem Evanghelia, sau
suntemmaimultcatolici,decâtprotestanԑi?Aceastanueste
o provocare minorĉ, deoarece modalitatea catolicĉ de a fi
mântuit este categoric nebiblicĉ, iar dacĉ aderĉm la
Evangheliacatolicĉfĉrĉsĉnedĉmseama,cusiguranԑĉavem
câteva înԑelegeri greƔite Ɣi chiar periculoase cu privire la
Evanghelie. Trebuie sĉ Ɣtim dacĉ Evanghelia noastrĉ este
biblicĉ,saudacĉesteoversiunedenaturatĉ,contrafĉcutĉa
Evangheliei.
Provocarea
ÎntrͲun articol din Review, ni sͲa dat un scurt
chestionarpentruaverificaînԑelegereanoastrĉcuprivirela
felulîncareestemântuitunom.Întrebĉrileaufostîmpĉrԑite
prin numere impare Ɣi pare, care urmau a fi indicate în
declaraԑiilemodeldemaijos:
Impar:„StatutulnostrucorectînaintealuiDumnezeu
sebazeazĉînexclusivitatepeceeaceafĉcutHristospentru
noi.Adevĉratsaufals?”
Par:„StatutulnostrucorectînaintealuiDumnezeuse
bazeazĉ pe ceea ce a fĉcut Hristos pentru noi Ɣi în noi.
Adevĉratsaufals?”
Impar: „Noi suntem îndreptĉԑiԑi numai prin meritele
luiIsusHristos.Adevĉratsaufals?”
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Par: „Noi suntem îndreptĉԑiԑi de Dumnezeu prim
meriteleluiHristosƔiprinlucrareaDuhuluiSĉuSfântînviaԑa
noastrĉ.Adevĉratsaufals?”
Impar: „Dumnezeu ne acordĉ un statut corect
înaintea Lui, considerânduͲne neprihĉniԑi în ochii Sĉi.
Adevĉratsaufals?”
Par:„Dumnezeuneacordĉunstatutcorectînaintea
Lui, fĉcânduͲne realmente neprihĉniԑi în ochii Sĉi. Adevĉrat
saufals?”
Impar: „Dupĉ acceptarea neprihĉnirii lui Hristos,
credinciosul experimenteazĉ naƔterea din nou, care are ca
rezultatoviaԑĉƔiuncaracterschimbat.Adevĉratsaufals?”
Par:„DupĉcetrĉimexperienԑanaƔteriidinnou,prin
care viaԑa Ɣi caracterul unui om sunt schimbate, acel om
urmeazĉafiîndreptĉԑitînaintealuiDumnezeu.Adevĉratsau
fals?
Dupĉ aceste întrebĉri, autorul a explicat ideea din
chestionar.
„Dacĉ aԑi rĉspuns ‘adevĉrat’ la toate întrebĉrile cu
numereimpareƔi‘fals’latoateîntrebĉrilecunumerepare,
atunci vĉ încadraԑi în categoria punctelor de vedere
protestante clasice. Pe de altĉ parte, dacĉ aԑi rĉspuns
‘adevĉrat’ la toate întrebĉrile cu numere impare, sunteԑi
înclinaԑi,celpuԑinîntrͲoanumitĉmĉsurĉ,spreînvĉԑĉturape
care romanoͲcatolicismul a adoptatͲo de la Conciliul din
Trent,dinsecolulalXVIͲlea”.
Cutoateacestea,problemaceamaiimportantĉeste:
Care dintre aceste declaraԑii reflectĉ învĉԑĉtura Bibliei cu
privire la modul în care sunt mântuiԑi oamenii? Autorul
continuĉ:„Toatedeclaraԑiilecunumereimpareaureflectat
învĉԑĉtura Bibliei, care spune cĉ statutul nostru corect
înaintealuiDumnezeunusebazeazĉpecevaceputemnoi
sĉfacem–nicichiarpecevaceDumnezeupoatesĉfacĉîn
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noi – ci în exclusivitate pe ceea ce a fĉcut Hristos în locul
nostru,prinviaԑaƔimoarteaSa.Princontrast,declaraԑiilecu
numereparereflectĉideeacĉstatutulnostrucorectînaintea
lui Dumnezeu nu se bazeazĉ doar pe meritele lui Hristos,
care ne sunt atribuite sau creditate, ci Ɣi pe ceea ce
Dumnezeu face în viaԑa noastrĉ. Aceastĉ a doua poziԑie a
fostatrĉgĉtoarepentrucâtevagrupĉricreƔtine,dincarefac
parteromanoͲcatolicii(ƔiuniiadventiƔti)[…].Îndorinԑadea
accentuasfinԑenialuiDumnezeuƔiînalteleSaleaƔteptĉride
la poporul Sĉu, mulԑi credincioƔi sinceri sunt atraƔi de idei
care nu sunt susԑinute de Scripturĉ” (Clifford Goldstein,
AdventistReview,23septembrie,1999).
ÎntrͲunarticolulteriordinReview,autoruladezvoltat
modul sĉu de a înԑelege adevĉrata Evanghelie. „De la
Reformaԑiune,LutherƔiaproapetoԑiprotestanԑiiauinsistat
asupra faptului cĉ îndreptĉԑirea prin credinԑĉ este un act
princareDumnezeunedeclarĉneprihĉniԑi[…].Reformatorii
au susԑinut cĉ îndreptĉԑirea era ceva ce Dumnezeu face
pentrunoi,nuînnoi–odeosebirecrucialĉ[…].Noisuntem
îndreptĉԑiԑi numai prin ceea ce a fĉcut Hristos pentru noi,
separat de noi, în afara noastrĉ […]. Protestanԑii înԑeleg
‘harulîndreptĉԑirii’cafiindpurƔisimpluodeclaraԑielegalĉ;
pentru Roma, îndreptĉԑirea este un proces de înnoire
interioarĉ, ceva ce are loc în noi” (Clifford Goldstein,
AdventistReview,22iunie,2000).
UnaltautorajungelaaceleaƔiconcluziiîntrͲunarticol
anterior din Review.„Simplu spus, Roma papalĉ înlocuieƔte
îndreptĉԑireaprimitĉînexclusivitateprincredinԑĉ,princare
cel pĉcĉtos este considerat sau recunoscut ca fiind
neprihĉnit datoritĉ lui Hristos, cu o îndreptĉԑire care îl face
pe cel pĉcĉtos sĉ fie neprihĉnit, printrͲun har interior,
sfinԑitorsautransformator.Prinacesthartransformator,cel
pĉcĉtos este declarat a fi îndreptĉԑit […]. Altfel spus, Roma
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susԑinecĉpĉcĉtosulesteîndreptĉԑitdatoritĉlucrĉriipecare
harul o îndeplineƔte în interiorul lui” (Woodrow Whidden,
AdventistReview,25mai,2000).
Oistorierecentĉ
Cu aproximativ douĉzeci de ani în urmĉ, Desmond
Ford a conceput o provocare serioasĉ la adresa câtorva
puncte de credinԑĉ adventistĉ, inclusiv îndreptĉԑirea prin
credinԑĉ.Pentruasusԑinepoziԑialui,unclericanglicanascris
o carte care trateazĉ conflictul continuu cu privire la
neprihĉnireaprincredinԑĉînBisericaAdventistĉ.Analizalui
cuprivirelaîndreptĉԑireesteurmĉtoarea:„ÎntimpceRoma
a susԑinut cĉ îndreptĉԑirea înseamnĉ aͲl face drept pe cel
credincios, prin lucrarea unei înnoiri interioare a inimii lui,
reformatorii au susԑinut cĉ îndreptĉԑirea este declaraԑia lui
Dumnezeu care afirmĉ cĉ un credincios este drept în
exclusivitate pe temeiul neprihĉnirii lui Hristos, care se aflĉ
în afara credinciosului” (Geoffrey Paxton, The Shaking of
Adventism,ZenithPublishers,Wilmington,DE,1977,p.39).
Acuzaԑia lui era cĉ a ne concentra asupra „locuirii
lĉuntrice a lui Hristos înseamnĉ a abandona doctrina
Reformaԑiunii cu privire la îndreptĉԑire” (Ibid., p.42). „Harul
lui Dumnezeu se referĉ întotdeauna la Dumnezeu Ɣi
niciodatĉ la ceea ce se aflĉ în inima credinciosului” (Ibid.,
p.40).
Se pare cĉ aceeaƔi provocare a fost adresatĉ în a
douaparteaanilor70,decĉtreunteologreformat.Atunci,
aufostprezentateaceleaƔiprobleme,iarnouĉnisͲacerutsĉ
alegem între Evanghelia protestantĉ Ɣi Evanghelia catolicĉ.
ProvocareaestesimplĉƔifundamentalĉ.DacĉcredemîntrͲo
lucrare interioarĉ a harului ca fiind necesarĉ pentru
mântuire Ɣi precede mântuirea, se va spune cĉ suntem
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catolici. Dacĉ credem cĉ mântuirea constĉ în faptul cĉ
Hristos ne declarĉ neprihĉniԑi, printrͲo declaraԑie legalĉ, se
vaspunecĉsuntemprotestanԑi.
ÎndreptĉԕireaînBiblie
Primul loc spre care trebuie sĉ ne îndreptĉm este
Scriptura,iarapoiSpiritulProfetic.Atuncicândtragemvreo
concluziecuprivirelaunsubiectaƔadeimportantcumeste
mântuirea,singurelesursesiguresuntceleinspirate.
Declaraԑia clasicĉ a apostolului Pavel se aflĉ în
Romani 5,1: „Deci, fiindcĉ suntem socotiԑi neprihĉniԑi, prin
credinԑĉ,avempacecuDumnezeu,prinDomnulnostruIsus
Hristos”. Contextul din Romani 3Ͳ5 vorbeƔte cu claritate
despreîndreptĉԑire,careproduceîntotdeaunapaceîninimĉ,
deoarece suntem împĉcaԑi cu Dumnezeu. Romani 4,7.8
descrie ce se întâmplĉ în îndreptĉԑire. „Ferice de aceia ale
cĉror fĉrĉdelegi sunt iertate, Ɣi ale cĉror pĉcate sunt
acoperite!Fericedeomul,cĉruianuͲiԑineDomnulînseamĉ
pĉcatul!”Prinurmare,îndreptĉԑireaesteiertareapĉcatelor,
acoperirea pĉcatelor, a nu ԑine seama de pĉcatul celui
credincios.
Ellen White explicĉ semnificaԑia acestei iertĉri.
„Iertarea lui Dumnezeu nu este doar un simplu act juridic,
prin care El ne elibereazĉ de condamnare […]. Este
revĉrsarea unei iubiri rĉscumpĉrĉtoare care transformĉ
inima.Davidaavutoconcepԑiecorectĉdespreiertare,când
sͲarugat:‘ZideƔteînmineoinimĉcuratĉ,Dumnezeule,pune
înmineunduhnouƔistatornic!’(Psalmi51,10)(Cugetĉride
pe Muntele fericirilor, p.114). Observaԑi foarte atent cĉ
iertareaesteunactjuridic–odeclaraԑielegalĉ–darnuse
reduce la acest fapt. Iertarea este transformarea inimii – o
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lucrare interioarĉ. Este crearea unei inimi Ɣi unui spirit nou
înĉuntrulnostru.
ÎntrͲo declaraԑie similarĉ, citim: „Afi iertat înmodul
în care iartĉ Hristos nu înseamnĉ doar a fi iertaԑi, ci a fi
înnoiԑi în duhul minԑii noastre. Domnul spune: ‘Vĉ voi da o
inimĉnouĉ’”(ReviewandHerald,19august,1890).Iertarea
pĉcatului nu este urmatĉ de înnoire – ea este înnoirea.
Iertarea înseamnĉ o inimĉ nouĉ. Nu existĉ nicio deosebire
între iertare, înnoire Ɣi transformare. Toate descriu acelaƔi
actalluiDumnezeu,pecarenoiîlcunoaƔtemcelmaibineca
fiindîndreptĉԑirea.
În Tit 3,5Ͳ7, avem o descriere foarte clarĉ a
îndreptĉԑirii. „El neͲa mântuit, nu pentru faptele, fĉcute de
noi în neprihĉnire, ci pentru îndurarea Lui, prin spĉlarea
naƔterii din nou Ɣi prin înnoirea fĉcutĉ de Duhul Sfânt, pe
care LͲa vĉrsat din belƔug peste noi, prin Isus Hristos,
Mântuitorulnostru;pentruca,odatĉsocotiԑineprihĉniԑiprin
harul Lui, sĉ ne facem, în nĉdejde, moƔtenitori ai vieԑii
veƔnice”.Cum ne mântuieƔte Isus? Prin naƔterea din nouƔi
înnoireainimiisĉvârƔitĉdeDuhulSfânt.ObservaԑicĉDuhul
Sfântesteimplicatdirectînaceastĉexperienԑĉmântuitoare.
Acestprocesdeînnoireducelaîndreptĉԑire.(SͲasugeratcĉ
îndreptĉԑirea din versetul 7, de fapt, precede înnoirea din
versetul 5. TotuƔi, în versetul 5, înnoirea este metoda prin
careDumnezeu„neͲamântuit”.Oarevremnoirealmentesĉ
sugerĉm cĉ îndreptĉԑirea are loc înainte de a fi mântuiԑi?
Acestfaptardistrugeloculcrucialalîndreptĉԑiriiînprocesul
mântuirii). În mod clar, aceste versete spun cĉ înnoirea Ɣi
naƔterea din nou sunt metodele prin care Dumnezeu ne
mântuieƔteƔineîndreptĉԑeƔte.Îndreptĉԑireaestemultmai
mult decât o declaraԑie legalĉ sau o declaraԑie prin care
suntemconsideraԑineprihĉniԑi.
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1Corinteni6,11prezintĉoperspectivĉunicĉasupra
procesului mântuirii: „bi aƔa eraԑi unii din voi! Dar aԑi fost
spĉlaԑi,aԑifostsfinԑiԑi,aԑifostsocotiԑineprihĉniԑiînNumele
Domnului Isus Hristos, Ɣi prin Duhul Dumnezeului nostru”.
Oare a fost Pavel puԑin cam încurcat în ordinea
evenimentelor aici? Probabil cĉ în mintea noastrĉ logicĉ
occidentalĉ, noi am creat o succesiune rigidĉ, care nu se
vede întotdeauna în Scripturĉ. Poate cĉ apostolul Pavel
încearcĉsĉnespunĉcĉspĉlareaƔisfinԑireaƔiîndreptĉԑirea
sunt mai degrabĉ asemĉnĉtoare, decât diferite. Ele descriu
un proces unitar al mântuirii. Nicio parte nu este mai
importantĉ sau necesarĉ decât celelalte în vederea
mântuirii. Încĉ odatĉ, vedem cĉ mântuirea este o lucrare
interioarĉ,îndeplinitĉdeDuhulSfânt.
ÎnRomani8,1.9.10, seaflĉcâtevadeclaraԑiiparalele
interesante.„Acumdarnuestenicioosândirepentruceice
sunt în Hristos Isus, care nu trĉiesc dupĉ îndemnurile firii
pĉmânteƔti, ci dupĉ îndemnurile Duhului…. Voi însĉ nu mai
sunteԑi pĉmânteƔti, ci duhovniceƔti, dacĉ Duhul lui
Dumnezeu locuieƔte în adevĉr în voi. Dacĉ nͲare cineva
Duhul lui Hristos, nu este al Lui. bi dacĉ Hristos este în voi,
trupul vostru, da, este supus morԑii, din pricina pĉcatului;
dar duhul vostru este viu, din pricina neprihĉnirii”. A fi „în
Isus Hristos” înseamnĉ a fi „în Duhul”, adicĉ Duhul care
locuieƔte „în voi”, ceea ce înseamnĉ de asemenea cĉ
„Hristos este în voi”. Toate aceste expresii descriu acelaƔi
procesalmântuiriicearelocînpersoanacarecredeînIsus.
AîmpĉrԑiacesteconceptepecategoriiƔiaspunecĉunelene
îndreptĉԑesc, iar altele sunt doar rezultatul îndreptĉԑirii,
înseamnĉarĉstĉlmĉcicuvinteleScripturii,înscopuldease
potrivicuideilenoastreteologicepreconcepute.
În paragraful urmĉtor, avem o descriere frumoasĉ a
procesuluiconvertirii:„Cândcelpĉcĉtos,atrasdeputerealui
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Hristos,seapropiedecruceaînĉlԑatĉƔisearuncĉlapĉmânt
înaintea ei, are loc o nouĉ creaԑiune. El primeƔte o inimĉ
nouĉ. El ajunge o fĉpturĉ nouĉ în Hristos Isus…. Dumnezeu
ÎnsuƔiesteAcelacare‘socoteƔteneprihĉnitpecelcecredeîn
Isus’”(ParaboleleDuhuluiHristos,p.163).Înclipaîncarecel
pĉcĉtossepredĉ,încrezânduͲseînmoarteaispĉƔitoarealui
Hristos, Dumnezeu îl face pe cel pĉcĉtos sĉ fie o fĉpturĉ
nouĉcuoinimĉnouĉ,iaracestîntregprocesestedescrisca
fiindîndreptĉԑirea.
„PrinprimireaneprihĉniriiSaleatribuite,prinputerea
transformatoare a Duhului Sfânt” (SDA Bible Commentary,
vol.6,p.1098).Aici,avemocombinaԑiedetermenicaresunt
separaԑistrictînscrierileteologiceactualecuprivirelaacest
subiect.Atribuireaesteîncadratĉînprocesulîndreptĉԑirii,în
timp ce transformarea este încadratĉ în procesul sfinԑirii.
TotuƔi, în propoziԑia aceasta, aflĉm cĉ noi primim
neprihĉnirea atribuitĉ (îndreptĉԑirea), prin procesul de
transformare sĉvârƔit de Duhul Sfânt. Singura noastrĉ
concluzieposibilĉestecĉtransformareaƔiîndreptĉԑireasunt
unulƔiacelaƔilucru.
Probabil cĉ urmĉtoarea este cea mai clarĉ dintre
toate declaraԑiile: „Dupĉ ce neͲa fĉcut neprihĉniԑi prin
neprihĉnirea atribuitĉ a lui Hristos, Dumnezeu ne declarĉ
drepԑi” (Solii Alese, vol.1, p.394). Este important sĉ
observĉm aici cĉ gândirea popularĉ actualĉ ar reformula
aceastĉdeclaraԑieastfel:„DupĉceneͲadeclaratneprihĉniԑi,
prin neprihĉnirea atribuitĉ a lui Hristos, Dumnezeu ne face
drepԑi”.FelulîncareesteformulatĉdeEllenWhiteestetotal
inacceptabil pentru aceia care pun la îndoialĉ în prezent
concepԑia adventistĉ îndelung susԑinutĉ cu privire la
Evanghelie. Ellen White se exprimĉ prea clar pentru a fi
înԑeleasĉ greƔit. Mai întâi, Dumnezeu ne face neprihĉniԑi în
interior (ceea ce este neprihĉnirea atribuitĉ), iar apoi ne
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declarĉ drepԑi sau neprihĉniԑi. Dumnezeu pur Ɣi simplu
declarĉceeaceafĉcutdeja.
Capitolulcelmairenumitcuprivirelaconvertiredin
Biblie este Ioan 3. Sĉ cĉutĉm câteva paralele în versetele
14,15,3Ɣi6.„bi,dupĉcumaînĉlԑatMoiseƔarpeleînpustie,
totaƔatrebuiesĉfieînĉlԑatƔiFiulomului,pentrucaoricine
credeînElsĉnupiarĉ,cisĉaibĉviaԑaveƔnicĉ[…].Dacĉun
om nu se naƔte din nou, nu poate vedea Împĉrĉԑia lui
Dumnezeu […]. Ce este nĉscut din carne, este carne, Ɣi ce
este nĉscut din Duh, este duh”. În aceste versete, primirea
vieԑiiveƔnicevinenumaiprinnaƔtereadinnou,iarnaƔterea
dinnouvinenumaiprinlucrareaDuhuluiSfânt.Acestaeste
întotalitateunprocesdetransformareinterioarĉ.
Mai sunt Ɣi alte paralele în Efeseni 4,22Ͳ24. „Cu
privirelafelulvostrudeviaԑĉdintrecut,sĉvĉdezbrĉcaԑide
omul cel vechi care se stricĉ dupĉ poftele înƔelĉtoare; Ɣi sĉ
vĉînnoiԑiînduhulminԑiivoastre,Ɣisĉvĉîmbrĉcaԑiînomul
celnou,fĉcutdupĉchipulluiDumnezeu,deoneprihĉnireƔi
sfinԑenie pe care o dĉ adevĉrul”. Când pĉrĉsim starea de
„omvechi”,careesteunalttermenpentruadescriestarea
de pĉcĉtoƔi pierduԑi, noi suntem creaԑi ca „oameni noi”,
ceea ce înseamnĉ a fi înnoiԑi în duhul minԑii noastre. Biblia
descrie cu consecvenԑĉ schimbarea de la statutul de om
„pierdut”laceldeom„mântuit”încalitatedefĉpturĉnouĉ,
nĉscut din nou, ceea ce constituie întotdeauna un proces
interior.
MaisuntƔialteparaleleînGalateni2,16.20.„TotuƔi,
fiindcĉƔtimcĉomulnuestesocotitneprihĉnit,prinfaptele
Legii,cinumaiprincredinԑaînIsusHristos,amcrezutƔinoi
înHristosIsus,casĉfimsocotiԑineprihĉniԑiprincredinԑaîn
Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru cĉ nimeni nu va fi
socotit neprihĉnit prin faptele Legii […]. Am fost rĉstignit
împreunĉ cu Hristos, Ɣi trĉiesc […] dar nu mai trĉiesc eu, ci
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Hristos trĉieƔte în mine. bi viaԑa, pe care o trĉiesc acum în
trup, o trĉiesc în credinԑa în Fiul lui Dumnezeu, care mͲa
iubit Ɣi SͲa dat pe Sine însuƔi pentru mine”. Aici avem cea
mai puternicĉ declaraԑie posibilĉ a lui Pavel, care spune cĉ
suntem îndreptĉԑiԑi numai prin credinԑĉ, Ɣi niciodatĉ prin
fapte. Apoi, el descrie acest fapt ca fiind o rĉstignire Ɣi o
viaԑĉ nouĉ în Hristos. Prin urmare,a fi îndreptĉԑit esteegal
cu a fi rĉstignit împreunĉ cu Hristos Ɣi cu faptul cĉ Hristos
trĉieƔte în tine. Toԑi aceƔti termeni înseamnĉ exact acelaƔi
lucru–schimbareadelastatutuldeompierdut,laceldeom
mântuit.
În Galateni 3,11.2.3 se aflĉ o înԑelegere Ɣi mai
profundĉ. „bi cĉ nimeni nu este socotit neprihĉnit înaintea
luiDumnezeu,prinLege,esteînvederat,cĉci‘celneprihĉnit
princredinԑĉvatrĉi’….
„Iatĉ numai ce voiesc sĉ Ɣtiu de la voi: prin faptele
LegiiaԑiprimitvoiDuhul,oriprinauzireacredinԑei?Sunteԑi
aƔa de nechibzuiԑi? Dupĉ ce aԑi început prin Duhul, vreԑi
acum sĉ sfârƔiԑi prin firea pĉmânteascĉ?” Duhul Sfânt este
foarte implicat în procesul îndreptĉԑirii. El începe lucrarea
îndreptĉԑirii prin credinԑĉ, care face automat ca
îndreptĉԑireasĉfieunproceslĉuntric.
Îndreptĉԕirea în concepԕia
reformatorilor
ÎnprovocareacareneͲafostadresatĉ,nisͲaspuscĉ
reformatorii protestanԑi au crezut Ɣi au susԑinut declaraԑiile
cu numere impare, în timp ce Biserica Catolicĉ a susԑinut
declaraԑiile cu numere pare. Suntem asiguraԑi cu privire la
„concepԑia maturĉ despre îndreptĉԑire” pe care a avutͲo
Luther, Ɣi anume cĉ aceasta este atribuirea forensicĉ sau
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legalĉ a neprihĉnirii lui Hristos acordatĉ credinciosului
pocĉit” (Hans LaRondelle, Ministry, noiembrie, 2000). „A fi
iertatƔiafifĉcutdreptsecontrazicunapealta”(HansHeinz,
Ministry, noiembrie 2000). Ni se spune cĉ Luther Ɣi ceilalԑi
reformatori au crezut în îndreptĉԑire ca fiind o declaraԑie
legalĉ,aconsiderapecinevaneprihĉnit,maidegrabĉdecât
aͲl face sĉ fie neprihĉnit. Sĉ vedem câteva declaraԑii
reprezentativealeluiMartinLuther.
„[…] aceastĉ miƔcare a îndreptĉԑirii este lucrarea lui
Dumnezeu în noi” (Luther’s Works, Concordia Publishing
House,SaintLouis,1963,vol.34,p.177[1536]).
„Prin urmare, El ne atrage la Sine Ɣi ne transformĉ
[…]. Acesta este modul în care, în Romani 5, ‘Suntem
îndreptĉԑiԑiprincredinԑĉ’”(LW,vol.32,p.235Ͳ236[1521]).
„Prinurmare,Hristos,careesteprimitprincredinԑĉƔi
care trĉieƔte în inimĉ, este adevĉrata neprihĉnire creƔtinĉ,
pe baza cĉreia Dumnezeu ne considerĉ neprihĉniԑi Ɣi ne
acordĉviaԑaveƔnicĉ”(LW,vol.26,p.129Ͳ130).
„Dar, atât cât priveƔte îndreptĉԑirea, Hristos Ɣi eu
trebuiesĉfimatâtdestrânsuniԑi,încâtEltrĉieƔteînmineƔi
eu în El…. Credinԑa trebuie sĉ fie prezentatĉ corect, Ɣi
anume,cĉprineasunteԑiatâtdecimentaԑiînHristos,încât
El Ɣi voi sunteԑi o singurĉ persoanĉ, care nu poate fi
separatĉ…. Aceastĉ credinԑĉ mĉ uneƔte cu Hristos mai
profund decât un soԑ este unit cu soԑia lui” (LW, vol.26,
p.167Ͳ168).
„AƔadar, ce anume îndreptĉԑeƔte […] Duhul Sfânt
estecelcareîndreptĉԑeƔte”(LW,vol.26,p.208[1535]).
„Credinԑa aceastĉ vĉ îndreptĉԑeƔte; ea Îl va face pe
Hristossĉlocuiascĉ,sĉtrĉiascĉƔisĉdomneascĉînvoi”(LW,
vol.27,p.172[1519]).
La începutul predicilor lui despre Ioan 3, Luther a
spus:„Acestcapitolaccentueazĉmaipresusdeoricealtceva
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acel subiect sublim: credinԑa în Hristos, singura care ne
îndreptĉԑeƔteînaintealuiDumnezeu”(LW,vol.22,p.275).
John Calvin a scris: „Prin faptul cĉ ne îndreptĉԑeƔte,
Hristosajungesĉfiealnostru,printrͲounirefundamentalĉƔi
[…]esenԑanaturiidivineneumpleîninterior”(Institutesof
theChristianReligion,EerdmansPub.Co.,GrandRapids,MI,
1975,vol.3,sect.11,#5).
Toate aceste declaraԑii ne spun acelaƔi lucru
elementar. Îndreptĉԑirea ne transformĉ. Când Hristos
locuieƔte în inimĉ, Dumnezeu ne considerĉ neprihĉniԑi.
Îndreptĉԑirea înseamnĉ cĉ Hristos locuieƔte în mine, iar eu
locuiescînEl.CredinԑanecimenteazĉînHristos,aƔaîncâtnu
mai putem fi separaԑi. Îndreptĉԑirea este sĉvârƔitĉ de cĉtre
Duhul Sfânt. Experienԑa naƔterii din nou este îndreptĉԑirea.
Toate aceste declaraԑii accentueazĉ neprihĉnirea interioarĉ
ca fiind esenԑa îndreptĉԑirii, Ɣi totuƔi ni se spune cĉ acea
concepԑiematurĉaluiLuthercuprivirelaîndreptĉԑireeste
„atribuirea legalĉ a neprihĉnirii lui Hristos în dreptul
credinciosuluipocĉit”.
CumaapĉrutaceastĉînԑelegeregreƔitĉ?Deceavem
untablougreƔitcuprivirelaceanumeaucrezutmajoritatea
reformatorilor? Probabil cĉ aceasta ar putea fi cheia: „Cu
timpul, luteranii a început sĉ facĉ o deosebire din ce în ce
mai precisĉ între evenimentul de a fi declarat neprihĉnit
(îndreptĉԑirea) Ɣi procesul prin care suntem fĉcuԑi
neprihĉniԑi (sfinԑirea, naƔterea din nou)” (Raoul Dederen,
Ministry,noiembrie,2000).CeicarelͲauurmatpeLutherau
fost aceia care au început sĉ facĉ o deosebire precisĉ între
faptul de a fi declarat neprihĉnit Ɣi faptul de a fi fĉcut
neprihĉnit.
UnaltteologseexprimĉchiarƔimaiclar:„Concepԑia
lui Luther despre îndreptĉԑire, concepԑia lui cu privire la
prezenԑa lui Hristos în cel credincios […] toate au fost
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respinse ori modificate radical de cĉtre cei ce lͲau urmat”
(Alister McGrath, Iustitia Dei: A History of the Christian
Doctrine of Justification, vol.2, p.32). McGrath descrie cu
preciziemodulîncaresͲaîntâmplatacestlucru:Melanchton
a promovat îndreptĉԑirea exclusiv legalĉ (Ibid, p.23Ͳ26).
Martin Chemnitz lͲa apĉrat pe Luther împotriva atacurilor
catolice, iar el a urmat raԑionamentul lui Melanchton.
Chemnitz a spus cĉ nu existĉ nicio dovadĉ biblicĉ pentru o
neprihĉnireinteriorizatĉ.Elaspuscĉ„Hristosînvoi”esteo
expresie figurativĉ, iar noi suntem consideraԑi neprihĉniԑi,
chiar dacĉ nu suntem cu adevĉrat neprihĉniԑi (Ibid., p.29).
Luteranismulortodoxaajunssĉadopteaceastĉconcepԑiea
luiChemnitzƔi,astfel,arespinspoziԑialuiLuther(Ibid.,p.44Ͳ
45).
Prinurmare,vedemcĉfocarulproblemelorseaflĉla
aceia care lͲau urmat pe Luther Ɣi au schimbat deͲa lungul
timpului ceea ce a susԑinut el cu adevĉrat. Îndreptĉԑirea
exclusiv legalĉ este realmente o idee a luteranismului
scolastic de dupĉ Reformaԑiune. Din nefericire, aceastĉ
înԑelegere a îndreptĉԑirii a devenit poziԑia standard a
bisericilor Ɣi teologilor din zilele noastre. Acum, unii dintre
gânditorii noƔtri adventiƔti de ziua a Ɣaptea ne spun cĉ
aceasta este poziԑia biblicĉ Ɣi poziԑia reformatorilor.
Realitatea durĉ este cĉ poziԑia aceasta (întrebĉrile cu
numere impare din chestionar) nu este nici biblicĉ, nici
protestantĉ. Este poziԑia care a ajuns sĉ fie cunoscutĉ în
zilelenoastrecafiindpoziԑiaevanghelicĉƔicareconstĉîntrͲ
unsetbinedefinitdepunctedecredinԑĉcuprivirelamodul
în care funcԑioneazĉ mântuirea pentru creƔtini. Ceea ce
chestionarul denumeƔte Evanghelia catolicĉ (întrebĉrile cu
numerepare)esteînrealitatepoziԑiabiblicĉƔiprotestantĉ.
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Îndreptĉԕireaînînvĉԕĉturacatolicĉ
AƔadar, care este adevĉrata poziԑie catolicĉ
referitoare la mântuire? De fapt, aceasta este exprimatĉ
foarte bine în articolele din Review, pe care leͲam citat
anterior. „Meritele lui Hristos […] sunt realmente
interiorizate în viaԑa credinciosului, prin sacramentele
administrate de Biserica Romano Catolicĉ însĉƔi. Roma
susԑine cĉ aceste merite mântuitoare nu rĉmân în afara
noastrĉ,ciajungsĉfiecevaceseîntâmplĉîninteriorulunui
om, o schimbare care îi dĉ acelui om merite înaintea lui
Dumnezeu […]. ‘Mânaԑi de Duhul Sfânt’, spune Catehismul,
‘noi putem sĉ meritĉmatât pentrunoi înƔine, cât Ɣi pentru
alԑii,harurilenecesarepentruaobԑineviaԑaveƔnicĉ’[…].
‘Biserica afirmĉ cĉ sacramentele Noului Legĉmânt
suntnecesarepentrumântuireacredincioƔilor’[…].Sistemul
romanoͲcatolicsebazeazĉpeconcepԑiafundamentalĉcĉtot
ce a fĉcut Hristos pentru un om este primit prin mijlocirea
bisericiiînsĉƔi.Cualtecuvinte,mântuirea…leestedistribuitĉ
credincioƔilor numai prin intermediul bisericii, al
sacramentelor Ɣi preoԑilor ei” (Clifford Goldstein, Adventist
Review,22iunie,2000).
„Harul sfinԑitor al lui Dumnezeu este introdus în cel
credincios, prin sacramentele bisericii […]. Aceastĉ
neprihĉnire ‘introdusĉ’, interiorizatĉ, formeazĉ baza
meritorie pentru îndreptĉԑirea credinciosului pocĉit […].
CaleacatolicĉamântuiriiconstĉîntrͲunsistemsacramental
vast care considerĉ cĉ harul este transmis prin mijlocirea
sacramentelor administrate de cĉtre preoԑii hirotoniԑi.
Sacramentele Ɣi preoԑii omeneƔti […] sunt canalele de
transmitere a harului mântuitor” (Woodrow Whidden,
AdventistReview,25mai,2000).
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Existĉ câteva învĉԑĉturi catolice clare cu privire la
mântuire, care au fost exprimate foarte bine în citatele de
maisus.

1)HarulluiDumnezeuesteintrodusîncelcredincios.
Introducerea aceasta este asemĉnĉtoare cu ceea ce se
întâmplĉcândarelocotransfuziedesânge.Sângelealtuiom
esteintrodusînsângelemeu,aƔaîncâtdevinuna,Ɣinumai
potfiseparateniciodatĉ.Dumnezeuintroduceneprihĉnirea
Saînnoi,aƔaîncâtaceastadevineoparteinseparabilĉînnoi,
iar apoi noi putem sĉ folosim aceastĉ neprihĉnire
interiorizatĉ (care acum este o parte din noi) pentru a
ascultadeDumnezeuƔipentruasĉvârƔifaptebune.Aceasta
nu este o neprihĉnire împĉrtĉƔitĉ, care înseamnĉ cĉ
Dumnezeu ne împĉrtĉƔeƔte puterea Ɣi harul Sĉu clipĉ de
clipĉ, atâta vreme cât rĉmânem în legĉturĉ directĉ cu El.
DacĉnedespĉrԑimdeEl,legĉturaneprihĉniriiesteruptĉ,iar
noi rĉmânem fĉrĉ niciun fel de neprihĉnire. Noi nu avem o
neprihĉnire interioarĉ pe care putem sĉ o folosim aƔa cum
vrem.
2) Neprihĉnirea este introdusĉ în noi numai prin
sacramente.Aceastaesteconcluziafinalĉcrucialĉcuprivire
la mântuire. Noi nu putem sĉ primim neprihĉnirea Ɣi
îndreptĉԑirea prin consacrarea faԑĉ de Dumnezeu Ɣi prin
mĉrturisirea pĉcatelor înaintea lui Hristos. Noi putem sĉ
primim harul lui Dumnezeu numai prin sacramentele
bisericii, administrate de cĉtre preoԑi. Sacramentele îi
transmit credinciosului realmente harul Ɣi neprihĉnirea lui
Dumnezeu.
3)Pentrucĉavemoneprihĉnirecareafostintrodusĉ
înnoi,avemmeriteînaintealuiDumnezeu,iarfaptelebune
pecarelesĉvârƔimprinaceastĉneprihĉnireinteriorizatĉne
vorfacesĉmeritĉmviaԑaveƔnicĉ.
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4) Mântuirea este posibilĉ numai prin mijlocirea
bisericii, prin lucrarea preoԑilor. Este imposibil sĉ fi mântuit
printrͲo apropriere personalĉ de Dumnezeu, prin credinԑĉ,
pebazaispĉƔiriiluiHristos.
Aceastaesteadevĉratapoziԑiecatolicĉreferitoarela
neprihĉnirea prin credinԑĉ. Ea nu vorbeƔte despre locuirea
luiHristosînnoi.Eanuspunecĉafiîndreptĉԑitînseamnĉafi
fĉcut neprihĉnit. Ea nu vorbeƔte despre lucrarea Duhului
Sfântînnoi,careneconducelaîndreptĉԑire.EanuvorbeƔte
despre naƔterea din nou ca fiind necesarĉ, înainte de a fi
declaraԑineprihĉniԑidecĉtreDumnezeu.EavorbeƔtenumai
desprebisericĉ,sacramenteƔipreoԑie.
Ceseîntâmplĉdefapt?
Acum,neîntoarcemlachestionarulcucareaînceput
acestarticol.PoziԑiadenumitĉcafiindprotestantĉƔibiblicĉ
este în realitate poziԑia evanghelicĉ, iar poziԑia denumitĉ
catolicĉ este în realitate poziԑia protestantĉ Ɣi biblicĉ.
Adevĉrata poziԑie catolicĉ este destul de diferitĉ de oricare
dintre întrebĉrile aflate în chestionar. (În chestionarul
originalerauƔialteîntrebĉricarefĉceauodeosebirecorectĉ
întreconcepԑiaprotestantĉƔiceacatolicĉ,darceleselectate
suntcelemaisemnificativepentrustudiulnostru.)
De ce meritĉ toate aceste lucruri atenԑia noastrĉ?
Deoarece,dacĉEvangheliabiblicĉestelegatĉîntotalitatede
o experienԑĉ interioarĉ, în care Duhul Sfânt ne face
realmente sĉ fim neprihĉniԑi prin naƔterea din nou, înainte
ca noi sĉ putem fi declaraԑi neprihĉniԑi, atunci suntem
avertizaԑisĉstĉmdepartedeeaînvĉԑĉturaei,pentrucĉeste
catolicĉ.SuntemavertizaԑiîmpotrivaEvanghelieibiblice,sub
pretenԑiacĉaceastaesteoEvangheliecatolicĉ.Maimult,ni
sespunecĉartrebuisĉcredemîntrͲoaltĉEvanghelie,care
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înrealitateestepoziԑiaevanghelicĉ,subpretenԑiacĉaceasta
esteEvangheliabiblicĉ.
Aceastaesteoamĉgirefoartesubtilĉ,deoareceface
o legĉturĉ între învĉԑĉtura evident distructivĉ Ɣi greƔitĉ a
Bisericii Catolice cu privire la mântuire Ɣi adevĉrata
Evanghelie a Bibliei. Suntem învĉԑaԑi sĉ le respingem pe
amândouĉ, pentru cĉ una dintre ele este evident
periculoasĉ. Ni se spune cĉ îndreptĉԑirea interioarĉ Ɣi
lucrareaDuhuluiSfântdeanefaceneprihĉniԑi,înaintedea
fi declaraԑi neprihĉniԑi sunt unul Ɣi acelaƔi lucru cu
neprihĉnireaintrodusĉ,interiorizatĉprinsacramente,merite
Ɣiindulgenԑe.Prinintermediulunorarticoleatentconcepute
Ɣialunuichestionar(încarecugreuƔtimcareartrebuisĉfie
rĉspunsurile corecte) ni se spune sĉ înlocuim Evanghelia
biblicĉcuconcepԑiaevanghelicĉ.
Deoarece, în concepԑia evanghelicĉ, îndreptĉԑirea
esteodeclaraԑielegalĉaiertĉrii,ƔinuoschimbarepropriuͲ
zisĉ a inimii – schimbarea inimii urmând a avea loc în
procesul sfinԑirii, despre care evanghelicii cred cĉ nu se va
încheianiciodatĉînviaԑaaceasta–prinurmareîndreptĉԑirea
acoperĉpĉcĉtuireacontinuĉ,pânĉlaoanumitĉmĉsurĉ.De
fapt, ei considerĉ cĉ este imposibil sĉ încetĉm a pĉcĉtui,
atâta vreme cât avem un trup muritor cu o naturĉ
pĉcĉtoasĉ.
Uneori,neͲamîntrebatcumarputeafiamĉgiԑichiar
Ɣi „cei aleƔi”. În cele din urmĉ, mesajul adventist a fost aƔa
de clar, întemeiat pe dovezi biblice atât de solide, încât
amĉgirea era aproape întru totul imposibilĉ. Iar apoi, au
venitvânturiledeînvĉԑĉturĉcareaubĉtutînjurulnostruîn
perioada ultimilor douĉzeci de ani. Treptat, acele vânturi sͲ
au infiltrat în biserica noastrĉ la diferite nivele, pânĉ când
ceeaceafostrespinsimediatînaniiprecedenԑi,aajunssĉ
fie curentul principal de gândire la anumite nivele. Ni se
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spunecĉînvĉԑĉturacareafostcândvaînvĉԑĉturaadventistĉ
ortodoxĉ cu privire la mântuire este în realitate catolicĉ Ɣi
periculoasĉ. Ni se spune cĉ Evanghelia promovatĉ de Ford,
BrinsmeadƔiPaxtonînanii1970esteadevĉrataEvanghelie
pecarearfitrebuitsĉoacceptĉmatunciƔi,cusiguranԑĉ,pe
caretrebuiesĉoînԑelegemcorectastĉzi.Vânturileamĉgirii
suntfoarteconvingĉtoareƔipotsĉͲispulberecuuƔurinԑĉpe
„ceialeƔi”înzilelenoastre.
Gândurifinale
Intenԑionez sĉ concluzionez acest studiu cu câteva
gânduripĉtrunzĉtoarecuprivirelaceanumeseîntâmplĉîn
BisericaAdventistĉdinzilelenoastre.
Aici avem de a face doar cu douĉ curente distincte.
Existĉ un curent autentic al Evangheliei veƔnice, aƔa cum
estedefinitĉînApocalipsa14,7,Ɣiexistĉcurentulcareseva
constata a fi foarte îndrĉgit Ɣi care constituie poziԑia
evanghelicĉ. Cele douĉ curente sunt alcĉtuite din concepԑii
absolut logice, impecabile Ɣi coerente, dar, aƔa cum spune
EllenWhite,oameniiîncepdelapremisegreƔiteƔiadunĉtot
cepoatesĉlesusԑinĉ,iarprotestantismulevanghelicafĉcut
exactacestlucru.
Aceste concepԑii sͲau înrĉdĉcinat deja în Biserica
Baptistĉ, în Biserica lui Hristos, Ɣi chiar în alte grupĉri
conservatoare. În mod incredibil, în prezent, ele pĉtrund
adâncînBisericaAdventistĉdeZiuaabaptea!
În zilele noastre, dacĉ încercĉm sĉ integrĉm în
adventismul de ziua a Ɣaptea unele dintre aceste idei
pĉgâne, augustiniene, catolice, evanghelice Ɣi reformate,
înseamnĉcĉadventismuldeziuaaƔapteaaajunssĉfie„ԑara
nimĉnui”.
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FraԑiinoƔtridelaGlacierViewaugreƔitcompletprin
condamnarea escatologiei lui (Ford; interpretarea lui cu
privire la timpul sfârƔitului), dacĉ susԑin soteriologia lui
(concepԑiile lui despre mântuire). Fie el a avut dreptate în
ambele domenii, fie a greƔit în ambele. TotuƔi, în mod
inexplicabil, cei care au condus dezbaterea de la Glacier
Viewnuauînԑelessituaԑiasuficientdebine,pentruasesiza
faptul cĉ escatologia Ɣi soteriologia lui Ford au fost întru
totulinseparabile.
Nu existĉ nicio modalitate în care putem fi în
siguranԑĉ, acceptând parԑial poziԑia Evangheliei veƔnice Ɣi
parԑial poziԑia evanghelicĉ, deoarece ideile false vor câƔtiga
întotdeauna în cele din urmĉ. Când adevĉrul Ɣi minciuna
suntcombinate,înfinal,minciunaînvinge.
MulԑipredicatoriadventiƔtideziuaaƔapteadinzilele
noastre prezintĉ un sistem teologic hibrid Ɣi au un amestec
deEvanghelieveƔnicĉƔiprotestantismevanghelic.
Deexemplu,sĉnegândimlapredicatoriicaresusԑin
concepԑiacĉHristosapreluatnaturanoastrĉcĉzutĉ,botezul
credincioƔilor la vârsta adultĉ Ɣi posibilitatea unei vieԑi
creƔtine biruitoare. Aceste concepԑii sunt întru totul
inconsecvente cu concepԑiile protestante evanghelice.
TotuƔi, mulԑi dintre aceiaƔi predicatori vor prezenta predici
consecvente cu concepԑiile evanghelice: o mântuire primitĉ
înexclusivitateprinîndreptĉԑire,pĉcatelenunedespartde
Dumnezeu, concepԑia cĉ omul din Romani 7 este un om
convertit.
Când încearcĉ sĉ combine învĉԑĉturile lor
evanghelice cu pĉrԑi din Evanghelia veƔnicĉ, aceƔti
predicatori prezintĉ o Evanghelie inconsecventĉ. Nu este
logicsĉcombiniacestedouĉcategoriideînvĉԑĉturi.TotuƔi,
majoritatea dintre noi pur Ɣi simplu nu au suficientĉ
pricepere Ɣi experienԑĉ pentru a sesiza astfel de
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inconsecvenԑe, iar ca urmare membrii cu o varietate amplĉ
deînԑelegeridiferitevorpreluadinprediciceeacecredeiƔi
vordeclaracĉtotuleste–oEvanghelieminunatĉ.
Cu cât vom neglija mai mult studiul Cuvântului lui
Dumnezeu, ca adventiƔti de ziua a Ɣaptea, cu cât mai mare
va fi incapacitatea noastrĉ de a sesiza lipsa de consecvenԑĉ
din prezentĉri – fie din predici, fie din cĉrԑi (Colin Standish,
OurFirmFoundation,noiembrie,1996).
Realitatea este cĉ, atunci când nu sesizĉm
inconsecvenԑele din învĉԑĉturi, nu vom sesiza nici
inconsecvenԑele din domeniul practic. Confuzia noastrĉ în
domeniul doctrinei conduce la confuzie în domeniul stilului
deînchinare,almetodelordecreƔtereabisericii,almuzicii,
amuzamentului,standardelorbisericii,ƔiaƔamaideparte.
Probabil cĉ una dintre cele mai bune concluzii ale
acestui articol este îndemnul apostolului Pavel din Efeseni
4,13Ͳ15: „Pânĉ vom ajunge toԑi la unirea credinԑei Ɣi a
cunoƔtinԑei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la
înĉlԑimeastaturiiplinĉtĉԑiiluiHristos;casĉnumaifimcopii,
plutindîncoaceƔiîncolo,purtaԑideoricevântdeînvĉԑĉturĉ,
prin viclenia oamenilor Ɣi prin Ɣiretenia lor în mijloacele de
amĉgire;ci,credincioƔiadevĉrului,îndragoste,sĉcreƔtemîn
toateprivinԑele,casĉajungemlaCelceesteCapul,Hristos”.
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Ceesteispĉƕireafinalĉ?

ÎnpustiaSinai,Dumnezeuaînceput,cuunpoporde
sclavi eliberaԑi, un program unic. Acest program se numea
sistemul sanctuarului Ɣi era menit sĉͲi înveԑe pe izraeliԑi
despre modul în care trateazĉ Dumnezeu pĉcatul Ɣi
pĉcĉtoƔii. TotuƔi, în comparaԑie cu sanctuarul adevĉrat,
sanctuarul pĉmântesc era o machetĉ pentru copii. Epistola
cĉtre Evrei ne oferĉ o oarecare imagine cu privire la
sanctuarul adevĉrat. Evrei 9,23.24 ne ajutĉ în clarificarea
semnificaԑiei:„Dar,deoarecechipurilelucrurilorcaresuntîn
ceruri, au trebuit curĉԑite în felul acesta, trebuia ca însĉƔi
lucrurile cereƔti sĉ fie curĉԑite cu jertfe mai bune decât
acestea.CĉciHristosnͲaintratîntrͲunlocaƔdeînchinare,cia
intrat chiar în cer, ca sĉ Se înfĉԑiƔeze acum, pentru noi,
înaintealuiDumnezeu”.
Sanctuarul pĉmântesc era curĉԑit prin sângele
animalelor stabilite în rânduielile ceremoniale, dar
sanctuarulceresceracurĉԑitprinjertfadeispĉƔireadusĉde
cĉtre Domnul Hristos. Lucrarea Domnului Hristos pentru
pĉcĉtoƔiîƔiaveacentrulînsanctuaruladevĉrat,chiarîncer.
Este important sĉ înԑelegem ce anume se întâmplĉ în
sanctuarul ceresc Ɣi felul în care ne afecteazĉ în prezent
aceastĉ lucrare. Eu nu cred cĉ vreunul dintre noi Ɣtie cum
esteînrealitatesanctuarulceresc,cutoԑiîngeriicareslujesc
înaintea Împĉratului universului. Sanctuarul pĉmântesc nu
avea alt scop, decât sĉ ilustreze modul în care Dumnezeu
trateazĉ pĉcatul Ɣi pĉcĉtoƔii, în sanctuarul ceresc. Nu este
nicioexageraresĉspunemcĉ,totceeaceestesemnificativ
cu privire la istoria noastrĉ pĉmânteascĉ Ɣi cu privire la
viitorul nostru, îƔi are centrul în simbolistica sanctuarului
pĉmântesc. Este de asemenea adevĉrat cĉ, raԑiunea
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existenԑeiAdventismului–ceeacefacecaAdventismulsĉfie
unic Ɣi îi conferĉ un rol legitim în aceastĉ istorie – îƔi are
centrultotînînvĉԑĉturalegatĉdeacestsanctuar.
IspĉƔireafinalĉ
În Patriarhi Ɣi Profeԑi, paginile 357Ͳ358, se aflĉ o
declaraԑie importantĉ. „DeƔi sângele lui Hristos elibera
pĉcĉtosul care se pocĉia, de condamnarea legii lui
Dumnezeu, totuƔi el nu avea rolul de a Ɣterge pĉcatul;
pĉcatul avea sĉ rĉmânĉ înscris în rapoartele sanctuarului,
pânĉ la ispĉƔirea finalĉ”. Majoritatea creƔtinilor cred cĉ
pĉcatul este Ɣters în momentul iertĉrii, dar sanctuarul ne
învaԑĉcĉ,deƔipĉcĉtosulesteeliberatimediatdevinovĉԑieƔi
de condamnare, raportul pĉcatului este transferat în
sanctuarunderĉmâne,pânĉcândareloclucrareadenumitĉ
„ispĉƔirea finalĉ”. În timp ce pĉcĉtosul este curat Ɣi liber,
existĉcevalegatdepĉcatulînsine,carenupoatefirezolvat
atât de rapid. În esenԑĉ, Domnul Isus a luat asupra Sa
responsabilitateapentrupĉcatelenoastre.Legeasfântĉalui
DumnezeuafostîncĉlcatĉƔi,chiardacĉDomnulIsusamurit
pentruîncĉlcareaaceleilegi,aceastanuapuscapĉttratĉrii
problemeipĉcatului.
„Atunci, în virtutea sângelui ispĉƔitor al lui Hristos,
pĉcatele tuturor celor care sͲau pocĉit cu adevĉrat, vor fi
Ɣtersedincĉrԑilecerului.Astfel,sanctuarulvafieliberat,sau
curĉԑitderaportulpĉcatului,întip,iaraceastĉmarelucrare
de ispĉƔire sau de Ɣtergere a pĉcatelor noastre, era
reprezentatĉ prin serviciile ceremoniale îndeplinite în Ziua
IspĉƔirii – curĉԑirea sanctuarului pĉmântesc, care se realiza
prin îndepĉrtarea pĉcatelor care lͲau murdĉrit, în virtutea
meritelorsângeluijertfelorpentrupĉcat”.
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SuntfoartemulԑumitorpentrujertfadeispĉƔirecare
aavutlocînurmĉcu2000deani.Fĉrĉaceasta,nuarexista
nicio posibilitate a iertĉrii, mântuirii sau vieԑii veƔnice. Dar
jertfadeispĉƔirenuaînsemnatsfârƔitulprocesuluiispĉƔitor.
Existĉ încĉ o lucrare pe care Vechiul Testament o numeƔte
ZiuaIspĉƔirii,iarEllenWhiteonumeƔteispĉƔireafinalĉ.Dacĉ
nu înԑelegem cu claritate aceste concepte, nu putem
înԑelegemotivulexistenԑeiBisericiiAdventiste.Vedeԑi,jertfa
de ispĉƔire a avut loc în urmĉ cu 1800 de ani Ɣi a fost
propovĉduitĉpretutindeniînlumeîntotacesttimp,înainte
deaexistavreunadventistdeziuaaƔaptea.Adventismula
fost chemat la existenԑĉ, deoarece începea ispĉƔirea finalĉ,
iaraceastatrebuiaînԑeleasĉƔipropovĉduitĉpretutindeniîn
lume,aƔacumfusesejertfadeispĉƔire.Estefoarteispititor
sĉ ne alĉturĉm lumii creƔtine, concentrânduͲne în mod
exclusiv asupra jertfei de ispĉƔire Ɣi trecând cu vederea
ispĉƔirea finalĉ. Dar, fĉrĉ ispĉƔirea finalĉ, jertfa de ispĉƔire
nuͲƔi va definitiva lucrarea de tratare a pĉcatului Ɣi a
pĉcĉtoƔilor. Pentru îndepĉrtarea finalĉ a pĉcatului din
univers, aceste douĉ faze ale ispĉƔirii realizate de cĉtre
DomnulHristossuntlafeldevitale.
IspĉƔirea finalĉ este pe punctul de a Ɣterge toate
pĉcatele din rapoartele cerului. Este momentul în care
pĉcatele Ɣi pĉcatul în sine înceteazĉ sĉ mai existe. Pĉcatele
trebuie sĉ rĉmânĉ în rapoartele cerului, pânĉ când are loc
aceastĉ importantĉ lucrare, în timpul ispĉƔirii finale. În
sĉrbĉtoarea Zilei anuale a IspĉƔirii, poporul Israel anticipa
evenimentelefinalealemariiluptedintreHristosƔiSatana,
când universul avea sĉ fie eliberat de pĉcat Ɣi de pĉcĉtoƔi.
Acum ne aflĉm în acelmoment al istoriei acestui pĉmânt–
timpulpentrueradicareafinalĉapĉcatului.
EllenWhiteaîncercatsĉneatragĉatenԑiaspreceea
ce se petrece în sanctuarul ceresc. „Gândurile tuturor celor
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care împĉrtĉƔesc aceastĉ solie sunt în îndreptate spre locul
prea sfânt, unde Domnul Isus stĉ înaintea chivotului,
realizândispĉƔireafinalĉpentrutoԑiceipentrucarecontinuĉ
harul”(EW254).„DomnulHristosseaflĉacumînsanctuarul
ceresc. Ce face El? El face ispĉƔire pentru noi, curĉԑind
sanctuarul de pĉcatele poporului. Prin urmare, trebuie sĉ
intrĉm cu El în sanctuar, prin credinԑĉ, Ɣi sĉ începem o
lucrareînsanctuarulsufletelornoastre”(Manuscris8,1888).
Lucrarea finalĉ de mijlocire este numitĉ „lucrarea de
ispĉƔire” Ɣi implicĉ curĉԑirea finalĉ a sanctuarului de pĉcat.
Observaԑi cĉ legĉtura noastrĉ cu aceastĉ ispĉƔire finalĉ
implicĉolucraredecurĉԑireînpropriulnostrusuflet.
„Toԑi trebuie sĉ înԑeleagĉ mai bine lucrarea de
ispĉƔirecaresedesfĉƔoarĉînsanctuarulceresc.Cândacest
mareadevĉrestedescoperitƔiînԑeles,ceicareîldeԑin,vor
lucra în armonie cu Domnul Hristos, pentru a pregĉti un
popor care sĉ reziste în marea zi a lui Dumnezeu, iar
eforturilelorvorfiînsoԑitedesucces”(5T575).Pânĉladata
aceasta,eforturilenoastrecelemaimari,aueƔuat,deciarfi
bine sĉ cercetĉm mai serios „marele adevĉr” al ispĉƔirii
finale,deoareceacestadevĉrnedescoperĉsinguracaledea
aveasuccesînîncheiereamariilupte.
Este semnificativ faptul cĉ termenul „ispĉƔire”
provine din asocierea unor cuvinte care înseamnĉ de fapt Ͳ
readucerea laolaltĉ a ceea ce a fost separat, restaurarea
unitĉԑii dintre cei ce au fost înstrĉinaԑi (din traducerea
termenului englez – n. trad.). Ceea ce a realizat pe cruce
Domnul Isus a fost temeiul pentru „readucerea laolaltĉ”,
deoarece, fĉrĉ cruce, nu ar fi fost posibilĉ nicio împĉcare.
Dar, pentru realizarea unitĉԑii depline dintre un Dumnezeu
SfântƔiunneamomenescdecĉzut,maiexistĉîncĉolucrare
deîndeplinit.
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Deoarece unii neͲau acuzat cĉ banalizĉm slava Ɣi
caracterulfinalaljertfeidepecruce,amajunssĉnetemem
de termenul „ispĉƔire finalĉ”. Aici trebuie sĉ ne exprimĉm
cât se poate de clar. A vorbi despre ispĉƔirea finalĉ, nu
înseamnĉ a vorbi despre un nou sacrificiu, sau a spune cĉ
jertfa adusĉ de cĉtre Domnul Hristos nu a fost suficientĉ.
JertfaluiHristosafostsuficientĉ,afostcompletĉ,Ɣinuseva
repetaniciodatĉ,înniciunfel.DarprocesulispĉƔitorratificat
lacruce,nusͲaîncheiat.Problemamajorĉînmarealuptĉnu
a fost rezolvatĉ. Pĉcatele continuĉ sĉ rĉmânĉ în rapoartele
aflate în sanctuarul ceresc. Unitatea deplinĉ încĉ nu a fost
realizatĉ.
Probabil cĉ nu ar fi o exagerare sĉ spunem, cĉ
ispĉƔirea finalĉ este singura contribuԑie pe care adventiƔtii
au adusͲo în teologia creƔtinĉ. Toate celelalte învĉԑĉturi au
fost recuperate din teologia trecutĉ, unde fuseserĉ
îngropatesubtradiԑiileƔierorilebisericeƔti.Oarevomajunge
noi sĉ ne ruƔinĉm de aceastĉ învĉԑĉturĉ unicĉ? În zilele
noastre, mulԑi cred cĉ poporul lui Dumnezeu, nu va fi fĉrĉ
pĉcat,pânĉlaceadeadouavenirealuiHristos.Daraceastĉ
învĉԑĉturĉ duce la excluderea doctrinei privitoare la
curĉԑirea sanctuarului ceresc, la respingerea ispĉƔirii finale
desfĉƔuratĉ în locul prea sfânt Ɣi la o pierdere a accentului
pus asupra lucrĉrii speciale de sigilare, care va avea loc în
caracterul celor 144.000. Adevĉrul este cĉ, în prezent,
atenԑia noastrĉ ar trebui sĉ se concentreze asupra
subiectuluiispĉƔiriifinale,maimultdecâtoricândînainte.
Unglasdintrecut
Înprimajumĉtateasecoluluialnouĉsprezecelea,M.
L. Andreasen a scris o serie de cĉrԑi, dintre care una era
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intitulatĉLucrareadinSanctuar.Toatereferinԑeleurmĉtoare
provindinpaginile299Ͳ321aleacesteicĉrԑi.
Demonstraԑia finalĉ cu privire la ce anume poate sĉ
facĉ Evanghelia în Ɣi pentru omenire, se aflĉ încĉ în viitor.
DomnulHristosaanticipataceastĉlucrare.Elaluatuntrup
omenesc Ɣi, în acest trup, a demonstrat puterea lui
Dumnezeu. Oamenii trebuie sĉͲI urmeze exemplul Ɣi sĉ
dovedeascĉ faptul cĉ ceea ce Dumnezeu a fĉcut în Hristos,
poatefaceînfiecarefiinԑĉumanĉ,careIsesupune.Lumea
aƔteaptĉdemonstraԑiaaceasta.(Romani8,19).Cândeavafi
realizatĉ, atunci va veni sfârƔitul. Dumnezeu îƔi va finaliza
planul.Elsevadovediadevĉrat,iarminciunileSataneivorfi
demascate. Sistemul de guvernare al lui Dumnezeu va fi
îndreptĉԑit.
Înprezent,guvernarealuiDumnezeunuesteîncĉpe
deplinîndreptĉԑitĉ,înciudarealizĉriimagnificeaÎntrupĉrii.
În Domnul Hristos a fost vĉzutĉ puterea deplinĉ a
Evangheliei, dar acea putere nu a fost încĉ vĉzutĉ în
omenirea cĉzutĉ. Puterea Evangheliei nu a fost pe deplin
demonstratĉ.Deocamdatĉamcunoscutdoarcâtevarazeale
acestei puteri, în viaԑa unor credincioƔi sau grupuri de
credincioƔi din istoria CreƔtinismului. Universul nu a vĉzut
încĉ puterea deplinĉ a harului lui Dumnezeu, în inima
fiinԑelor omeneƔti. Când Evanghelia – planul de
rĉscumpĉrare–vafipedeplindemonstratĉ,atunciƔinumai
atunci,guvernarealuiDumnezeuvafipedeplinjustificatĉîn
faԑaacuzaԑiilorluiSatana.
Planul de mântuire trebuie sĉ includĉ în mod
obligatoriu, nu numai iertarea pĉcatului, ci Ɣi completa
restaurare. Salvarea de pĉcat înseamnĉ mai mult decât
iertarea de pĉcat. Iertarea presupune pĉcatul Ɣi este
condiԑionatĉ de renunԑarea la el; sfinԑirea este despĉrԑirea
de pĉcat Ɣi indicĉ eliberarea de sub puterea acestuia Ɣi
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biruinԑa asupra lui. Prima înseamnĉ neutralizarea efectelor
pĉcatului; cea de a doua este restaurarea puterii pentru
biruinԑadeplinĉ.
Iertarea, cu întreaga iubire Ɣi har pe care le implicĉ,
estedoaromodalitatedeatrataefectelepĉcatelornoastre
trecute. Ea îndepĉrteazĉ vinovĉԑia Ɣi condamnarea noastrĉ,
ƔinepermitesĉstĉmînaintealuiDumnezeucaƔicumamfi
nevinovaԑi. Dar schimbĉ iertarea izvorul din care vin toate
pĉcatelenoastre?SchimbĉeaobiceiurilenoastreƔistilulde
viaԑĉ?MareleargumentalSataneiîmpotrivaluiDumnezeu,
poatefiformulatastfel:„SigurcĉpoԑiiertapĉcĉtoƔii.Tupoԑi
spune:‚Nutevoimaiconsiderarĉspunzĉtor.Isusamuritîn
locul tĉu. Nu vei mai fi vinovat’. Ce este corect în aceasta?
DecenumĉierԑiƔipemine?DorescƔieusĉfiureaƔezatîn
poziԑia pe care am avutͲo cândva în cer. Dacĉ iͲai iertat pe
aceƔti pĉcĉtoƔi, care au fĉcut toate acele lucruri oribile, Ɣi
dacĉ iͲai acceptat în familia ta, atunci, acceptĉͲmĉ Ɣi pe
mine,casĉmĉpotîntoarceîncer”.
Argumentul Satanei nu poate fi ignorat în mod
uƔuratic.PecetemeipoateDumnezeusĉͲiierteƔisĉͲiia,pur
Ɣisimplu,peoameniîncer?Elpoatefaceaceasta,deoarece
mântuirea este mai mult decât iertarea pĉcatului. Omul cel
vechi,cuinimaluirĉzvrĉtitĉ,trebuiesĉfieschimbatîntrͲun
om nou, cu o inimĉ iubitoare Ɣi darnicĉ. Iubirea de sine
trebuie înlocuitĉ cu altruismul Ɣi cu iubirea de oameni.
Numaiatunci,harulƔidreptatealuiDumnezeuvorfivĉzute
cu claritate. Evanghelia nu vorbeƔte doar despre iertare, ci
desprecurĉԑire.
Aceastatrebuiesĉseîntâmpleînultimageneraԑiede
oameni care trĉiesc pe pĉmânt. Prin ei, Dumnezeu va
prezenta o ultimĉ demonstraԑie cu privire la ceea ce poate
face cu omenirea. El îi va alege pe cei mai slabi dintre cei
slabi,peceicarepoartĉpĉcatelestrĉmoƔilorlorƔi,înei,se
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va dovedi puterea lui Dumnezeu. Ei vor fi supuƔi la toate
ispitele,darnuvorceda.Eivordemonstracĉesteposibilsĉ
trĉieƔtifĉrĉpĉcat–tocmaiaceademonstraԑiepecarelumea
oaƔteaptĉƔipentrucareSͲapregĉtitDumnezeu.Atunci,va
deveni evident pentru toԑi oamenii, cĉ Evanghelia poate
mântui cu adevĉrat Ɣi în mod deplin. Dumnezeu va fi gĉsit
adevĉratîntoatecuvinteleSale.
OarevafigĉsitDumnezeuadevĉratdoarprinfaptul
cĉ îi iartĉ pe cei pĉcĉtoƔi, sau prin faptul cĉ va dovedi cĉ
iertarea Lui conduce la biruinԑa asupra pĉcatului? Când
Dumnezeuvadovedi–princeimaislabidintreceislabi–cĉ
iertareaLuiafostacordatĉcorect,pentrucĉducelabiruinԑa
asupra pĉcatului, atunci demonstraԑia lui Dumnezeu va fi
efectivĉ.Noisuntem,înmodevident,ceimaislabidintrecei
slabi–omarevarietatedecreƔtinidiferiԑi–cucâԑivaeroiai
credinԑeiînmijloculnostru.
Puterea lui Dumnezeu de a sfinԑi se va dezvĉlui pe
deplinînultimageneraԑiedeoamenicaretrĉiescpepĉmânt.
Demonstrarea acelei puteri înseamnĉ îndreptĉԑirea lui
Dumnezeu. Ea va dezminԑi orice acuzaԑie pe care Satana a
adusͲo împotriva lui Dumnezeu. În ultima generaԑie,
Dumnezeuesteîndreptĉԑit,iarSatanaesteînfrânt.
Acum, ajungem la punctul central al ispĉƔirii finale.
Satana a susԑinut cĉ, dacĉ Dumnezeu ar fi atât de iubitor,
încât sĉ fie dispus sĉͲi ierte pe pĉcĉtoƔi, atunci biͲar nega
proprialege,pentrucĉarrecunoaƔtecĉlegeaLuinupoatefi
respectatĉ,neavândaltĉvariantĉ,decâtsĉͲiiertelanesfârƔit
pepĉcĉtoƔi,pentrucontinuaîncĉlcarealegii.Satanaspune:
„Doamne,saupĉstrezilegeaƔinuveiaveapenimeniîncer,
sauveimanifestaharƔitoatĉlumeavamergeacolo,inclusiv
eu. Nu poԑi pĉstra ambele variante. Harul Ɣi legea sunt
incompatibile. Trebuie sĉ alegi una sau alta, dar nu le poԑi
aveapeamândouĉînmodconcomitent”.Sarcinadificilĉalui
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Dumnezeu este aceea de a dovedi cĉ harul Ɣi legea sunt
compatibile, cĉ dreptatea Ɣi iubirea se pot îmbrĉԑiƔa Ɣi pot
lucra împreunĉ întrͲun univers sigur Ɣi armonios pentru
veƔnicie. Pentru noi, este vital sĉ înԑelegem cĉ aceasta nu
constituie o sarcinĉ uƔoarĉ pentru Dumnezeu. Cum poate
convinge Dumnezeu un univers întreg care priveƔte, cĉ
iertarea Ɣi harul îl vor proteja împotriva oricĉrei fiinԑe, care
vaîncercavreodatĉsĉexperimentezepĉcatuladouaoarĉ?
OarevafinevoitElsĉiertedinnouƔidinnou,probabildeo
miedeori,înviitor,oridecâteorifiinԑelecreatevorcomite
aceeaƔigreƔealĉ?
Dar, dacĉ Dumnezeu poate dovedi cĉ iertarea Lui
conduceînmodinevitabillabiruinԑaasupraaceeaceafost
nevoie sĉ fie iertat, Ɣi cĉ Evanghelia oferĉ, nu numai
îndepĉrtarea vinovĉԑiei, ci Ɣi îndepĉrtarea pĉcatului, atunci
Dumnezeu este pe cale sĉ dezmintĉ acuzaԑiile lui Satana.
Dacĉ poate schimba inima celor rĉzvrĉtiԑi, astfel încât sĉ
devinĉcetĉԑeniloialiaiîmpĉrĉԑieiSale,dispuƔisĉrenunԑela
viaԑalor,maidegrabĉdecâtsĉîncalcelegealuiDumnezeu,
chiarƔiîncelmaimicamĉnunt,atunciDumnezeuareuƔitsĉ
dovedeascĉlegĉturadintrelegeƔihar.
Iertareaînsine,nuvaîndreptĉԑiniciodatĉcaracterul
lui Dumnezeu, deoarece tot ceea ce dovedeƔte în fapt este
iubirea lui Dumnezeu. Iertarea este doar o jumĉtate a
drumului cĉtre casĉ. Ea ne elibereazĉ din sclavia pĉcatului,
pentrucalibertateasĉfieorealitate.Cândsevademonstra
cĉharulcareneiartĉ,poatefiînlocuitîntotalitatecuharul
careneconferĉputere–harulcareducelabiruinԑĉ–astfel
încât, atunci când va veni timpul ca harul care ne iartĉ, sĉ
înceteze a mai fi necesar, deoarece harul care ne conferĉ
putere,aîndepĉrtatdejanevoiaharuluicareneiartĉ,atunci
Dumnezeuadoveditcĉesteînstare,nunumaisĉͲiiubeascĉ
pepĉcĉtoƔi,ciƔisĉͲitransformeîntotalitate.CândpĉcĉtoƔii
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vorfischimbaԑipeîntotalitate,vorputeafilĉsaԑisĉtrĉiascĉ
întrͲun univers întru totul curat, fĉrĉ a fi în pericolul de a
încercadinnouexperimentulpĉcatului.
Realitatea este cĉ Dumnezeu biͲa asumat un mare
risc prin iertarea pĉcatelor, deoarece, când noi repetĉm
aceleaƔifaptedenenumĉrateori,iarDumnezeuestenevoit
sĉ ne ierte în mod neîncetat, se creeazĉ impresia cĉ
ascultareadelegealuiDumnezeuesteîntrͲadevĉrimposibilĉ
Ɣi cĉ universul nu va putea fi niciodatĉ în siguranԑĉ deplinĉ
faԑĉdeinfecԑiamortalĉapĉcatului.Dar,dacĉvafiposibilsĉ
sedemonstrezevreodatĉ,cĉharuliertĉtorconduceînmod
direct la harul care ne conferĉ putere Ɣi înlĉturĉ pânĉ Ɣi
nevoia iertĉrii; iar demonstraԑia aceasta, sĉ nu aibĉ loc în
viaԑa îngerilor care trĉiesc întrͲun mediu desĉvârƔit Ɣi nu
doarînviaԑaluiEnoh,aluiIsus,aluiPavelsaualuiIoan,ciîn
viaԑa mulԑimii nenumĉrate de pĉcĉtoƔi, care trebuie sĉ
trĉiascĉ în lumea Satanei, agasaԑi de o naturĉ cĉzutĉ Ɣi de
obiceiuripĉcĉtoaseƔiîndelungpracticate,atunciDumnezeu
adoveditcĉSatanaagreƔitcândaspus:„Doamne,poԑiierta
pĉcatele lor, dar nu poԑi face nimic pentru aͲi opri sĉ
pĉcĉtuiascĉ.EinuTevorascultaniciodatĉ”.
CândsevadovedicĉharulƔilegeasuntcompatibile
ƔicĉdreptateaƔimilapotlucraîmpreunĉ,atunciguvernarea
luiDumnezeuvafiîndreptĉԑitĉ,iarplanulluidemântuireva
fi împlinit. Aspectul esenԑial în aceastĉ dezbatere, este cĉ
trebuie sĉ vinĉ un timp, când întregul univers sĉ poatĉ
înԑelege în mod clar, cĉ harul iertĉtor a încetat pentru
totdeaunaƔiafostînlocuitîntotalitatecuharulcareconferĉ
putere–prinurmare,planulluiDumnezeuderĉscumpĉrare
continuĉ sĉ se desfĉƔoare. Singura posibilitate de a se
demonstra în mod clar, ce se întâmplĉ când harul lui
Dumnezeu care ne conferĉ, putere preia controlul total
asuprapoporuluiSĉu,esteaceeadeaexistaoperioadĉde
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timp, dupĉ încheierea perioadei de probĉ, când întreaga
situaԑievafidiferitĉdetotceeaceaexistatîntrecut.Atunci,
nu va mai fi har iertĉtor. Întregul univers va asista la
momentul în care Marele nostru Preot va înceta lucrarea
iertĉrii. Ca act final al lucrĉrii Sale de Mare Preot, Domnul
HristosvaîmprĉƔtiacenuƔajertfeipentruiertareapĉcatului.
Apoi, întregul univers va vedea, ce se întâmplĉ când cerul
acordĉdoarharulcareconferĉputere.
Dacĉ Dumnezeu doreƔte sĉ punĉ capĉt
experimentului produs de pĉcat, aceastĉ demonstraԑie
trebuie sĉ fie înԑeleasĉ în perspectiva ei dramaticĉ Ɣi
universalĉ. În prezent, trĉim încĉ întrͲun timp în care harul
careiartĉƔiharulcareconferĉputerelucreazĉconcomitent,
cu anumit succes Ɣi anumite eƔecuri. Dar aceastĉ etapĉ
trebuie sĉ ajungĉ la un final. O demonstraԑie se impune, Ɣi
aceastaesteispĉƔireafinalĉ.
Demonstraԑia pe care Dumnezeu intenԑioneazĉ sĉ o
realizeze cu ultima generaԑie de pe pĉmânt, are o mare
însemnĉtate, atât pentru oameni, cât Ɣi pentru Dumnezeu.
Poate fi pĉzitĉ cu adevĉrat legea lui Dumnezeu? Aceasta
esteoîntrebarevitalĉ.Mulԑineagĉfaptulcaarputeafi;alԑii
o afirmĉ în mod necugetat. Când este cântĉritĉ întreaga
problemĉ a pĉzirii poruncilor, dimensiunile ei devin foarte
mari. Legea lui Dumnezeu este nespus de vastĉ; ea implicĉ
gândurile Ɣi intenԑiile inimii. Ea judecĉ atât faptele Ɣi
cuvintele, cât Ɣi motivaԑiile Ɣi intenԑiile ascunse. Pĉzirea
poruncilor înseamnĉ o sfinԑire deplinĉ, o viaԑĉ sfântĉ, o
alegere exclusivĉ a binelui, o despĉrԑire totalĉ de pĉcat Ɣi
biruinԑa asupra acestuia. Oamenii muritori pot striga, pe
bunĉ dreptate: Cine este în stare sĉ facĉ toate acestea!
TotuƔi, existenԑa unui popor pĉzitor al legii, este tocmai
lucrareapecareDumnezeubiͲapropussĉorealizeze,Ɣipe
careSeaƔteaptĉsĉoducĉlabunsfârƔit.CândSatanaîƔiva
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lansa provocarea, declarând astfel: „Nimeni nu poate pĉzi
legea.Estecuneputinԑĉ.Dacĉarexistacinevaîntrecutsau
prezent, care sĉ poatĉ pĉzi legea, aratĉͲmiͲl. Unde sunt cei
care pĉzesc poruncile lui Dumnezeu?” Dumnezeu va
rĉspundeînliniƔte,„Aiciesterĉbdareasfinԑilor,carepĉzesc
poruncile lui Dumnezeu Ɣi credinԑa lui Isus” (Apocalipsa
14,12).
Pânĉînacestmoment,DumnezeunuapututsĉͲidea
acestrĉspunsluiSatana.Elnuvaputeasĉîlrosteascĉ,pânĉ
când ispĉƔirea finalĉ nu îƔi va fi desĉvârƔit lucrarea. Numai
atunci va exista o generaԑie întreagĉ, care sĉ pĉzeascĉ
poruncileluiDumnezeuînmodpermanent,Ɣinudoarcând
considerĉ convenabil. Este de asemenea crucial, sĉ
înԑelegemceimplicĉînrealitatepĉzireaporuncilor?Implicĉ
întreagainimĉ,inclusivmotiveleƔisimԑĉminteleei.Aceastĉ
lucrare este imposibilĉ pentru fiinԑele omeneƔti, care au o
naturĉcĉzutĉƔiovoinԑĉpreaslabĉpentruaorealiza.
O asemenea lucrare este lucrarea lui Dumnezeu Ɣi
numai El o poate îndeplini. Ceea ce se cere din partea
noastrĉ, este sĉ fim niƔte parteneri binevoitori în aceastĉ
demonstraԑieimportantĉ.Nutrebuiesĉridicĉmniciobarierĉ
sau raԑionament care sĉͲL împiedice pe Dumnezeu sĉͲbi
îndeplineascĉlucrarea.
Când Dumnezeu le porunceƔte oamenilor sĉ
pĉzeascĉ legea Sa, nu se gândeƔte numai la câԑiva oameni,
suficienԑipentruademonstracĉaceastaesteposibil.Nustĉ
în caracterul lui Dumnezeu sĉ aleagĉ câԑiva oameni
deosebiԑi, care au o voinԑĉ bine determinatĉ Ɣi o pregĉtire
excelentĉ, pentru a dovedi ce poate face prin intermediul
lor.EstemultmaicorespunzĉtorplanuluiSĉu,caDumnezeu
sĉͲbiformulezecerinԑeleînaƔafelîncât,chiarƔiceimaislabi
dintreoameni,sĉreuƔeascĉsĉlerespecte,pentrucanimeni
sĉnupoatĉspunevreodatĉ,cĉcerinԑeleluiDumnezeupotfi
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îndeplinitedoardecĉtreunmicnumĉrdeoameni.Dinacest
motiv, Dumnezeu a pĉstrat demonstraԑia cea mai mare,
pentru ultima generaԑie. Aceastĉ generaԑie suferĉ
rezultatele pĉcatelor acumulate deͲa lungul întregii istorii.
Dacĉ existĉ cineva slab, atunci ei sunt aceia. Dacĉ suferĉ
cinevadatoritĉtendinԑelormoƔtenite,atuncieisuntceicare
suferĉ cel mai mult. Dacĉ poate avea cineva o scuzĉ din
cauza slĉbiciunii, de orice naturĉ, atunci ei pot avea toate
scuzele. Prin urmare, dacĉ ei pot pĉzi poruncile lui
Dumnezeu, nu va mai exista nicio scuzĉ, pentru niciun om
careatrĉitîntrͲogeneraԑieprecedentĉ.
Noi credem cĉ datoritĉ tehnologiei, suntem niƔte
oamenifoarteinteligenԑiƔisofisticaԑi,dar,dacĉamcerceta,
doar puԑin mai profund, izvoarele societĉԑii noastre
civilizate, ar trebui sĉ ne confruntĉm cu o realitate extrem
de neplĉcutĉ. În zilele noastre, existĉ mai multĉ furie Ɣi
violenԑĉ,lĉcomie,cinism,hedonismƔiimoralitateƔimaimult
egoism evident, decât a existat oricând înainte, în istoria
omenirii. Mintea omeneascĉ este mai confuzĉ Ɣi mai
încurcatĉ de amĉgiri de tot felul,decâteraîn timpul Evului
Întunecat.Înmodcategoric,noisuntemceimaislabidintre
cei slabi, iar Dumnezeu este gata sĉ întâmpine ultima
provocare.PoateDumnezeusĉiaaceastĉgeneraԑie,extrem
de nepromiԑĉtoare, Ɣi sĉͲbi dovedeascĉ propria Sa dreptate
prinei?Dintotdeauna,Dumnezeuafostîncântatdeceeace
pĉrea imposibil, iar generaԑia aceasta constituie ultima
provocare.
Dumnezeu este gata sĉ se confrunte cu provocarea.
El biͲa aƔteptat timpul. Demonstraԑia supremĉ a fost
rezervatĉ pentru ultima bĉtĉlie. Dumnezeu îƔi va selecta
aleƔiidinultimageneraԑie.Elnuvaalegedintreceiputernici
sau cei curajoƔi; nu va alege dintre cei onoraԑi sau bogaԑi,
nici dintre cei înԑelepԑi sau cei învĉԑaԑi, ci va alege oameni
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obiƔnuiԑi Ɣi, prin ei Ɣi cu ei, ÎƔi va realiza demonstraԑia Sa.
Satana a declarat, cĉ cei care IͲau slujit lui Dumnezeu în
trecut, au fĉcutͲo din interes; cĉ Dumnezeu iͲa protejat,
astfel încât el, Satana, sĉ nu aibĉ accesul liber asupra lor.
DacĉisͲarfidatpermisiuneadeplinĉdeaexercitapresiuni,
eiarfostînvinƔipedeplin,asemeneacelorlalԑi.DarSatanaÎl
acuzĉ pe Dumnezeu, cĉ Îi este teamĉ sĉͲi îngĉduie sĉ
procedezeînfelulacesta.„OferĉͲmioƔansĉcinstitĉ”,spune
Satana, „Ɣi voi învinge”. Prin urmare, pentru a aduce la
tĉcerepentrutotdeaunaacuzaԑiileluiSatana;pentruaface
evidentfaptulcĉpoporulLuiÎislujeƔtedinloialitate,fĉrĉsĉ
aƔtepte nicio rĉsplatĉ; pentru aͲbi elibera propriul nume Ɣi
caracter,deacuzaԑiadenedreptateƔidespotism;Ɣipentrua
ledovediîngerilorƔioamenilorcĉlegeaSapoatefiԑinutĉ,de
cĉtre cei mai slabi oameni, în cele mai descurajatoare Ɣi
potrivnice circumstanԑe, Dumnezeu îi permite Satanei sĉ
încercepoporulSĉupânĉlalimitĉ,înultimageneraԑie.Eivor
fiameninԑaԑi,torturaԑiƔipersecutaԑi.Vorstafaԑĉînfaԑĉcu
moartea, la promulgarea decretului de închinare înaintea
fiareiƔiachipuluiei.(Apocalipsa13,15).Darnuvorceda,ci
vordorimaidegrabĉsĉmoarĉdecâtsĉpĉcĉtuiascĉ.
Oareneapropiemnoidestareaspiritualĉîncaresĉ
ascultĉmdeDumnezeu,nupentrucĉdorimsĉprimimunloc
în cer, ci deoarece caracterul lui Dumnezeu este important
pentru noi? Aceasta este cântarea lui Moise Ɣi cântarea
Mielului.MoiseƔiDomnulHristosauascultatƔiIͲauslujitlui
Dumnezeu, pentru cĉ LͲau iubit Ɣi au fost interesaԑi, mai
degrabĉdevictoriaLuiînmarealuptĉ,Ɣinudepropriullor
viitor.Pentruei,nimicnuvaconta,cuexcepԑianumeluibun
alluiDumnezeu.Trebuiesĉînvĉԑĉmcântareaaceasta,casĉͲ
I slujim lui Dumnezeu fĉrĉ sĉ ne gândim la rĉsplatĉ. Noi
ascultĉm,nucuscopuldeameritaunlocîncer,cipentrua
elibera numele Ɣi caracterul lui Dumnezeu, de acuzaԑia de
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nedreptate Ɣi despotism, care IͲa fost adusĉ cĉtre Satana.
Acesta este motivul datoritĉ cĉruia Dumnezeu îi permite
Satanei sĉ dezlĉnԑuie asupra credincioƔilor Lui cele mai
amĉgitoare atacuri Ɣi sĉ exercite asupra lor cele mai
puternicepresiuni.Satananuvamaifiniciodatĉînstaresĉ
afirmecĉ Dumnezeu lͲa limitat în mod necinstit. El va avea
toate posibilitĉԑile de a înƔela Ɣi de a exercita presiuni,
pentru a dovedi cĉ Dumnezeu nuͲbi poate împlini
promisiunile.
Vor rezista ei încercĉrii? Pentru oameni pare a fi
imposibil.ChiardacĉDumnezeunuvaveniînsprijinullor,ei
vorfihotĉrâԑisĉrezisteînfaԑaispitelorceluirĉu.Chiardacĉ
vor fi duƔi la moarte, ei nu vor pĉcĉtui. Satana nu va avea
nicioputere–Ɣinuaavutniciodatĉ–pentruaobligaunom
sĉ pĉcĉtuiascĉ. El poate sĉͲl ispiteascĉ, îl poate amĉgi, îl
poate ameninԑa; dar nu îl poate constrânge. Iar acum,
Dumnezeu demonstreazĉ, prin intermediul celor mai slabi
dintreceislabi,cĉnuexistĉnicioscuzĉpentrupĉcat,Ɣinua
fostniciodatĉvreuna.Dacĉoameniidinultimageneraԑiepot
respingecusuccesataculSatanei;dacĉpotînvingeînciuda
tuturor dezavantajelor Ɣi în ciuda faptului cĉ lucrarea
sanctuarului a încetat, ce scuzĉ va mai exista vreodatĉ
pentrupĉcat?
Din acest motiv, Domnul trebuie sĉ încheie lucrarea
de iertare din sanctuarul ceresc, înainte de încheierea
istoriei acestui pĉmânt. Cele mai puternice atacuri ale
Sataneitrebuiesĉselansezeîmpotrivaharuluicareconferĉ
putere, întrͲun timp în care iertarea a încetat sĉ fie o
alternativĉ. Are Evanghelia rezultate reale? Este harul lui
DumnezeumaiputernicdecâtînƔelĉciunileluiSatana?Vafi
viitorulînsiguranԑĉ,înfaԑaposibilitĉԑiiuneinoirĉzvrĉtiri?
Oricât de însemnatĉ ar pĉrea, mântuirea oamenilor
nu constituie cea mai importantĉ problemĉ în univers. Cea
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mai importantĉ este eliberarea numelui lui Dumnezeu de
acuzaԑiile false ale Satanei. Lupta se apropie de sfârƔit.
Dumnezeu îƔi pregĉteƔte poporul pentru ultimul mare
conflict. Satana, de asemenea, se pregĉteƔte. În centrul
acestui conflict suntem noi, iar deznodĉmântul lui se va
decideînviaԑapoporuluiluiDumnezeu.Dumnezeudepinde
denoiaƔacumadepinspevremurideIov.Esteîncrederea
Lui îndreptatĉ spre cine trebuie? Acestui popor i se acordĉ
un privilegiu minunat, de a contribui la îndreptĉԑirea
numelui lui Dumnezeu, prin mĉrturia adusĉ în favoarea
cauzei Sale. Este minunat cĉ ni se îngĉduie sĉ mĉrturisim
pentruEl.Cutoateacestea,nutrebuiesĉuitĉmniciodatĉ,cĉ
mĉrturia aceasta este o mĉrturie a vieԑii, nu doar niƔte
simple cuvinte. „În El era viaԑa, Ɣi viaԑa era lumina
oamenilor” (Ioan 1,4). „Viaԑa era lumina”. AƔa a fost în
Hristos Ɣi aƔa trebuie sĉ fie în noi. Viaԑa noastrĉ trebuie sĉ
constituie o luminĉ, aƔa cum a fost viaԑa Sa. A le oferi
oamenilor lumina, înseamnĉ mai mult decât a le înmâna o
broƔurĉ.Viaԑanoastrĉestelumina.Prinmodulîncaretrĉim,
le oferim altora o luminĉ. Fĉrĉ viaԑĉ, fĉrĉ trĉirea luminii,
cuvintele noastre rĉmân fĉrĉ efect. Dar dacĉ viaԑa noastrĉ
devine luminĉ, cuvintele noastre devin eficiente. Viaԑa
noastrĉ este cea care trebuie sĉ mĉrturiseascĉ în favoarea
luiDumnezeu.
Problema – singura problemĉ cu adevĉrat
importantĉ – în zilele de pe urmĉ, este numele lui
Dumnezeu. Acesta trebuie sĉ fie elementul motivator al
celorcetrĉiesclasfârƔitulistorieiacestuipĉmânt.Misiunea
noastrĉesteaceeadeapunecapĉtminciunilorluiSatana,Ɣi
singura modalitate în care putem face aceasta, este sĉ ne
predĉmviaԑapedeplinputeriiluiDumnezeu.Modulîncare
trĉimconstituieceeacevaconferiosemnificaԑiecuvintelor
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noastre.Cândcuvintelenoastrecorespundfaptelornoastre,
atuncimĉrturiaareputere.
Toate acestea sunt strâns legate de lucrarea
desfĉƔuratĉ în Ziua anualĉ a ispĉƔirii. În acea zi, poporul
Israel, care îƔi mĉrturisise pĉcatele, era complet curĉԑit. Ei
fuseserĉ iertaԑi dinainte; dar acum, pĉcatul era curĉԑit. Ei
deveneau sfinԑi Ɣi fĉrĉ prihanĉ. Tabĉra lui Israel era
purificatĉ. Noi trĉim acum în marea zi antiͲtipicĉ a curĉԑirii
sanctuarului. Fiecare pĉcat trebuie mĉrturisit Ɣi adus, prin
credinԑĉ, la judecatĉ. În timp ce Marele Preot intrĉ în locul
preasfânt,poporulluiDumnezeutrebuiasĉsteafaԑĉînfaԑĉ
cu Dumnezeu. Ei trebuie sĉ fie siguri cĉ fiecare pĉcat este
deja mĉrturisit, ca sĉ nu rĉmânĉ asupra lor nicio umbrĉ de
rĉu. Curĉԑirea sanctuarului ceresc este dependentĉ de
curĉԑirea poporului lui Dumnezeu de pe pĉmânt. Prin
urmare, cât de important este ca poporul lui Dumnezeu sĉ
fie sfânt Ɣi fĉrĉ prihanĉ! Fiecare pĉcat din ei trebuie pe
deplin eradicat, pentru a fi în stare sĉ stea înaintea unui
DumnezeusfântƔisĉtrĉiascĉînmijloculfoculuinimicitor.
În timpul ultimilor douĉzeci de ani, am auzit
vorbinduͲsemultdesprelucrareaînceputĉdecĉtreDomnul
Hristos în sanctuarul ceresc, în anul 1844. Am analizat încĉ
odatĉ dovada profeticĉ pe care sͲau bazat pionierii noƔtri
adventiƔti, Ɣi am ajuns la concluzia cĉ este temeinicĉ. Dar
existĉ o tĉcere totalĉ cu privire la curĉԑirea sanctuarului
inimiinoastre,carecorespundecurĉԑiriisanctuaruluiceresc.
Probabilcĉceamaiimportantĉafirmaԑieaapeluluirostitde
fratele Andreason este aceasta: „Curĉԑirea sanctuarului
ceresc este dependentĉ de curĉԑirea poporului lui
Dumnezeu de pe pĉmânt”. Dependentĉ de ce? Sanctuarul
ceresc nu poate fi curĉԑit de pĉcat, pânĉ când nu este
curĉԑitĉ inima noastrĉ? Exact aƔa! Marea curĉԑire a
sanctuarului lui Dumnezeu din cer, nu poate fi încheiatĉ,
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pânĉcândnuseîncheieispĉƔireafinalĉîninimameaƔiata.
Atâttimpcât,izvorulpĉcatuluiseaflĉîninimamea,ceeace
face ca iertarea sĉ constituie o necesitate, în mila Sa,
Domnul Isus rĉmâne în sanctuarul ceresc, continuând
lucrarea harului Sĉu iertĉtor. El întârzie mult, deoarece
doreƔtecanimenisĉnupiarĉ,citoԑisĉvinĉlapocĉinԑĉ.Dar,
înseamnĉ aceasta cĉ Domnul trebuie sĉ amâne înlocuirea
harului iertĉtor cu harul care conferĉ putere, pânĉ când
poporulLuivafipregĉtitsĉͲlprimeascĉ.
Dumnezeu poate îndepĉrta pĉcatele noastre din
sanctuarulceresc,numaicândispĉƔireafinalĉdovedeƔtecĉ
El poate pune capĉt valului de pĉcate, care izvorĉsc din
inima noastrĉ. Ce rost ar avea, ca Dumnezeu sĉ Ɣteargĉ
toate pĉcatele din rapoartele cerului Ɣi sĉ declare cĉ
sanctuarul a fost curĉԑit, în timp ce, în inima noastrĉ,
continuĉ sĉ existe un flux neîntrerupt de pĉcate, care au
nevoie sĉ fie iertate? Satana ƔiͲar dovedi acuzaԑia, cĉ tot
ceeacepoatefaceDumnezeu,înrealitate,estedoarsĉierte
mai multe pĉcate, dar nu poate curĉԑi izvorul lor din inima
noastrĉ.
Dar,dacĉpoateficurĉԑit,însuƔiizvorulpĉcatuluidin
sanctuarul inimii, astfel încât sĉ nu mai producĉ rĉzvrĉtirea
Ɣiegoismul,atuncisanctuarulcerescpoateficurĉԑit,atâtdin
punctdevederelegal,câtƔipractic.btergereapĉcatelordin
viaԑa noastrĉ, va fi urmatĉ de Ɣtergerea pĉcatelor din
sanctuarul ceresc. Aceasta este singura modalitate, ca
acuzaԑiile Satanei sĉ poatĉ fi dezminԑite în mod categoric.
Dumnezeu va dovedi cĉ harul care conferĉ putere,
îndepĉrteazĉ nevoia harului iertĉtor, nu pentru cĉ El
hotĉrĉƔte aceasta, în mod arbitrar, în sanctuarul aflat la
bilioanedekilometridistanԑĉ,cipentrucĉElrealizeazĉceva
îninimapĉcĉtoƔilormântuiԑiprinhar.Numaiînfelulacesta
poateexistaunfinalalmariilupteƔiodeplinĉîndreptĉԑirea
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lui Dumnezeu, în modul Sĉu de tratare a problemei
pĉcatului. Ellen White exprimĉ aceastĉ idee foarte succint:
„Trebui sĉ existe o curĉԑire a sufletului aici pe pĉmânt, în
armonieculucrarealuiHristosdecurĉԑireasanctuaruluidin
cer”(Maranatha,p.249).
Deci,ceesteispĉƔireafinalĉ?Esteultimalucrarealui
Hristos în sanctuarul ceresc, prin care înlocuieƔte harul
iertĉtor cu harul care conferĉ putere inimii noastre. Este
procesul final de „readucere laolaltĉ”, de împĉcare cu
Dumnezeu. Noi suntem acum parԑial separaԑi. Nu pĉcĉtuim
atât de descum obiƔnuiam înainte,dar încĉ pĉcĉtuim. Încĉ
maicontinuĉmsĉîntrerupemlegĉturapermanentĉ,pecare
am putea sĉ o avem cu Duhul Sfânt. Noi nu suntem total
reuniԑi cu Dumnezeu. Universul nu este încĉ în siguranԑĉ
deplinĉ.DomnulHristostrebuiesĉdemonstreze,cĉprocesul
de ispĉƔire poate fi încheiat, astfel încât, chiar dacĉ neͲar
lĉsasinguriaici,peacestpĉmântblestematdepĉcat,încĉo
sutĉ de ani, nu am mai pĉcĉtui, nici mĉcar o singurĉ datĉ.
Abiaatunci,universulsevaaflaînsiguranԑĉdeplinĉ,înfaԑa
unuialdoileaatacalpĉcatului.Dumnezeuvademonstra,nu
doar va afirma, acest fapt incredibil, despre care Satana
spune cĉ nu se va întâmpla niciodatĉ. IspĉƔirea finalĉ este
lucrarea lui Hristos de administrare a sângelui Sĉu, nu cu
scopuliertĉrii,cicuscopuldeaoferiputerepentrubiruinԑa
asupra pĉcatului, iar aceastĉ lucrare va fi vĉzutĉ în vieԑile
noastre.
ZiuaispĉƔirii
Toate acestea au fost reprezentate prin intermediul
actelor îndeplinite în Ziua ispĉƔirii din timpul Vechiului
Testament. Descrierea lor se aflĉ în Leviticul 16,29Ͳ31.
„AceastasĉfieolegeveƔnicĉ:înlunaaƔaptea,înazeceazia
285

lunii, sĉ vĉ smeriԑi sufletele, sĉ nu faceԑi nicio lucrare, nici
bĉƔtinaƔul,nicistrĉinulcarelocuieƔteînmijloculvostru.Cĉci
înziuaaceeasevafaceispĉƔirepentruvoi,casĉvĉcurĉԑiԑi:
veԑi fi curĉԑiԑi de toatepĉcatele voastre înaintea Domnului.
AceastasĉfiepentruvoiozideSabat,ozideodihnĉ,încare
sĉvĉsmeriԑisufletele.AceastasĉfieolegeveƔnicĉ”.
Înԑelegemnoideplinasemnificaԑieaacesteizile?Este
numitĉ ziua de ispĉƔire. Pe tot parcursul anului erau aduse
jertfedeispĉƔire–pentruiertareapĉcatelor.Daraceastaera
ceva diferit. Era o jertfĉ de curĉԑire, iar ca rezultat, „toate
pĉcatele […] înaintea Domnului” erau îndepĉrtate. Este de
asemenea important, sĉ observĉm cĉ în timpul acestei zile
unice,sufletulpoporuluitrebuiasĉfiesmerit.Aceastanuera
tocmai o sĉrbĉtoare a biruinԑei. Ci o zi foarte serioasĉ Ɣi
solemnĉpentrupoporulluiDumnezeu.
Ce ne învaԑĉ aceastĉ ceremonie a Vechiului
Testament,cuprivirelaviaԑanoastrĉdeastĉzi?„Neaflĉmîn
timpul marii zile a ispĉƔirii Ɣi în timpul lucrĉrii sfinte a lui
HristospentrupoporulluiDumnezeu,caresedesfĉƔoarĉîn
prezent, în sanctuarul ceresc, iar aceasta trebuie sĉ
constituiestudiulnostrucontinuu.ArtrebuisĉͲiînvĉԑĉmpe
copiii noƔtri, ce însemna pentru evrei ziua tipicĉ a ispĉƔirii,
precum Ɣi faptul cĉ acea zi constituia o adunare specialĉ,
caracterizatĉdeomareumilireƔidemĉrturisireapĉcatelor
înaintea lui Dumnezeu. Ziua antiͲtipicĉ a ispĉƔirii trebuie sĉ
aibĉ un caracter asemĉnĉtor” (5T 520). Viaԑa noastrĉ
prezentĉsedesfĉƔoarĉîntimpulsimbolizatdeZiuaispĉƔirii
din Vechiului Testament. Îi învĉԑĉm noi pe copiii noƔtri
importanԑaacesteizile?Adeseanisepunîntrebĉridegenul:
„Decefacemaceasta?Decenuavemvoiesĉfacemaceea?
Ce este greƔit în aceasta? Iar noi încercĉm sĉ gĉsim texte
convingĉtoare, care sĉ susԑinĉ practica noastrĉ. Spunem
vreodatĉ, „Noi facem aceasta, deoarece trĉim în Ziua
286

ispĉƔirii?”Nutrebuiesĉuitĉmniciodatĉ,cĉaceastĉzierao
ocazie de „mare umilinԑĉ Ɣi de mĉrturisirea pĉcatelor
înaintealuiDumnezeu”.
„Bisericile care pretind a crede adevĉrul Ɣi susԑin
pĉzirealegiiluiDumnezeu,trebuiesĉrespecteporunca,Ɣisĉ
se îndepĉrteze de orice nelegiuire. Fiecare membru al
bisericii, trebuie sĉ reziste în mod personal ispitei de a
înfĉptui rele Ɣi de a tolera pĉcatul în viaԑa lui. Biserica
trebuie sĉ înceapĉ lucrarea de curĉԑire în prezenԑa lui
Dumnezeu, prin pocĉinԑĉ, umilire Ɣi o adâncĉ cercetare de
sine,deoareceneaflĉmînziuaantiͲtipicĉaispĉƔirii–ceasul
solemn, ale cĉrui rezultate sunt veƔnice” (2SM 378). Ziua
ispĉƔiriiesteoziacurĉԑiriiƔiadespĉrԑiriideoricenelegiuire.
Aici discutĉm despre cel mai înalt nivel de ascultare Ɣi
loialitatefaԑĉdeDumnezeu,careaufostvĉzutevreodatĉîn
poporulluiDumnezeu.
Uneori,oameniiseîntreabĉ,deceadventiƔtiideziua
a Ɣaptea susԑin standarde „mai înalte” decât cele aflate în
Biblie, cum ar fi vegetarianismul Ɣi abstinenԑa de alcool,
interzicerea dansului Ɣi a portului de bijuterii. Sĉ ne
mulԑumimsĉfimdoarniƔtevictorieniƔisĉabandonĉmunele
dintre aceste standarde învechite? Adevĉrul este cĉ, dacĉ
examinĉm Biblia cu atenԑie, putem descoperi mai multe
lucruripecareDumnezeuleͲaîngĉduitdatoritĉharuluiSĉu
Ɣi datoritĉ orbirii spirituale a oamenilor. Cu alte cuvinte,
DumnezeubiͲaadaptatidealulSĉupentruoameni,înraport
cu ideile culturale în care trĉiau ei. El a îngĉduit lucruri pe
carenoinuleconsiderĉmacceptabileastĉzi.
ÎnVechiulTestament,DumnezeuaîngĉduitƔichiara
binecuvântat practicarea poligamiei. De fapt, cele
douĉsprezeceseminԑiialepoporuluiales,sͲaunĉscutdintrͲo
familie poligamĉ. În Vechiul Testament, Dumnezeu a
îngĉduit Ɣi chiar a dat legi privitoare la practicarea sclaviei.
287

Astĉzi, considerĉm sclavia ca fiind ceva dezgustĉtor Ɣi un
mare pĉcat, dar israeliԑii au avut sclavi în mod obiƔnuit.
DumnezeuaîngĉduitƔichiaraîncurajatarmateleluiIsrael,
sĉseangajezeînbĉtĉliisângeroase,uneori,poruncinduͲlesĉ
nimiceascĉvrĉjmaƔulîntotalitate,chiarƔiturmelelui.Dacĉ
dorimsĉdescoperimtextecaresĉdovedeascĉƔisĉsusԑinĉ
permisiunea de a comite toate aceste pĉcate, putem sĉ le
gĉsimcuuƔurinԑĉ.
SinguramodalitatedeaƔticĉtoateacestepracticinu
constituiau idealul lui Dumnezeu, este studierea principiilor
Bibliei în ansamblu, Ɣi în special în Noul Testament.
Înԑelegem cĉ Dumnezeu iͲa acceptat pe oameni aƔa cum
erau, uneori sub influenԑa culturilor primitive, Ɣi iͲa condus
treptatsprevoiaLuiidealĉ.ElleͲadescoperitnoiadevĉruriƔi
leͲa poruncit lucruri pe care numai poporul Sĉu era capabil
sĉ le înԑeleagĉ Ɣi sĉ le împlineascĉ. Ar fi o greƔealĉ teribilĉ
din partea noastrĉ, sĉ ignorĉm revelaԑiile ulterioare ale
voinԑeiluiDumnezeuƔisĉneîntoarcemlapracticilepecare
El leͲa îngĉduit, din cauza împietririi inimii omeneƔti. Prin
urmare,nudorimsĉacceptĉmpoligamia,sclaviaƔirĉzboiul
înzilelenoastre.
Prin acelaƔi raԑionament, putem gĉsi dovezi cĉ, în
anumite situaԑii din Biblie, Dumnezeu a îngĉduit consumul
de carne Ɣi bĉuturĉ, dansul Ɣi portul bijuteriilor. În toate
acestesituaԑii,putemgĉsiƔidovezicĉrespectivelepractici,
nu reprezentau voia idealĉ a lui Dumnezeu. Dar aceste
dovezi sunt ignorate adesea, mai ales când oamenii doresc
sĉ facĉ lucruri pe care Biserica le interzice. Este destul de
uƔor sĉ gĉseƔti texte care sĉ permitĉ practicarea tuturor
acestorpĉcate.
Principiul cel mai important care ar trebui sĉ ne
guvernezeînalegereastiluluideviaԑĉînzilelenoastre,este
principiul Zilei ispĉƔirii. În aceastĉ zi foarte serioasĉ, în care
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trĉim,maiîntrebĉmnoiceestepermisƔicenuestepermis?
Mai întrebĉm noi care este cerinԑa minimĉ pentru a fi
creƔtin?NemaiîntoarcemnoilatimpuriledeignoranԑĉƔide
credinԑeprimitive,pentruadecideînprivinԑamoduluidea
trĉi? Sau ne vom concentra mai degrabĉ asupra cerinԑelor
maxime,decâtasupracerinԑelorminime?Vomcĉutanoisĉ
trĉimînaceastĉlumeapĉcatului,câtsepoatedeaproape,
în limitele omeneƔti, de stilul de viaԑĉ al universului
desĉvârƔitalluiDumnezeu?SuntemnoidispuƔisĉîngĉduim
ca harul lui Dumnezeu sĉ ne mântuiascĉ pânĉ la capĉt, sĉ
facĉtotceeaceesteposibilînviaԑaunoroameniafectaԑide
pĉcatƔidenecunoaƔtereavoinԑeiluiDumnezeu?
În Eclesiastul 3:1Ͳ4 se aflĉ un principiu important:
„Toate îƔi au vremea lor, Ɣi fiecare lucru de sub cer îƔi are
ceasul lui. NaƔterea îƔi are vremea ei, Ɣi moartea îƔi are
vremea ei; sĉditul îƔi are vremea lui, Ɣi smulgerea celor
sĉdite îƔi are vremea ei. Uciderea îƔi are vremea ei, Ɣi
tĉmĉduireaîƔiarevremeaei;dĉrâmareaîƔiarevremeaei,Ɣi
zidireaîƔiarevremeaei;plânsulîƔiarevremealui,ƔirâsulîƔi
are vremea lui; bocitul îƔi are vremea lui, Ɣi jucatul îƔi are
vremea lui”. Cu alte cuvinte, lucrurile nu sunt întotdeauna
rele,îneleînsele,darsuntnepotriviteînanumitetimpuri.A
existatuntimppentruucisƔidĉrâmat,daracumestetimpul
vindecĉrii Ɣi al zidirii. Adevĉrata întrebare pentru noi este:
acum,cândtrĉimînZiuaIspĉƔirii,cândbĉtĉliasedĉpentru
noi Ɣi pentru numele Ɣi guvernarea lui Dumnezeu, este
acesta un timp pentru râs Ɣi pentru jucat? Sau timpul unui
asemeneacomportament,vineabiadupĉcemarealuptĉsͲa
încheiat Ɣi Dumnezeu a respins toate falsele acuzaԑii aduse
de cĉtre Satana? Când vom sta pe marea de cristal Ɣi când
biruinԑavafidejacâƔtigatĉ,vafisuficienttimppentrurâsƔi
pentru jucat, dar astĉzi nu este. Totul se leagĉ, în mod
simplu,deceeaceestepotrivitƔisecuvineîntimpulZileide
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ispĉƔire. Am citit anterior cĉ Ziua ispĉƔirii a fost un timp al
smeririi sufletului, al mĉrturisirii pĉcatelor Ɣi al umblĉrii
umile înaintea lui Dumnezeu. Nu este plânsul Ɣi bocitul, un
comportamentmaipotrivitacum,decâtrâsulƔijucatul?
Noi am întârziat venirea Domnului Hristos cu mai
binedeosutĉdeani.Estevreunmotivdebucuriecuprivire
la aceasta? Am continuat istoria de suferinԑĉ a acestui
pĉmânt cu mai mult de o sutĉ de ani decât ar fi dorit
Dumnezeu.PrinapatianoastrĉLaodiceanĉ,amcontribuitla
moartea a milioane de evrei în lagĉrele de exterminare ale
lui Hitler. Este acesta, cu adevĉrat, un timp de sĉrbĉtoare?
OareartrebuisĉnelĉudĉmpentrumarealucrareaBisericii
Adventiste pretutindeni în lume? Oare ar trebui sĉ privim
înapoiînistorianoastrĉ,cumândriarealizĉrilornoastre?Sau
acestaesteuntimpalplânsuluiînainteaDomnului,dincauza
vinovĉԑieinoastreînîntârziereaplanurilorluiDumnezeu?
Rĉspundereanoastrĉînacesteprivinԑe,nutrebuiesĉ
ne determine la o autoͲflagelare inutilĉ, ci la o remediere
pozitivĉ a întregii situaԑii. Este timpul sĉ ne asigurĉm cĉ
toatepĉcateleaufostcurĉԑitedininimanoastrĉ.Estetimpul
sĉ arĉtĉm lumii, cum opereazĉ cu adevĉrat guvernarea lui
Dumnezeu.EunumĉreferlafaptuldeafiniƔtefeԑelungi,ci
lafaptuldeanepocĉi.Esteodiferenԑĉimensĉîntreaceste
douĉ concepte. Dacĉ suntem cu adevĉrat smeriԑi Ɣi umili
înaintea lui Dumnezeu, în calitate de adventiƔti de ziua a
Ɣaptea, vom respecta anumite cerinԑe, care nu au fost
impuse în perioadele anterioare ale istoriei pĉmântului.
TrĉimînZiuaIspĉƔirii.Luĉmpartelademonstraԑiafinalĉpe
careDumnezeuofaceînainteaîntreguluiunivers,cuprivire
la voinԑa Sa idealĉ pentru omenire. Oare înԑelegem noi
acestesubiecte?LeprezentĉmnoicopiilorƔitinerilornoƔtri?
Rĉspunsurilesuperficialeauîncetatsĉfiemulԑumitoare.De
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cesĉnuintrĉmdirectînproblemarealĉ–biruinԑafinalĉalui
Dumnezeuînmarealuptĉ?
Raԕiuneaexistenԕeinoastre
Raԑiunea existenԑei noastre ca adventiƔti de ziua a
Ɣaptea, este ziua ispĉƔirii Ɣi ispĉƔirea finalĉ. Numele lui
Dumnezeuesteînpericol,pânĉcândvaputeademonstracĉ
harulSĉupoateproduceoamenicaresĉͲLiubeascĉînmod
desĉvârƔit, în permanenԑĉ, fĉrĉ rezerve sau întrebĉri, fĉrĉ
obiecԑii Ɣi raԑionamente. Ei Îl iubesc pe Dumnezeu, pur Ɣi
simplu, pentru cĉ El iͲa iubit întâi. bi vor dovedi în mod
definitiv, cĉ iubirea conduce întotdeauna la ascultare, Ɣi cĉ
aceastĉiubireƔiascultarevorfipermanente.
Satana înfĉԑiƔeazĉ ostentativ Ɣi neîncetat
neascultarea noastrĉ înaintea lui Dumnezeu ca dovadĉ a
imposibilitĉԑiiuneiascultĉridesĉvârƔite,darafostnevoitsĉ
înceteze.IspĉƔireafinalĉconstituiemetodaluiDumnezeude
adezminԑiminciunileSatanei.Elvacurĉԑimaiîntâitemplul
sufletului nostru, apoi, va curĉԑi sanctuarul ceresc. Odatĉ
îndeplinitĉ aceastĉ lucrare, Adventismul ƔiͲa „încheiat
misiunea”Ɣipoatemergeacasĉ.
Satana luptĉ din greu sĉ îndepĉrteze acest concept
din mintea fiecĉrui adventist de ziua a Ɣaptea, deoarece,
dacĉpoatedistrugeconceptulacesta,poateanulamisiunea
încredinԑatĉdeDumnezeupoporuluiSĉuînurmĉcu150de
ani,ƔipoateîntârziamultĉvremevenireaDomnuluiHristos.
TrebuiesĉrecunoaƔtemcĉSatanaaavutsuccesîntrͲomare
mĉsurĉ. Va reuƔi el Ɣi în mintea ta? Va Ɣterge el din
conƔtiinԑa ta conceptul acesta, sau îl vei învinge Ɣi vei face
din ispĉƔirea finalĉ, obiectivul studiului tĉu Ɣi centrul
motivatoraltuturorfaptelortale,deacumƔipânĉlaceade
adouavenirealuiHristos?
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Probabil cĉ ar fi potrivit, sĉ încheiem acest studiu,
citând cuvintele unuia pe care Dumnezeu lͲa chemat sĉ
contribuielaîncheiereaispĉƔiriifinale,cumaibinedeosutĉ
deaniînurmĉ–A.T.Jones.
„Încheierea acestei lucrĉri […] în sanctuar este, în
acelaƔitimp,încheierealucrĉriipentruoameni[…].Curĉԑirea
sanctuarului se extinde asupra oamenilor Ɣi îi implicĉ în
aceeaƔi mĉsurĉ în care implicĉ sanctuarul în sine […].
Încheierea tainei lui Dumnezeu înseamnĉ sfârƔitul lucrĉrii
Evangheliei […] îndepĉrtarea oricĉrei urme de pĉcat Ɣi
înlocuirea acestuia cu neprihĉnirea veƔnicĉ – plinĉtatea lui
Hristos – înĉuntrul fiecĉrui credincios; manifestarea
exclusivĉaluiDumnezeuînviaԑatuturorcelorcecredînIsus
[…]. În sanctuarul de pe pĉmânt, fĉrĉdelegea nu putea fi
curĉԑitĉ, pĉcatul nu putea înceta sĉ existe Ɣi nici
rĉscumpĉrarea nelegiuirii nu putea fi realizatĉ, […] pânĉ
când aceastĉ lucrare nu era realizatĉ în fiecare persoanĉ
care lua parte la serviciul sanctuarului […]. Sanctuarul
pĉmântescnuputeaficurĉԑit,atâttimpcâtînel,serevĉrsa
un val continuu de nelegiuiri, fĉrĉdelegi Ɣi pĉcate, prin
mĉrturisirile oamenilor Ɣi prin lucrarea de mijlocire a
preoԑilor[…].Înaintecasanctuarulsĉpoatĉficurĉԑit,acest
val trebuia sĉ fie oprit de la sursĉ, din inima Ɣi viaԑa
închinĉtorilor. Prin urmare, prima lucrare în cadrul curĉԑirii
sanctuarului,afostcurĉԑireapoporului[…].Jertfa,preoԑiaƔi
slujirea Domnului Hristos în sanctuarul adevĉrat,
îndepĉrteazĉ pĉcatele pentru totdeauna Ɣi cei care au fost
sfinԑiԑi sunt desĉvârƔiԑi pentru veƔnicie” (The Consacrated
Way,pp.113Ͳ119).
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Cândideilefalseneînconjoarĉ

Din când în când, întâlnim din întâmplare câte un
articol care dĉ pe faԑĉ o înԑelegere profeticĉ neobiƔnuit de
pĉtrunzĉtoare. Recent, am întâlnit un astfel de articol în
AdventistReviewdin4decembrie,1980.Autorulscrieriiera
VictorChristensendinAustralia.Elafĉcutcâtevaprezicericu
privire la învĉԑĉturile care vor fi promovate curând în
BisericaAdventistĉdeZiuaabaptea,iaracesteaƔiͲaugĉsito
împlinire remarcabilĉ în anii recenԑi. În cele ce urmeazĉ, se
aflĉcâtevadintreacestepreziceri.
PrezicereƔiîmplinire
Deosebirea uriaƔĉ dintre Dumnezeu Ɣi fiinԑele
omeneƔti va fi scoasĉ în evidenԑĉ, punânduͲse un accent
sporit pe desĉvârƔirea netransmisibilĉ a caracterului lui
Dumnezeu.ÎntreexcelenԑanaturiidivineƔicorupԑiamoralĉa
oamenilor va fi stabilitĉ o mare prĉpastie…. Aceasta îƔi va
construiteologiapedoctrinadecĉderiiomului.
Înaniirecenԑiamasistatlapopularitateacrescândĉa
formelor modificate ale doctrinei pĉcatului originar. Ni se
spune cĉ, pentru cĉ Adam a pĉcĉtuit în calitate de cap al
neamului omenesc, toԑi oamenii au devenit automat
pĉcĉtoƔi, din cauza pĉcatului lui. Aceastĉ învĉԑĉturĉ susԑine
cĉtoԑioameniipĉcĉtuiescdeoarecesuntdejapĉcĉtoƔiprin
naturĉ. Singurul lucru pe care putem sĉ îl facem de la
naƔtereƔipânĉlanaƔtereadinnouesteaceladeapĉcĉtui,
ceeaceînseamnĉcĉtoԑibebeluƔiisuntniƔtepĉcĉtoƔiactivi.
Ni se spune cĉ înclinaԑiile moƔtenite spre egoism constituie
un pĉcat. Din cauza pĉcatului lui Adam, noi suntem
despĉrԑiԑi de Dumnezeu chiar de la naƔtere. Acestei
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concepԑiiisͲaacordatsusԑinereînTheHandbookofSeventhͲ
dayAdventistTheology,p.265.„Pĉcatullui(Adam)aavutca
rezultatstareadeînstrĉinaredeDumnezeuîncaresenaƔte
fiecarefiinԑĉomeneascĉ”.
Suntem asiguraԑi cĉ, având în vedere cĉ Dumnezeu
esteabsolutdesĉvârƔitƔiLegeaSaesteabsolutdesĉvârƔitĉ,
aceastĉ Lege pretinde o neprihĉnire absolutĉ Ɣi infinitĉ, iar
orice altceva mai puԑin de atât este pĉcat. Dacĉ aceastĉ
afirmaԑieesteîntrutotuladevĉratĉ,atuncifiecareîngerdin
cer ar fi un pĉcĉtos, deoarece îngerii nu au atins
neprihĉnireainfinitĉ.AproximativoƔesimedinîngeriauieƔit
din tabĉra lui Lucifer Ɣi au trecut de partea lui Dumnezeu
înaintederĉzboiuldincer,iarceledouĉtreimideîngericare
au rĉmas credincioƔi au avut o oarecare simpatie faԑĉ de
SatanaƔifaԑĉdecauzaluipânĉlaevenimenteledelacruce.
Concepԑiile populare actuale susԑin cĉ, deƔi noi am putea
alege sĉ nu pĉcĉtuim, totuƔi, pentru cĉ avem o naturĉ
pĉcĉtoasĉ, suntem pĉcĉtoƔi din fire. Astfel, suntem
condamnaԑidenaturanoastrĉînfiecareclipĉavieԑii,având
nevoie de o umbrelĉ iertĉtoare continuĉ. Ni se spune cĉ,
numaicândnevomaflaîncer,avândonaturĉdesĉvârƔitĉ,
vom putea sĉ respectĉm Legea lui Dumnezeu în mod
desĉvârƔit.
Ni se va spune cĉ Isus are un fel de naturĉ
omeneascĉ diferitĉ de aceea a oamenilor […]. Isus va fi
prezentat ca fiind asemenea nouĉ din toate punctele de
vedere,cuexcepԑiaaceluiacareestecelmaicaracteristic–
dependenԑa absolutĉ de puterea divinĉ pentru a birui rĉul.
LipsadepĉcataluiIsusvafiatribuitĉtriumfuluinaturiiSale
divine asupra naturii Sale omeneƔti. […] Pentru cĉ noi nu
putem sĉ împĉrtĉƔim o asemenea existenԑĉ, concluzia va fi
cĉnuputemsĉîmpĉrtĉƔimniciperformanԑelemoralealelui
Isus[…].Vafipusunmareaccentasupralipseidepĉcatalui
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Isus[…],darnisevaspunecĉElafostfĉrĉpĉcat,deoarece
ElînsuƔiafostdiferit,Ɣinupentrucĉlipsaluidepĉcatafost
elementuldiferit.[…]Viaԑaluidebiruinԑĉvafireprezentatĉ
ca fiind o viaԑĉ pentru care numai El ÎnsuƔi a fost înzestrat
întrͲomodalitatespecialĉ.
Înzilelenoastre,suntemasiguraԑicĉ,dacĉHristosar
fiavutonaturĉpĉcĉtoasĉ,nuarfipututsĉrespecteLegeaîn
mod desĉvârƔit. Singura modalitate în care a putut El sĉ
respecte o Lege de o desĉvârƔire infinitĉ a fost prin
preluareauneinaturipedeplinlipsitedepĉcat.Nisespune
cĉ niciun om cu o naturĉ pĉcĉtoasĉ nu este în stare sĉ
respecte Legea în mod desĉvârƔit, sau sĉ fie fĉrĉ pĉcat. Ca
urmare, Domnul Hristos nu a moƔtenit nicio tendinԑĉ spre
rĉu. Acest lucru ar însemna cĉ Hristos a fost scutit de
aspectelecelemaidĉunĉtoaredinnaturaereditarĉaomului
cĉzut.AƔadar,arînsemnacĉHristosnuatrebuitsĉmoarĉîn
fiecarezifaԑĉdeinfluenԑelefireƔtialenaturiiSalepĉcĉtoase.
În numele neprihĉnirii, pĉcatul va fi scuzat. Ni se va
spunecĉ[…]DumnezeuîiîndreptĉԑeƔtechiarƔipeaceiacare
nu ascultĉ de El. Unii ar putea fi determinaԑi sĉ le fie mai
fricĉ de lucrarea lui Dumnezeu asupra inimii lor, decât de
lucrareadiavolului.
Una dintre afirmaԑiile obiƔnuite în zilele noastre
este aceea cĉ a cĉdea în pĉcat dupĉ naƔterea din nou nu
înlĉturĉ îndreptĉԑirea noastrĉ, nici nu aduce condamnarea.
Experienԑadescrisĉ în Romani 7, când facemconstant ceea
ce nu vrem sĉ facem, ne este prezentatĉ ca fiind o
experienԑĉcreƔtinĉnormalĉ.Noinuputemsĉsperĉmnimic
mai bun, pânĉ când nu vom avea o naturĉ fĉrĉ pĉcat. Ca
urmare,ascultareanoastrĉesteîntotdeaunanedesĉvârƔitĉ.
(Ei) vor spune cĉ mântuirea este în exclusivitate
lucrarea unui Dumnezeu transcendent, sĉvârƔitĉ în
exteriorul nostru. Va avea loc o degradare a valorii lucrĉrii
295

Duhului Sfânt. Din cauzĉ cĉ lucrarea Duhului Sfânt va fi
identificatĉculegalismul,aceastavafisinonimĉcuceeace
apostolulPaveldescriecafiind„fapteleLegii”.
În zilele noastre, auzim cĉ forma cea mai subtilĉ de
legalism este aceea cĉ noi suntem neprihĉniԑi datoritĉ
faptuluicĉDuhulSfântlucreazĉînnoi.Nisespunecĉceea
ce Duhul Sfânt face în noi nu ne va aduce niciodatĉ
mântuirea.LucrareacareestefĉcutĉdeDuhulSfântîninima
noastrĉcontinuĉsĉfiereaƔiîntinatĉ,deoareceestefĉcutĉ
în natura noastrĉ cĉzutĉ. Prin urmare, se spune cĉ singura
noastrĉ nĉdejde de a fi mântuiԑi nu poate fi niciodatĉ
centratĉ în ceea ce se întâmplĉ în interiorul nostru.
Neprihĉnirea care ne mântuieƔte rĉmâne întotdeauna în
exteriorul nostru, iar neprihĉnirea pe care Dumnezeu o
produceînnoinuareniciovaloaremântuitoare.
În lumina acestor pretenԑii, ar fi bine sĉ revedem
chiar aici douĉ declaraԑii inspirate. „Singurul temei al
nĉdejdii noastre este neprihĉnirea lui Hristos care ne este
atribuitĉƔifaptulcĉaceastaesteînfĉptuitĉînnoiƔiprinnoi
de cĉtre Duhul Sĉu” (Calea cĉtre Hristos, p.63). „Apelez la
toԑiaceiacarepretindcĉsuntfiiailuiDumnezeu,sĉnuuitaԑi
niciodatĉacestadevĉrmareƔianumecĉpentruaajungeîn
ceruriƔipentruaprimipremiuluneimoƔtenirinepieritoare,
avemnevoiecaDuhulluiDumnezeusĉlocuiascĉînnoi,iar
DomnulHristossĉlucrezeînafaranoastrĉ”(Mĉrturiipentru
pastori,p.442).Oareseaflĉînacestedeclaraԑiivreoaluziela
faptulcĉlucrareaDuhuluiSfântestemaipuԑinimportantĉîn
procesulmântuitor,decâtneprihĉnirealuiHristoscareeste
atribuitĉ?
DeƔitermenulsfinԑirepoatefipĉstratcaparteaunui
vocabular teologic Ɣi ar putea fi chiar foarte accentuat,
semnificaԑiaƔiimportanԑaluivorfischimbate.
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Înzilelenoastre,esteprezentatĉpelargînvĉԑĉturacĉ
sfinԑirea,deƔiestefoarteimportantĉ,constituiedoarunrod
sau un rezultat al mântuirii, niciodatĉ o cauzĉ a mântuirii.
Neprihĉnirea împĉrtĉƔitĉ a lui Hristos nu contribuie nici în
ceamaivagĉmodalitatelacalificareanoastrĉpentrucer.
Acestepredicԑiifĉcutecumaibinededouĉzecideani
în urmĉ îƔi gĉsesc o împlinire remarcabilĉ în zilele noastre.
Ceea ce este deosebit de uimitor în aceste împliniri este
faptul cĉ ele nu vin din ramurile extremiste sau lĉturalnice
ale adventismului, ci sunt prezentate ca învĉԑĉturĉ în
curentul principal al acestuia. Cele mai mari autoritĉԑi ale
noastreîndomeniulneprihĉniriiprincredinԑĉexpununasau
maimultedintreacesteideifalse,iareleajungsĉfiedestul
deobiƔnuiteîngândireaadventistĉdezicuzi.
Ceputemface?
Uneori, ni se spune cĉ nu ar trebui sĉ scoatem în
evidenԑĉ, sau sĉ criticĉm învĉԑĉturile altora, ci ar trebui sĉ
vorbim numai despre ce este adevĉrat Ɣi corect. TotuƔi,
aceastĉrecomandareestedirectcontrarĉsfatuluipecarelͲ
am primit. „O tratare deschisĉ a ideilor false la momentul
potrivitvapreveniocantitateuriaƔĉderĉuƔivafimijlocul
de a salva sufletele de la nimicire” (Review and Herald, 24
aprilie,1888).
RealitateaestecĉamĉgirileluiSatanaauajunsaƔade
subtile, iar noi auzim ideile false fiind rostite de unii dintre
prieteniinoƔtriceimaideîncredere,încâtaajunsdurerosde
necesar sĉ scoatem în evidenԑĉ ideile false, aƔa încât
adevĉrulsĉpoatĉfirecunoscutcaadevĉr.AdevĉrulƔiideile
false au fost amestecate atât de complet, încât chiar Ɣi cei
mai buni dintre noi pot fi prinƔi adesea spunând „Amin” în
toatelocurilegreƔite.
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Prin urmare, ce putem face noi pentru a evita
capcanele mortale ale lui Satana? Sĉ cĉutĉm ajutor la
Singurulcarenepoateoferialifiapentruochidincersprea
corectavedereanoastrĉafectatĉ.„DeaceeaƔinoi,dinziua
cândamauzitacestelucruri,nuîncetĉmsĉnerugĉmpentru
voi,ƔisĉceremsĉvĉumpleԑidecunoƔtinԑavoiiLui,înorice
fel de înԑelepciune Ɣi pricepere duhovniceascĉ; pentru ca
astfelsĉvĉpurtaԑiîntrͲunchipvrednicdeDomnul,casĉͲIfiԑi
plĉcuԑi în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte
bune, Ɣi crescând în cunoƔtinԑa lui Dumnezeu; […] Dacĉ
rĉmâneԑi Ɣi mai departe întemeiaԑi Ɣi neclintiԑi în credinԑĉ,
fĉrĉ sĉ vĉ abateԑi de la nĉdejdea Evangheliei, pe care aԑi
auzitͲo,careafostpropovĉduitĉoricĉreifĉpturidesuptcer,
Ɣi al cĉrei slujitor am fost fĉcut eu, Pavel […] Cĉrora
Dumnezeuavoitsĉlefacĉcunoscutcareestebogĉԑiaslavei
tainei acesteia între Neamuri, Ɣi anume: Hristos în voi,
nĉdejdeaslavei.PeElÎlpropovĉduimnoi,Ɣisfĉtuimpeorice
om, Ɣi învĉԑĉm pe orice om în toatĉ înԑelepciunea, ca sĉ
înfĉԑiƔĉm pe orice om, desĉvârƔit în Hristos Isus” (Coloseni
1,9Ͳ10.23.27Ͳ28).
DacĉvremsĉfimîntemeiaԑiƔineclintiԑiîncredinԑĉƔi
sĉnufimabĉtuԑideteoriicareparafiadevĉrate,trebuiesĉ
neîntoarcemîntotdeaunalapiatraunghiularĉauneirelaԑii
mântuitoare–Hristosînvoi,nĉdejdeaslavei.Dacĉampĉstra
întotdeaunaacestaspectîncentrulatenԑiei,atuncicândne
gândimlaEvanghelie,sauascultĉmprezentĉrilecuprivirela
Evanghelie, nu neͲam îndepĉrta niciodatĉ de adevĉrul
esenԑial.
Pelângĉaceasta,înReviewandHerald,4iunie,1889,
niseadreseazĉsfatulspecialcuprivirelamodalitateaîncare
trebuiesĉpĉstrĉmadevĉrulƔisĉevitĉmideilefalse:
Mulԑidintrenoiluptĉsĉopreascĉcercetareanoastrĉ,
tocmaicândabiaamînceputsĉprimimpuԑinĉcunoƔtinԑĉcu
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privirelaHristos.Întimpceminԑiinoastreabiaîncepesĉise
descoperepuԑindinscopuriledivineƔiîncepemsĉobԑinemo
uƔoarĉ cunoaƔtere a caracterului lui Dumnezeu, noi ne
considerĉmmulԑumiԑiƔicredemcĉamprimitaproapetoatĉ
luminapregĉtitĉînCuvântulluiDumnezeu[…].Noiartrebui
sĉ lucrĉm în minele adevĉrului cu un efort asiduu,
descoperindgiuvaerurilepreԑioasecareaufostascunse[…].
CelcaredoreƔteadevĉrulîninimalui,carerâvneƔtelucrarea
puteriiluiasupravieԑiiƔicaracterului,ovaaveacusiguranԑĉ
[…]. Cei care cautĉ mai mult Ɣi tot mai mult din Duhul lui
Dumnezeunuvorfidezamĉgiԑi.Eivormenԑineocomuniune
neîncetatĉcuDumnezeu[…].
Dacĉ cercetaԑi Scripturile cu un duh smerit, care se
lasĉ învĉԑat, eforturile voastre vor fi rĉsplĉtite cu
îmbelƔugare[…].ArtrebuisĉnerugĉmasemenealuiDavid:
‘DeschideͲmi ochii, ca sĉ vĉd lucrurile minunate ale Legii
Tale!’ […] Faptul cĉ nu avem puterea Sa este din cauza
letargieinoastrespirituale,indiferenԑeiƔiindolenԑeinoastre.
Sĉ ieƔim din acest formalism Ɣi din aceastĉ amorԑealĉ […].
NoinunedĉmseamanicipejumĉtatecedoreƔteDomnulsĉ
facĉ pentru poporul Sĉu […]. Nu ar trebui sĉ fim mulԑumiԑi
de cunoaƔterea noastrĉ actualĉ. Rugĉciunile noastre,
amestecate cu credinԑĉ Ɣi umilinԑĉ, ar trebui sĉ se înalԑe
cĉtre Dumnezeu, cerând o înԑelegere a tainelor pe care El
doreƔte sĉ le descopere sfinԑilor Sĉi […]. Nu ar trebui sĉ ne
mulԑumimcuocunoaƔteresuperficialĉ.Artrebuisĉcĉutĉm
comoara ascunsĉ dincolo de suprafaԑĉ […]. Mulԑi nu ƔiͲau
pus la lucru puterile mintale Ɣi nu au experienԑa exercitĉrii
pânĉlamaximaabilitĉԑiilordeadescoperiadevĉrul[…].Ar
trebui sĉ vĉ daԑi seama cĉ trĉiԑi chiar la hotarele lumii
veƔnice, cĉ Hristos vine foarte curând Ɣi cĉ tot cerul este
interesatdelucrareacaresedesfĉƔoarĉacumspreapregĉti
unpoporpentruvenireaSa.Dacĉafostvreodatĉunpopor
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care a avut nevoie sĉ asculte sfatul dat de Martorul
credinciosbisericiilaodicene,spunânduͲisĉfiezeloasĉƔisĉ
se pocĉiascĉ înaintea lui Dumnezeu, atunci acesta este
poporulcĉruiaisͲaudescoperitadevĉrurileuluitoarepentru
timpul prezent Ɣi care nu a trĉit la înĉlԑimea privilegiilor Ɣi
responsabilitĉԑilorlui[…].

Nimicnuvadezvoltaintelectulmaibine,decâtlupta
cu marile probleme ale adevĉrului, descoperite în Cuvântul
luiDumnezeu.PuteԑisĉvĉpĉstraԑiminteaîntrͲomeditaԑieƔi
rugĉciune continuĉ, chiar Ɣi când mâinile voastre sunt
ocupate […]. Cercetaԑi Scripturile; sĉpaԑi în minele
adevĉrului, pânĉ când giuvaerurile preԑioase care au fost
ascunse acolo de veacuri vor fi scoase afarĉ […]. Lucrarea
noastrĉesteaceeadeaeliberaadevĉrurilepreԑioasealelui
DumnezeudesuperstiԑiiƔiideifalse[…].Adevĉrurileplinede
slavĉ au fost îngropate Ɣi ascunse vederii, iar ideile false Ɣi
superstiԑiile leͲau fĉcut sĉ fie lipsite de strĉlucire Ɣi
atractivitate[…].Trebuiesĉcitimcuatenԑie,sĉascultĉmîn
modinteligentƔisĉͲiînvĉԑĉmƔipealԑiilucrurilepecareleͲ
am descoperit. Trebuie sĉ flĉmânzim continuu dupĉ pâinea
vieԑii,sĉcĉutĉmcontinuuapavieƔizĉpadaLibanului,pentru
a fi în stare sĉͲi conducem pe oameni la apele vii Ɣi
rĉcoritoarealeFântâniiadevĉrului”.
În aceste cuvinte se aflĉ multe sfaturi divine care,
dacĉarfiascultate,arfaceideilefalsesĉfiefoarteuƔorde
depistat, chiar Ɣi când sunt ascunse sub veƔmântul unor
adevĉrurifrumoase.Fiecaredintrenoiarecapacitateadea
urma aceste sfaturi Ɣi, dacĉ vom fi înƔelaԑi de ideile false
prezentateîntrͲunmod atrĉgĉtor,vafinumaipentrucĉnu
suntem dispuƔi sau suntem prea leneƔi pentru a urma
îndrumarealuiDumnezeu.DacĉneͲamaminticĉaiciesteîn
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jocmântuireanoastrĉveƔnicĉ,amfimaimotivaԑisĉurmĉm
acestesfaturi.
Priviԕilacruce
Maiestecevacareartrebuisĉfieluatînconsiderare
aici. Este ceva mult mai subiectiv, care se adreseazĉ mai
degrabĉemoԑiilor,decâtlogicii.Mĉîntrebdacĉnucumvava
facemaimultpentruaneprotejadeideifalse,decâttoate
dovezile raԑionale pe care putem sĉ le prezentĉm. Acesta
este un element foarte personal, care poate fi îndeplinit
numaiînparticular,înliniƔteainimiinoastre.
Dacĉoameniiarputeasĉclarificetoatepresupoziԑiile
Ɣi prejudecĉԑile […] pentru a avea o concepԑie clarĉ,
nefalsificatĉ Ɣi nedistorsionatĉ cu privire la cruce – ce ar
vedea ei? Ei ar vedea un Creator al universului… care SͲa
limitat pe Sine în trup omenesc Ɣi a fost pironit pe douĉ
bucĉԑi de lemn, viaԑa fiinduͲI zdrobitĉ de toatĉ durerea,
suferinԑaƔinecazuluneilumipecareElÎnsuƔioadusesela
existenԑĉprincuvinteleSale[…].Lacruce,totrĉulƔiotrava
care au fremĉtat vreodatĉ prin nervii noƔtri au strĉbĉtut
nervii Sĉi – dintrͲo datĉ. Oricât de mult sânge, sudoare Ɣi
lacrimi au fost vĉrsate, au picurat Ɣi au curs…, nimeni nu a
suportat vreodatĉ o durere mai mare, decât a putut sĉ
îndurecaom;înclipacândpragulafostdepĉƔit,moartealeͲ
a pus capĉt. Prin contrast, la cruce, relele lumii Ɣi toate
rezultate lor jalnice LͲau zdrobit   dintrͲo datĉ pe Isus […].
Toate relele acestei planete limitate au cĉzut asupra lui
Hristos[…].
Dar mai important, dacĉ Isus „a gustat moartea
pentrutoԑi”[…],dacĉamurit„pentrupĉcateleîntregiilumi”
[…], dacĉ asupra Lui a fost pusĉ nelegiuirea „noastrĉ, a
tuturor”[…],atuncitoԑisuntemimplicaԑiîncruce,deoarece
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tot rĉul nostru a fost acolo […]. Înseamnĉ cĉ minciunile
noastre, lĉcomia noastrĉ, invidia noastrĉ, pofta noastrĉ,
mândria noastrĉ, înƔelĉtoriile noastre, egoismul nostru,
nedreptateanoastrĉƔitoatelucrurilemici,urâteƔimurdare
pecareleͲamgânditƔileͲamsĉvârƔit;toateaufostacolo,la
cruce,purtatedeHristos,omorânduͲL,pentrucaatuncicând
toatemomentelereledinviaԑanoastrĉvorficonsemnateƔi
cântĉrite, nu vor avea ultimul cuvânt Ɣi nu ne vor omorî
pentrutotdeauna[…].
DacĉtotrĉulpecarelͲamsĉvârƔitsauîlvomsĉvârƔi
vreodatĉ a cĉzut asupra lui Isus pentru a ne cruԑa de
pedeapsa pe care o cere dreptatea, atunci crucea are o
pretenԑiemoralĉabsolutĉasupranoastrĉ[…].DacĉHristosa
plĉtitlacrucepedeapsapentrufiecaregreƔealĉpecarenoi
am sĉvârƔitͲo vreodatĉ, dacĉ El a dus greul luptei cu rĉul
nostru, dacĉ El a simԑit dintrͲo datĉ toate consecinԑele
dureroase ale faptelor noastre nebuneƔti Ɣi dacĉ El a fĉcut
acest lucru în scopul de a ne cruԑa de obligaԑia de a ne
confrunta cu judecata divinĉ pentru toate aceste fapte pe
careleͲamsĉvârƔitnoi,ƔitotuƔinoirespingemofertaSa,ce
nemairĉmâne?[…].Indiferentceamsuferitnoi,amsuferit
doarcaindivizi.Nimicmaimult.Princontrast,Dumnezeua
luat asupra lui chipul omenesc Ɣi a suportat o moarte nu
doar mai rea, decât cea mai rea moarte pe care o pot
suporta cei mai buni oameni din lume, ci a suportat o
moartemaireadecâttoatechinurileomeniriiadunatelaun
loc (Ɣi chiar mai mult). bi deƔi acea moarte uimitoare nu
rĉspundelatoateîntrebĉrilecuprivirelarĉuƔidurere,totuƔi
ea le pune întrͲo perspectivĉ care ar putea sĉ ne ajute sĉ
trecem peste propria suferinԑĉ Ɣi peste suferinԑa altora.
(ClifordGoldstein,Ministry,mai,2002,p.8Ͳ11).
OareesteposibilcaoprivireserioasĉƔiîndelungatĉ
îndreptatĉsprecrucesĉfieprotecԑianoastrĉceamaibunĉ
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împotriva acceptĉrii ideilor false? Acolo, cele mai bune
raԑionamenteƔipretenԑiialenoastresuntdemascatecafiind
goale, iar conƔtiinԑa noastrĉ ajunge sĉ fie pe deplin trezitĉ,
marcând cu claritate izbitoare ce înseamnĉ pĉcatul Ɣi
mântuirea. Ellen White neͲa indicat acelaƔi remediu pentru
orbireaspiritualĉ.
ElacoborâtpascupasdepetronulSĉu,divinitatea
SaafostînveƔmântatĉînnaturaomeneascĉ,darînminunile
Sale, în învĉԑĉturile Sale, în suferinԑele Sale, în trĉdarea
suferitĉdeEl,înbatjocurileprimite,înjudecareaƔimoartea
Sa prin rĉstignire, în aƔezarea mormântului Sĉu printre cei
bogaԑi,înînviereaSa,încelepatruzecidezilepetrecutepe
pĉmânt, în înĉlԑarea Sa, în triumful Sĉu Ɣi în preoԑia Sa se
aflĉ comori inepuizabile de înԑelepciune […]. Apele vieԑii
continuĉsĉcurgĉînvalurileabundentealemântuirii.Tainele
rĉscumpĉrĉrii, împletirea naturii divine Ɣi omeneƔti în
Hristos,întrupareaSa,jertfaƔimijlocireaSavorfisuficiente
pentru a furniza minԑii, inimii, limbii Ɣi condeiului teme
pentru gândire Ɣi exprimare deͲa lungul tuturor timpurilor;
iar timpul însuƔi nu va fi suficient pentru a epuiza minunile
mântuirii, ci, deͲa lungul veacurilor veƔniciei, Hristos va fi
ƔtiinԑaƔicânteculsufletuluirĉscumpĉrat[…].Oricineseluptĉ
pentruacestpremiupreԑiosalvieԑiiveƔnicetrebuiesĉnuse
încreadĉînpropriaputere,cisĉͲƔiaƔezesufletulneajutorat
înmâinileluiHristos,prinmultĉrugĉciune[…].Majoritatea
celor ce mĉrturisesc a crede în Hristos au doar niƔte idei
superficiale cu privire la ce anume constituie caracterul
creƔtin[…].GândurileacestorcredincioƔisuperficialinusunt
suficient de profunde Ɣi de puternice pentru a înԑelege
lucrarea ispĉƔirii Ɣi relaԑia acestei lucrĉri cu propria lor
lucrare Ɣi viaԑĉ. Asupra multora a venit o amĉgire aƔa de
îngrozitoare;aƔademulteideifalseauajunssĉfieîntipĉrite
în caracter, încât pare necesar sĉ fĉrâmiԑĉm întreaga
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experienԑĉ în bucĉԑi, pentru ca dependenԑa de sine Ɣi
mulԑumirea de sine sĉ fie date la o parte Ɣi ascultarea
exterioarĉsĉfieaprofundatĉprinevlaviaƔiadevĉrulinterior
[…].
NucumvasĉnupriviԑilaIsuscelînĉlԑatpecruce;iar
când priviԑi, sĉ credeԑi Ɣi sĉ trĉiԑi, deoarece prin credinԑa în
jertfa ispĉƔitoare puteԑi fi îndreptĉԑiԑi, prin rĉscumpĉrarea
careesteînHristosIsus.Credeԑicĉsunteԑiiertaԑi,cĉsunteԑi
îndreptĉԑiԑi, nu în nelegiuire Ɣi neascultare, ci în supunerea
faԑĉdevoinԑaluiDumnezeu.Dacĉvĉbazaԑiprincredinԑĉpe
neprihĉnirealuiHristos,atuncinufiԑineglijenԑicuprivirela
gândurile,cuvinteleƔifaptelevoastre.StudiaԑimultƔirugaԑiͲ
vĉca,întocmaicumvͲaarĉtatcalea,HristossĉvĉƔimenԑinĉ
peaceastĉcale,prinharulSĉu[…].PentruacreƔteînharulƔi
în cunoaƔterea lui Hristos, este esenԑial sĉ meditaԑi mult
asupra marilor teme ale rĉscumpĉrĉrii […]. Dacĉ gândurile
lui Hristos, lucrarea Ɣi caracterul Sĉu, sunt cultivate, veԑi fi
conduƔisĉînfigeԑiadânccazmauaadevĉruluiƔiveԑififĉcuԑi
în stare sĉ ajungeԑi în posesia giuvaerurilor preԑioase ale
adevĉrului. Prin înԑelegerea caracterului lui Hristos, prin
comuniunea cu Dumnezeu, pĉcatul va ajunge ceva
respingĉtor pentru voi […]. Noi credem cĉ suntem
familiarizaԑicucaracterulluiHristos,Ɣinunedĉmseamacât
de mult urmeazĉ a fi câƔtigat prin studierea Modelului
nostru plin de slavĉ. Noi credem cĉ Ɣtim totul despre El, Ɣi
totuƔi nu înԑelegem nici caracterul Sĉu, nici misiunea Sa.
Dacĉ neglijĉm sĉ cercetĉm Scripturile, care mĉrturisesc
despreEl,vomfiabĉtuԑidelaadevĉrƔivomfiamĉgiԑidecel
rĉu(SignsoftheTimes,1decembrie,1890).
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Niciunlocpentrupĉcat
Dacĉ dorim cu seriozitate sĉ nu fim contaminaԑi de
ideile false care ne înconjoarĉ Ɣi dacĉ vrem sĉ petrecem
timpulnecesarpentrustudiulCuvântuluiluiDumnezeu,dacĉ
vommeditamultlamoartealuiHristospentrunoi,atunciƔi
noivomînԑelegerepedecĉ,înviaԑacelorcesepregĉtescsĉ
primeascĉ sigiliul lui Dumnezeu, nu existĉ niciun loc pentru
pĉcĉtuireacontinuĉ.În1915,E.K.Sladeascrisurmĉtoarele
cuvinte:
În inima fiecĉrui supus credincios se aflĉ tronul lui
Dumnezeu,undeLegeaSa–careconstituietemeliatronului
Sĉu–estesinguraregulĉpentrutoatefaptelesupuƔilorSĉi
[…].  Evanghelia […] este planul lui Dumnezeu pentru
salvarea supuƔilor Sĉi Ɣi pentru recâƔtigarea tronului Sĉu,
prin Isus Hristos. „Hristos în voi, nĉdejdea slavei” […],
uniunea sĉvârƔitĉ prin Evanghelie nu este altceva decât
întronarea lui Dumnezeu în inima copiilor Sĉi, fĉcânduͲi
astfelniƔtesupuƔipotriviԑipentruîmpĉrĉԑiaSa[…].Elnuare
niciunlocpentrupĉcat[…].ÎnplanulluiDumnezeunueste
prevĉzut niciun loc pentru pĉcat […]. Pĉcatul cultivat poate
pĉreaafinevinovatƔiinofensiv,darprezenԑaluiîninimĉ,în
aceastĉ mĉsurĉ, îi dĉ lui Satana un teritoriu Ɣi un tron […].
ÎmpĉrĉԑialuiDumnezeuvafiinstauratĉîncurândpeîntregul
pĉmânt. ÎntrͲun timp foarte scurt, orice domnie rivalĉ va fi
doborâtĉ Ɣi nu va primi niciun loc în întregul vast univers.
Fiecare clipĉ rĉmasĉ, pe mĉsurĉ ce acest eveniment se
apropie,esteîncĉrcatĉdeomaretensiune.Maiavemdoar
pentrupuԑinĉvremeocaziadeaalegesĉͲLlĉsĉmpeElsĉͲbi
ocupe locul Ɣi sĉͲbi împlineascĉ voia în noi. În timp ce
pregĉteƔteunlocpentrunoi,ElvreasĉnepregĉteascĉƔipe
noipentruloculacela.Elpoatefaceacestlucru,numaidacĉI
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se îngĉduie sĉ ÎƔi ocupe locul în noi (Review and Herald, 4
martie,1915).
„Iatĉ,Euvincurând;ƔirĉsplataMeaestecuMine,ca
sĉ dau fiecĉruia dupĉ fapta lui. Eu sunt Alfa Ɣi Omega, Cel
dintâi Ɣi Cel de pe urmĉ, Începutul Ɣi SfârƔitul. bi Duhul Ɣi
Mireasazic:‘Vino!’bicineaude,sĉzicĉ:‘Vino!’biceluiceîi
este sete, sĉ vinĉ; cine vrea, sĉ ia apa vieԑii fĉrĉ platĉ!”
(Apocalipsa 22,12Ͳ13.17). În acest timp, când suntem
înconjuraԑideideifalse,noidorimapacuratĉ,nubanalitĉԑile
dulci care nu au nicio valoare nutritivĉ pentru suflet. Noi
vrem apa vie, care ne va hrĉni acum Ɣi pentru întreaga
veƔnicie.Vino,DoamneIsuse!
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Dezbateriactualecuprivirelaîndreptĉԑireaprincredinԑĉ

Îndreptĉԑirea prin credinԑĉ este cel mai important
principiualEvangheliei.Estepunctuldepornirealmântuirii.
Dacĉ nu trĉim experienԑa îndreptĉԑirii, nu existĉ nicio
speranԑĉamântuirii.Cutoateacestea,aƔacumseîntâmplĉ
cu fiecare aspect crucial cu privire la mântuire, Satana a
conceput o contrafacere a îndreptĉԑirii, în virtutea cĉreia
mântuireaestefĉgĉduitĉ,darnuƔioferitĉ.Întocmaiprecum,
întimpulluiPavel,existauevangheliifalse,deghizateîntrͲo
aparenԑĉ a adevĉrului, tot astfel, în zilele noastre, avem
evangheliicarepromitceeacenusuntînstaresĉofere.Iar
mulԑimiledecreƔtinisincerisecomplacînversiunilesatanice
aleEvangheliei,deoareceparfoarteatrĉgĉtoare.
CeneînvaԑĉdefaptBibliacuprivirelaîndreptĉԑire?
Cum este îndreptĉԑit cineva? Îndreptĉԑirea prin credinԑĉ
conԑinedouĉaspecte,iarînԑelegereaclarĉafiecĉruiadintre
eleestevitalĉ.
Îndreptĉԕireaatribuitĉ
Primul lucru pe care trebuie sĉͲl Ɣtim cu privire la
îndreptĉԑirea prin credinԑĉ se aflĉ în Romani 4,6Ͳ8: „Tot
astfel, Ɣi David numeƔte fericit pe omul acela, pe care
Dumnezeu, fĉrĉ fapte, îl socoteƔte neprihĉnit. ‚Ferice’, zice
el, ‚de aceia ale cĉror fĉrĉdelegi sunt iertate, Ɣi ale cĉror
pĉcate sunt acoperite! Ferice de omul, cĉruia nuͲi ԑine
Domnul în seamĉ pĉcatul!” Dumnezeu nu ne pedepseƔte
pentru pĉcatele noastre. Pĉcatele noastre sunt iertate. Noi
nu mai suntem niƔte pĉcĉtoƔi vinovaԑi. Aceasta este primul
aspect pe care trebuie sĉͲl înԑelegem cu privire la
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îndreptĉԑirea prin credinԑĉ. Este aspectul declarativ al
îndreptĉԑirii.Dumnezeunedeclarĉiertaԑi.
„Când pĉcĉtosul pocĉit Ɣi umilit înaintea lui
Dumnezeu, înԑelege valoarea ispĉƔirii aduse de Domnul
HristospentruelƔiacceptĉaceastĉispĉƔirecafiindunicalui
speranԑĉ în viaԑa aceasta Ɣi cea viitoare, pĉcatele lui sunt
iertate.Aceastaesteîndreptĉԑireaprincredinԑĉ.[…]Iertarea
Ɣi îndreptĉԑirea sunt unul Ɣi acelaƔi lucru. Prin credinԑĉ,
pĉcĉtosultrecedinsituaԑiaderĉzvrĉtit,copilalpĉcatuluiƔi
alSatanei,laaceeadesupuscredinciosalluiIsusHristos,nu
datoritĉ unei bunĉtĉԑi moƔtenite, ci pentru cĉ Hristos îl
acceptĉ ca fiind copilul Lui, prin adopԑie” (6BC 1071).
Îndreptĉԑirea este iertarea de pĉcat, este adopԑia în familia
lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne iartĉ pe deplin, fĉrĉ
niciunmeritdinparteanoastrĉ.Primullucrupecaretrebuie
sĉͲlînԑelegemcuprivirelaîndreptĉԑireaprincredinԑĉestecĉ
aceasta înseamnĉ absolvirea de pedeapsa Ɣi vinovĉԑia
pĉcatului.Nimicdinceeaceamputeafaceînprezentsauîn
viitor, nu poate ispĉƔi pĉcatele noastre din trecut.
Dumnezeu,purƔisimplu,neiartĉ.
„Harul lui Hristos este oferit fĉrĉ platĉ,
îndreptĉԑinduͲl pe cel pĉcĉtos, fĉrĉ vreun merit sau vreo
pretenԑie din partea acestuia. Îndreptĉԑirea este o iertare
deplinĉ Ɣi completĉ a pĉcatului. Chiar în momentul în care
pĉcĉtosul Îl acceptĉ peHristos, prin credinԑĉ, el este iertat.
NeprihĉnireaDomnuluiHristosîiesteatribuitĉ,iarpĉcĉtosul
nu mai trebuie sĉ se îndoiascĉ de harul iertĉtor al lui
Dumnezeu”(6BC1071).
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ÎndreptĉԕireaîmpĉrtĉƔitĉ
CeldeͲaldoilealucrucaretrebuieînԑelescuprivirela
îndreptĉԑireaprincredinԑĉseaflĉînEpistolacĉtreTit3,5Ͳ7.
„El neͲa mântuit, nu pentru faptele, fĉcute de noi în
neprihĉnire, ci pentru îndurarea Lui, prin spĉlarea naƔterii
din nou Ɣi prin înnoirea fĉcutĉ de Duhul Sfânt, pe care LͲa
vĉrsat din belƔug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul
nostru;pentruca,odatĉsocotiԑineprihĉniԑiprinharulLui,sĉ
ne facem, în nĉdejde, moƔtenitori ai vieԑii veƔnice”. Sĉ
urmĉrimcuatenԑiemodulîncarenemântuieƔteDumnezeu.
Când înfĉptuieƔte Dumnezeu curĉԑirea naƔterii din nou?
Cândintrĉmînapabotezului?Saubotezulesteocurĉԑirea
unei inimi deja înnoite? Nu a experimentat tâlharul de pe
cruce aceastĉ înnoire, în ciuda faptului cĉ nu a putut fi
botezat? NaƔterea din nou este o experienԑĉ a inimii – o
transformare deplinĉ. Ea se petrece în minte Ɣi schimbĉ
toate valorile Ɣi atitudinile noastre. Duhul Sfânt înnoieƔte
mintea noastrĉ. Interesul nostru nu se mai concentreazĉ
asupra eului, ci asupra lui Hristos Ɣi asupra semenilor. Din
acestmoment,avemgândulluiHristos.
Noi suntem îndreptĉԑiԑi Ɣi avem viaԑa veƔnicĉ, dupĉ
ce Domnul Hristos Ɣi Duhul Sfânt realizeazĉ curĉԑirea Ɣi
înnoirea noastrĉ. Existĉ însĉ, în experienԑa îndreptĉԑirii, Ɣi
cevamaimultdecâtiertareadepĉcateledintrecut?Aceasta
este o îndreptĉԑire trĉitĉ în viaԑa lĉuntricĉ. Observaԑi cĉ
îndreptĉԑirea prin credinԑĉ urmeazĉ dupĉ regenerarea Ɣi
înnoireanoastrĉ.
DomnulIsusadescrisexperienԑaaceastaînIoan3:3,
înmodsimplu:„DacĉunomnusenaƔtedinnou,nupoate
vedea Împĉrĉԑia lui Dumnezeu”. Experimentarea
îndreptĉԑiriiprincredinԑĉînseamnĉ,înesenԑĉ,naƔtereadin
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nou.NaƔtereadinnou,însĉ,nuarelocdupĉîndreptĉԑire,ci
estechiarîndreptĉԑireaînsĉƔi.
„Iertarea lui Dumnezeu nu este doar un simplu act
juridic, princare El ne declarĉ absolviԑi de condamnare. Nu
este doar iertarea de pĉcat, ci reabilitarea din starea de
pĉcat. Ea este efectul iubirii rĉscumpĉrĉtoare, care
transformĉ inima. David avea o concepԑie corectĉ despre
iertare, când se ruga: ‚ZideƔte în mine o inimĉ curatĉ,
Dumnezeule,puneînmineunduhnouƔistatornic!’Psalmii
51,10”(MB 114). IertarealuiDumnezeuestedeclaratĉ,dar
existĉ mai mult decât atât. Este reabilitarea, restaurarea Ɣi
înnoireaomului.Estecreareauneiiniminoiînĉuntrulnostru.
Îndreptĉԑirea prin credinԑĉ ne declarĉ neprihĉniԑi Ɣi ne
transformĉ, în acelaƔi timp. Iertarea este o schimbare
interioarĉ.
„ÎnnoiînƔine,suntemniƔtepĉcĉtoƔi,dar,înHristos,
suntem neprihĉniԑi. Când ne Dumnezeu ne considerĉ
neprihĉniԑi, prin atribuirea neprihĉnirii lui Hristos, El ne
declarĉ drepԑi Ɣi ne trateazĉ ca pe niƔte oameni drepԑi. […]
Ca urmare, a fi îndreptĉԑit prin credinԑĉ, înseamnĉ a fi
împĉcat cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos”
(1SM 394). Aceastĉ concepԑie nu este în armonie cu
definiԑiile obiƔnuite ale îndreptĉԑirii, în lumea creƔtinĉ din
zilelenoastre.EanespunecĉDumnezeunefaceneprihĉniԑi
chiar atunci când ne declarĉ astfel. A fi Îndreptĉԑit prin
credinԑĉ înseamnĉ a fi fĉcut neprihĉnit. Teologia actualĉ
spunecĉîndreptĉԑireaînseamnĉafideclaratneprihĉnit,iar
transformareaurmeazĉdupĉaceea,prinsfinԑire.Observaԑi,
însĉ, cĉ noi suntem fĉcuԑi neprihĉniԑi prin atribuirea
neprihĉnirii lui Hristos. Prin urmare, atribuire înseamnĉ, în
mod clar, mai mult decât o declaraԑie legalĉ. Îndreptĉԑirea
prin credinԑĉ ne face neprihĉniԑi pe dinĉuntru, în acelaƔi
timpîncarenedeclarĉneprihĉniԑidinpunctdevederelegal.
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„Când pĉcĉtosul, atras de puterea lui Hristos, se
apropiedecruceaînĉlԑatĉ,Ɣiseînchinĉînfaԑaei,areloco
nouĉcreaԑie.ElprimeƔteoinimĉnouĉƔidevineocreaturĉ
nouĉînHristosIsus....DumnezeuînsuƔiesteAcelacareîl
îndreptĉԑeƔte pe cel ce crede în Isus. Romani 3,26” (COL
163). Îndreptĉԑirea prin credinԑĉ înseamnĉ a primi o inimĉ
nouĉ din partea lui Dumnezeu, a deveni o creaturĉ nouĉ.
Acesta este punctul în care are loc încercarea majorĉ de a
separa puterea transformatoare a Duhului Sfânt, de
experienԑa îndreptĉԑirii, pentru a plasa puterea
transformatoare, în cadrul procesului de sfinԑire. Dar, în
acestedeclaraԑiiinspirate,descoperimcĉafitransformatƔi
a fi fĉcut neprihĉnit sunt experienԑe care aparԑin aceluiaƔi
proces al îndreptĉԑirii prin care Dumnezeu ne declarĉ
neprihĉniԑi.Îndreptĉԑireaprincredinԑĉeste,purƔisimplu,o
altĉ denumire pentru naƔterea din nou, crearea din nou,
zidireauneinoiinimi.
„Primind neprihĉnirea Lui atribuitĉ, prin puterea
transformatoare a Duhului Sfânt, noi devenim asemenea
Lui” (6BC 1098). Observaԑi cĉ atribuirea neprihĉnirii se
realizeazĉ prin puterea transformatoare a Duhului Sfânt. În
zilele noastre, unii doresc sĉ spunĉ cĉ noi suntem
îndreptĉԑiԑi de cĉtre Hristos Ɣi sfinԑiԑi de cĉtre Duhul Sfânt.
Dar inspiraԑia nu susԑine nicĉieri aceastĉ separare a lucrĉrii
lui Hristos, de lucrarea Duhului Sfânt. Ambii sunt implicaԑi,
atâtînexperienԑaîndreptĉԑirii,câtƔiînaceeaasfinԑirii.Prin
urmare, este limpede faptul cĉ atribuirea îndreptĉԑirii
constituiemaimultdecâtacreditareaneprihĉnirii.
„A fi iertat în felul în care iartĉ Domnul Hristos, nu
înseamnĉdoarafiabsolvitdevinĉ,ciînnoitînspiritƔiminte.
Domnul spune: ‚Vĉ voi da o inimĉ nouĉ’. Chipul lui Hristos
trebuieîntipĉritînfiecareminte,înfiecareinimĉƔiînfiecare
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suflet”(RH,19august1890).Aiertaînseamnĉaînnoi.Este
exactaƔacumcitim.
Primul aspect al îndreptĉԑirii este absolvirea –
iertarea de pĉcatele noastre. Cel deͲal doilea aspect al
îndreptĉԑirii este transformarea trĉitĉ prin experienԑa
naƔterii din nou. Îndreptĉԑirea prin credinԑĉ este atât
declararea, cât Ɣi experimentarea. Cea mai frecventĉ
înԑelegere a îndreptĉԑirii prin credinԑĉ se limiteazĉ doar la
primul aspect. Cel deͲal doilea aspect – naƔterea din nou –
este considerat o parte a procesului de sfinԑire. Aceasta
înseamnĉ cĉ putem fi îndreptĉԑiԑi Ɣi mântuiԑi, înainte de a
avealocnaƔtereadinnou.bichiardacĉnaƔtereadinnounu
schimbĉ viaԑa noastrĉ atât de deplin cum ar trebui, noi
continuĉm sĉ fim îndreptĉԑiԑi Ɣi mântuiԑi. Aceasta separare
nebiblicĉ între a fi declarat neprihĉnirii Ɣi a fi fĉcut
neprihĉnit, îi încurajeazĉ pe creƔtini sĉ tolereze pĉcatul în
vieԑile lor, mai mult decât oricare altĉ învĉԑĉturĉ, deoarece
eicredcĉsuntîndreptĉԑiԑi,chiarƔiatuncicândînvieԑilelor
existĉpĉcatevoite,deschiseƔineiertate.
În perioada anilor 1880, doi tineri au adus o solie
specialĉ pentru Biserica Adventistĉ. „În marele Sĉu har,
Domnul a trimis poporului Lui cea mai preԑioasĉ solie, prin
fraԑiiWaggonerƔiJones.
În marea Sa milĉ, Domnul Hristos a trimis prin fraԑii
Waggoner Ɣi Jones, solia cea mai preԑioasĉ. Aceastĉ solie a
avutroluldeaͲLînfĉԑiƔacumaimultĉproeminenԑĉînaintea
omenirii pe Mântuitorul înĉlԑat ca jertfĉ pentru pĉcatele
întregii lumi. Ea a prezentat neprihĉnirea prin credinԑa în
Siguranԑadivinĉ;ainvitatoameniisĉprimeascĉneprihĉnirea
luiHristos,careseexprimĉînmodvizibilprinascultareade
poruncile lui Dumnezeu. […] Toatĉ puterea a fost datĉ în
mâinile Sale, ca sĉ le poatĉ oferi oamenilor daruri bogate,
împĉrtĉƔind fĉpturii omeneƔti lipsite de ajutor, harul
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nepreԑuit al propriei Sale neprihĉniri. Aceasta este solia pe
care Dumnezeu neͲa poruncit sĉ o vestim lumii. Este solia
celuideͲaltreileaînger,caretrebuieproclamatĉcuglastare
Ɣi însoԑitĉ de revĉrsarea Duhului Sĉu întrͲo mare mĉsurĉ.
(TM 91Ͳ92). Solia este îndreptĉԑirea prin credinԑĉ, care
înseamnĉîmpĉrtĉƔireadecĉtrenoianeprihĉniriiluiHristos.
Maimult,aceastaesteEvangheliaveƔnicĉcetrebuievestitĉ
lumii în întreita solie îngereascĉ. A împĉrtĉƔi presupune
întotdeauna a primi Ɣi a dĉrui; înseamnĉ mai mult decât a
creditasauaconsidera.Deci,îndreptĉԑireaprincredinԑĉeste
împĉrtĉƔireaneprihĉniriiluiHristos.
ÎncarteasaHristosƔiNeprihĉnireaLui,lapaginile51
Ɣi 57, E. J. Waggoner formuleazĉ în mod foarte simplu
urmĉtoarea definiԑie. „A îndreptĉԑi înseamnĉ a face
neprihĉnit,sauaprezentapecinevacafiindneprihĉnit.[…]
Sĉ învĉԑĉm mai întâi lecԑia privitoare la îndreptĉԑire, adicĉ
împĉrtĉƔireaneprihĉnirii”.Soliadela1888afostîndezacord
cu înԑelegerea obiƔnuitĉ a îndreptĉԑirii. Oare este posibil sĉ
ne aflĉm în faԑa a douĉ evanghelii diferite, ambele
concurândpentruaobԑinealegereanoastrĉ?Contrafacerea
luiSatanaînceeacepriveƔteEvanghelia,nuestemaipuԑin
realĉƔidistructivĉdecâtcontrafacereaprivitoarelaziuade
închinarealuiDumnezeu.
Îndreptĉԕire condiԕionatĉ sau
necondiԕionatĉ?
Adeseaauzimcomentariidefelulceluicareurmeazĉ:
„Mulԑumesc lui Dumnezeu cĉ sunt îndreptĉԑit
necondiԑionat”. „Harul lui Dumnezeu este o acceptare
necondiԑionatĉ din partea Lui”. „Ideea îndreptĉԑirii
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condiԑionate este legalism”. Sĉ comparĉm aceste declaraԑii
cuscrierileinspirate.
„Nimeni sĉ nu spunĉ cĉ nu existĉ nicio condiԑie
pentrumântuire.Existĉcondiԑiiprecise....Sufletelenoastre
aflate în pericol trebuie sĉ cunoascĉ condiԑiile prescrise de
cĉtreAcelacarebiͲadatpropriaviaԑĉpentruanesalvadela
pierzare” (13MR 22). „Ascultarea constituie preԑul principal
al vieԑii veƔnice” (1888 Materials, 1477). „Neprihĉnirea lui
(Hristos) este atribuitĉ doar celui ascultĉtor” (6BC 1072).
„Ascultarea necondiԑionatĉ este condiԑia mântuirii” (ST 15
noiembrie1899).„[…]înîndreptĉԑireaceluicecredeînIsus,
neprihĉnirea lui Dumnezeu este condiԑionatĉ de ascultarea
saviitoarefaԑĉdelegileguvernĉriiluiDumnezeuîncerƔipe
pĉmânt”(RH24aprilie1888).„Condiԑiilepetemeiulcĉrora
estefĉgĉduitĉviaԑaveƔnicĉsuntexprimateînmodclardela
Geneza la Apocalipsa […] Dumnezeu porunceƔte: ‚PĉzeƔte
poruncile mele ca sĉ trĉieƔti’” (4RH 331). „Evanghelia care
trebuie predicatĉ oricĉrui neam, oricĉrei limbi Ɣi oricĉrui
popor prezintĉ adevĉrul în propoziԑii clare, arĉtând cĉ
ascultarea este condiԑia câƔtigĉrii vieԑii veƔnice” (7BC 972).
„Domnul Hristos a murit pentru aͲi dovedi pĉcĉtosului cĉ,
atât timp cât continuĉ sĉ pĉcĉtuiascĉ, nu existĉ nicio
speranԑĉ. Ascultarea faԑĉ de toate cerinԑele lui Dumnezeu
constituie singura speranԑĉ de iertare prin sângele lui
Hristos” (UL 189). „Omul este îndreptĉԑit prin ascultarea
desĉvârƔitĉacerinԑelorlegii.Aceastĉascultareesteposibilĉ
numai prin credinԑĉ în Hristos” (IHP 146). „Fĉgĉduinԑele lui
Dumnezeuseîntemeiazĉpeanumitecondiԑii[…].Întimpce
nestrĉduimsĉfimascultĉtori,Dumnezeurĉspundecererilor
noastre; dar El nu ne binecuvânteazĉ în neascultare” (ST6Ͳ
16Ͳ1890).
Aceste declaraԑii sunt atât de clare, încât nu au
nevoiedeexplicaԑii.Ascultareaconstituie,înmodevident,o
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condiԑie a mântuirii Ɣi aceasta este evanghelia care trebuie
sĉfievestitĉîntregiilumi.Oare,înluminaacestordeclaraԑii,
maiputemîndrĉznisĉvorbimdespreîndreptĉԑireƔidespre
acceptaredinpartealuiDumnezeu?
Cumaibinedeosutĉdeaniînurmĉ,A.T.Jonesera
unul dintre cei mai proeminenԑi propovĉduitori ai
îndreptĉԑirii prin credinԑĉ din rândurile noastre. În
entuziasmul lui cu privire la darul fĉrĉ platĉ al mântuirii
oferitedeDomnulHristos,Jonesaînceputsĉspunĉanumite
lucruricuprivirelacareEllenWhiteatrebuitsĉͲlavertizeze.
ÎnScrisoarea4,1893(9aprilie),scrisĉdinNouaZeelandĉ,ea
spunea:„AmparticipatlaoîntâlnireƔiomareadunareera
acolo. În visul meu, tu prezentai subiectul credinԑei Ɣi al
neprihĉniriiluiHristos.Airepetatdemaimulteoricĉfaptele
nu valoreazĉ nimic Ɣi cĉ nu existĉ nicio condiԑie. Problema
era înfĉԑiƔatĉ întrͲo asemenea luminĉ, încât am Ɣtiut cĉ
minԑile oamenilor vor fi încurcate Ɣi cĉ nu vor rĉmâne cu o
impresiecorectĉcuprivirelarelaԑiadintrecredinԑĉƔifapte,
Ɣi mͲam decis sĉͲԑi scriu. Ai prezentat aceste lucruri întrͲo
manierĉ prea insistentĉ. Îndreptĉԑirea, sfinԑirea Ɣi
neprihĉnirealuiHristossuntprimitecuanumitecondiԑii.Eu
Ɣtiu ce doreƔti sĉ spui, dar laƔi o impresie greƔitĉ asupra
multorminԑi.DeƔifaptelebunenuvormântuinicimĉcarun
singur suflet, este imposibil ca vreun suflet sĉ fie mântuit
fĉrĉ fapte bune […]. Deci, când spui cĉ nu existĉ nicio
condiԑie Ɣi foloseƔti unele expresii destul de ambigue,
împovĉrezi minԑile, iar unii nu pot înԑelege consecvenԑa
declaraԑiilor tale. Ei nu pot înԑelege cum se pot armoniza
aceste expresii, cu declaraԑiile clare ale Cuvântului lui
Dumnezeu.Terog,fiiatentlaacesteaspecte.Afirmaԑiiletale
insistente cu referire la fapte, nu vor face niciodatĉ poziԑia
noastrĉ mai puternicĉ, pentru cĉ mulԑi te vor considera un
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extremist Ɣi vei pierde lecԑiile bogate pe care trebuie sĉ le
înveԑitocmaicuprivirelaacestesubiecte.
Oameniiauonevoiedisperatĉsĉcunoascĉdarulfĉrĉ
platĉ al neprihĉnirii lui Hristos. Dar, dacĉ prezentĉm darul
Evangheliei,fĉrĉanereferi,înacelaƔitimp,lacondiԑiileprin
care poate fi primit acest dar, vom denatura mesajul
Evangheliei Ɣi îi vom conduce pe conducĉtorii noƔtri la o
siguranԑĉ falsĉ a mântuirii. Echilibrul necesar este exprimat
înmodclarîntrͲoaltĉdeclaraԑieinspiratĉ.
„DeƔiDumnezeupoatefidreptƔi,înacelaƔitimp,sĉͲl
îndreptĉԑeascĉ pe cel pĉcĉtos prin meritele lui Hristos,
niciun om nuͲƔi poate îmbrĉca sufletul cu veƔmântul
neprihĉnirii lui Hristos, dacĉ practicĉ pĉcate cunoscute sau
îƔi neglijeazĉ îndatoririle. Înainte ca îndreptĉԑirea sĉ poatĉ
avea loc, Dumnezeu pretinde o predare totalĉ a inimii Ɣi,
pentrucaomulsĉpĉstrezeîndreptĉԑirea,trebuiesĉexisteo
ascultare continuĉ, printrͲo credinԑĉ vie Ɣi activĉ, care
lucreazĉpriniubireƔipurificĉsufletul”(1SM366).Predarea
deplinĉ a inimii este, în mod evident, o altĉ condiԑie a
îndreptĉԑirii. Întreaga inimĉ trebuie consacratĉ lui
Dumnezeu, Ɣi nimic nu trebuie reԑinut pentru sine. Trebuie
sĉ luĉm decizia de a înceta definitiv sĉ pĉcĉtuim. Apoi,
pentru a rĉmâne în starea de îndreptĉԑire, urmĉtoarea
condiԑieesteascultarea.Dar,observaԑicĉaceastĉascultare,
nu se realizeazĉ doar prin eforturile noastre, ci vine prin
credinԑa în puterea lui Dumnezeu de a curĉԑi sufletele
noastre. Hotĉrârea de a asculta ne aparԑine întotdeauna.
Cele douĉ condiԑii pentru a primi Ɣi pĉstra îndreptĉԑirea
sunt: predarea Ɣi ascultarea. Fĉrĉ îndeplinirea acestor
condiԑii, nu existĉ îndreptĉԑire, indiferent cât de mult am
pretinde aceasta. Altfel, ne aflĉm în pericolul unei
presupoziԑiifalse,carenuestealtcevadecâtocontrafacere
acredinԑeiadevĉrate.
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Dar,nuesteaceastaoformĉsubtilĉdelegalism,care
facecaascultareasĉdevinĉoparteaîndreptĉԑirii?Suntem
noimântuiԑi,atâtprincredinԑĉ,câtƔiprinfapte?ImaginaԑiͲ
vĉ cĉ vĉ aflaԑi la Cape Canaveral Ɣi asistaԑi la lansarea unei
navespaԑiale.Caresuntcauzeledeterminantecarefacnava
sĉajungĉînspaԑiu?Suntmotoareleputernicecareosusԑin.
Oricât de minuԑioase ar fi pregĉtirile pentru lansare, dacĉ
motoarelenufuncԑioneazĉcorect,nusevaîntâmplanimic.
Dar,dacĉfuncԑioneazĉcorect,navaspaԑialĉvafiînĉlԑatĉîn
spaԑiu,indiferentdacĉlabordseaflĉsaunucineva.Acum,
dacĉ astronauԑii doresc sĉ participe la lansare, trebuie sĉ
întreprindĉ câteva acԑiuni. Ei trebuie sĉ îmbrace anumite
costume, sĉ urce în elevatorul care îi va transporta la
intrareaînnavĉ,apoisĉpĉƔeascĉatentpepunteacareduce
sprepoartĉƔi,înceledinurmĉ,sĉajungĉlalocurilespecial
pregĉtite. Care dintre aceste acԑiuni face ca astronauԑii sĉ
ajungĉ în spaԑiu? Dacĉ motoarele nu funcԑioneazĉ, pot sta
pescaunetreiluni,fĉrĉsĉpĉrĉseascĉplatformadelansare.
Diferitele acte pe care trebuie sĉ le întreprindĉ astronauԑii
pentru a pleca în spaԑiu, nu constituie elementele ce
propulseazĉ zborul, ci condiԑiile necesare unui zbor spaԑial.
Dacĉ sperĉ sĉ cĉlĉtoreascĉ în spaԑiu, trebuie sĉ se
conformeze cu precizie tuturor condiԑiilor. Ce sͲar întâmpla
dacĉastronauԑiiardecidecĉtoateactelepecaretrebuiesĉ
le îndeplineascĉ sunt legaliste, cĉ ar fi mai bine sĉ plece în
spaԑiu, stând confortabil în camerele de control? Este mai
mult decât evident cĉ, dacĉ se doreƔte ca zborul spaԑial sĉ
aibĉ loc, sunt implicate atât cauzele determinante, cât Ɣi
condiԑiile. Trebuie sĉ înԑelegem deosebirea dintre cauzele
determinateƔicondiԑii.
Aceste principii sunt identice cu cele implicate în
îndreptĉԑireaprincredinԑĉ.Careestecauzadeterminantĉa
îndreptĉԑirii noastre? Este predarea, sau ascultarea, sau
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chiar credinԑa? Putem asculta în mod desĉvârƔit urmĉtorii
cincizeci de ani, Ɣi totuƔi sĉ nu fim nici mĉcar cu un
centimetru mai aproape de viaԑa veƔnicĉ. Singura cauzĉ
determinantĉ a îndreptĉԑirii este harul lui Dumnezeu,
manifestat prin moartea ispĉƔitoare a Domnului Hristos pe
cruce. Acesta este locul mântuirii. Dar, dacĉ nu îndeplinim
condiԑiilemântuirii–predareaƔiascultarea–noirefuzĉmsĉ
neaƔezĉmînloculîncaresedesfĉƔoarĉmântuirea,lacruce,
iar mântuirea (altora) va avea loc fĉrĉ noi. Moartea lui
Hristosconstituiecauzadeterminantĉamântuirii,întimpce
predarea Ɣi ascultarea nu au niciun merit, dar fac posibilĉ
mântuirea noastrĉ, produsĉ de cauza determinantĉ.
Mântuirea este determinatĉ de har, nu de ascultare, dar
ascultarea ne aƔeazĉacolo unde putereacruciipoate sĉ ne
lansezeînviaԑaveƔnicĉ.
Este incorect sĉ spunem cĉ mai întâi suntem
îndreptĉԑiԑiƔimântuiԑiƔi,dupĉaceea,ascultareavaurmaîn
mod natural. Ce ar fi dacĉ astronauԑii ar decide sĉ amâne
îndeplinirea condiԑiilor pentru zborul spaԑial, pânĉ dupĉ ce
vor vedea motoarele rachetei propulsând racheta? Dacĉ
dorim sĉ fim îndreptĉԑiԑi, trebuie sĉ coordonĉm în mod
corespunzĉtor cauza determinantĉ Ɣi condiԑiile mântuirii.
Ambelesuntesenԑiale,fiecareînrolulcorespunzĉtor.
Siguranԕamântuirii
Unii spun cĉ noi avem siguranԑa mântuirii, datoritĉ
iubirii necondiԑionate a lui Dumnezeu. Este adevĉrat cĉ
Dumnezeu iubeƔte fiecare fiinԑĉ omeneascĉ în mod
necondiԑionat. De asemenea, este adevĉrat cĉ orice
speranԑĉ pe care o putem avea cu privire la mântuire este
întemeiatĉ pe aceastĉ iubire necondiԑionatĉ. Dar, oare, fiul
risipitor, care fusese înconjurat de iubirea necondiԑionatĉ a
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tatĉluipeîntregulparcursalvieԑiisaleimoraleƔidesfrânate,
avea,înaceaperioadĉdetimp,siguranԑamântuirii?Elputea
fisigurdemântuireapersonalĉ,evident,numaidupĉcesͲa
întors în casa tatĉlui sĉu. Prin urmare, nu este corect sĉ
spunem cĉ putem avea siguranԑa mântuirii datoritĉ iubirii
necondiԑionatealuiDumnezeufaԑĉdenoi.Înceledinurmĉ,
DumnezeulͲaiubitnecondiԑionatƔipeIuda.
Alԑii preferĉ sĉ spunĉ cĉ avem siguranԑa mântuirii,
datoritĉ morԑii lui Hristos pe cruce. Dar aici suntem
confruntaԑi cu aceeaƔi problemĉ. Majoritatea celor pentru
careamuritDomnulHristosnuvorprimiviaԑaveƔnicĉ–nu
vor fi mântuiԑi. Înainte de moartea Sa, Domnul Hristos sͲa
rugatTatĉluisĉͲiiertepeexecutoriiSĉidepĉcatulneƔtiinԑei
cuprivirelaceeacefac.Dar,realitateaestecĉceamaimare
parte dintre cei pentru care sͲa rugat Hristos nu vor fi
mântuiԑi. Este evident faptul cĉ, pentru a avea siguranԑa
mântuiriipersonale,trebuiesĉaibĉloccevamaimult.
Cât de adesea auzim cuvinte de genul celor care
urmeazĉ:Ceeacefacsaunufaceu,nuareniciolegĉturĉcu
faptul cĉ Isus mĉ acceptĉ sau nu. Aceasta este o tragicĉ
eroare în înԑelegerea relaԑiei corecte dintre cauza
determinatĉƔicondiԑiilemântuiriinoastre.Esteadevĉratcĉ
deciziile noastre nu au nicio legĉturĉ cu cauza mântuirii
noastre, dar au legĉturĉ sub toate aspectele cu condiԑiile
mântuirii noastre. Iar noi nu putem fi acceptaԑi de
Dumnezeu,dacĉnusuntîndeplinitecondiԑiilemântuirii.
În mica lucrarea scrisĉ de Ellen White, Credinԑa Ɣi
faptele,paginile15Ͳ28,niseoferĉîndrumĉriexplicite.Acest
punct trebuie sĉ fie bine înԑeles de cĉtre toԑi: Dacĉ Îl
acceptĉmpeDomnulHristoscaRĉscumpĉrĉtor,trebuiesĉͲL
acceptĉmcaDomnƔiConducĉtor.Nuputemaveasiguranԑa
Ɣi deplina încredere în Hristos ca Mântuitor personal, pânĉ
cândnuÎlrecunoaƔtemcaRegeƔipânĉcândnuascultĉmde
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poruncile Lui […]. Voinԑa trebuie adusĉ întrͲo armonie
desĉvârƔitĉ cu voinԑa lui Dumnezeu […] Domnul nu cere
omuluiolucrarepentrurealizareacĉreianuiͲadatputerea
necesarĉ. Partea omului trebuie îndeplinitĉ […]. Asocierea
puterii divine cu agentul uman va fi un succes absolut,
deoarece neprihĉnirea lui Hristos poate înfĉptui totul. Prin
urmare, singurul lucru pe care putem întemeia siguranԑa
mântuiriiesteharulluiDumnezeupentrupĉcĉtosulcarese
predĉ în mâinile Sale. Consacrarea inimii Ɣi ascultarea
constituieînmodclarcondiԑiilenecesaremântuirii.
„TrebuiesĉcâƔtigĉmbiruinԑaasupraeului,rĉstignind
dorinԑele Ɣi poftele lui; apoi, începe unirea sufletului cu
Hristos” (GAG 321). Observaԑi vĉ rog cĉ moartea eului nu
esterezultatulmântuirii;eatrebuiesĉaibĉlocînaintedea
puteaumblacuHristos.Aceastaînseamnĉcĉnupoateexista
niciosiguranԑĉamântuirii,pânĉcândeulnuestepredatpe
deplin lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu Ɣi predarea
noastrĉneaƔeazĉînloculîncareputemaveasiguranԑa.
„CredinԑamântuitoaretrebuieprezentatĉƔiînvĉԑatĉ.
DefiniԑiaacesteicredinԑeînIsusHristospoatefiformulatĉîn
câtevacuvinte:eaesteunactalsufletului,princareîntreaga
fiinԑĉ este încredinԑatĉ pĉzirii Ɣi conducerii lui Isus Hristos.
Princredinԑĉ,sufletulrĉmâneînHristosƔiHristosrĉmâneîn
suflet ca Domn suprem. Credinciosul îƔi consacrĉ sufletul Ɣi
trupul lui Dumnezeu, Ɣi poate spune în siguranԑĉ: Domnul
este în stare sĉ pĉzeascĉ în ziua încercĉrii, ceea ce IͲam
încredinԑat. Toԑi cei care procedeazĉ astfel, vor fi mântuiԑi
pentru viaԑa veƔnicĉ. Sufletul spĉlat în sângele lui Hristos,
îmbrĉcatcuneprihĉnireaLuiƔiconsideratpreԑiosînochiilui
Isus, va avea siguranԑa” (1888 Materials, p.405). Unica
siguranԑĉcuprivirelamântuireconstĉîntrͲoinimĉpredatĉ
ƔiunitĉcuHristoscarelocuieƔteînea.
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Mĉ tem foarte mult cĉ accentul care se pune în
prezent asupra siguranԑei mântuirii, conduce la o siguranԑĉ
nefondatĉ în inimile multor adventiƔti de ziua a Ɣaptea din
zilele noastre. În încercarea disperatĉ de a scĉpa de
vinovĉԑie, nesiguranԑĉ Ɣi legalism, ne agĉԑĉm de orice
învĉԑĉturĉcarearputeasĉneasiguremântuirea.Iubirealui
Dumnezeu, moartea lui Hristos, îndreptĉԑirea atribuitĉ Ɣi
haina neprihĉnirii lui Isus constituie adevĉruri frumoase ale
Evangheliei,pecareSatanaofoloseƔtechiaracumpentrua
atrage sufletele nebĉnuitoare pe calea largĉ a nimicirii.
Dorim cu disperare sĉ ne asigurĉm cĉ suntem mântuiԑi pe
temeiulacestorminunatecauzedeterminantealemântuirii
noastre.SatanaarpreferasĉignorĉmcudesĉvârƔiresausĉ
minimalizĉm condiԑiile esenԑiale ale mântuirii noastre. Dar,
sĉ nu facem nicio confuzie – fĉrĉ îndeplinirea condiԑiilor,
cauzanuvasalvapenimeni.
„Harul ne invitĉ sĉ intrĉm pe porԑile cetĉԑii lui
Dumnezeu,iardreptateaestesatisfĉcutĉînconformitatecu
privilegiiledeplinepecarelearefiecaresufletascultĉtor,în
calitate de membru al familiei regale […]. Dacĉ avem
caracteredeficitare,nuputempĉƔipeporԑilepecareharul
leͲadeschispentruceiascultĉtori,deoarecedreptateastĉla
intrareƔi,tuturorcelorcedorescsĉͲLvadĉpeDumnezeu,le
pretinde sfinԑirea” (RH 13 decembrie, 1892). Fĉrĉ nicio
îndoialĉ, ascultarea Ɣi sfinԑirea constituie cerinԑe pentru
mântuire. Fĉrĉ acestea, nu putem fi mântuiԑi. Prin urmare,
este foarte greƔit sĉ spunem cĉ suntem mântuiԑi pentru cĉ
Dumnezeu ne declarĉ neprihĉniԑi Ɣi cĉ transformarea Ɣi
ascultareasuntdoarrezultatelefaptuluicĉamfostmântuiԑi.
Dacĉ ascultarea este numai un rezultat al mântuirii, atunci
suntem mântuiԑi înainte de a avea loc ascultarea Ɣi suntem
mântuiԑichiarƔiîncazulîncareascultareaestedoarparԑialĉ.
Aceastĉînԑelegerefalsĉaîndreptĉԑiriineoferĉposibilitatea
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sĉ gândim cĉ suntem mântuiԑi, în timp ce continuĉm sĉ
pĉcĉtuimînmodconƔtient.
Credinԕaevanghelicĉ
Bisericile evanghelice reprezintĉ o categorie largĉ în
rândul denominaԑiunilor creƔtine. Acestea împĉrtĉƔesc o
credinԑĉfoarteputernicĉînautoritateaScripturii.Îngeneral,
eleparaficonservatoare,susԑinândstandardemoraleînalte
Ɣi accentuând valorile familiei. Multe dintre bisericile
evanghelice cred întrͲo abordare dispensaԑionalistĉ a
istoriei,concentrânduͲseasupraroluluicheiealluiIsraelƔia
Ierusalimului în viitor, precum Ɣi asupra rĉpirii secrete. Dar
ceamaiimportantĉtrĉsĉturĉacredinԑeievangheliceconstĉ
în concepԑia privitoare la Evanghelie Ɣi modalitatea de a fi
mântuit. Uneori, poziԑia lor a fost greƔit prezentatĉ.
Evanghelicii nu cred cĉ pot fi mântuiԑi fĉcând tot ceea ce
doresc;einuseopunascultĉriiƔibiruinԑeiasuprapĉcatului,
cicredînsfinԑireacareurmeazĉîndreptĉԑirii.
AspectulcheieconstĉînînԑelegereaîndreptĉԑiriiƔia
relaԑiei dintre ascultare Ɣi mântuire. ÎntrͲo lungĉ scrisoare
adresatĉ revistei Ministry (august, 1993), Ray S. Anderson,
profesor de teologie la Fuller Theological Seminary, a
încercat sĉ clarifice poziԑia evanghelicĉ cu privire la
ascultare, motivaԑia Ɣi necesitatea ei […]. Natura ascultĉrii
este foarte importantĉ în teologia evanghelicĉ. Evanghelicii
spuncĉ,dacĉascultareafaԑĉdeporunciesteprivitĉcasemn
al credinԑei care îndreptĉԑeƔte, realizând sfinԑirea, atunci
estelegalism[…].ÎncadrulmariimiƔcĉrievanghelice,potfi
gĉsite persoane care considerĉ cĉ ascultarea faԑĉ de reguli,
rânduieli Ɣi porunci este necesarĉ pentru mântuire. De
asemenea, pot fi gĉsite persoane care cred cĉ ascultarea
esteunsemnalucenicieiƔiunmijlocdeaͲLurmapeIsusca
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MântuitorƔiDomncontemporan.AscultareafaԑĉdeHristos
este angajarea întrͲo viaԑĉ de ucenicie care include
respectarealegiiiubirii,atâtfaԑĉdeDumnezeu,câtƔifaԑĉde
semeni,constituindtemeliatuturorporuncilor.
ProfesorulAndersonconsiderĉînmodclarcĉultima
poziԑie este singura reprezentare corectĉ a credinԑei
evanghelice. Poziԑia evanghelicĉ este aceea cĉ, dacĉ
ascultarea constituie un semn al faptului cĉ îndreptĉԑirea a
avutloc,sau,dacĉascultareaesteprivitĉcaonecesitateîn
vedereamântuirii,atunciamcĉzutînlegalism.Ascultareanu
este un semn al îndreptĉԑirii Ɣi nicio necesitate în vedere
mântuirii, ci este un semn al uceniciei Ɣi al faptului cĉ Îl
urmĉmînmodrealpeHristos.
Probabil cĉ cea mai bunĉ modalitate de a înԑelege
aceastĉ poziԑie este aceea de a o formula invers. Dacĉ nu
pĉzim poruncile lui Dumnezeu, unde ne vom afla? Dacĉ nu
suntemascultĉtori,atuncinusuntemniƔtebuniucenici–nu
suntem martori ai lui Hristos. Un ucenic – un urmaƔ al lui
Hristos – este un bun ucenic, numai dacĉ este ascultĉtor.
Dacĉ nu suntem ascultĉtori, mĉrturia noastrĉ este grav
compromisĉ. În aceastĉ situaԑie, succesul nostru în calitate
deambasadoriaiDomnuluiHristosînlumeestespulberatîn
ceamaimareparte.Dar,oaremaisuntemnoiîndreptĉԑiԑiƔi
atunci când nu suntem ascultĉtori? Credinԑa evanghelicĉ
spune,Da.Ascultareanureprezintĉunsemnalîndreptĉԑirii
Ɣi nicio necesitate pentru mântuire. Dacĉ suntem
neascultĉtori, este posibil sĉ nu fim niƔte buni martori sau
niƔte buni ucenici, dar neascultarea nu afecteazĉ calitatea
noastrĉdeîndreptĉԑiԑiprincredinԑĉ–decisuntemmântuiԑi.
Credinԑa evanghelicĉ spune cĉ tot ceea ce este
necesar pentru mântuire, este sĉ fim declaraԑi îndreptĉԑiԑi,
iar experimentarea îndreptĉԑirii constituie rezultatul
mântuiriidejaasigurateƔiaparԑinemaidegrabĉdomeniului
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sfinԑirii. Credinԑa evanghelicĉ susԑine cĉ ascultarea nu este
delococondiԑieamântuirii.
Deosebirea dintre credinԑa evanghelicĉ Ɣi cea
adventistĉ (biblicĉ) este pur Ɣi simplu aceasta. Credinԑa
evanghelicĉ spune cĉ ascultarea nu este un semn al
îndreptĉԑirii sau o condiԑie a mântuirii, dareste un semn al
uceniciei. Credinԑa adventistĉ spune cĉ ascultarea este un
semn al îndreptĉԑirii Ɣi o condiԑie a mântuirii. Credinԑa
evanghelicĉ susԑine cĉ sfinԑirea urmeazĉ dupĉ îndreptĉԑire,
darnumaicarezultatalacesteia,nucaparteaaprocesului
mântuirii. Mai mult, nici mĉcar nu este necesar ca sfinԑirea
sĉ fie realizatĉ vreodatĉ pe deplin în aceastĉ viaԑĉ. Cu alte
cuvinte, sfinԑirea desĉvârƔitĉ este imposibilĉ, atât timp cât
trĉimîntrͲolumecĉzutĉƔiavemonaturĉcĉzutĉ.
Probabilcĉoilustraԑienevaajutasĉînԑelegemmai
bine aceastĉ deosebire. Credinԑa adventistĉ spune cĉ dacĉ
cinevaînԑelegeadevĉrulcuprivirelaSabatƔiesteconvinsde
el, pĉzirea Sabatului constituie o necesitate în vederea
mântuirii. Pĉzirea Sabatului nu constituie o cauzĉ
determinantĉ sau un merit pentru mântuire, dar este
absolut esenԑialĉ în vederea acesteia. Credinԑa evanghelicĉ
spune cĉ pĉzirea Sabatului nu este o condiԑie a mântuirii
noastre,chiardacĉesteînԑeleasĉînmodcorect.Chiardacĉ
pĉzireaSabatuluinepoatefaceniƔteuceniciƔiniƔtemartori
pentru Hristos mai buni, noi suntem mântuiԑi Ɣi fĉrĉ ea.
Acestaestemotivulpentrucaremulԑievanghelicicare,deƔi
înԑeleg aspectele referitoare la Sabatul zilei a Ɣaptea Ɣi la
transferarea de cĉtre autoritatea omeneascĉ a respectului
cuvenit Sabatului asupra duminicii, nu sunt dispuƔi sĉ
înceapĉ sĉͲl pĉzeascĉ, deoarece nu are legĉturĉ cu
mântuirea. Ei nu cred cĉ este necesar sĉ pĉzeƔti Sabatul
pentru a fi mântuit. Dacĉ pĉzirea Sabatului este doar un
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semnaluceniciei,atuncipoateaƔteptapânĉmaitârziu,când
vafimaiconvenabilĉ.
În realitate, ascultarea este atât rezultatul, cât Ɣi
condiԑia mântuirii noastre. Dacĉ încercĉm sĉ separĉm
rezultatul de condiԑie; dacĉ spunem cĉ ascultarea nu
contribuie cu nimic la mântuirea noastrĉ; dacĉ spunem cĉ
putem fi mântuiԑi având pĉcate nemĉrturisite, de fapt
spunem cĉ legea lui Dumnezeu nu ne obligĉ la nimic Ɣi nu
esteocondiԑieamântuirii.Aspunecĉascultareanuesteo
condiԑie a mântuirii, reprezintĉ o mare loviturĉ la adresa
autoritĉԑii lui Dumnezeu. Aceastĉ poziԑie îi conduce pe
oameni la încĉlcarea legii lui Dumnezeu, în aceeaƔi mĉsurĉ
caƔicândarfirĉzvrĉtiԑiîmpotrivaei.
Ca sĉ rezumĉm, îndreptĉԑirea constituie, atât
declararea iertĉrii, cât Ɣi transformarea naƔterii din nou,
ambele, înfĉptuite de Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu Ɣi
moartea Domnului Hristos sunt cauza determinantĉ a
mântuirii noastre, în timp ce ascultarea de poruncile lui
Dumnezeu reprezintĉ condiԑia mântuirii noastre. Putem
aveaasigurareamântuirii,numaidacĉinimanoastrĉestepe
deplin predatĉ lui Dumnezeu. În lucrarea mântuirii, totul
vine din partea lui Dumnezeu, dar, înainte ca mântuirea sĉ
devinĉ o experienԑĉ personalĉ în ceea ce ne priveƔte, El
aƔteaptĉacordulͲalegereanoastrĉ.
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Dezbateriactualecuprivirelasfinԑireaprincredinԑĉ

ÎndreptĉԑireaƔisfinԑireasunttermeniifolosiԑipentru
adescriedouĉfazealeexperienԑeimântuirii.Pentrucelcare
doreƔtesĉfiemântuitprinmoarteaispĉƔitoareaDomnului
Isus Hristos, înԑelegerea relaԑiei dintre cele douĉ faze,
precum Ɣi relaԑia dintre acestea Ɣi propria lui stare, este
crucialĉ.Careesterolulsfinԑiriiînexperienԑamântuirii?Din
rĉspunsul la aceastĉ întrebare, se nasc douĉ evanghelii
diferite.Sĉexaminĉmmaiîntâidovezileinspiratecuprivire
la sfinԑire, iar apoi vom examina câteva dintre dezbaterile
careaulocînAdventismulcontemporan.
Sfinԕireaatribuitĉ
1Corinteni 6:11 exprimĉ cu privire la sfinԑire câteva
gânduri care nu sunt prea des luate în considerare. „bi aƔa
eraԑiuniidinvoi!Daraԑifostspĉlaԑi,aԑifostsfinԑiԑi,aԑifost
socotiԑineprihĉniԑi,înNumeleDomnuluiIsusHristos,Ɣiprin
Duhul Dumnezeului nostru”. Cel care este spĉlat de pĉcat,
careafostcurĉԑitprinsângeleluiIsusƔiînfĉԑiƔatînaintealui
Dumnezeu ca fiind îndreptĉԑit Ɣi iertat, este de asemenea
sfinԑit, chiar prin acelaƔi act. Una dintre semnificaԑiile
cuvântului „sfinԑit” este aceea de a dedica, de a pune
deoparte ceva sau pe cineva, pentru un scop sfânt. Când
suntem îndreptĉԑiԑi Ɣi sfinԑiԑi, noi suntem puƔi deoparte
pentru a împlini voia Dumnezeu. El nu ne priveƔte aƔa cum
am fost, îmbrĉcaԑi în hainele murdare ale pĉcatului, ci aƔa
cum suntem, îmbrĉcaԑi în haina curatĉ a neprihĉnirii lui
Hristos. Noi suntem declaraԑi sfinԑi Ɣi consacraԑi pentru
sfinԑire, prin aceeaƔi experienԑĉ în care suntem declaraԑi
îndreptĉԑiԑiƔiiertaԑidepĉcate.Înacestsens,tâlharuldepe
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crucenuafostdoarîndreptĉԑit,ciƔisfinԑit,deoarecefusese
pusdeopartepentrusfinԑire.
În Faptele Apostolilor 26,18, pe drumul Damascului
DomnulIsusîispuneluiPavel:„casĉledeschiziochii,sĉse
întoarcĉdelaîntunericlaluminĉ,ƔidesubputereaSatanei
laDumnezeu;Ɣisĉprimeascĉ,princredinԑaînMine,iertarea
de pĉcate Ɣi moƔtenirea împreunĉ cu cei sfinԑiԑi”. Misiunea
pe care iͲa datͲo Dumnezeu lui Pavel a fost aceea de a le
vesti neamurilor iertarea pĉcatelor Ɣi mântuirea. Dacĉ
neamurilesͲarfiîntorslaDumnezeu,arfifostdeclaraԑisfinԑi
princredinԑaînDomnulHristos.

În momentul convertirii, Dumnezeu nu ne atribuie
doar îndreptĉԑirea ci Ɣi sfinԑirea. Noi suntem dedicaԑi sau
puƔi deoparte pentru sfinԑire, iar Dumnezeu ne priveƔte în
lumina caracterului sfânt al lui Isus Hristos. Ca urmare,
putem avea siguranԑa deplinĉ a mântuirii. Se spune adesea
cĉ aceastĉ evanghelie ne rĉpeƔte siguranԑa mântuirii, dar
estecutotulgreƔit.CândinimaestepredatĉluiDumnezeuƔi
purtĉm haina neprihĉnirii lui Hristos, noi avem o pace Ɣi o
asiguraredeplinĉ,continuândsĉcreƔtemînHristos.
SfinԕireaîmpĉrtĉƔitĉ
1Tesaloniceni 4:1,3 este prezentat un aspect mai
familiar al sfinԑirii: „Încolo, fraԑilor, fiindcĉ aԑi învĉԑat de la
noicumsĉvĉpurtaԑiƔisĉfiԑiplĉcuԑiluiDumnezeu,ƔiaƔaƔi
faceԑi,vĉrugĉm,ƔivĉîndemnĉmînNumeleDomnuluiIsus,
sĉ sporiԑi tot mai mult în privinԑa aceasta […]. Voia lui
Dumnezeuestesfinԑireavoastrĉ”.Sfinԑireaesteoexperienԑĉ
progresivĉ, în care înԑelegem din ce în ce mai bine voia lui
Dumnezeu, iar caracterul se dezvoltĉ în conformitate cu
aceasta.
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„Noitoԑiprivimcufaԑadescoperitĉ,caîntrͲooglindĉ,
slavaDomnului,ƔisuntemschimbaԑiînacelaƔichipalLui,din
slavĉînslavĉ,prinDuhulDomnului”(2Corinteni3:18).Când
petrecem timp cu Dumnezeu, înԑelegem din ce în ce mai
bine slava Lui, Ɣi devenim tot mai asemĉnĉtori cu El din
punct de vedere al caracterului. Cu cât petrecem mai mult
timpînprezenԑaluiDumnezeu,cuatâtviaԑanoastrĉreflectĉ
maimultsfinԑeniaLui.
AƔacumexistĉdouĉfazealeîndreptĉԑirii,atribuirea
Ɣi împĉrtĉƔirea, sau declararea Ɣi transformarea, tot astfel
existĉ douĉ faze ale sfinԑirii, declararea Ɣi dezvoltarea sau
maturizarea.Primafazĉesteatribuitĉprindeclarare;ceade
adouaesteîmpĉrtĉƔitĉprintrĉire.Esteincorectsĉspunem
cĉ îndreptĉԑirea constituie singura parte esenԑialĉ a
mântuirii,pemotivulcĉDumnezeunedeclarĉneprihĉniԑi,în
timpcesfinԑireaocupĉunlocsecundardeoarecereprezintĉ
lucrareanoastrĉ.
„ViaԑanoastrĉpoatefidesĉvârƔitĉînfiecarestadiual
maturizĉrii; chiar dacĉ planul lui Dumnezeu este împlinit
pentru noi, va continua sĉ existe o creƔtere neîntreruptĉ”
(COL 65). „Sfinԑirea este o stare exterioarĉ Ɣi interioarĉ; o
stareîncaresuntemsfinԑiînDomnul,fĉrĉniciorezervĉ,nu
doar formal, ci în realitate. Fiecare gând necurat, fiecare
poftĉ pĉtimaƔĉ, despart sufletul de Dumnezeu; deoarece
DomnulHristosnupoateaƔezaniciodatĉmantianeprihĉnirii
peumeriiunuipĉcĉtos,pentruaͲiacoperidiformitĉԑile(Our
HighCalling,p.214).Credcĉesteimportantsĉobservĉmcĉ
noi nu creƔtem spre sfinԑire, ci creƔtem în sfinԑire. Noi
progresĉm în mod continuu în maturitate, începând din
starea de sfinԑiԑi în care suntem aƔezaԑi la convertire. Atât
timpcâtnuîngĉduimcapĉcatulsĉneseparedeDumnezeu,
vomcontinuasĉcreƔtemînsfinԑire.
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„Sfinԑirea lui Pavel a însemnat un conflict neîncetat
cueul.Elspunea:„Zidezi,eumor”.VoinԑaƔidorinԑeleluise
aflauzideziînconflictcudatoriaƔivoialuiDumnezeu.Înloc
deurmaînclinaԑiei,elîmplineavoialuiDumnezeu,oricâtde
neplĉcutĉ ar fi fost Ɣi oricât de mare era suferinԑa produsĉ
firiilui”(Mĉrturii,vol.4,p.299).Naturacĉzutĉnudisparela
convertire, iar experienԑa sfinԑirii provoacĉ în fiecare zi
moartea dorinԑelor Ɣi tendinԑelor egoiste. Probabil cĉ este
importantsĉobservĉmaici,cĉdorinԑeleƔiînclinaԑiilefireƔti
suntispite,nupĉcate,chiardacĉrĉmâncunoidelanaƔtere
Ɣipânĉlamoarte.IdeeaesenԑialĉestepurƔisimpluaceeacĉ
trebuie sĉ murim zilnic faԑĉ de înclinaԑiile Ɣi dorinԑele
noastre fireƔti. Astfel, vom avea siguranԑa mântuirii, chiar
dacĉ este posibil ca teologia aceasta sĉ nu fie pe deplin
înԑeleasĉ. Natura noastrĉ egoistĉ trebuie crucificatĉ în
fiecare zi printrͲo nouĉ consacrare faԑĉ de Domnul.
Neascultarea Ɣi faptele egoiste nu sunt niciodatĉ o parte a
sfinԑiriiƔi,pentruapĉstrastareadesfinԑire,trebuierespinse
înfiecarezi.
„NumaiDomnulHristosnepoateajutaƔinepoateda
biruinԑa.Hristostrebuiesĉfietotulpentrunoi.Eltrebuiesĉ
locuiascĉ în inimĉ, viaԑa Lui trebuie sĉ pĉtrundĉ fiinԑa
noastrĉasemeneasângeluicarecirculĉprinvene.DuhulSĉu
trebuie sĉ fie pentru noi o putere de viaԑĉ care ne va
determina sĉͲi îndemnĉm Ɣi pe ceilalԑi sĉ devinĉ sfinԑi,
asemenea lui Hristos (58C 1144). Este absolut crucial sĉ
înԑelegem cĉ sfinԑirea nu reprezintĉ niƔte fapte bune care
sunt ale noastre bune sau parԑial ale noastre Ɣi parԑial ale
haruluiluiDumnezeu.SfinԑireaestelucrarealuiDumnezeu,
delaînceput,pânĉlasfârƔit.Harul,putereaƔineprihĉnirea
Luisuntprimiteîndardecĉtreuceniculuiascultĉtor.Partea
noastrĉ este aceea de a ne aƔeza voinԑa de partea lui
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Dumnezeu Ɣi de a împlini acele condiԑii care permit
revĉrsareacontinuĉaharuluiSĉuasupranoastrĉ.
În îndreptĉԑire, partea noastrĉ este sĉ credem în
Dumnezeu, sĉ alegem sĉͲI slujim, sĉ încredinԑĉm totul
conducerii Sale Ɣi sĉ ne mĉrturisim pĉcatele. Partea lui
Dumnezeuesteaceeasĉneierte,sĉnedeclaredrepԑi,sĉne
dezbrace de hainele murdare ale pĉcatului acumulat deͲa
lungul anilor Ɣi sĉ creeze o nouĉ fiinԑĉ, ale cĉrei valori Ɣi
dorinԑe sunt total diferite de cele ale „omului vechi”. În
sfinԑire, partea noastrĉ este sĉ alegem ascultarea de
poruncile lui Dumnezeu, sĉͲI predĉm zilnic firea noastrĉ
cĉzutĉ Ɣi slabĉ Ɣi sĉ îndeplinim tot ceea ce Dumnezeu face
posibil în viaԑa noastrĉ. Partea lui Dumnezeu este sĉ ne
declare sfinԑi, sĉ locuiascĉ în mod neîncetat în noi, sĉ
confereputeredorinԑeinoastredeaîmpliniceeaceamales
Ɣi sĉ ne dea capacitatea Ɣi tĉria deͲL asculta în toate
domeniile în care El cere ascultare. Dumnezeu ne face
întotdeauna în stare sĉ împlinim poruncile pe care le dĉ.
Ideea este cĉ: la fel ca îndreptĉԑirea, sfinԑirea este numai
princredinԑĉ;nuprincredinԑĉplusfapte.

Ceputemspunedespre
efortulomenesc?

Unii au sugerat cĉ în îndreptĉԑire, nu este implicat
niciunefortomenesc,întimpceînsfinԑireesteimplicatmult
efort omenesc. Din acest motiv, doar îndreptĉԑirea are
valoaremântuitoare,iarsfinԑireaesteocombinareaharului
lui Dumnezeu cu faptele omeneƔti, Ɣi nu poate fi altceva
decât un rod al mântuirii. Realitatea este cĉ, atât în
îndreptĉԑire,câtƔiînsfinԑire,esteimplicatexactacelaƔigen
deefortomenesc.
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„Lupta noastrĉ este cea mai mare luptĉ care a fost
purtatĉvreodatĉdecĉtreomƔianume–capitulareaeuluiîn
faԑa voinԑei lui Dumnezeu, supunerea inimii faԑĉ de
suveranitateaiubirii....BiruinԑanuestecâƔtigatĉfĉrĉmultĉ
rugĉciune fierbinte Ɣi fĉrĉ umilirea eului la fiecare pas.
Voinԑanoastrĉnutrebuieobligatĉsĉcooperezecuslujitorii
divini,citrebuiesĉsesupunĉdebunĉvoie”(Cugetĉridepe
Muntele fericirilor, p.141Ͳ 142). Împotrivirea inimii fireƔti,
carenuvreasĉcapituleze,necesitĉoluptĉintensĉ,careva
avea loc înainte de supunerea voinԑei noastrĉ faԑĉ de
Dumnezeu. Aceastĉ luptĉ se desfĉƔoarĉ înainte de
îndreptĉԑireƔidenaƔteredinnou.Esteunconflictinterior,în
carenoidorimsĉpĉrĉsimslujireaSataneipentruaͲIslujilui
Hristos, iar aceasta implicĉ un efort dureros. Atât
îndreptĉԑirea, cât Ɣi sfinԑirea, implicĉ o luptĉ contra
egoismuluiƔiamândriei.Atâtîndreptĉԑirea,câtƔisfinԑirea,
suntdoarprincredinԑĉ,darniciunadintreelenuarelocfĉrĉ
efort.
„Renunԑarea la propria lor voinԑĉ, reprezentatĉ,
probabil,depracticileƔilucrurilepreferate,necesitĉunefort
pe care mulԑi ezitĉ sĉͲl facĉ, se poticnesc Ɣi dau înapoi.
TotuƔi, aceastĉ luptĉ trebuie dusĉ de fiecare inimĉ cu
adevĉratconvertitĉ […].Trebuie sĉ câƔtigĉm biruinԑa asupra
eului, sĉ crucificĉm poftele Ɣi preferinԑele noastre; iar apoi
începeunireasufletuluicuHristos.Dupĉceafostrealizatĉ,
aceastĉ unire poate fi pĉstratĉ numai printrͲun efort
continuu, stĉruitor Ɣi dureros” (Mĉrturii, vol.5. p.47Ͳ48).
Observaԑi cĉ acest efort survine înainte de a începe
umblareanoastrĉcuDomnulHristosƔinaƔtereadinnou,iar
pentru pĉstrarea umblĉrii noastre cu Hristos, în procesul
creƔterii,estenevoiedeunefortƔimaimare.Indiferentdacĉ
este vorba de îndreptĉԑire sau de sfinԑire, predarea
constituie o luptĉ pe viaԑĉ Ɣi pe moarte, pentru cĉ eul nu
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vrea sĉ moarĉ. Continuarea luptei de supunere a eului
necesitĉcelmaimareefort.Efortulomenescesteopartea
procesuluimântuirii,delaînceput,pânĉlasfârƔit.SͲarputea
dovedi cĉ înainte de îndreptĉԑire, poate fi necesar un efort
chiarmaimaredecâtînsfinԑire,dupĉceDumnezeuacreat
deja o inimĉ nouĉ, prin naƔterea din nou. Adevĉrata luptĉ
este aceea de a preda voinԑa lui Dumnezeu. Cel mai mare
efort care va fi exercitat vreodatĉ în aceastĉ lume, este
efortul de a fi îndreptĉԑit prin credinԑĉ. Pericolul efortului
omenesc apare când încercĉm sĉ câƔtigĉm mântuirea
urmândmetodeomeneƔti,saucândîncercĉmsĉîndeplinim
partea lui Dumnezeu în lucrarea mântuirii, folosind
capacitĉԑilenoastreomeneƔti.
Estesfinԕireaunrezultatalmântuirii?
A ajuns aproape un obicei sĉ se spunĉ cĉ sfinԑirea
este un rod al Evangheliei. Cu alte cuvinte, noi am fost
mântuiԑinumaiprinîndreptĉԑire,iarsfinԑireaesterezultatul
acestui fapt. Odatĉ realizatĉ mântuirea noastrĉ, „de acum
înainte”, urmeazĉ procesul sfinԑirii, care dureazĉ pânĉ la
sfârƔitulvieԑii.
AceastĉperspectivĉafostexprimatĉcuclaritateîntrͲ
o carte recentĉ, Beyond Belief, scrisĉ de Jack Sequiera.
„Evangheliaobiectivĉ(neprihĉnirealuiHristosatribuitĉ)este
ceea ce ne face vrednici pentru cer – atât acum, cât Ɣi în
timpul judecĉԑii. Evanghelia subiectivĉ (neprihĉnirea lui
Hristos împĉrtĉƔitĉ) nu contribuie la calificarea noastrĉ
pentru cer; ci dovedeƔte realitatea atribuirii neprihĉnirii lui
Hristos în viaԑa noastrĉ” (p.36). „Îndreptĉԑirea constituie
întreaga neprihĉnire a lui Hristos, pe care El a pregĉtitͲo
pentrunoiƔi,prinurmare,casĉfimvrednicipentrucer,nu
ni se mai cere nimic altceva” (p.103). „Neprihĉnirea lui
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Dumnezeu, (îndreptĉԑirea) realizatĉ în Hristos pentru toԑi
oamenii, deԑine întregul merit. Aceasta, Ɣi numai aceasta,
constituietotceeacenefacevrednicipentrucer,acumƔiîn
timpul judecĉԑii. Pe de altĉ parte, neprihĉnirea pe care
Dumnezeu o realizeazĉ în noi, nu are nicio valoare
mântuitoare”(p.170).„NoidescriemceldeͲaldoileaaspect
al mântuirii – Evanghelia subiectivĉ – ca fiind neprihĉnirea
lui Hristos împĉrtĉƔitĉ. Aceasta este dovada faptului cĉ
neprihĉnirealuiHristosafostcuadevĉratatribuitĉînviaԑĉ.
Eanucontribuie,niciînceamaimicĉmĉsurĉ,lacalificarea
noastrĉpentrucer;eamĉrturiseƔte,saudemonstreazĉceea
ceestedejavalabilcuprivirelanoiînHristos.Neprihĉnirea
împĉrtĉƔitĉ nu ne face vrednici pentru cer” (p.32).
„Evanghelia credinԑei plus fapte, sau îndreptĉԑire plus
sfinԑire,constituiemiezulteologieiromanoͲcatolice.Aceasta
esteoformĉsubtilĉdelegalism”(p.25).
Aici, îndreptĉԑirea este echivalatĉ cu credinԑa, iar
sfinԑirea este echivalatĉ cu faptele. Din aceastĉ cauzĉ,
sfinԑirea (neprihĉnirea împĉrtĉƔitĉ) nu poate ocupa niciun
loc în procesul mântuirii. Ea poate începe doar dupĉ ce
mântuireanoastrĉafostrealizatĉprinîndreptĉԑire.Sfinԑirea
nu face decât sĉ dovedeascĉ mântuirea; ea nu poate fi o
parteaprocesuluimântuirii.Cualtecuvinte,esteunrezultat
almântuirii,nuocondiԑieaacesteia.
Sĉ citim mai întâi în 2 Tesaloniceni 2,13. „Noi însĉ,
fraԑipreaiubiԑideDomnul,trebuiesĉmulԑumimtotdeauna
lui Dumnezeu pentru voi, cĉci de la început Dumnezeu vͲa
ales pentru mântuire, în sfinԑirea Duhului Ɣi credinԑa
adevĉrului”. Nimic din ceea ce scrie aici, nu menԑioneazĉ
ceva despre mântuirea prin îndreptĉԑire. Cele douĉ condiԑii
alemântuiriisuntsfinԑireaƔicredinԑa.Noisuntemmântuiԑi
prinsfinԑire.1Petru1,2adaugĉ:„DupĉƔtiinԑamaidinaintea
lui Dumnezeu Tatĉl, prin sfinԑirea lucratĉ de Duhul, spre
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ascultarea Ɣi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul Ɣi
pacea sĉ vĉ fie înmulԑite”. Cât de tragic este faptul cĉ
moartea ispĉƔitoare a Domnului Hristos Ɣi lucrarea Duhului
Sfântaufostseparate,astfelîncât(aƔacumspununii)sĉfim
îndreptĉԑiԑi prin lucrarea lui Hristos Ɣi sfinԑiԑi prin lucrarea
DuhuluiSfânt.RealitateaestecĉlucrarealuiHristosƔiaceea
aDuhuluiSfântsuntimplicate,atâtînîndreptĉԑire,câtƔiîn
sfinԑire.NiciunadintreacesteanuestemaiimportantĉƔimai
necesarĉdecâtcealaltĉ.
„Singura temelie a speranԑei noastre se regĉseƔte în
atribuireaneprihĉniriiluiHristosƔiînlucrareaDuhuluiSĉuîn
Ɣiprinnoi” (CaleacĉtreHristos,p.63Ͳ original).Dacĉunica
noastrĉsperanԑĉesteneprihĉnireaatribuitĉƔineprihĉnirea
lĉuntricĉ,atunci,înprocesulmântuiriinoastre,avemnevoie,
atâtdeîndreptĉԑire,câtƔidesfinԑire.
„Prin credinԑa în numele Meu, El vĉ va oferi atât
sfinԑirea atribuitĉ, cât Ɣi sfinԑirea ca stare, care vĉ vor face
potriviԑipentrulucrareaLui,întrͲolumeapĉcatuluiƔivĉvor
face vrednici pentru moƔtenirea veƔnicĉ a împĉrĉԑiei Sale”
(Signs of the Times, 18 iunie, 1896). Vĉ rog sĉ observaԑi
expresia „vĉ vor face vrednici”. Sfinԑirea ne face vrednici
pentruunlocîncer.Comparaԑiaceastacudeclaraԑiacitatĉ
anterior, în care se afirma cĉ, pentru a fi fĉcuԑi vrednici sĉ
intrĉm în cer, nu este necesar nimic altceva decât
îndreptĉԑirea, Ɣi cĉ neprihĉnirea împĉrtĉƔitĉ nu contribuie
câtuƔi de puԑin la aceasta. Aici ne aflĉm în faԑa unei
contradicԑiievidente.
„PrinlucrareaDuhuluiSfânt,creƔtinulestesfinԑitprin
adevĉrƔipregĉtitsĉintreîncurԑilecerului,deoareceHristos
lucreazĉ înĉuntrul nostru, iar neprihĉnirea Lui ne este
atribuitĉ. Fĉrĉ aceastĉ experienԑĉ, niciun suflet nu va fi
recomandat pentru cer. Dacĉ influenԑa Duhului Ɣi a
neprihĉnirii lui Hristos, nu ne vor pregĉti pentru atmosfera
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sfântĉacerului,noinuvomfifericiԑiacolo”(1SM395).„[…]
nimeninuvafirecomandatpentrumoƔtenireacerului,dacĉ
nu a fost eliberat de pĉcat, curĉԑat, înnobilat, înĉlԑat Ɣi pe
deplinsfinԑit”(SignsoftheTimes,2mai,1892).
Sfinԑirea este lucrarea interioarĉ a lui Hristos Ɣi a
DuhuluiSfânt,carenepregĉteƔte,nerecomandĉƔineface
vrednici pentru cer. Fĉrĉ o sfinԑire deplinĉ, nu suntem
recomandaԑi pentru cer. În câte alte feluri ar putea fi
formulatĉaceastĉidee?Înmodevident,sfinԑireaconstituie
oparteaprocesuluimântuirii;esteunfactordeterminant,Ɣi
nu doar un rezultat al mântuirii. A crede cĉ sfinԑirea nu
constituie o parte a evangheliei, înseamnĉ a ignora câteva
declaraԑiiinspiratefoarteclare.
Întrebareacarerĉmâneeste:Conteazĉchiaratâtde
mult dacĉ considerĉm sfinԑirea ca parte a mântuirii, sau ca
rezultat – rod – al acesteia? Sĉ ne imaginĉm un pom care
face mere. Nu toate merele sunt de cea mai bunĉ calitate.
Unelepotaveaviermi,potfimicisaudiforme,darcelemai
multe sunt mari Ɣi gustoase. Vom considera noi cĉ pomul
este atât de nesatisfĉcĉtor, încât sĉ ne gândim cĉ ar trebui
sĉͲl tĉiem? Sau, pur Ɣi simplu, vom ignora merele rele,
gândinduͲnecĉ,atâttimpcâtproducedestuldemultemere
bune, pomul ar putea sĉ rĉmânĉ? Atât timp cât seva
hrĉnitoarenuesteîmpiedicatĉsĉcirculedelarĉdĉcinĉspre
roade, pomul continuĉ sĉ fie sĉnĉtos Ɣi puternic. Viitorul
pomului nu este hotĉrât datoritĉ câtorva mere rele, ci
datoritĉvitalitĉԑiidinĉuntru.
Dacĉ îndreptĉԑirea reprezintĉ rĉdĉcina mântuirii, iar
sfinԑirearodulmântuirii,ceînseamnĉaceasta?Înseamnĉcĉ
îndreptĉԑirea constituie elementul crucial al mântuirii, care
decide dacĉ o persoanĉ este pierdutĉ sau salvatĉ. Sfinԑirea
reprezintĉceeaceapareînviaԑĉ,dupĉcemântuireaafost
realizatĉ. Este inevitabil ca unele dintre aceste roade sĉ nu
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fie de cea mai bunĉ calitate. Probabil cĉ ne mai pierdem
cumpĉtuldestuldefrecvent,sauneîngĉduimcompĉtimirea
desine,sauînclinaԑiadeavorbiderĉucâtepuԑin,saupurƔi
simplu egoismul. Aceste roade ale sfinԑirii au viermi Ɣi
neplĉcute la gust, dar nu au nicio legĉturĉ cu sĉnĉtatea, în
ansamblu, a pomului mântuirii. Atât timp cât îndreptĉԑirea
este intactĉ Ɣi funcԑionalĉ, ne permitem sĉ tolerĉm câteva
roade rele. Poate cĉ roadele rele – pĉcatele – vor dispare
dacĉ le acordĉm suficient timp. Atât timp cât suntem
îndreptĉԑiԑi, suntem mântuiԑi, chiar dacĉ experienԑa sfinԑirii
esteinconsecventĉ,apareƔidispare,înraportcutensiunile
zilei.Dacĉsfinԑireaestenumaiunrodalevangheliei,atunci
nuesteesenԑialĉînmântuire.EstefrumossĉoaiƔiprobabil
cĉvaapare,darnuestenecesarĉpentruafimântuit.Simplu
spus,îndreptĉԑireamântuieƔte,darsfinԑireanumântuieƔte.
Pe de altĉ parte, dacĉ sfinԑirea ca stare constituie o
parte a procesului mântuirii Ɣi nu doar un rod al acestuia,
atunci este esenԑialĉ, atât pentru mântuirea în sine, cât Ɣi
pentru a avea relaԑie mântuitoare cu Dumnezeu. Moartea
zilnicĉfaԑĉdeeu,nuesteunrodpotenԑialalmântuirii,cio
parteindispensabilĉaacesteia.Eanuselimiteazĉdoarlao
apariԑie,posibilĉcândva,maitârziu.
Existĉroadealemântuirii,pecareestebinesĉleaiîn
viaԑĉ, dar care nu au nicio legĉturĉ cu statutul de mântuit.
Este posibil ca emoԑiile noastre sĉ nu fie întotdeauna
marcate de voioƔie, pace Ɣi speranԑĉ. Este posibil sĉ nu
simԑim plĉcerea de a vorbi în public, de a bate la uƔile
vecinilorsaudeaconduceungrupdediscuԑii.Toateacestea
reprezintĉ roade sau rezultate ale faptului de a fi mântuit.
Mântuireaneesteasiguratĉ,chiardacĉînviaԑanoastrĉ,nu
seobservĉniciunuldintreacesteroade.DacĉÎipermitemlui
DumnezeusĉͲbicontinuelucrareaînviaԑanoastrĉ,poatecĉ
unele,sautoateacesteroadesevordezvoltaînnoi,iarnoi
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vom fi mulԑumitori pentru aceasta. Dar ele nu au nicio
legĉturĉ cu îndreptĉԑirea sau starea noastrĉ de oameni
mântuiԑi. Dacĉ avem rĉbdare, roadele vor apare. Dacĉ
locomotiva merge bine, vagoanele vin dupĉ ea. Nu trebuie
sĉ petrecem atât de mult timp îngrijorânduͲne pentru
vagoane. Chiar dacĉ sentimentele noastre nu sunt cele pe
care le dorim, putem Ɣti cĉ suntem îndreptĉԑiԑi Ɣi drepԑi în
ochiiluiDumnezeu.
DarsimԑĉminteleƔiabilitĉԑilenaturalenusuntacelaƔi
lucrucusfinԑireacastareavieԑii.Primelenusuntesenԑiale
pentru mântuire, dar sfinԑirea este absolut necesarĉ. Fĉrĉ
sfinԑire,nuÎlvomvedeapeDumnezeu.Sfinԑireaesteatâto
însuƔireatribuitĉ,câtƔioexperienԑĉtrĉitĉ.Dacĉnutrĉimo
viaԑĉ sfântĉ, nu suntem mântuiԑi. A crede cĉ sfinԑirea este
numai un rod al mântuirii, înseamnĉ a crede cĉ aceasta
reprezintĉ doar un accesoriu al mântuirii Ɣi cĉ putem fi
mântuiԑi fĉrĉ a avea o experienԑĉ deplinĉ a ei. Dar aceastĉ
concepԑie este spulberatĉ de nenumĉrate declaraԑii
inspirate. Sfinԑirea constituie o parte necesarĉ a mântuirii.
ÎndreptĉԑireaƔisfinԑireaaparԑinunuiaƔiaceluiaƔiproces.A
leseparaƔiafacecaunasĉfieconsideratĉmaiimportantĉ
decâtcealaltĉpentrumântuire,înseamnĉaviolaEvanghelia
luiHristos;înseamnĉatecĉԑĉrapestezid,înlocsĉintripe
uƔamântuirii.
Credinԑa evanghelicĉ cucereƔte un teren tot mai
mare în mijlocul Adventismului. Unul dintre exemplele
acestui fapt, îl constituie un articol publicat în revista
Ministry (iulieͲaugust 1995), semnat de J. David Newman,
careafostnumitmaitârziueditor.Urmĉtoarelecomentarii
sunt reprezentative: „Este uƔor sĉ aluneci în ideea cĉ, dacĉ
nu pĉzeƔti Sabatul zilei a Ɣaptea, vei fi pierdut […]. Eu sunt
acceptat în mod total de cĉtre Dumnezeu, datoritĉ
desĉvârƔirii unei alte Persoane, a ascultĉrii unei alte
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Persoane […] Îndreptĉԑirea nu constituie o transformare a
caracterului moƔtenit; aceasta nu conferĉ neprihĉnire […]
Sunteԑimântuiԑi,nupentrucĉsunteԑineprihĉniԑiƔinicichiar
pentrucĉsunteԑiconvertiԑi[…]cipentrucĉ,princredinԑĉ,vͲ
aԑipusîncredereaînIsusHristosƔiaԑialessĉdepindeԑideEl
[…] Dumnezeu vĉ transformĉ prin experienԑa naƔterii din
nou(caparteasfinԑirii),astfelîncâtsĉaveԑidorinԑadeatrĉi
o viaԑĉ sfântĉ. CreƔterea în Hristos, care începe aici,
constituie lucrarea unei vieԑi întregi, niciodatĉ pe deplin
realizatĉ în viaԑa aceasta […] CreƔtinul va cĉdea Ɣi se va
poticnipecalealuispredesĉvârƔireadeplinĉînHristos[…].
Dumnezeu considerĉ aceste pĉcate ca fiind o parte a
procesului de maturizare, iar persoana nu suferĉ
condamnareadinparteaLui[…]CândDumnezeulͲaprivitpe
David prin ochii lui Isus, nu a vĉzut altceva decât un om
desĉvârƔit. David a comis câteva pĉcate urâte […]. Dacĉ
David ar fi pierdut mântuirea, aceasta nu sͲar fi  datorat
adulteruluisauuciderii.Elarfipierdut,deoarecenuarĉmas
întrͲo relaԑie de încredere Ɣi dependenԑĉ cu Dumnezeu […]
ÎndreptĉԑireaesteceeaceIsusafĉcutpentruminecudouĉ
mii de ani în urmĉ. Ea reprezintĉ o lucrare încheiatĉ Ɣi
desĉvârƔitĉ, care mi se atribuie mie, atunci când îmi pun
încredereaînEl.SfinԑireaesteceeaceIsusfaceînminezide
zi, începând cu experienԑa naƔterii din nou. Aceasta
reprezintĉ o lucrare neterminatĉ Ɣi îmi este împĉrtĉƔitĉ pe
mĉsurĉcecrescînEl”.
Aceste concepte, atent prelucrate în teoria
evanghelicĉ, conduc la declaraԑii de felul celor din cartea
BeyondBelief,lacareneͲamreferitanterior.„Încredinciosul
firesc, care este nĉscut din Duhul, dar continuĉ sĉ umble
dupĉ lucrurile firii (viaԑa eului), mintea poate dori sĉ
împlineascĉ voia lui Dumnezeu, dar trupul rĉmâne supus
legiipĉcatului.FĉrĉajutorulDuhuluiSfânt,minteanupoate
339

învingelegeapĉcatuluidinmĉdularelenoastre.Prinurmare,
chiar Ɣi o asemenea viaԑĉ este pĉtatĉ de pĉcat” (p.148).
„CreƔtinii fireƔti, care au experimentat naƔterea din nou,
continuĉsĉfiedominaԑideviaԑafireascĉ”(p.150).Cumeste
posibil sĉ fim nĉscuԑi din Duhul Ɣi, în acelaƔi timp, sĉ fim
lipsiԑi de ajutorul aceluiaƔi Duh? Existĉ oare tipul acesta de
oameni – creƔtin firesc sau credincios firesc? Ca Ɣi cum ai
vorbi despre cercuri pĉtrate! Ori suntem fireƔti, ceea ce
înseamnĉafifĉrĉHristossaupierdut,orisuntemnĉscuԑidin
nou,ceeaceînseamnĉanuficondusdefireapĉmânteascĉ.
Numai credinԑa Evanghelicĉ este cea care separĉ
îndreptĉԑirea de sfinԑire, ca sĉ putem rĉmâne mântuiԑi în
HristosƔi,înacelaƔitimp,sĉnuumblĉmcuHristos.
Suntem noi mântuiԕi în timp ce
pĉcĉtuim?
O carte recent apĉrutĉ formuleazĉ urmĉtoarea
întrebare crucialĉ: „Este posibil sĉ pĉcĉtuieƔti, sĉ Ɣtii cĉ
pĉcĉtuieƔti, sĉ continui sĉ greƔeƔti Ɣi, în acelaƔi timp, sĉ
rĉmâi un creƔtin?” Aceasta este una dintre cele mai
importanteîntrebĉripecareleͲamputeaexprimavreodatĉ,
capĉcĉtoƔi,înnevoianoastrĉdemântuire.Înrĉspunsuldat,
cartea ne îndrumĉ spre experienԑa ucenicilor cu Hristos.
„UceniciiƔiͲaucontinuatdiscuԑiilepedrumulcĉtreIerusalim,
preocupânduͲsedetreburilelorneîncheiate.DareiƔtiaucĉ
ceeacefacestegreƔit,pentrucĉÎlurmaupeIsus”.Treburile
neîncheiatereprezintĉceartacuprivirelacinesĉfiecelmai
mare în apropiata împĉrĉԑie a lui Hristos. Dar, acei ucenici
erauiertaԑideDomnulIsus,aduƔiîntrͲorelaԑiespecialĉcuEl
ƔipuƔideopartepentruolucrarespecialĉdecĉtreEl.Eierau
îndreptĉԑiԑi, dar sfinԑirea lor nu funcԑiona prea bine în
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momentulacela.Einuexperimentaserĉîncĉsfinԑirealadata
aceea. „Din aceastĉ lecԑie a Scripturii, înԑelegem cĉ ucenicii
erau vinovaԑi de pĉcat. Ce pĉcat? Pĉcatul mândriei […]
Mândria este unul dintre cele mai rele pĉcate în ochii lui
Dumnezeu […] Deci, pĉcatul de care se fĉceau vinovaԑi
ucenicii,nueraunpĉcatsimplu,ciunulgrav.IareiƔtiaucĉ
ceeacefacestegreƔitƔierauconƔtienԑideceeacefac,dar
continuau sĉ pĉcĉtuiascĉ[…]. Aceasta se încadreazĉ în
definiԑia mea cu privire la pĉcatul cunoscut, pĉcatul
continuat,pĉcatulobiƔnuit,cultivatƔipersistent[…].Pebaza
acesteipovestiribiblice,putemconcluzionacĉesteposibilsĉ
avem o relaԑie cu Dumnezeu, care continuĉ, chiar dacĉ, în
acelaƔi timp, în viaԑa noastrĉ existĉ un pĉcat cunoscut”.
(MorrisVenden,HowJesusTreatedPeople,p.43Ͳ46).
Ideeaexprimatĉaiciestecĉ,dinmomentceucenicii
fuseserĉ îndreptĉԑiԑi Ɣi din moment ce Îl urmau pe Domnul
Hristos,faptulcĉpĉcĉtuiauînmodvoit,nuanularelaԑialor
cu Hristos. În aceastĉ evanghelie, singura cale prin care
cinevaîƔipoatepierdemântuireaesteaceeadeaͲLrespinge
peHristosƔiîndreptĉԑirea.AtâttimpcâtcinevaÎlurmeazĉîn
mod declarat pe Hristos Ɣi este îndreptĉԑit, starea lui de
sfinԑire este nerelevantĉ din punct de vedere al mântuirii.
Din moment ce ucenicii nu Îl respinseserĉ pe Hristos sau
îndreptĉԑirea, tot ceea ce le lipsea era faptul cĉ nu
evidenԑiausuficientdebineroadelemântuirii.Absenԑaunei
inimi sfinԑite, o viaԑĉ condusĉ de mândrie Ɣi gelozie, nu iͲa
descalificatpentrucer.(NeaducemamintecĉLuciferafost
alungatdincerpentrucĉnutrisemândriaƔigeloziaîninima
lui?) Acesta este rezultatul prezentĉrii unei evanghelii care
spune cĉ, pentru mântuire este necesarĉ numai
îndreptĉԑirea, iar sfinԑirea vine mai târziu, ca rezultat al
acesteia.
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În cartea Beyond Belief, gĉsim învĉԑĉturi similare:
„Mulԑi creƔtini sinceri sunt prinƔi în capcana unei forme
subtile de legalism Ɣi trĉiesc în teamĉ Ɣi nesiguranԑĉ. De
fiecare datĉ când cĉdem sau pĉcĉtuim, încetĉm sĉ mai fim
îndreptĉԑiԑi.AceastaesteoaltĉînԑelegeregreƔitĉcuprivire
la îndreptĉԑire. Este o învĉԑĉturĉ monstruoasĉ, lipsitĉ de
orice suport din partea Cuvântului lui Dumnezeu […]. Dacĉ
credem cĉ pierdem îndreptĉԑirea în Hristos de fiecare datĉ
când pĉcĉtuim, anulĉm în totalitate adevĉrul îndreptĉԑirii
prin credinԑĉ” (p.104). „Faptul cĉ ne poticnim Ɣi cĉdem în
pĉcat,întimpcesuntemsubhar,nuînlĉturĉîndreptĉԑireaƔi
nicinuaduceasupranoastrĉcondamnarea”(p.166).
În aceastĉ Evanghelie, ucenicii nu fĉceau altceva
decâtsĉsepoticneascĉîntimpceseaflausubhar,deci,ei
rĉmâneau îndreptĉԑiԑi Ɣi mântuiԑi, deƔi spiritul lui Satana le
conducea inimile. Acesta este rezultatul învĉԑĉturii care
spunecĉîndreptĉԑireanefacevrednicidemântuire,întimp
cesfinԑireaesteoexperienԑĉsuplimentarĉ,careaparedupĉ
ce starea de mântuit a fost deja asiguratĉ. Mai este de
mirarecĉAdventismulcontemporantreceprinvremurigrele
cu problemele legate de stilul de viaԑĉ? Dacĉ bijuteriile,
filmeleimoraleƔimuzicarocksuntdoarniƔtesuplimenteale
mântuirii,atuncidecesĉfacematâtazarvĉcuprivirelaele?
Tinerii noƔtri, în special, aud foarte clar aceastĉ solie.
Raԑionamentelenoastrecuprivireceeaceînseamnĉafiun
bun martor, o persoanĉ maturĉ sau un exemplu mai bun,
sunt foarte slabe Ɣi ineficiente în faԑa atracԑiei activitĉԑilor
pĉcĉtoase.DacĉtineriinoƔtriaudînmodconstantcĉpoԑisĉ
rĉmâiînHristosƔisĉfiimântuitîntimpcepĉcĉtuieƔti,atunci
pĉcatul nu mai este chiar atât de respingĉtor. Ei ajung la o
întrebare fundamentalĉ: „Ce este absolut necesar pentru
minecasĉfiumântuit?”IarrĉspunsulpecareliͲloferimeste
„Doarîndreptĉԑirea”.Sfinԑirea,maturitateaƔiascultareavor
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venimaitârziu,probabildupĉmulԑianideînaintare,treptat,
pe mĉsurĉ ce vor apare roadele cele bune. ConcentraԑiͲvĉ
asupra îndreptĉԑirii, iar ascultarea îƔi va purta singurĉ de
grijĉ.Desigur,problemelelegatedestilulnostrudeviaԑĉnu
se limiteazĉ la tineri. Avem probleme cu pĉzirea Sabatului,
folosireaalcoolului,divorԑulƔirecĉsĉtorireaƔiomulԑimede
altedificultĉԑiale„sfinԑirii,înbisericadinîntreagalume.Atât
timp cât vom continua sĉ învĉԑĉm cĉ sfinԑirea nu ne face
vrednici pentru cer, ci este un rod al mântuirii, problemele
stiluluinostrudeviaԑĉnuvorfacedecâtsĉseînmulԑeascĉ.
Acum,urmeazĉsĉprezentĉmcâtevadeclaraԑiifoarte
claredinSpiritulProfeԑiei.Întimpceleveԑiciti,comparaԑicu
atenԑie fiecare dintre acestea, cu afirmaԑiile citate anterior.
„Comiterea cu voie a unui pĉcat cunoscut aduce la tĉcere
glasulDuhuluiƔidespartesufletuldeDumnezeu.Oricarearfi
sentimentele de extaz ale experienԑelor religioase, Domnul
Isus nu poate locui în inima care desconsiderĉ legea divinĉ
[…]. Noi nu putem fi nicio clipĉ în siguranԑĉ, dacĉ ne
despĉrԑim de Hristos” (MYP 114Ͳ115). „Dar comiterea
oricĉrui pĉcat cunoscut, neglijarea datoriilor cunoscute, în
casĉ sau în afarĉ, vor distruge credinԑa Ɣi vor rupe legĉtura
sufletului cu Dumnezeu” (FLB 138). „Au fost cultivate
simԑĉminte greƔite Ɣi a existat mândrie, mulԑumire de sine,
nerĉbdare Ɣi murmurĉri. Toate acestea ne despart de
Dumnezeu”(GAG139).„CândsuntemînvinƔiƔicândspiritul
nerĉbdĉrii Ɣi cĉutĉrii greƔelilor este favorizat, El (Satana)
exaltĉ […]. Aceasta îndurereazĉ Duhul lui Dumnezeu Ɣi ne
desparte de Tĉria noastrĉ” (UL 35). „Orice pĉcat din ei, îi
desparte de Dumnezeu” (5T 661). „Fiecare gând necurat,
fiecare poftĉ pĉtimaƔĉ, despart sufletul de Dumnezeu,
deoarece Domnul Hristos nu va putea niciodatĉ sĉ aƔeze
hainaneprihĉniriipeumeriiunuipĉcĉtos,pentruaͲiascunde
diformitatea” (OHC 214). „Este bine sĉ vĉ întrebaԑi, cu
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seriozitate Ɣi teamĉ‚ ‚Oare nutresc eu invidie, oare am
îngĉduit eu ca gelozia sĉͲƔi gĉseascĉ locul în inima mea?’
(Letter 55, 1886). „În clipa în care ne despĉrԑim de
Dumnezeu prin pĉcat, adicĉ prin încĉlcarea legii, Satana
preia controlul minԑii noastre” (RH 12 iulie, 1887). „Cel mai
vaginteresfaԑĉdenelegiuireafavorizatĉîninimĉ,nevalipsi
de comuniunea Ɣi ajutorul Cerului” (RH 27 martie, 1888).
„Cânddĉmcursnerĉbdĉrii,noialungĉmDuhulluiDumnezeu
din inima noastrĉ Ɣi facem loc atributelor lui Satana” (2SM
236).„Pĉcatulestediniad;Ɣidacĉesteîngĉduit,Satanaeste
primit în suflet, pentru a aprinde acolo, chiar flĉcĉrile
iadului” (41 345). „Dacĉ îi acordĉm (lui Satana) cel mai mic
semndeîncurajare[…]elvaluaînstĉpâniremintea,Ɣiapoi,
chiardacĉnoicredemcĉsuntemconduƔiînmodminunatde
cĉtreDomnul,vomfiînƔelaԑi”(RH9iulie,1908).
Este prea clar ca sĉ putem comite vreo greƔealĉ de
înԑelegere.PĉcatulnedespartedeDumnezeu.Cândpĉcatul
este favorizat, Satana preia conducerea inimii, iar Duhul lui
Dumnezeu este alungat. Cum am putea crede vreodatĉ cĉ
suntem întrͲo stare de mântuire, în timp ce pĉcĉtuim?
Suntem avertizaԑi chiarƔi cu privire la faptulcĉ este posibil
sĉ trĉim sentimente religioase extatice Ɣi, fiind în aceastĉ
stare de spirit, sĉ credem cĉ Domnul ne conduce. AutoͲ
amĉgirea Ɣi raԑionamentele justificative sunt componentele
principalealeîncercĉrilorluiSatanadeaneamĉgiƔideane
atrageîntrͲunfalssimԑĉmântdesiguranԑĉ.
Cuprivirelastareanoastrĉdeîndreptĉԑireîntimpce
pĉcĉtuim, existĉ de asemenea câteva declaraԑii, la fel de
clare. „Continua predare a voinԑei Ɣi continua ascultare
constituie calea prin care este pĉstratĉ binecuvântarea
îndreptĉԑirii” (1SM 397). Niciun om care Îl iubeƔte cu
adevĉrat pe Dumnezeu Ɣi se teme de El, nu va continua sĉ
încalce legea în vreo privinԑĉ. Oricare ar putea fi declaraԑia
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lui, el nu este îndreptĉԑit, ceea ce înseamnĉ iertat” (MLT
250). „Pentru ca omul sĉ pĉstreze îndreptĉԑirea este
necesarĉocontinuĉascultare”(1SM366).„Noinutrebuiesĉ
fim mulԑumiԑi, pânĉ când nu am mĉrturisit fiecare pĉcat
cunoscut, iar apoi este privilegiul Ɣi datoria noastrĉ sĉ
credemcĉDumnezeuneacceptĉ”(RH4septembrie,1883).
„FiecarefĉrĉdelegeducesufletulîntrͲostaredecondamnare
Ɣiprovoacĉdezaprobareadivinĉ”(4T623).
Este limpede precum cristalul, cĉ starea de
îndreptĉԑire Ɣi ascultare sunt la fel de legate între ele, ca
hidrogenul Ɣi oxigenul din apĉ. Acolo unde lipseƔte
ascultarea,nuexistĉnicioîndreptĉԑire.Noisuntemacceptaԑi
de Dumnezeu, doar atunci când pĉcatele noastre sunt
mĉrturisite,ceeacenuarelocîntimpceparticipĉmlaele.
Fiecare pĉcat pe care alegem sĉͲl înfĉptuim, poartĉ cu sine
pedeapsa condamnĉrii. Indiferent cât de ingenioase ar fi
explicaԑiileƔiinterpretĉrile,credinԑaevanghelicĉnupoatefi
susԑinutĉdeSpiritulProfeԑiei.Întimpceuceniciisecertaucu
privire la cel care sĉ fie mai mare dintre ei Ɣi, în timp ce
inimilelorerauplinedemândrieƔigelozie,eieraunesfinԑiԑi,
neîndreptĉԑiԑi Ɣi nemântuiԑi. Mântuirea lor putea fi
restabilitĉ numai dupĉ mĉrturisire Ɣi pocĉinԑĉ. Pânĉ la
Cincizecime,ucenicii,purƔisimplu,nuƔiͲaupĉstratorelaԑie
statornicĉcuHristos.
Rezumatultuturoracestordeclaraԑiipoatefigĉsitîn
MH 180. „Viaԑa Sa (a lui Hristos) declarĉ cĉ natura umanĉ,
unitĉcunaturadivinĉ,nupoatepĉcĉtui”.Nuestesuficient
deuƔordeînԑelescĉ,atâttimpcâtexistaînDomnulHristos,
legĉturadivinoͲumanĉfĉceaimposibilpĉcatul?Atunci,dece
sĉ fie diferitĉ în vreun fel legĉturadivinoͲumanĉ înceeace
ne priveƔte? Va pĉcĉtui natura divinĉ din noi, dacĉ nu a
fĉcutͲoînDomnulHristos?Deci,cândpĉcĉtuim,esteclarcĉ
am rupt cumva legĉtura, iar cea dintâi dintre prioritĉԑile
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noastre ar trebuie sĉ fie refacerea legĉturii. „Asprimea,
duritatea în cuvinte sau comportament, vorbirea de rĉu,
cuvintele pĉtimaƔe, nu pot exista în sufletul care priveƔte
spre Isus” (YI 10 februarie, 1898). Cu alte cuvinte,
comportamentul necreƔtinesc Ɣi o relaԑie veritabilĉ cu
DomnulHristossuntincompatibile.Putemaveasauunasau
alta,darnuambeleînacelaƔitimp.
Probabilcĉestebinesĉprivimuntabloumaiamplu.
Pĉcatul nu ne priveƔte numai pe noi Ɣi propria mântuire.
Pĉcatul înseamnĉ dezonorarea lui Dumnezeu Ɣi dovada
faptuluicĉ,înmarealuptĉ,Satanaaredreptatecândspune
cĉlegealuiDumnezeunupoatefipĉzitĉ,îndeosebidecĉtre
cei care au o naturĉ cĉzutĉ. Cum poate fi Dumnezeu
îndreptĉԑit, dacĉ poporul Lui dovedeƔte în cea mai mare
parte a timpului, cĉ Satana are dreptate? Din acest motiv,
pĉcatele credincioƔilor sunt cu mult mai grave decât
pĉcatele celor necredincioƔi. Ele dovedesc cĉ legea lui
Dumnezeu Ɣi puterea Lui nu reuƔesc sĉ învingĉ amĉgirile
Satanei.DacĉlegĉturadintredivinƔiumannudemonstreazĉ
cĉharulluiDumnezeuareoputeremaimaredecâtSatana,
careestesensulacesteia,înceledinurmĉ?ÎndreptĉԑireaƔi
sfinԑirea constituie calea prin care Dumnezeu îƔi dezvĉluie
putereadeatransformaƔirestaura,nudoaraceeadeaierta
Ɣideatrececuvederea.
Legalismul a fost o problemĉ serioasĉ pentru
adventiƔti, dar acum ne confruntĉm cu o problemĉ Ɣi mai
serioasĉ. Falsa siguranԑĉ va distruge mult mai mulԑi
adventiƔti decât a distrus legalismul vreodatĉ. Falsa
siguranԑĉesteînprezent,celmaimarevrĉjmaƔalnostruƔi
amĉgirea cu cel mai mare succes a Satanei. Iar falsa
siguranԑĉ alimenteazĉ concepԑia evanghelicĉ cĉ
îndreptĉԑireamântuieƔte,iarsfinԑireaesterodulmântuirii.
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Toate acestea ar putea fi foarte descurajatoare
pentru noi, cu o singurĉ excepԑie – iubirea lui Dumnezeu.
Dumnezeunuesteîncĉutareapermanentĉacĉilordeane
respinge. El este un Dumnezeu care cautĉ ceea ce este
pierdut, care nu ne va pĉrĉsi, chiar Ɣi atunci când ne
rĉzvrĉtimcontraLui.DeƔiDumnezeununepoatemântuiîn
pĉcat,ElcontinuĉsĉneiubeascĉƔisĉneatragĉlaSine.Când
cĉdem, existĉ douĉ metode prin care putem trata pĉcatul
nostru. Metoda omeneascĉ – metoda Satanei – este
justificarea Ɣi scuzarea pĉcatului. Aceasta este metoda
despĉrԑiriideDumnezeu,iardespĉrԑiԑideElnupoateexista
mântuire. Metoda corectĉ de a trata pĉcatul personal este
aceea de aͲl recunoaƔte ca atare Ɣi îndatĉ ce are loc.
ÎnԑelegemcĉLͲamdezonoratîncĉodatĉpeDumnezeuƔicĉ
iͲamdatdreptateSatanei,Ɣicĉdemimediatpegenunchiîn
pocĉinԑĉ profundĉ. Un singur lucru ar trebui sĉ ne
înspĉimânte în aceastĉ viaԑĉ muritoare, ca nu cumva sĉ ne
alunece mâna din mâna Tatĉlui nostru ceresc. Îi cerem
îndatĉ lui Dumnezeu sĉ plece spre noi, sĉ caute mâna
noastrĉ întinsĉ dupĉ ajutor Ɣi sĉ ne aducĉ încĉ odatĉ în
siguranԑĉ. Nimic altceva nu conteazĉ – nici eul, nici
reputaԑia, nici imaginea noastrĉ – cu excepԑia refacerii
legĉturii cu Dumnezeu. Atât timp cât aceastĉ legĉturĉ este
pĉstratĉ, noi putem avea o siguranԑĉ deplinĉ a mântuirii.
Aceasta înseamnĉ cĉ trebuie sĉ ne ocupĉm de tratarea
pĉcatului nostru, nu doar sĉ presupunem cĉ el va dispare.
Trebuie sĉͲi îngĉduim lui Dumnezeu sĉ rezolve problema
pĉcatului din noi. „În momentul în care comiteԑi pĉcatul,
trebuie sĉ alergaԑi direct la tronul harului Ɣi sĉͲi vorbiԑi lui
Isusdespreel”(ST15februarie,1892).
Dar ce putem spune despre o persoanĉ care
pĉcĉtuieƔte Ɣi nu are posibilitatea de a se pocĉi înainte de
moarte?SĉzicemcĉîƔipierdecumpĉtulƔiesteucisîntrͲun
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accident. Noi venim cu tot felul de teorii pentru a rezolva
aceastĉ situaԑie ipoteticĉ. Teoria noastrĉ preferatĉ este cĉ
Dumnezeu cunoaƔte direcԑia vieԑii sale în ansamblu Ɣi, ca
urmare,ignorĉfaptulcĉƔiͲapierdutcumpĉtul.Sĉascultĉm
rĉspunsulluiDumnezeulaaceastĉdificilĉproblemĉ.„Satana
a cĉutat sĉ vĉ rĉneascĉ Ɣi sĉ vĉ distrugĉ, Ɣi chiar sĉ vĉ ia
viaԑa;darMântuitorulvostruvͲaapĉratdenenumĉrateori,
ca sĉ nu fiԑi nimiciԑi când inima voastrĉ era plinĉ de furie
satanicĉ,cândlimbavoastrĉrosteacuvintedeamĉrĉciuneƔi
necredinԑĉîmpotrivaBiblieiƔiîmpotrivaadevĉruluipecarelͲ
aԑi susԑinut mai înainte” (5T 338). „Îngerii nu lasĉ niciodatĉ
pe cel ispitit pradĉ vrĉjmaƔului care, dacĉ i sͲar permite, ar
distruge vieԑile oamenilor. Atât timp cât existĉ o speranԑĉ,
oamenii sunt pĉziԑi de inteligenԑele cereƔti, pânĉ când
aceƔtia se opun Duhului Sfânt spre pierzarea lor veƔnicĉ”
(OHC 23). „Dacĉ oamenii îi cedeazĉ vrĉjmaƔului Ɣi nu fac
niciunefortdeaiseopune,îngeriiluiDumnezeunupotface
altceva decât sĉ ԑinĉ la distanԑĉ oƔtirile Satanei, ca sĉ nuͲi
nimiceascĉ,pânĉcând,celoraflaԑiînpericollisevadamai
multĉ luminĉ, pentru aͲi face sĉ se trezeascĉ Ɣi sĉ caute
ajutorul cerului” (1T 345). Rĉspunsul se întemeiazĉ pe
iubirea lui Dumnezeu, nu pe credinԑa evanghelicĉ. Noi nu
suntemmântuiԑiîntimpcepĉcĉtuim,dar,atâttimpcâtmai
existĉ o speranԑĉ a pocĉinԑei, Dumnezeu ne va ocroti.
Dumnezeuîiocroteapeuceniciicarepĉcĉtuiau,EllͲaocrotit
peDavidcândapĉcĉtuitƔinuvafacemaipuԑinpentrunoi.
Orice om sincer va avea o Ɣansĉ de pocĉinԑĉ înainte de
moarte. Aceasta este fĉgĉduinԑa lui Dumnezeu, iar noi
trebuiesĉneîncredemînea,nuînfalseleevanghelii.
Oricine vĉ spune cĉ existĉ siguranԑĉ în neascultare,
vĉ învaԑĉ o evanghelie falsĉ, care reprezintĉ un pericol cu
mult mai serios decât ziua falsĉ de închinare. În cer vor fi
mulԑioamenicarenͲaupĉzitniciodatĉSabatul,darnuvafi
348

niciun om neascultĉtor. Acesta este motivul pentru care
Satana încearcĉ în mod disperat sĉ înlocuiascĉ evanghelia
adevĉratĉ cu una falsĉ. El nu are nevoie sĉ atace doctrina
Sabatului, a stĉrii omului în moarte sau a celei de a doua
veniri. Tot ceea ce are de fĉcut este sĉ distrugĉ evanghelia
adventismului Ɣi, dacĉ reuƔeƔte, neͲa destinat pentru
totdeauna blestemului, pur Ɣi simplu deoarece, fĉrĉ
EvangheliaveƔnicĉ,adventismulnuvamaiaveaniciocalede
aͲƔi împlini misiunea. Acesta este modul în care Satana
încearcĉ sĉͲi înƔele „chiar Ɣi pe cei aleƔi” din zilele noastre.
AleƔiiaudcumaceiaîncareauavutîncredereƔipecareiͲau
respectat, proclamĉ o evanghelie falsĉ, iar aceastĉ
evanghelie este foarte ispititoare. Fie ca Dumnezeu sĉ ne
ajuteînpericolulîncareneaflĉm!
Unii se întreabĉ, cum pot deosebi adevĉrul de
eroare, când existĉ atâtea persoane demne de încredere
care prezintĉ idei contradictorii. Cea mai bunĉ cale de a
judecalucrareaunuiprofesornuseraporteazĉlaceeaspune
el. Cea mai eficientĉ cale de a decide eroarea sau adevĉrul
esteaceeadeaurmĉriefectulconcretalsolieiasupracelor
careocred.NuvĉconcentraԑiasupracâtorvaextremiƔticare
duc solia la fanatism, ci priviԑi la ceea ce se întâmplĉ în
general,înrândulcelorceacceptĉsolia. Înultimiidouĉzeci
de ani, credinԑa evanghelicĉ a avut un impact puternic
asupra Bisericii Adventiste de Ziua a baptea, prin urmare,
avem posibilitatea de a examina rezultatele acestei
evanghelii în viaԑa membrilor ei. O serie de analiƔti
denominaԑionali neͲau avertizat cĉ nu înmânĉm prea bine
generaԑiei viitoare torԑa. Îi învĉԑĉm pe cei din generaԑia
viitoare cum sĉ fie creƔtini, dar nu Ɣi despre locul vital al
adventismuluiînîmplinireaprofeԑiei.Amînceputsĉdevenim
o parte din curentul major al creƔtinĉtĉԑii. AƔa cum se
exprimacineva,noidevenimîncĉobisericĉgri,întrͲomare
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de biserici gri. Multĉ vreme, adventismul a fost cunoscut
pentruînalteleluistandardeprivitoarelastiluldeviaԑĉ,dar
noiamajunsatâtdesperiaԑidelegalism,încâtameliminat
acestestandarde,unulcâtunul.Permitemcavalorileculturii
populare sĉ înlocuiascĉ valorile pe care adventismul leͲa
susԑinut în prima lui sutĉ de ani. Pe scurt, ne aflĉm întrͲun
pericol serios de a ne pierde identitatea Ɣi raԑiunea de a
exista. Conceptele privitoare la ispĉƔirea finalĉ Ɣi
îndreptĉԑirealuiDumnezeu,nunumaicĉsuntignorate,dar
Ɣi contrazise. Pĉrerea mea este cĉ aceste efecte constituie
rezultatul direct al popularizĉrii credinԑei evanghelice în
mijloculnostru.AceastĉevanghelieîƔiaduceroadele.Eane
învaԑĉcĉdoctrineleƔistandardelenusuntesenԑialepentru
mântuire Ɣi cĉ tot ceea ce este importat este o „relaԑie cu
Hristos”. Dacĉ permitem ca aceastĉ evanghelie sĉ invadeze
adventismul în continuare, destinul nostru este acela de a
veghea moartea lente a miƔcĉrii profetice rânduite de
Dumnezeu.
Unglasdintrecut
ÎntrͲun articol din Adventist Review (august, 1996),
RobertFolkenbergneatrĉgeaatenԑiaasuprauneipersoane
carenuaavutniciolegĉturĉcuBisericaAdventistĉdeZiuaa
baptea,darcareneͲaspuscevadeoimportanԑĉvitalĉ.

„CândDomnulHristoscheamĉunom,Elîicere:vino
Ɣi mori”. Aceste cuvinte devin chiar mai puternice când
înԑelegemcĉaufostscrisedecĉtreuntânĉrteologgerman
pe nume Dietrich Bonhoeffer, care a fost ucis de naziƔti în
ultima parte a celui deͲal doilea rĉzboi mondial. DeƔi ar fi
putut sĉ se bucure de un post sigur Ɣi confortabil, ca
profesor întrͲunul dintre Seminariile americane, Bonhoeffer
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ƔiͲa pierdut viaԑa luptând împotriva unui regim pe care îl
consideraoantitezĉaoricĉruiprincipiuvenitdinpartealui
Isus Hristos. Arestat pentru activitatea sa antiͲnazistĉ,
Bonhoeffer a stat întrͲo închisoare a GestapoͲului timp de
doi,înaintedeafiomorâtprinspânzurare,înaprilie,1945,
cu o sĉptĉmânĉ înainte ca Aliaԑii sĉ elibereze lagĉrul. El a
înԑelesmaibinecaoricinesemnificaԑiapropriilorluicuvinte
„Când Domnul Hristos cheamĉ un om, El îi cere: vino Ɣi
mori”. În aceastĉ declaraԑie, Bonhoeffer a surprins esenԑa
uceniciei creƔtine, Ɣi anume, moartea faԑĉ de eu Ɣi deplina
predarefaԑĉdevoinԑaluiDumnezeu,încredinԑĉƔiascultare.
În cartea sa de cĉpĉtâi, The Cost of Discipleship,
Bonhoeffer a rostit câteva lucruri pe care adventismul din
zilele noastre are o foarte mare nevoie sĉ le audĉ. „Harul
ieftin este duƔmanul de moarte al bisericii noastre. Luptĉm
astĉzipentruunharpreԑios”.Cevoiadefaptsĉspunĉelprin
expresia„harieftin”?„Singurulomcarearedreptulsĉspunĉ
cĉesteîndreptĉԑitdoarprinhar,estecelcareapĉrĉsittotul
pentru aͲL urma pe Hristos. Un asemenea om Ɣtie cĉ
invitaԑia la ucenicie este un dar al harului Ɣi cĉ aceastĉ
chemarenupoatefidespĉrԑitĉdehar.Darceicareîncearcĉ
sĉfoloseascĉharulcaoscuzĉpentruanuͲLurmapeDomnul
Hristos,purƔisimplu,seînƔealĉsinguri”.
Bonhoeffer se concentra în special asupra celor
întâmplateînbisericacreƔtinĉdincauzaharuluiieftin.„Dar,
oare înԑelegem noi faptul cĉ acest har ieftin sͲa întors
împotrivanoastrĉ,asemeneaunuibumerang?Preԑulpecare
trebuie sĉͲl plĉtim astĉzi, sub forma cĉderii bisericii
organizate, nu este altceva decât consecinԑa inevitabilĉ a
strategieinoastre,princarefacemcaharulsĉfiedisponibil
tuturor Ɣi pentru un preԑ prea mic […]. Harul ieftin sͲa
transformatîntrͲolipsĉdemilĉevidentĉînBisericanoastrĉ
Evanghelicĉ.Acestharieftinnuafostmaipuԑindezastruos
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pentru viaԑa noastrĉ spiritualĉ individualĉ. În loc de a
deschide calea pentru Hristos, el a închisͲo. În loc de a ne
chemasĉͲLurmĉmpeHristos,elneͲaîntĉritînneascultare.
ProbabilcĉlaînceputamauzitchemareadeaͲLurmaƔi,la
poruncaLui,chiaramfĉcutcâԑivapaƔipecaleauceniciei,dar
numaipentruadescoperiobstacolulharuluiieftin.Nuafost
acestaunmomentgreuƔilipsitdeîndurare?Singurulefect
pecarelͲapututaveaasupranoastrĉunasemeneaconcept,
afostaceladeaneîmpiedicapecaleaprogresuluiƔideane
atrage spre nivelul mediocru al lumii, de a ne distruge
bucuria uceniciei, spunânduͲne cĉ urmĉm o cale aleasĉ de
noi, cĉ ne irosim puterea Ɣi ne disciplinĉm în zadar, Ͳ toate
acestea fiind, nu numai lipsite de folos, ci Ɣi extrem de
periculoase. În cele din urmĉ, ni sͲa spus cĉ mântuirea
noastrĉafostdejarealizatĉprinharulluiDumnezeu.Mucul
caremaiardeaîncĉ,afoststinsfĉrĉmilĉ[…].BazânduͲsepe
harul ieftin, ei au fost împiedicaԑi pentru totdeauna sĉ
ajungĉ la cunoaƔterea harului preԑios”. Nu auzim aceeaƔi
solie în Adventismul din zilele noastre? A vorbi despre
ascultareesteconsideratlegalism.Trebuiesĉneconcentrĉm
asupraiubiriiƔiacceptĉrii.Înceledinurmĉ,totceeaceeste
legatdemântuireafostrealizatpecruce.
„ÎnƔelaԑi Ɣi slĉbiԑi, oamenii au simԑit cĉ erau mai
puternici,pentrucĉseaflauînposesiaharuluiieftin,întimp
ce, în realitate, pierduserĉ puterea de a trĉi o viaԑĉ de
ucenicie Ɣi ascultare. Conceptul harului ieftin a însemnat
distrugerea mai multor creƔtini decât orice merit al
faptelor”.Deaceeaesteatâtdepericulosharulieftin.Când
cinevaareosiguranԑĉfalsĉamântuirii,numaidoreƔtenimic
altceva,pentrucĉsesimteatâtdebine.Harulpreԑios,care
implicĉ predarea Ɣi ascultarea, este privit ca fiind fanatism.
bi,câtdefascinantestefaptulcĉ,înurmĉcucincizecideani,
vorbind întrͲun context total diferit, pentru o bisericĉ total
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diferitĉ,Bonhoefferavertizacĉharulieftinestecumultmai
distrugĉtordecâtlegalismul.Ascultĉmnoiacestecuvinte?
Dar ce este de fapt harul ieftin? În ceea ce ne
priveƔte, este natural sĉ declarĉm cĉ nu credem în harul
ieftin.NucredemideeacĉDomnulHristosarealizattotulƔi
cĉ noi nu trebuie sĉ facem nimic. Citiԑi cu mare atenԑie
modulîncareBonhoefferexplicamanieraîncareacԑioneazĉ
acestconcept.
Adescriecondiԑiaîncareesteposibilĉcredinԑaeste
doaromodalitatededescrieosituaԑieîncareurmĉtoarele
douĉpropoziԑiisuntinterdependenteƔilafeldeadevĉrate:
numaicelcarecredeesteascultĉtor,Ɣinumaicelcareeste
ascultĉtor,crede.Esteîntrutotulnebiblicsĉsusԑinemprima
propoziԑie, fĉrĉ cea de a doua. Când ni se spune cĉ
ascultareaesteposibilĉdoaratuncicândexistĉcredinԑĉ,noi
credem cĉ înԑelegem. Nu urmeazĉ ascultarea, credinԑei,
asemenea rodului bun care creƔte întrͲun pom bun? Mai
întâi credinԑa, apoi ascultarea. Dacĉ prin aceasta dorim sĉ
spunem cĉ ceea ce îndreptĉԑeƔte este credinԑa, Ɣi nu actul
ascultĉrii, totul este bine, deoarece aceasta este o
presupoziԑie esenԑialĉ Ɣi inevitabilĉ a tot ceea ce urmeazĉ.
Dacĉ, pe de altĉ parte, facem o distincԑie cronologicĉ între
credinԑĉ Ɣi ascultare, Ɣi spunem cĉ ascultarea este
consecutivĉ credinԑei, noi separĉm una de cealaltĉ Ɣi astfel
ajungem la o problemĉ de ordin practic: când trebuie sĉ
înceapĉascultarea?Ascultarearĉmâneseparatĉdecredinԑĉ.
Din perspectiva îndreptĉԑirii, o asemenea separare este
necesarĉ, dar niciodatĉ nu trebuie sĉ pierdem din vedere
unitatea lor în esenԑĉ. Deoarece credinԑa este realĉ, doar
acolo unde existĉ ascultare, niciodatĉ fĉrĉ aceasta, iar
ascultarea nu este altceva decât credinԑa în acԑiune. Prin
urmare, având în vedere cĉ nu putem vorbi în mod
corespunzĉtordespreascultarecafiindconsecinԑacredinԑei
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Ɣi,avândînvederecĉnutrebuiesĉuitĉmniciodatĉunitatea
indisolubilĉdintreceledouĉ,trebuiesĉplasĉmpresupoziԑia
cĉ numai cel care crede este ascultĉtor, alĉturi de
presupoziԑia cĉ numai cel care este ascultĉtor, crede. În
primul caz, credinԑa este condiԑia ascultĉrii; în cel deͲal
doilea, ascultarea este condiԑia credinԑei […].În cele din
urmĉ, primul pas al ascultĉrii se dovedeƔte a fi un act al
credinԑei în cuvântul lui Hristos. Dar am înԑeles complet
greƔitnaturaharului,dacĉampresupuscĉacestprimpasnu
afostnecesar,pemotivulcĉcredinԑadejaexista.Împotriva
acesteiideisuntemnevoiԑisĉdeclarĉmînmodcategoriccĉ
pasul ascultĉrii trebuie fĉcut înainte ca credinԑa sĉ fie
posibilĉ. Dacĉ nu ascultĉ, niciun om nu poate sĉ creadĉ,
(p.40,75).
Observaԑicumareatenԑieideeaexprimatĉaici.Dacĉ
noi considerĉm cĉ ascultarea este un rod al credinԑei care
îndreptĉԑeƔte, atunci am separat credinԑa de ascultare,
spunând cĉ ascultarea nu mai este esenԑialĉ pentru
mântuire. Logic vorbind, ascultarea poate începe chiar Ɣi la
zece ani dupĉ îndreptĉԑire, pentru cĉ nu este o parte a
îndreptĉԑirii. Sĉ ne amintim, de asemenea, cĉ miezul
credinԑeievangheliceesteideeacĉascultareanuconstituie
un semn al îndreptĉԑirii, ci un rod al îndreptĉԑirii.
Bonhoefferratacĉaicitocmaiesenԑacredinԑeievanghelice.
Ce este de fapt harul ieftin, în conformitate cu
Bonhoeffer? Învĉԑĉtura cĉ ascultarea urmeazĉ dupĉ
credinԑĉ, aƔa cum cresc roadele bune întrͲun pom bun.
Învĉԑĉtura cĉ ascultarea este rezultatul Ɣi nu condiԑia
mântuirii. Aceasta, spunea el, distruge biserica Ɣi provoacĉ
pierderea mai multor suflete decât legalismul. Probabil cĉ
esteimportantsĉneaducemamintecĉconcluziilesaleerau
întemeiate în exclusivitate pe dovezi biblice. El înԑelegea în
modclarrelaԑiadeunitatedintrecredinԑĉƔiascultare.Ale
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separa înseamnĉ a susԑine harul ieftin. În lumina acestei
înԑelegeri, oare nu esteharul ieftinpredicat pretutindeni în
BisericaAdventistĉdeZiuaabaptea?
Cât de important este sĉ ne amintim încĉ odatĉ cĉ
credinԑa este realĉ numai acolo unde existĉ ascultare Ɣi cĉ
credinԑa devine credinԑĉ numai în actul ascultĉrii. Prin
urmare, este evident cĉ ascultarea constituie condiԑia
existenԑei credinԑei. De la Abel, la Noe, Avraam, David Ɣi
pânĉlaMântuitorul,Bibliaesteplinĉdeexemplealeacestei
legĉturistrânse.Concepԑiaevanghelicĉnupoatefialcĉtuitĉ
decâtprintrͲoseparareartificialĉaacestuifaptevident.
Biblia, pur Ɣi simplu, nu înlocuieƔte iubirea cu
sfinԑirea. Dacĉ renunԑĉm la orice impuritate Ɣi necurĉԑie,
adevĉrata iubire Ɣi sfinԑirea merg mânĉ în mânĉ. Când
pierdemdorinԑadeafisfinԑi,doctrinasfinԑiriisͲaspulberat.
InspiraԑianeaminteƔtecĉ„sfinԑireainimiiƔicurĉԑiavieԑiiau
fost marele subiect al învĉԑĉturii lui Hristos […].
DesĉvârƔirea,sfinԑenia,nimicmaipuԑindecâtaceasta,nule
vadasuccesulînîmplinireaprincipiilorpecareEllileͲadat”.
(2T445).
AƔdorisĉadresezurmĉtoarearecomandarepracticĉ
privitoare la implicarea personalĉ în procesul îndreptĉԑireͲ
sfinԑire.„Ceeacetrebuiesĉfaceԑi,estesĉvĉpredaԑivoinԑa,
voinԑei Domnului Isus Hristos; Ɣi îndatĉ ce faceԑi aceasta,
DumnezeuovaluaînstĉpânireƔivalucraînvoi,atâtvoinԑa,
cât Ɣi înfĉptuirea, dupĉ buna Sa plĉcere. Apoi, întreaga
voastrĉnaturĉvafiadusĉsubcontrolulDuhuluiluiHristos;
chiar Ɣi gândurile voastre Îi vor fi supuse. Nu puteԑi sĉ vĉ
controlaԑiimpulsurileƔiemoԑiileaƔacumaԑivrea,darputeԑi
sĉ vĉ controlaԑi voinԑa Ɣi puteԑi face o totalĉ schimbare în
viaԑavoastrĉ.PrinpredareavoinԑeivoastreluiHristos,viaԑa
voastrĉ va fi ascunsĉ cu Hristos în Dumnezeu Ɣi unitĉ cu
putereacareestemaipresusdetoatestĉpânirileƔidetoate
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domniile” (ST 514). Chiar dacĉ deosebirile teologice sunt
greu de înԑeles, noi putem face aceasta. Îi putem preda
voinԑanoastrĉluiIsus.Îiputemîngĉduisĉiaînstĉpânirepe
deplin viaԑa noastrĉ. Îi putem permite sĉ înfĉptuiascĉ buna
Sa lucrare în noi. Numai în felul acesta vom avea putere
împotriva naturii noastre cĉzute Ɣi împotriva Satanei. Dacĉ
nuvomfacenimicaltcevadecâtsĉͲIpredĉmluiIsusvoinԑa
noastrĉ, în fiecare zi, vom avea o putere mai mare decât
suntemînstaresĉoexplicĉmƔinuvatrebuisĉnebazĉmpe
o evanghelie falsĉ care sĉ ne ofere o siguranԑĉ falsĉ a
mântuirii. Calea lui Dumnezeu este întotdeauna mai bunĉ
decâtplanurileomeneƔti.FiecaevanghelialuiAvraam,alui
IsusƔialuiPavelsĉfieevanghelianoastrĉastĉzi.
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Profetsaupreot?
Adevĉratulnord
Cinevaarputeasĉconducĉunexperimentfascinant,
cerând unui grup de oameni sĉͲƔi închidĉ ochii, sĉͲƔi ridice
mâna dreaptĉ Ɣi apoi sĉ indice direcԑia spre nord. Acest
experiment va avea întotdeauna ca rezultat o mare
deosebire de opinii. AƔadar, cum va stabili grupul în ce
direcԑie se aflĉ nordul? Oare ar trebui sĉ voteze care este
direcԑia nordului? Oare ar trebui sĉ urmĉreascĉ direcԑia
fiecĉrei mâini Ɣi sĉ decidĉ unde se aflĉ nordul printrͲo
metodĉ Ɣtiinԑificĉ de stabilire a punctului optim aflat la
mediadintredirecԑiileindicatedetoatemâinile?Saufiecare
artrebuisĉfiemulԑumitcupropriapĉrerelegatĉdedirecԑia
încareseaflĉnordul?
Oare nu ar fi mai înԑelept sĉ se stabileascĉ direcԑia
nordului prin folosirea unui compas? Adevĉratul nord nu
esteunsubiectcaretrebuiesupusdezbaterilor,citrebuiesĉ
fie observat Ɣi acceptat. Nordul nu este stabilit prin suma
opiniilornoastre,nicidirecԑialuinuestedeschisĉdiscuԑiilor.
Nordul magnetic pur Ɣi simplu existĉ. Este un fapt aflat în
afarapercepԑiilornoastresenzoriale.
Dacĉ tu Ɣi cu mine am naviga împreunĉ cu biserica
noastrĉpeomareîntinsĉ,oarearcontadacĉfolosimnordul
magnetic ca punct de referinԑĉ, sau dacĉ folosim opiniile
comunitĉԑii noastre? Un filozof a spus odatĉ: „Fie facem
adevĉrul sĉ se conformeze cu dorinԑele noastre, fie facem
dorinԑele noastre sĉ se conformeze cu adevĉrul”. Prin
urmare este înԑelept sĉ sugerĉm cĉ, în ciuda protestelor
unora, conformarea cu adevĉrul va avea ca rezultat o
cĉlĉtorieƔiososireînsiguranԑĉladestinaԑiepentrubiserica
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noastrĉ. A face adevĉrul sĉ se conformeze cu dorinԑele
noastrevaaveacarezultatocĉlĉtorieinterminabildelungĉ,
deoarece vom fi întotdeauna rĉtĉciԑi, sau vom eƔua tragic
dincauzanaufragiului.
Singurul nord adevĉrat aflat la dispoziԑia noastrĉ
constĉîncĉlĉuzireaprimitĉdelaDumnezeuînCuvântulSĉu.
„CĉciCuvântulluiDumnezeuesteviuƔilucrĉtor,maitĉietor
decât orice sabie cu douĉ tĉiƔuri: pĉtrunde pânĉ acolo cĉ
desparte sufletul Ɣi duhul, încheieturile Ɣi mĉduva, judecĉ
simԑirile Ɣi gândurile inimii (Evrei 4,12). Numai Cuvântul lui
Dumnezeu poate sĉ strĉpungĉ faԑadele Ɣi acԑiunile
exterioarepentruadapefaԑĉadevĉratelemotiveƔiintenԑii
aleinimii.NumaidacĉîiîngĉduimCuvântuluiluiDumnezeu
sĉ îƔi facĉ lucrarea în inima noastrĉ, putem fi siguri cĉ
urmĉmadevĉrul,Ɣinudorinԑelenoastreegoiste.
ApostolulPavelaavertizatcuprivirelauntimpcând
dorinԑele omeneƔti vor lua locul adevĉrului. „Cĉci va veni
vremea când oamenii nu vor putea sĉ sufere învĉԑĉtura
sĉnĉtoasĉ;ciîivorgâdilaurechilesĉaudĉlucruriplĉcute,Ɣi
îƔivordaînvĉԑĉtoridupĉpoftelelor.ÎƔivorîntoarceurechea
de la adevĉr, Ɣi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite” (2
Timotei4,3.4).Oarenucumvaneaflĉmdejaînacelpunct?
Oarenucumvadificultateacucareseconfruntĉoameniicu
urechile gâdilate sunt predicatorii care nu sunt siguri în ce
direcԑie se aflĉ nordul Ɣi mulԑimea de învĉԑĉturi Ɣi filozofii
interesante, dar discutabile, care ne bombardeazĉ urechile,
dornicesĉialoculCuvântuluiluiDumnezeu?
Apelul aproape disperat pe care apostolul Pavel lͲa
adresat lui Timotei este categoric valabil pentru noi astĉzi:
„Timotee, pĉzeƔte ce ԑi sͲa încredinԑat; fereƔteͲte de
flecĉriile lumeƔti Ɣi de împotrivirile Ɣtiinԑei, pe nedrept
numite astfel, pe care au mĉrturisitͲo unii Ɣi au rĉtĉcit cu
privire la credinԑĉ” (1 Timotei 6,20.21). Probabil cĉ ar fi de
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folossĉvedemcumdefinescuniinordulînadventismuldin
zilelenoastre.
Cândvomîncetasĉpĉcĉtuim?
ÎnBisericaAdventistĉdeZiuaabapteaafostintrodus
un sistem doctrinar nou pentru adventism, iar acum este
acceptat ca fiind adevĉrul de cĉtre mulԑi dintre membrii
noƔtri.Maiîntâi,lisespunecĉDumnezeunuaƔteaptĉdela
ei sĉ înceteze a pĉcĉtui în aceastĉ viaԑĉ pĉmânteascĉ,
deoarece El Ɣtie cĉ acest lucru este imposibil. Apoi sunt
asiguraԑicĉElîivarefacemiraculosƔiinstantaneu,cândSe
vaîntoarceHristos,aƔaîncâtnuvormaipĉcĉtuiniciodatĉ.
DaroarecumvaputeaDumnezeusĉiaunomcarea
pĉcĉtuitoviaԑĉîntreagĉƔisĉͲlrefacĉinstantaneu,aƔaîncât
nu va mai pĉcĉtui niciodatĉ? El poate sĉ facĉ acest lucru,
numai dacĉ înlĉturĉ libertatea personalĉ a acelui om –
capacitatealuideaalege,transformânduͲlîntrͲuncomputer
programat. Prin urmare, dacĉ Dumnezeu poate sĉ rezolve
problema pĉcatului printrͲo astfel de metodĉ mecanicĉ, de
ce nu a fĉcut acest lucru cu Lucifer însuƔi, cu veacuri în
urmĉ?
Deundevineaceastĉteologieamântuirii?Directde
la Reformaԑiune. Ea este o parte a unui sistem teologic
elaborat,careafostdezvoltatdecĉtreadepԑiiluiCalvin.Sĉ
vedempescurtcâtevapĉrԑialeacestuisistem.
Nici chiar cĉderea lui Adam Ɣi, prin el, cĉderea
neamuluiomenesc,nuafostoîntâmplaresauunaccident,
ci a fost rânduitĉ în sfaturile tainice ale lui Dumnezeu
(LoraineBoettner,TheReformedDoctrineofPredestination,
p.234).
InevitabilitateadestinuluiveƔnicalfiecĉruiomafost
opartecentralĉatâtateologieiluiLuther,câtƔialuiCalvin.
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(Calvin) Viaԑa veƔnicĉ a fost rânduitĉ mai dinainte
pentru unii, iar moartea veƔnicĉ a fost rânduitĉ pentru alԑii
(Boettner,p.15).
(Luther) A fost rânduit mai dinainte […] cine trebuie
sĉfiecondamnat(Boettner,p.15).
AƔadar,ceînseamnĉcuexactitateacestlucrupentru
ceicesuntcondamnaԑi?
[Hotĉrârea Lui] se întinde […] de la Creaԑiune la
judecatĉƔicuprindetoateactivitĉԑilesfinԑilorƔiîngerilordin
cer, precum Ɣi ale celor nemernici Ɣi ale demonilor din iad
(Boettner,p.13).
Acest dumnezeu monstruos al calvinismului creeazĉ
niƔteoameni,îipredestineazĉsĉfiepierduԑi,îipriveƔtecum
pĉcĉtuiesc, nu le îngĉduie sĉ se pocĉiascĉ, iar apoi îi
tortureazĉpentrupĉcatelelorpeparcursulîntregiiveƔnicii.
IartoateacesteasuntsĉvârƔiteîntrͲonepĉrtiniredesĉvârƔitĉ
faԑĉdecelpĉcĉtos.
CelornealeƔinulisefacenicionedreptate(Boettner,
p.113).
UniiadventiƔtideziuaaƔapteaîncearcĉînprezentsĉ
scoatĉ o paginĉ din aceastĉ teologie calvinistĉ Ɣi sĉ o
introducĉ în teologia bisericii noastre. Este pagina care ne
învaԑĉcĉnuestenicionevoiesĉîncetĉmapĉcĉtui,deoarece
Dumnezeu ne va reface miraculos la a doua venire a lui
Hristos,aƔaîncâtnuvommaipĉcĉtuiniciodatĉ.
Sistemele teologice sunt asemenea stâlpilor unui
gard, legaԑi între ei. Doctrinele nu stau singure. Ele sunt
conectate cu celelalte doctrine. A te baza pe o singurĉ
doctrinĉ Ɣi a o scoate din sistemul ei, fĉrĉ a le lua Ɣi pe
celelalteesterareoricuputinԑĉ.Vremnoicuadevĉratsĉne
întoarcemînmlaƔtinapredestinaԑiei,apĉcatuluioriginarƔia
focului iadului spre a gĉsi o soluԑie teologicĉ pentru
problemapĉcatuluicontinuudinviaԑanoastrĉdezicuzi?
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Liberalismsaulegalism
ÎntrͲun forum deschis pe un website, a fost pusĉ o
întrebare: „Care dintre urmĉtoarele probleme crezi cĉ este
mai serioasĉ în biserica din zilele noastre: legalismul sau
liberalismul?”Oarenuesteposibilcaliberalismulsĉfiedoar
oaltĉformĉalegalismului?Cinevaasugeratcĉliberaliisunt
adesea doar niƔte fundamentaliƔti care au un set diferit de
puncte de credinԑĉ. Ei aplicĉ pur Ɣi simplu legea
„liberalismului” pentru a îngĉdui o anumitĉ mĉsurĉ de
„libertate creƔtinĉ”, adesea spre a vedea pânĉ unde pot sĉ
meargĉpentruaoanula.Atâtlegalismul,câtƔiliberalismul
sunt centrate asupra eului în feluri diferite. Atât legalismul,
cât Ɣi liberalismul sunt probleme în biserica noastrĉ Ɣi în
viaԑa noastrĉ. Din punct de vedere practic, ele sunt unul Ɣi
acelaƔi lucru (deƔi, în funcԑie de tipul personalitĉԑii tale, ai
puteaosĉpreferipeunaîndefavoareaceleilalte).
Un alt indiciu care aratĉ cĉ liberalismul Ɣi legalismul
sunt unul Ɣi acelaƔi lucru este faptul cĉ atât legalismul din
urmĉcuosutĉdeani,câtƔiliberalismuldeastĉzisuntfoarte
confortabilecumesajuldela1888.În1893,cândavorbitla
Conferinԑa Generalĉ, A.T. Jones a citat avertizĉrile adresate
conducĉtorilorbisericiidecĉtreEllenWhite.
Nu puteԑi sĉ neglijaԑi mesajele de avertizare ale lui
Dumnezeu, nu puteԑi sĉ le respingeԑi, sau sĉ le trataԑi cu
uƔurĉtate, fĉrĉ a fi în pericolul unei pierderi infinite.
Batjocura, ridiculizarea Ɣi rĉstĉlmĉcirea pot fi îngĉduite
numai cu preԑul degradĉrii propriului suflet. Folosirea unor
astfel de arme nu vĉ va aduce victorii preԑioase, ci mai
degrabĉ va înjosi mintea Ɣi va despĉrԑi sufletul de
Dumnezeu…. Cei care nu au trecut prin experienԑa unei
lucrĉri cuprinzĉtoare a pocĉinԑei în lumina pe care
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DumnezeuabinevoitsĉodeapoporuluiSĉuîncĉdelaacea
datĉnuvorînԑelegelucrurilecuclaritateƔinuvorfigatasĉ
spunĉ cĉ mesajele trimise de Dumnezeu sunt o amĉgire….
Prejudecĉԑile Ɣi pĉrerile care au predominat la Minneapolis
nu au dispĉrut în niciun fel; seminԑele semĉnate în unele
inimiacolosuntgatasĉrĉsarĉlaviaԑĉƔisĉaducĉunseceriƔ
pemĉsurĉ.Vârfurileaufosttĉiate,darrĉdĉcinilenuaufost
nimiciteniciodatĉ,iareleîncĉaducunrodnesfânt,otrĉvind
judecata, pervertind percepԑiile Ɣi orbind înԑelegerea cu
privire la mesaj Ɣi mesageri pentru cei cu care intraԑi în
legĉturĉ(Extrasdin1893GeneralConferenceDailyBulletin,
p.67Ͳ70).
Înmartie,1890,EllenWhiteiͲaconfruntatpeceice
seîmpotriveausolieidela1888,încuvinteleurmĉtoare:
MĉtemdevoiƔimĉtemdeinterpretĉrilepecarele
atribuiԑioricĉruipasajdinScripturĉ,aƔacumsͲaudatpefaԑĉ
de la sine în spiritul necreƔtinesc pe care lͲaԑi manifestat….
Fiԑi precauԑi cu privire la direcԑia în cere mergeԑi, ca nu
cumvasĉsĉvârƔiԑipĉcatulîmpotrivaDuhuluiSfânt….Mĉtem
deoriceaplicaԑieaScripturii,carearenevoiedeunastfelde
spirit Ɣi aduce roadele pe care leͲaԑi manifestat voi
(Scrisoarea83,1890).
Este mult prea vizibil astĉzi faptul cĉ multe voci
moderneatacĉpĉrԑidinsoliadela1888,întocmaicumleͲau
atacatcumaibinedeosutĉdeaniînurmĉ.Indiferentdacĉ
vocile vin din legalism, sau din liberalism, existĉ un mare
disconfortcuprivirelamesajulcareiͲafostadresatbisericii
noastreprinJonesƔiWaggoner.
Inimasolieidela1888
Care este temelia solidĉ, ideea fundamentalĉ ce
strĉbatesoliadela1888?Estecevacenuatrecutniciodatĉ
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prin mintea lui Luther, Calvin, sau chiar a fraԑilor Wesley.
Este ceva ce nu a strĉpuns conƔtiinԑa fraԑilor Ɣi surorilor
noastre pĉzitoare ale duminicii din prezent. Este curĉԑirea
sanctuarului ceresc – lucrarea de slujire a Marelui nostru
PreotînSfântaSfintelor.
În termeni foarte practici, curĉԑirea sanctuarului
ceresc este curĉԑirea inimilor noastre. TotuƔi, ce înseamnĉ
lucrul acesta în mod concret? SĉͲl ascultĉm pe un scriitor
adventistcareaîncercatsĉexpliceîn1893.
Pe mĉsurĉ ce adevĉrul Sĉu ne este descoperit rând
cu rând Ɣi pe mĉsurĉ ce ne apropiem de Dumnezeu pas cu
pas,suntnecesareschimbĉriƔidespĉrԑiriradicaledevechile
cĉi,dacĉvremsĉfacempaƔiiurmĉtorilafelcumiͲamfĉcut
peceidintâi.DeceacelacaremĉrturiseƔteaͲLcunoaƔtepe
HristoszĉboveƔteuneoriluniƔianidezilefĉrĉ…sĉaibĉnicio
bucuriedeosebitĉînDomnul?...Voiaԑirefuzatpânĉacumsĉ
umblaԑiînluminacareastrĉlucitdeja….Acealuminĉdĉpe
faԑĉpĉcatulƔicompromisulvostru.Dacĉrefuzaԑisĉumblaԑi
înluminacareastrĉlucitpânĉacum,cucesunteԑimaibuni
decâtatuncicândaԑirefuzatsĉfaceԑiprimulpas?Nicicuo
iotĉ,iarvoiaveԑinevoiedeconvertireîncĉodatĉ.Refuzulde
a face pasul al douĉzecilea sau al o sutĉlea constituie o
rĉzvrĉtire tot atât de mult precum constituie refuzul de a
faceprimulpas.Cândnuvamaififĉcutniciuncompromiscu
pĉcatul, când va fi înlĉturatĉ orice cauzĉ a ofensĉrii lui
Dumnezeu,chiardacĉvafinevoiesĉfaceԑiunsacrificiulafel
de mare precum aԑi renunԑa la mâna dreaptĉ sau ochiul
drept, atunci viaԑa voastrĉ va fi un triumf continuu în
Dumnezeu. Prima biruinԑĉ pe care aԑi câƔtigatͲo, când aԑi
fĉcutprimulpas,vͲaadusbucurie;adouabiruinԑĉ,cândaԑi
fĉcutaldoileapas,vͲaadusîncĉobucurie;iarpemĉsurĉce
vĉ apropiaԑi de Domnul, lumina voastrĉ devine din ce în ce
maistrĉlucitoareƔibucuriavoastrĉdinceîncemaimare….
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Cât de mulԑi din mijlocul adventiƔtilor de ziua a Ɣaptea au
nevoie de convertire! Viaԑa noastrĉ ar trebui sĉ fie un Ɣir
necontenit al convertirii. Atunci, bucuria Ɣi pacea dragostei
dintâi vor înviora Ɣi vor umple sufletul…. Starea voastrĉ de
cĉldicelînseamnĉrĉzvrĉtire,iarpĉcatulvostrudearefuzasĉ
continuaԑiaͲLcunoaƔtepeDomnulvĉvaîmpiedicasĉprimiԑi
binecuvântĉrile Ɣi bucuria lui Hristos (Review and Herald, 9
mai,1893).
Mulԑi, mulԑi adventiƔti au fĉcut primii paƔi. Ei iubesc
Sabatul Ɣi A Doua Venire, dar sͲau împotmolit la pasul al
douĉzecilea sau al o sutĉlea Ɣi se mirĉ de ce experienԑa lor
creƔtinĉ stagneazĉ. Cât de mult avem nevoie de un Ɣir
necontenit al convertirii. În acelaƔi an, un alt scriitor
adventistascriscuvinteleurmĉtoare:
Nu existĉ niciun pĉcat, indiferent cât de adânc
înrĉdĉcinatînom,saucâtdemulttimpafostîngĉduit,care
sĉnupoatĉfibiruitpedeplin,dacĉestepredatpedeplinîn
mâinile Aceluia care are toatĉ puterea în cer Ɣi pe pĉmânt.
Dacĉ ne pĉstrĉm privirea aԑintitĉ asupra lui Isus prin
credinԑĉ, noi putem sĉ ne împotrivim fiecĉrei ispite. El a
fĉgĉduitcĉvapregĉtiocaledeascĉpadetoateispitelecare
suntpreaputernicepentrunoi.ScopulluiDumnezeuesteca
noisĉtrĉimfĉrĉpĉcat;pentrucĉprinputereaLuisuntemîn
staresĉbiruimoriceispitĉcĉreiaElîiîngĉduiesĉvinĉasupra
noastrĉ;deoarece,dacĉElpregĉteƔteocaledescĉparedin
ispitelecaresuntpreaputernicepentrunoi,nupoateexista
niciunmotivpentrucarenuartrebuisĉajungemfĉrĉpĉcat
Ɣi sĉ trĉim o viaԑĉ curatĉ. Pĉcatul Ɣi numai pĉcatul este cel
carenedescurajeazĉ[…].DeceneͲarscrieDumnezeu,prin
slujitorulSĉu,„casĉnupĉcĉtuiԑi”,dacĉnuexistĉniciocale
deafiferiԑidepĉcat?..[…].DaroricâtneͲamluptaƔioricât
dehotĉrâԑiamfi,înCaleacĉtreHristos,p.64,nisespunecĉ
„vom fi nevoiԑi adesea sĉ îngenunchem Ɣi sĉ plângem la
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picioarele lui Isus din cauza nedesĉvârƔirilor Ɣi greƔelilor
noastre,darnutrebuiesĉfimdescurajaԑi.Chiardacĉsuntem
biruiԑi de vrĉjmaƔul, nu suntem alungaԑi, nici pĉrĉsiԑi sau
respinƔi de Dumnezeu” […]. Când ne pĉstrĉm fĉrĉ încetare
privirile aԑintite asupra lui Hristos, noi putem sĉ trĉim fĉrĉ
pĉcat.CândnevomabatepriviriledelaEl,vompĉcĉtui.Noi
putemsĉprivimlaElfĉrĉîncetare[…].Dardacĉajungemla
concluzia cĉ nu putem sĉ împlinim îndemnul „ca sĉ nu
pĉcĉtuiԑi”,dejaneͲamabĉtutpriviriledelaHristos,amfĉcut
pregĉtiri pentru a împlini poftele firii Ɣi ne vom cufunda în
disperare”(ReviewandHerald,7martie,1893).
Profetsaupreot?
Între rolul de profet Ɣi cel de preot biblic se aflĉ o
tensiune continuĉ Ɣi intensĉ. Frĉmântarea care existĉ între
aceste douĉ chemĉri este asemenea unui val clocotitor ce
strĉbateinimaScripturii.Probabilcĉexemplulcelmaibuncu
privirelafaptulacestaestevĉzutînconflictulmortaldintre
profetul Ieremia Ɣi fraԑii lui preoԑi. Profetul a împlinit cu o
consecvenԑĉ plinĉ de milĉ, constructivĉ Ɣi responsabilĉ
chemarealuiDumnezeudeaînfruntaceeragreƔitînIsraelƔi
de a confrunta naԑiunea cu faptele ei greƔite. Pe de altĉ
parte,preotulaveaunrolmaidegrabĉpastoral,oautoritate
instituԑionalĉ mai mare, Ɣi îƔi asuma sarcina de a pĉstra
naԑiunea la un nivel echilibrat. În tensiunea care apĉrea,
profetulsuportaadeseamâniaƔirepresaliilepreotului.
ÎnperioadatimpuriedepionierataoricĉreimiƔcĉria
credinԑei, vocea profeticĉ este mult mai puternicĉ Ɣi mai
respectatĉ. Pe mĉsurĉ ce miƔcarea se maturizeazĉ, vocea
preoԑeascĉ îƔi sporeƔte influenԑa. Cu toate acestea, în cele
dinurmĉ,aceastapoatesĉajungĉatâtdedominantĉ,încât
sĉaducĉlatĉcerevoceaprofeticĉ.Cucâtorganizaԑiaajunge
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sĉfiemaiputernicĉƔimaibineîntemeiatĉ,cuatâtsimtemai
puԑin nevoia de a avea o voce profeticĉ. Unul dintre
motivele declinului unei organizaԑii este acela cĉ vocea
profeticĉajungetreptatsĉfieadusĉlatĉcereƔidevalorizatĉ
în organizaԑie. Când vorbeƔte, profetul este considerat a fi
excentric,supĉrĉtorƔichiardistructivpentruorganizaԑie.
Am ajuns categoric la acest punct în adventism.
Apelurile la reformĉ din zilele noastre sunt privite ca fiind
distructive Ɣi dezbinĉtoare. Încĉ odatĉ, Ieremia îƔi gĉseƔte
locul în groapĉ, deoarece îndrĉzneƔte sĉ atace starea de
fapt.
De ce atunci când cineva îƔi exprimĉ îngrijorarea cu
privire la un anumit aspect care nu este în armonie cu
Cuvântul lui Dumnezeu în bisericĉ, apar adesea acuzaԑii de
intoleranԑĉdinparteacelorlalԑimembriaibisericii,sauchiar
dinparteapastorului?Rĉspunsulconstĉparԑialînconcepԑia
modernĉdespretoleranԑĉ.ÎncepânddelaculturĉƔipânĉla
îmbrĉcĉminte, de la muzicĉ Ɣi pânĉ la filme, de la divorԑ Ɣi
pânĉladoctrinĉƔichiardelafeminismƔipânĉlaorientĉrile
sexuale interzise, totul trebuie sĉ fie tolerat acum de cĉtre
membriibisericii.
Cinevaaspusodatĉ:„Ultimavirtuteauneisocietĉԑi
nelegiuite este toleranԑa”. Roger Williams a constatat cĉ
toleranԑa este intolerabilĉ, deoarece era doar la un pas de
intoleranԑĉ. Toleranԑa din zilele noastre este intolerantĉ cu
oricinecontinuĉsĉcreadĉîndefiniԑiabiblicĉapĉcatului.Cei
care îƔi ridicĉ vocea în semn de îngrijorare sau de protest
împotrivarelelorpersistentedinmijloculnostrunumaisunt
toleraԑi. Responsabilitatea faԑĉ de Cuvântul revelat al lui
Dumnezeuesteintolerabilĉ.
Din cauza acestor presiuni, sufletele credincioase au
cedatînfaԑauneiconspiraԑiiatĉcerii.DecesuntemaƔade
reԑinuԑi sĉ vorbim? Parԑial, pentru cĉ ne temem sĉ fim
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etichetaԑicaintoleranԑi.Carezultat,compromisulînainteazĉ
fĉrĉ piedici, pĉcatul continuĉ neconfruntat, învĉԑĉtura falsĉ
esteîncurajatĉ,iarstandardelemoralesuntmaijoasedecât
oricând. Cei care au standarde înalte, care nu vor sĉͲƔi lase
copiii sĉ închirieze cele mai recente filme, sĉ mĉnânce
alimente dĉunĉtoare, sĉ vizioneze toate filmele de desene
animate, sau sĉ aibĉ întâlniri sentimentale la o vârstĉ prea
timpuriesuntevitaԑiƔiostracizaԑi.Ceicareseopunfundaԑiei
Grace Link, competiԑiilor sportive dintre colegii Ɣi teatrului
suntridiculizaԑiƔibatjocoriԑi.
Trebuie sĉ avem aceeaƔi atitudine pe care a avutͲo
Isus, Ɣi anume cĉ responsabilitatea spiritualĉ cere ca
pĉcatelepublicesĉfietratatepublic.Isusamustratdeschis
pĉcatul, deƔi iͲa iubit pe cei pĉcĉtoƔi. Oare putem noi sĉ
facemmaipuԑin,ƔitotuƔisĉfimniƔteispravnicicredincioƔi?
FoarterespectatulteologevanghelicJ.I.Packerafost
unuldintreceicareaumĉrƔĉluitînsemndeprotestîniunie,
2002,cândsinodulDiocezeiAnglicanedinNewWestminster
a autorizat ca episcopul ei sĉ compunĉ un serviciu religios
pentrubinecuvântareacĉsĉtoriilorîntrepersoanedeacelaƔi
sex.ÎntrͲunarticolcareexplicĉmotivulacԑiuniilui,Packera
argumentat cĉ decizia luatĉ în Westminster „falsificĉ
Evanghelia lui Hristos, abandoneazĉ autoritatea Scripturii,
pune în pericol mântuirea semenilor Ɣi trĉdeazĉ biserica în
rolul rânduit ei de Dumnezeu în calitate de bastion Ɣi
apĉrĉtor al adevĉrului divin”. El a fĉcut referire la ceea ce
numea „amĉgirea de aͲI cere lui Dumnezeu sĉ sfinԑeascĉ
pĉcatul, prin binecuvântarea celor pe care El îi condamnĉ.
Acestlucru”,spuneael,„esteiresponsabil,lipsitderespectƔi
cuadevĉratblasfemator”.
În acest context, noi ar trebui sĉ ascultĉm bine
avertizarea lui Dumnezeu din Psalmi 50,16.17: „Dumnezeu
zice însĉ celui rĉu: ‘Ce tot înƔiri tu legile Mele, Ɣi ai în gurĉ
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legĉmântul Meu, când tu urĉƔti mustrĉrile, Ɣi arunci
cuvintele Mele înapoia ta?’” Invocând memoria lui Martin
Luther, Packer a citat cuvintele acestuia: „Dacĉ eu
mĉrturisesccuglasulcelmaiputernicƔiprinexpunereacea
mai clarĉ fiecare punct al adevĉrului lui Dumnezeu, cu
excepԑia precisĉ a acelui mic punct care spune cĉ lumea Ɣi
diavolul atacĉ în aceastĉ clipĉ, nuͲL mĉrturisesc pe Hristos,
oricâtdecurajosaƔputeafiuînmĉrturisireacredinԑeiînEl.
Acolo unde lupta este înverƔunatĉ este locul în care este
doveditĉloialitateasoldatului,iardacĉelsedĉînapoiînacel
loc, faptul de a fi statornic pe toate celelalte câmpuri de
luptĉ înseamnĉ pur Ɣi simplu fugĉ Ɣi dezonoare”. (Why I
Walked,„ChristianityToday”,ianuarie,2003).
Standardetârâteînpraf
Dinnefericire,majoritĉԑiidintrenoileͲafostfricĉsĉ
protesteze în felul acesta, din cauza unei dorinԑe greƔit
orientate de a pĉstra armonia cu orice preԑ. Ca exemplu al
felului de protest pe care ar trebui sĉͲl adresĉm în Biserica
Adventistĉ de Ziua a baptea împotriva învĉԑĉturii false care
distruge sufletele, aƔ dori sĉ prezint urmĉtorul rĉspuns la
cartea lui Keavin Hayden, Lifestyles of the Remnant,
publicatĉ de Review and Herald în 2001. (Kevin D. Paulson,
disponibilpewww.greatcontroversy.org)
Dupĉ citirea cĉrԑii lui Hayden, puԑini ar trebui sĉ se
îndoiascĉdefaptulcĉpoziԑiapecareoiacinevacuprivirela
curentul adventismului în legĉturĉ cu subiectele mântuirii
are implicaԑii directe asupra felului în care tratĉm
standardeledestildeviaԑĉ.[Eladmitesincer]cĉproblemele
actualelegatedeînchinareƔistiluldeviaԑĉdinbisericĉsunt
determinate direct de concepԑia noastrĉ cu privire la
mântuire Ɣi desĉvârƔire (p.16,24) […]. El atacĉ speranԑa
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desĉvârƔirii caracterului în viaԑa aceasta, ca fiind produsul
„duhurilor amĉgitoare Ɣi învĉԑĉturilor dracilor” […]. El
declarĉ cĉ doctrina [aceasta] este învĉԑĉtura lui antihrist
(p.18Ͳ19,20) […]. Hayden insistĉ cĉ atunci când Ellen White
vorbeƔte despre mântuirea „numai prin neprihĉnirea lui
Hristos”ƔidescriehainadenuntĉdinpildaluiIsus(p.19),ea
sereferĉnumailaneprihĉnireasubstitutivĉ(îndreptĉԑire),în
contrastcusfinԑirea,cuprivirelacareHaydenneagĉfaptul
cĉ poate fi desĉvârƔitĉ vreodatĉ aici pe pĉmânt […]. [El
insistĉ] cĉ „din cauza stĉrii noastre fireƔti” (chiar Ɣi dupĉ
convertire) „toatĉ neprihĉnirea noastrĉ (faptele bune) este
asemeneauneihainemurdare”(p.19)[…].
Realitatea este cĉ nici Scriptura, nici Ellen White nu
punsemnuldeegalitateîntresfinԑireƔihainelemurdareale
neprihĉnirii proprii! Ellen White afirmĉ: „Ce este sfinԑirea?
EsteaͲIdaluiDumnezeuînîntregimeƔifĉrĉrezervetotul–
sufletul, trupul Ɣi spiritul” (Our High Calling, p.212),  „atât
dreptul nostru de a intra în cer, cât Ɣi pregĉtirea noastrĉ
pentru acesta se aflĉ în neprihĉnirea lui Hristos” (Hristos
Luminalumii,p.300).Cualtecuvinte,atâtîndreptĉԑirea,cât
Ɣi sfinԑirea constituie neprihĉnirea lui Hristos…. Nici Biblia,
nici Ellen White nu înalԑĉ vreodatĉ curĉԑia îndreptĉԑirii mai
presus de aceea a sfinԑirii Ɣi niciuna dintre acestea nu este
descrisĉ ca fiind neprihĉnirea lui Hristos întrͲo mĉsurĉ mai
micĉsaumaimaredecâtcealaltĉ.
Hayden atacĉ doctrina desĉvârƔirii creƔtine, dupĉ
cum urmeazĉ: „Dar dacĉ este posibil, atunci tot ce avem
nevoieestecaDuhulSfântsĉnefacĉsuficientdebuni.Noi
nu avem realmente nevoie de caracterul substitutiv al lui
Hristos, nuͲi aƔa? […] Când Îl primim prin credinԑĉ ca fiind
înlocuitorul nostru, Cerul considerĉ caracterul Sĉu
desĉvârƔit, infinit, ca Ɣi cum ar fi al nostru. Cerul ne
considerĉ ca împlinind standardul desĉvârƔit, infinit al Legii
369

divine, chiar dacĉ noi nu îl împlinim realmente în viaԑa
noastrĉ (p.19).  În Parabolele Domnului Hristos (p.312),
[Ellen White scrie:] „Când ne supunem Domnului Hristos,
inima noastrĉ este unitĉ cu inima Sa, voinԑa noastrĉ se
contopeƔte cu voinԑa Sa, mintea noastrĉ devine una cu
mintea Sa, gândurile noastre sunt aduse la supunerea faԑĉ
deEl,iarnoitrĉimviaԑaSa.Aceastaînseamnĉafiîmbrĉcat
cuhainaneprihĉniriiSale”….
HaydendescriecaracterulsubstitutivalluiIsuscape
o„umbrelĉaharuluiveƔnic”,carenelasĉlocpentruacĉdea
Ɣipentruafimai„toleranԑi”faԑĉdecĉderilealtora(p.24)….
Hayden atacĉ… „o învĉԑĉturĉ tradiԑionalĉ care a lovit
adventismulcaoplagĉanidezile–ƔianumecĉDumnezeu
aƔteaptĉ ca noi sĉ ne unim cu puterea Duhului Sfânt Ɣi sĉ
dezvoltĉmînviaԑaaceastauncaracterabsolutdesĉvârƔit,la
fel ca acela al lui Hristos” (p.18)…. „Trebuie sĉ ne aducem
aminte întotdeauna cĉ pânĉ Ɣi acele fapte bune pe care
Hristos le creeazĉ în noi continuĉ sĉ dea greƔ în a
corespundestandarduluiinfinitalLegii(p.20Ͳ21)….Elspune
destuldeclarcĉ,înconcepԑialui,chiarƔicândsuntemuniԑi
cu puterea Duhului Sfânt, desĉvârƔirea lui Hristos rĉmâne
inaccesibilĉpentrunoi….„Noivomajungeînceledinurmĉla
împlinireasperanԑeinoastredeaaveaostaredeneprihĉnire
desĉvârƔitĉ la marea A Douĉ Venire (p.23)…. [Dar Ellen
White declarĉ] cĉ „atunci când caracterul lui Hristos va fi
reproduspedeplinînceidinpoporulSĉu,Elvavenipentru
aͲi declara ca fiind ai Sĉi” (Parabolele Domnului Hristos,
p.69)…. „El a venit personal în lume pentru a le arĉta
locuitorilor ei cum sĉ trĉiascĉ o viaԑĉ fĉrĉ pĉcat”
(Evanghelizarea p.385)…. „El a venit în lumea aceasta Ɣi a
trĉit o viaԑĉ fĉrĉ pĉcat, pentru ca prin puterea Sa poporul
Sĉu de asemenea sĉ poatĉ trĉi o viaԑĉ fĉrĉ pĉcat” (Review
and Herald, 1 aprilie, 1902)…. „Acela care nu are suficientĉ
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încredere în Hristos pentru a crede cĉ El îl poate feri de
pĉcat nu are credinԑa cĉ El îl va primi în împĉrĉԑia lui
Dumnezeu”(SoliiAlese,cartea3,p.360)….DacĉdesĉvârƔirea
este imposibilĉ în viaԑa aceasta, standardele specifice ale
stilului de viaԑĉ adventist nu vor fi singurele victime. Dacĉ
viaԑafĉrĉpĉcataDomnuluiesteinaccesibilĉchiarƔipentru
creƔtinul sfinԑit, cerceii Ɣi hamburgerii Ɣi muzica
contemporanĉvorfidoaroparteaproblemei.Dacĉaceastĉ
doctrinĉ este acceptatĉ, fiecare categorie a conduitei
creƔtineestelĉsatĉvulnerabilĉînfaԑavalurilorschimbĉtoare
aleuneipresupusenaturijosniceimposibildebiruit.Iritarea,
pofta, mânia, neînԑelegerile din familie, ura rasialĉ, lĉcomia
dupĉproprietĉԑiîƔivorimpuneprezenԑalorocazionalĉlafel
de des – poate mai des – decât dorinԑa noastrĉ de a cĉlca
tabuurileunicealeadventismuluiclasic….
Dacĉ acceptĉm premisa cĉ o anumitĉ mĉsurĉ de
pĉcat va fi întotdeauna prezentĉ în viaԑa creƔtinului, atunci
care pĉcate ni se va îngĉdui sĉ continuĉm a le sĉvârƔi?....
Cândvedemsemneledeabuzpetrupulunuicopilbĉtut,sau
citim despre incendierea rasistĉ a unei biserici afroͲ
americane, oare trebuie ca furia noastrĉ sĉ fie adusĉ la
tĉcere de posibilitatea ca astfel de pĉcate sĉ continue a
exista printre pĉcatele asupra cĉrora cei greƔiԑi nu pot sĉ
câƔtige biruinԑa totalĉ? Noԑiunea cĉ „greƔelile ocazionale”
vor fi întotdeauna partea creƔtinului trece cu vedere
realitatea cĉ majoritatea pĉcatelor, chiar Ɣi cele foarte
odioaseƔibrutale,suntsĉvârƔitedeobiceidoarocazional….
Fiecare faptĉ nemiloasĉ, de la inchiziԑie Ɣi pânĉ la sclavia
brutalitĉԑii industriale a marcat cĉrarea nedesĉvârƔirii
creƔtine.Iardacĉunfeldepĉcatestescuzabil,dincauzĉcĉ
naturanoastrĉpĉcĉtoasĉestepreaputernicĉ,pânĉƔipentru
Duhul Sfânt, atunci va fi întocmai pentru orice alt fel de
pĉcat. Hayden vorbeƔte favorabil despre acei creƔtini care
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„nu reuƔesc sĉ atingĉ înĉlԑimea standardului, deoarece noi
am încercat cu bune intenԑii sĉ facem tot ce am putut mai
bineƔiamdatgreƔ”(p.13).Problemaestecĉlumeaaprivit
laintenԑiilebunealecreƔtinilortimpdedouĉmiideaniƔisͲa
sĉturatdenereuƔitelenoastrecontinue….
Suntem tulburaԑi de aparenta convingere a lui
Hayden,pentrucarecheiaunitĉԑiibisericiiestemaidegrabĉ
o toleranԑĉ nelimitatĉ faԑĉ de diversitate, decât supunerea
necondiԑionatĉ a credincioƔilor faԑĉ de sfatul scris al lui
Dumnezeu….Decepaceaîntrenoi,printoleranԑamutualĉ,
este atât de evidentĉ în cartea lui Hayden, întrͲo mĉsurĉ
mult mai mare decât necesitatea pĉcii cu Dumnezeu prin
ascultareacondusĉdeDuhul?...
„Cei care nu au suficient curaj pentru a mustra
greƔeala, sau care, din cauza indiferenԑei sau a lipsei de
interes,nufacniciunefortseriosspreaͲƔicurĉԑifamiliasau
biserica lui Dumnezeu, sunt consideraԑi responsabili pentru
rĉul care ar putea rezulta din neglijarea datoriei lor. Noi
suntem la fel de rĉspunzĉtori pentru relele pe care am fi
putut sĉ le împiedicĉm în viaԑa altora prin exercitarea
autoritĉԑiipĉrinteƔtisaupastorale,caƔicândfapteleaufost
alenoastre”(PatriarhiƔiprofeԑi,p.578)….„AvestiCuvântul
luiDumnezeucucredincioƔieconstituieolucraredeceamai
mare importanԑĉ. TotuƔi, aceasta este o lucrare întru totul
diferitĉ de aceea de a critica fĉrĉ încetare, gândind rĉul Ɣi
separânduͲte de ceilalԑi. A judeca Ɣi a mustra sunt douĉ
lucruri diferite. Dumnezeu leͲa încredinԑat slujitorilor Sĉi
lucrareadeaͲimustracudragostepeaceiacaregreƔesc,dar
ainterzisƔiacondamnatjudecareanecugetatĉcareesteaƔa
deobiƔnuitĉînmijloculcelorcesedeclarĉaficredincioƔiai
adevĉrului”(TheUpwardLook,p.366).
Încartealui,Haydeninvocĉderepetateoritermeni
ca„libertatereligioasĉ”,„drepturileomului”Ɣi„libertatede
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conƔtiinԑĉ”cafiindpledoarialuipentruotoleranԑĉmaimare
înbisericĉîncepriveƔtestiluldeviaԑĉƔiaspectelelegatede
închinare (p.27,67,74,77,89,123). În una dintre cele mai
îndrĉzneԑe dintre declaraԑiile lui, Hayden sugereazĉ cĉ
adventiƔtii care cautĉ sĉ înalԑe standardele cu privire la
dietĉ,îmbrĉcĉminte,muzicĉ,etc.îƔivoruniînceledinurmĉ
forԑelecuceicepromoveazĉlegileduminicale,deoarecese
presupunecĉeiau„cultivatuncaractercarecredecĉƔtiece
este cel mai bine pentru toԑi ceilalԑi” (p.123)…. Hayden
criticĉ îndeosebi practica evangheliƔtilor adventiƔti
conservatori de a le cere candidaԑilor sĉ renunԑe la portul
bijuteriilor înainte de botez (p.67,70)…. Hayden scrie:
„Simplul fapt cĉ Biserica Adventistĉ ar putea sĉ piardĉ
bĉtĉliacuprivirelabijuteriinuînseamnĉcĉnoiampierdut
bĉtĉlia cu privire la suflete” (p.74). TotuƔi, el pare sĉ nuͲƔi
dea seama cĉ îndepĉrtarea de sfatul inspirat înseamnĉ a
pierdebĉtĉliacuprivirelasuflete!...
Launmomentdat,Haydennesugereazĉsĉbotezĉm
înbisericĉoamenicarenuaurenunԑatpedeplinlafolosirea
tutunului, numind acest fapt una dintre „pietrele de
poticnire”pecareadventiƔtiileͲaupusînmodtradiԑionalîn
calea noilor membri (p.50Ͳ52)…. [Dar Ellen White declarĉ]:
„Noi nuͲi primim în bisericĉ pe aceia care folosesc bĉuturi
alcoolice sau tutun. Noi nu putem sĉ admitem astfel de
persoane.Darputemsĉîncercĉmsĉîiajutĉmsĉbiruiascĉ”
(Temperanԕa,p.166)….
TotuƔi, ceea ce ar trebui sĉ tulbure orice adventist
credincios este comentariul urmĉtor fĉcutĉ de Hayden: …
„Dacĉ vom continua sĉ adoptĉm o poziԑie dogmaticĉ Ɣi
inflexibilĉ cu privire la aspecte morale mai puԑin definite,
cumarfiportulbijuteriilor,dictânduͲletinerilornoƔtricefel
demuzicĉtrebuiesĉasculteƔicondamnândparticiparealor
laactivitĉԑicumarfidansul,frecventareateatrului,putemsĉ
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ne aƔteptĉm sĉ continuĉm aͲi vedea pĉrĉsind biserica
noastrĉ, mulԑi dintre ei ne mai întorcânduͲse niciodatĉ”
(p.125)…. Cu privire la concepԑia lui Hayden cĉ standardele
înalteautendinԑadeaͲialungapetineriƔisuntpresupusea
fi „un handicap pentru abilitatea noastrĉ de a aduce noi
convertiԑi în bisericĉ” (p.125), cum se face cĉ acele
comunitĉԑi religioase cu standardele cele mai înalte de
credinԑĉƔipracticĉ–dintrecareunelesuntmaiaspredecât
adventismulconservatorînanumiteaspecte–aucrescutca
numĉrdemembriînultimiidouĉzecideani,întimpceaceia
care au o tendinԑĉ liberalĉ, mai tolerantĉ, au scĉzut
continuu?...
ÎntrͲo carte intitulatĉ The Screwtape Letters, de C.S.
Lewis,… un demon pe nume Screwtape îl sfĉtuieƔte pe un
demoncumaipuԑinĉexperienԑĉcuprivirelafelulîncaresĉ
prindĉîncapcanĉfiinԑeleomeneƔti.„Jocul”,azisScrewtape,
„estesĉͲifacisĉalergepestetotcustingĉtoaredefoc,oride
câte orieste o inundaԑie. FĉͲi pe oameni sĉ se înghesuie în
barcĉpeparteacareesteaproapescufundatĉ.Cândoamenii
sunt cĉldicei Ɣi apatici, stârneƔteͲi împotriva pericolului
entuziasmului Ɣi emoԑiilor. Dacĉ sunt leneƔi, vorbeƔteͲle
despre ipocrizia celor care muncesc. Dacĉ sunt nemiloƔi,
avertizeazĉͲi împotriva relelor sentimentalismului…. Cu alte
cuvinte,fĉͲisĉaudĉtareƔirepetatavertizĉridecarenuau
nevoie”.
Nicio analogie nu ar putea sĉ descrie mai bine
obsesia unora asemenea lui Keavin Hayden cu privire la
pericolele legalismului, rigiditĉԑii excesive Ɣi paranoiei
apocaliptice, în mijlocul unei biserici în care predicatorii ei
cei mai populari Ɣi literatura principalĉ lovesc continuu
împotriva un astfel de presupuse rele…. Nici decĉderea tot
mai adâncĉ a lumii, nici impactul ei tot mai mare asupra
bisericii nu beneficiazĉ de multĉ atenԑie; totuƔi, Hayden
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continuĉ sĉ scrie în tonuri nemiloase despre „biserica
noastrĉorientatĉsprestandarde”(p.41)….ChiarƔiunstudiu
fugitiv al raportului sfânt aratĉ cĉ poporul lui Dumnezeu a
fostamĉgitƔiînrĉitcumultmaiadeseadeconformareacu
lumea,decâtdeextremismulconservator….
Hayden scrie, aƔa cum fac Ɣi alԑii din adventismul
contemporan, cĉ dificultatea actualĉ a bisericii este gĉsirea
unui anumit teren de mijloc între alternativele liberale Ɣi
conservatoare din mijlocul nostru (p.123)…. Dar Inspiraԑia
[spune] „ [...] Ascultarea sau neascultarea constituie
elementul asupra cĉruia trebuie sĉ decidĉ întreaga lume.
Toԑi vor fi chemaԑi sĉ aleagĉ între Legea lui Dumnezeu Ɣi
legile oamenilor. Aici va fi trasatĉ linia de despĉrԑire. Vor fi
numaidouĉclase”(HristosLuminalumii,p.763).
Trebuie sĉ întrebĉm: De ce, în avertizĉrile lor
adresatebisericiidinzileledepeurmĉ,atâtScriptura,câtƔi
EllenWhitesuntatâtdelipsitedeobsesialegalismuluicare
este aƔa de obiƔnuitĉ în adventismul contemporan?... Nici
Scriptura, nici Ellen White nu descriu marea problemĉ a
celor ce se declarĉ credincioƔi în timpul sfârƔitului ca fiind
aceeaaneprihĉniriiprinfapte,aatenԑieiexcesiveacordate
standardelor,sauapredicĉriiseciaLegii.Esteadevĉrat,aƔa
cum evidenԑiazĉ Hayden, cĉ Ellen White avertizeazĉ cu
privirelafanatismuldinbisericĉîntimpulsfârƔitului(p.36)….
Dar ea vorbeƔte mult mai adesea despre „aceia care au
cedat pas cu pas pretenԑiilor lumii Ɣi sͲau conformat cu
obiceiurile lumii”, despre aceia care „nu au fost sfinԑiԑi prin
ascultarea de adevĉr,… uninduͲse cu lumea Ɣi împĉrtĉƔind
spiritulei”….
În rezumat, cartea lui Hayden este un document
tragic Ɣi distructiv, una dintre cele mai ruƔinoase cĉrԑi care
au fost publicate vreodatĉ de cĉtre o casĉ de editurĉ
adventistĉ.EaloveƔtedirectînmiezulcredinԑeinoastre,prin
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negarea desĉvârƔirii caracterului prin puterea Duhului
Sfânt….PutemcelpuԑinsĉͲimulԑumimluiHaydenpentrucĉ
recunoaƔte sincer faptul cĉ negarea acestei doctrine cheie
este legatĉ direct de o abordare mai îngĉduitoare a stilului
deviaԑĉ….ToatecelelalteaspectealevieԑuiriicreƔtine–nu
doar cele unic adventiste – ajung vulnerabile, dacĉ
creƔtinismulesteredusdoarlaîncĉoformulĉdegenul„tot
ce poԑi mai bine”, printre nenumĉrate alte formule. Cartea
lui Hayden este demonstraԑia cea mai clarĉ cu putinԑĉ cu
privirelamotivulpentrucare,chiaracum,vedemtârânduͲse
înprafaƔademultedintrestandardelenoastreîndrĉgite.
Curajîntimpdecrizĉ
Aiciestemarelepericolalmultora….„EiaƔteaptĉsĉ
vadĉcevorgândialԑii.DacĉaceƔtianusuntdeacord,eisunt
convinƔi cĉ subiectul în discuԑie nu are nici o importanԑĉ….
[Ei] umblĉ în lumina altora, trĉiesc prin experienԑa altora,
simtcumsimtalԑiiƔifaccefacalԑii.EiacԑioneazĉcaƔicum
nͲar avea individualitate. Identitatea lor este cufundatĉ în
alԑii,eisuntumbresimplealecelorpecareîisocotescdrepԑi.
Dacĉ nu devin conƔtienԑi de caracterul lor Ɣovĉitor Ɣi nuͲl
corecteazĉ,vorfilipsiԑideviaԑaveƔnicĉ;nuvorfiînstaresĉ
seluptecupericolelezilelordinurmĉ….Alĉturideeitrebuie
sĉ fie cineva care sĉͲi informeze dacĉ cel care se apropie
este un duƔman sau un prieten…. Bĉrbaԑi, femei Ɣi tineri,
Dumnezeuvĉsolicitĉsĉaveԑicurajmoral,voinԑĉstatornicĉ,
tĉriemoralĉƔiperseverenԑĉ,dispoziԑiisufleteƔti,carenuse
pot baza pe afirmaԑiile altora. El vrea ca, înainte sĉ primiԑi
sausĉrespingeԑiacesteafirmaԑii,sĉlestudiaԑi,sĉlecântĉriԑi
Ɣi sĉ le aduceԑi înaintea Lui în rugĉciune.” (Mĉrturii, vol.2,
p.129Ͳ130).
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Cei care se merg pe cĉile lumeƔti Ɣi îƔi permit
obiceiuri contrare legilor fizice Ɣi morale ale Domnului,
precum Ɣi cei care au fĉcut înԑelegeri cu bisericile Ɣi
organizaԑiile Babilonului, indiferent dacĉ sunt conducĉtori
saulaici,artrebuisĉfiemustraԑicuclaritate.„Întimpulcând
mustrareaƔipericolulatârnĉdeasupracelordinpoporullui
Dumnezeu, este nevoie de ceva în plus faԑĉ de rugĉciuni Ɣi
lacrimi. Faptelor nelegiuite trebuie sĉ li se punĉ capĉt”
(ReviewandHerald,17mai,1887).
AƔa de mulԑi au spus: „btiu cĉ Dumnezeu va limpezi
lucrurile întrͲo zi. Adesea vĉdlucruri desprecare Ɣtiu cĉnu
sunt bune, dar le trec cu vederea de dragul prietenilor mei
care au nevoie de dragostea Ɣi încurajarea mea”. Inspiraԑia
are acest sfat pentru „mulԑi”: „Încetaԑi sĉ fiԑi de acord sĉ
ascultaԑipervertireaadevĉruluifĉrĉaadresaniciunprotest”
(SoliiAlese,cartea1,p.196).
Poatecĉ,dacĉaԑivorbitƔiaԑifirefuzatsĉluaԑiparte
laomodalitategreƔitĉdeaacԑiona,prieteniivoƔtriarfistat
de partea adevĉrului. Cu toate acestea, noi avem aceastĉ
conspiraԑie a tĉcerii – aceastĉ mentalitate a „privirii
îndreptateînaltĉparte”.Suntsigurcĉmulԑiarficoborâtdin
arcĉ,darnuauvrutsĉfiediferiԑiƔisĉͲƔipĉrĉseascĉprietenii.
Cât de mulԑi din mijlocul nostru astĉzi vor pieri la
hotareleԑĉrii?CâtdemulԑicaresuntaƔadesiguricĉsuntîn
bunĉ rânduialĉ cu Dumnezeu vor petrece mileniul ca niƔte
oaseputredeîmprĉƔtiatepeacestpĉmânt,înlocdeaumbla
pestrĉziledeaur?Mulԑisuntamĉgiԑideceeacecredcĉsunt
niƔte sentimente iubitoare, creƔtine, care în realitate nu au
nicio altĉ sursĉ mai înaltĉ de autoritate, decât prinԑul
întunericuluiînsuƔi.
Ne aflĉm la hotare. Fie ca Dumnezeu sĉ deschidĉ
ochii orbi Ɣi sĉ dezlege limbile mute. Trebuie sĉ ne
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îndreptĉm spre adevĉratul nord Ɣi sĉ nu ghicim calea spre
casĉ.
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TEMAMARIILUPTE
Dumnezeuestejudecat
Se pregĉtea cel mai mare proces de judecatĉ din
istorie. Fiinԑa cea mai maiestoasĉ care fusese creatĉ fĉcuse
plângere împotriva Dumnezeului ei Creator. Lucifer, fiul
zorilor,aîngĉduitcaminteasĉͲifieumplutĉdemândrie,din
cauza frumuseԑii, abilitĉԑii Ɣi poziԑiei lui superioare. În cele
din urmĉ, Lucifer era generalul de cinci stele al oƔtirii
îngereƔti.
Urmeazĉ sĉ privim prin câteva ferestre inspirate
pentru a înԑelege ce sͲa întâmplat cu adevĉrat înainte ca
pĉcatulsĉficoborâtvreodatĉpeacestpĉmânt.
DarcândDumnezeuIͲazisFiuluiSĉu,„Sĉfacemom
dupĉchipulNostru”,SatanaafostgelospeIsus.Eladoritsĉ
fie consultat cu privire la crearea omului Ɣi, pentru cĉ nu a
fost, sͲa umplut de invidie, gelozie Ɣi urĉ (Early Writings,
p.145Ͳ146).
Primullucrupecareîlaflĉmdespreaceastĉpunerela
îndoialĉaautoritĉԑiiluiDumnezeuestecĉmotivuldiscordiei
aapĉrutcuprivirelaplanulluiDumnezeudeacreafamilia
omeneascĉ.Prinurmare,existenԑanoastrĉƔirĉzvrĉtirealui
Satanaaufoststrânslegateîntreele.
El sͲa plâns de presupusele defecte în conducerea
lucrurilor cereƔti Ɣi a cĉutat sĉ umple mintea îngerilor cu
nemulԑumire…. Astfel, seminԑele înstrĉinĉrii au fost
semĉnate,pentruafiscoaselaivealĉƔiprezentateînaintea
curԑilor cereƔti ca avânduͲƔi originea, nu la Satana, ci la
îngeri….ElleͲaƔoptitîngerilorînsecretnemulԑumirealui….
UncuvântaiciƔiuncuvântdincoloaudeschiscaleapentruo
listĉ lungĉ de presupuneri. În modalitatea lui iscusitĉ, el a
obԑinut de la ei expresii ale îndoielii. Apoi, când a fost
intervievat,el a dat vina pe cei pecare îi educase. El a pus
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toatĉ nemulԑumirea pe seama celor pe care îi condusese….
Domnul a vĉzut cum îƔi folosea Satana puterile Ɣi iͲa
prezentat adevĉrul în contrast cu minciuna. Din nou Ɣi din
nou, pe parcursul controversei, Satana a fost gata sĉ fie
convins,gatasĉrecunoascĉfaptulcĉgreƔise.Darceipecare
îiamĉgiseeraudeasemeneagatasĉîlacuzepentrufaptulcĉ
îi pĉrĉsea. Ce ar fi trebuit sĉ facĉ? – Sĉ se supunĉ lui
Dumnezeu?Sausĉcontinuepecaleaamĉgirii?(Reviewand
Herald,7septembrie,1897).
DesfĉƔurarea acestui proces urma sĉ ia destul de
multtimp,prinurmareaflĉmcĉnusͲafĉcutnimicîngrabĉ,
pe mĉsurĉ ce Satana Ɣi Dumnezeu se apropiau de un ultim
act.
Pentru a opri pregĉtirea acestei lovituri de palat,
Tatĉl a convocat o adunare a întregii oƔtiri îngereƔti Ɣi a
explicat cĉ Fiul fusese din veƔnicie egal cu Sine ÎnsuƔi din
punct de vedere al omniprezenԑei, atotƔtiinԑei, puterii Ɣi
autoritĉԑii. DeƔi Lucifer a fost convins Ɣi aproape cĉ sͲa
predat lui Hristos, mândria lui crescândĉ lͲa împiedicat. În
schimb,eliͲaadunatpeîngeriƔileͲadescriscâtdenedrepta
fost ca Dumnezeu sĉͲl opreascĉ sĉ ia parte la consiliul lor
secret.„Asemeneaunuiaîntristat,elarelatatpreferinԑape
careDumnezeuoarĉtaseluiIsus,neglijânduͲlpeel”(Istoria
mântuirii, p.14). În cele din urmĉ, Lucifer a declarat cĉ ar
putea sĉ ia tronul lui Hristos prin forԑĉ. Având în vedere
acestenoutĉԑiameninԑĉtoare,îngeriicredincioƔisͲaugrĉbit
sĉͲLinformezepeHristosdespreplanurileluiLucifer.
EiLͲaugĉsitpeTatĉlstânddevorbĉcuFiulSĉuiubit
pentru a stabili mijloacele prin care, pentru binele cel mai
marealîngerilorcredincioƔi,autoritateaasumatĉdeSatana
putea fi înlĉturatĉ pentru totdeauna. Marele Dumnezeu
putea sĉͲl alunge imediat din cer pe arhiamĉgitor; dar nu
acesta era scopul. El voia sĉ le dea celor rĉzvrĉtiԑi o Ɣansĉ
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egalĉdeavedeaputereaƔimĉreԑiaFiuluiSĉuƔiaîngerilor
SĉicredincioƔi.Înaceastĉluptĉ,fiecareîngerurmasĉaleagĉ
decarepartevreasĉtreacĉƔiacestfaptsĉfievizibilpentru
toԑi….ÎntreagaoƔtireîngereascĉafostconvocatĉsĉaparĉîn
faԑa Tatĉlui pentru a se stabili fiecare caz. Satana ƔiͲa fĉcut
cunoscutĉ fĉrĉ ruƔine nemulԑumirea cĉ Hristos era preferat
mai mult decât el. El sͲa ridicat cu mândrie Ɣi a insistat cĉ
trebuiasĉfieegalcuDumnezeu,sĉfieprimitînsfatulTatĉlui
Ɣi sĉ înԑeleagĉ scopurile Sale…. Apoi, Satana a arĉtat cu
exaltare spre simpatizanԑii lui, care alcĉtuiau aproape o
jumĉtate din îngeri Ɣi a exclamat: „AceƔtia sunt cu mine! Îi
vei alunga Ɣi pe ei, lĉsând un asemenea gol în cer?” Dupĉ
aceea, el a declarat cĉ era pregĉtit sĉ se împotriveascĉ
autoritĉԑii lui Hristos Ɣi sĉͲƔi apere locul în cer prin forԑĉ,
confruntânduͲsecuputerileSale(Istoriamântuirii,p.17Ͳ18).
Acestfaptneaducelaprimulraportalprovocĉriilui
înScripturĉ:„Tuziceaiîninimata:‘Mĉvoisuiîncer,îmivoi
ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui
Dumnezeu; voi Ɣedea pe muntele adunĉrii dumnezeilor, la
capĉtul miazĉnoaptei; mĉ voi sui pe vârful norilor, voi fi ca
CelPreaÎnalt”(Isaia14,13.14).
Apoi, citim despre rezultatul tulburĉtor al rĉzvrĉtirii
lui. „bi în cer sͲa fĉcut un rĉzboi. Mihail Ɣi îngerii lui   sͲau
luptat cu balaurul. bi balaurul cu îngerii lui sͲau luptat Ɣiei,
darnͲaupututbirui;ƔilocullornulisͲamaigĉsitîncer.bi
balaurulcelmare,Ɣarpelecelvechi,numitDiavolulƔiSatana,
acelacareînƔalĉîntreagalume,afostaruncatpepĉmânt;Ɣi
împreunĉ cu el au fost aruncaԑi Ɣi îngerii lui” (Apocalipsa
12,7Ͳ9).
Ceea ce sͲa întâmplat la scurt timp dupĉ aceeaeste
cel mai semnificativ, deoarece a dat pe faԑĉ adevĉratul
caracteralluiLuciferƔialluiHristos.
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Dupĉ ce Satana Ɣi cei care au cĉzut cu el au fost
alungaԑidincerƔidupĉceƔiͲadatseamacĉpierdusepentru
totdeauna toatĉ curĉԑia Ɣi slava cerului, el sͲa pocĉit Ɣi a
doritsĉfiereprimitîncer.EladoritsĉͲƔiocupeloculcuvenit
sauoricepoziԑiecarearfipututsĉͲifieîncredinԑatĉ.Darnu;
cerulnumaitrebuiasĉfiepusînpericol.Totcerularfifost
afectat,dacĉelarfifostluatînapoi;deoarecepĉcatulluase
naƔtereînel,iarseminԑelerĉzvrĉtiriierauînĉuntrullui.Atât
el,câtƔiurmaƔiiluiauplânsƔiauimploratsĉfieluaԑiînapoi
înfavoarealuiDumnezeu(EarlyWritings,p.146).
Aici îl vedem pe Satana pocĉinduͲse cu lacrimi Ɣi
implorânduͲLpeDumnezeusĉaibĉmilĉ.Cusiguranԑĉacest
faptarfitrebuitsĉfiesuficientpentrucaDumnezeusĉͲimai
deaoƔansĉ.
Satana a tremurat, când ƔiͲa vĉzut lucrarea […]. Se
întreba: Unde se afla? Oare nu este totul un vis îngrozitor?
Esteelalungatdincer?[…]Pierdereatuturorprivilegiilordin
cerisepĉreaosuferinԑĉpreamaredesuportat.Eldoreasĉ
recâƔtigeaceleprivilegii[…].Fĉpturaluimĉreaԑĉtremurade
parcĉarfifostlovitĉdeofurtunĉ.Unîngerdinceratrecut
pe acolo. El lͲa chemat Ɣi a cerut o întrevedere cu Hristos.
AceastaiͲafostacordatĉ.Atunci,SatanasͲapurtatcuFiullui
Dumnezeu, ca Ɣi când se pocĉise de rĉzvrĉtirea lui Ɣi dorea
dinnoufavoarealuiDumnezeu.EldoreasĉialoculpecareiͲ
l atribuise Dumnezeu mai înainte Ɣi sĉ se afle sub
conducerea Lui înԑeleaptĉ. Domnul Hristos a plâns pentru
nenorocirea lui Satana, dar iͲa spus cĉ, […] seminԑele
rĉzvrĉtiriicontinuausĉfieînĉuntrullui[…].Cândaajunssĉ
fie convins pe deplin cĉ nu era nicio posibilitate de a primi
din nou favoarea lui Dumnezeu, Satana ƔiͲa manifestat
rĉutateacuourĉsporitĉƔicuoînverƔunareînfocatĉ(Istoria
mântuirii,p.25Ͳ27).
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Ce demonstrare dramaticĉ a deosebirii dintre
pocĉinԑaexterioarĉ,chiarƔiculacrimi,Ɣipredareainimiicu
credinԑa cĉ Dumnezeu Ɣtie ce este mai bine. Lui Satana iͲa
pĉrut rĉu pentru cĉ îƔi pierduse privilegiile Ɣi viitorul Ɣi a
arĉtatcĉspiritulluinuseschimbase,cândƔiͲaexprimatura
împotrivaluiDumnezeu.Dacĉarfifostcuadevĉratinspirat,
oareSatananuarfirecunoscutînaintealuiHristoscĉspiritul
lui egocentric a fost complet contrar cu spiritul lui Hristos
concentratasuprabineluicelorlalԑi?
Scenasemutĉpepĉmânt
DeceSatanasͲaconcentratapoiasupraatrageriilui
Adam Ɣi Eva în pĉcat? „Dacĉ […] Dumnezeu urma sĉ
gĉseascĉ o modalitate prin care ei sĉ poatĉ fi iertaԑi, […]
dupĉ aceea, el însuƔi Ɣi toԑi îngerii cĉzuԑi vor avea o
modalitateechitabilĉdeaseîmpĉrtĉƔialĉturideeidemila
lui Dumnezeu” (Istoria mântuirii, p.27). Trebuie sĉ ne
aducemamintecĉdorinԑaluiSatanadeaseîntoarceîncer
constituieocheieimportantĉpentruînԑelegereadesfĉƔurĉrii
marii lupte. El a anticipat cu rĉutate crearea Ɣi ademenirea
luiAdamƔiEva.ElaaƔteptatsĉprofitedeoricemilĉpecare
DumnezeuleͲarfiacordatͲocapĉcĉtoƔi,pentrucaelînsuƔi
sĉpoatĉfireaƔezatîncer.
Pe mĉsurĉ ce urmĉrim drama care se desfĉƔoarĉ
acum pe pĉmânt, trebuie sĉ înԑelegem motivul adevĉrat al
luptei.
Jan Paulsen sͲa exprimat potrivit: „În rĉspunsul final
al lui Dumnezeu la problema pĉcatului se aflĉ aspecte care
trebuie sĉ fie luate în considerare Ɣi care sunt mai vaste Ɣi
mai ample decât mântuirea mea personalĉ […]. Deoarece
imaginea lĉrgitĉ – Ɣi anume siguranԑa veƔnicĉ a […] întregii
Creaԑiuni,[…]Dumnezeuapregĉtitdeasemeneaunrĉspuns
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cuprinzĉtor, care se ocupĉ atât de rĉdĉcinile, cât Ɣi de
consecinԑele rĉzvrĉtirii” (Adventist Review, 39 noiembrie,
2000).
Studentul[…]artrebuisĉdobândeascĉocunoaƔtere
privindmareaeitemĉcentralĉ(aBibliei),ascopuluioriginar
al lui Dumnezeu pentru lume, a naƔterii marii lupte Ɣi a
lucrĉriiderĉscumpĉrare.Artrebuisĉpriceapĉnaturacelor
douĉprincipiicareseluptĉpentrusupremaԑieƔisĉînveԑesĉ
ledescoperelucrareadinrapoarteleistorieiƔiprofeԑieipânĉ
la marele final. Ar trebui sĉ vadĉ cum aceastĉ luptĉ trece
prin toate fazele experienԑei omeneƔti; cum el însuƔi dĉ pe
faԑĉ,înfiecareîmprejurareavieԑii,unadinceledouĉraԑiuni
antagoniste Ɣi cum, fie cĉ vrea sau nu, el hotĉrĉƔte chiar
acumdecareparteacontroverseivafigĉsit(Educaԕie,190).
ÎntrͲunsensfoartereal,Dumnezeuestejudecat.Ela
înfruntat acuzaԑii timp de mai bine de Ɣase mii de ani, iar
întreguluniverspriveƔtepentruavedeacumsevatermina
drama. Oare se va dovedi dragostea, temelia Legii Ɣi
guvernĉrii Sale, mai puternicĉ decât mândria, înĉlԑarea de
sine Ɣi competiԑia împotriva altora? Romani 3,4 spune: „Ca
sĉ îԑi câƔtigi cazul, când vei fi judecat” (versiunea Today’s
English).
AcuzaԑiileluiSatanaîmpotrivaluiDumnezeunusunt
uƔor de rezolvat, deoarece el cunoaƔte corectitudinea lui
Dumnezeu.
Satana cunoaƔte foarte bine pĉcatele pe care el iͲa
ispitit sĉ le sĉvârƔeascĉ Ɣi el le prezintĉ în lumina cea mai
exageratĉ, declarând: „Mĉ va alunga Dumnezeu pe mine Ɣi
pe îngerii mei din prezenԑa Sa Ɣi totuƔi sĉͲi rĉsplĉteascĉ pe
aceia care sͲau fĉcut vinovaԑi de aceleaƔi pĉcate? Doamne,
TunupoԑifaceacestlucruƔitotuƔisĉfiidrept.TronulTĉunu
vastaînneprihĉnireƔijudecatĉ.Dreptateacerecasentinԑa
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de condamnare sĉ fie pronunԑatĉ împotriva lor” (Mĉrturii,
vol.5,p.474).
Din perspectivĉ cosmicĉ, existĉ ceva mult mai
important decât mântuirea ta sau a mea, sau mântuirea
tuturor celor ce trĉiesc pe aceastĉ planetĉ minusculĉ.
Romani 3,4 spune din nou: „Ca sĉ fii dovedit corect în
cuvintele Tale Ɣi sĉ ieƔi biruitor când vei fi judecat”
(versiuneaNewInternational).
PlanulMântuiriiareunscopmailargƔimaiprofund
decâtmântuireaomului.Nunumaipentruacestlucruavenit
Hristos pe pĉmânt; El nͲa venit numai ca locuitorii acestei
micilumisĉpoatĉconsideraLegealuiDumnezeuaƔacumar
trebui, ci lucrul acesta a fost fĉcut pentru apĉrarea
caracterului lui Dumnezeu înaintea întregului Univers […].
JertfaluiHristospentrusalvareaomuluinunumaicĉvaface
cerul accesibil pentru oameni, dar, înaintea întregului
Univers, va fi justificatĉ atitudinea lui Dumnezeu Ɣi a Fiului
faԑĉderĉzvrĉtirealuiSatana(PatriarhiƔiprofeԕi,p.68,69).
Numaiînfelulacesta,pledoarialuiSatanapentruafi
reprimitîncerputeafiadusĉlatĉcere.
CumÎƔivaapĉraDumnezeucaracterul?
Crucea este o descoperire pentru simԑurile noastre
tociteasuferinԑeipecarepĉcatul,chiardelanaƔterealui,a
adusͲoîninimaluiDumnezeu.Oriceîndepĉrtaredelaceea
ce este drept, fiecare faptĉ de cruzime, fiecare eƔec al
omuluideaatingeidealulSĉuÎiprovoacĉdurere(Educaԑia,
p.263).
Privind înainte spre moartea pe care urma sĉ o
sufere, Isus a zis: „Acum are loc judecata lumii acesteia,
acumstĉpânitorullumiiacesteiavafiaruncatafarĉ.bidupĉ
ce voi fi înĉlԑat de pe pĉmânt, voi atrage la Mine pe toԑi
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oamenii” (Ioan 12,31.32). Întregul univers va fi în stare sĉ
vadĉ exemplul suprem al contrastului dintre dragostea lui
DumnezeuƔiuraluiSatana.
Cânduceniciiauraportatcĉaufostînstaresĉscoatĉ
demoni în Numele lui Isus, El a zis: „Am vĉzut pe Satana
cĉzând ca un fulger din cer” (Luca 10,18). Aceastĉ nouĉ
cĉdere a lui Satana de la putere Ɣi pierderea simpatiei
fiinԑelor cereƔti au fost mult mai importante decât cĉderea
lui iniԑialĉ, descrisĉ în Apocalipsa 12. Acum, el îƔi pierdea
credibilitateaînacuzaԑiileaduseîmpotrivaluiDumnezeuƔia
luiHristos.
Cutoateacestea,opreocuparenechibzuitĉcuprivire
lacruceesteodistorsionareaEvangheliei.Adevĉratacruce
creƔtinĉnuesteuncrucifixpecareIsuscontinuĉsĉatârne.
Adevĉrata cruce creƔtinĉ este goalĉ. El nu Se aflĉ acolo; El
esteînviat.CruceagoalĉesteunsimbolalDomnuluiînviat.
Credinԑa nu ne conduce numai la cruce, ci, prin cruce, la
Domnulcelviu,cĉruiaÎiestedatĉtoatĉputereaîncerƔipe
pĉmântƔipecareporԑileiaduluinuÎlvorbirui.
„Astfel,fiindcĉavemunMarePreotînsemnat,carea
strĉbĉtutcerurile–peIsus,FiulluiDumnezeu–sĉrĉmânem
tariînmĉrturisireanoastrĉ”(Evrei4,14).„Sĉneuitĉmԑintĉ
laCĉpeteniaƔiDesĉvârƔireacredinԑeinoastre,adicĉlaIsus,
care,pentrubucuriacareͲIerapusĉînainte,asuferitcrucea,
adispreԑuitruƔinea,ƔiƔadeladreaptascaunuluidedomnie
alluiDumnezeu”(Evrei12,2).
HristostrĉieƔteastĉziƔistĉladreaptaluiDumnezeu.
Aceasta este o veste bunĉ! Aceasta, de asemenea, este
Evanghelia. Fĉrĉ înviere, crucea ar fi doar un memorial al
unuimartirajinutil.
DeƔi prin rĉstignirea Fiului desĉvârƔit al lui
Dumnezeu, Satana îƔi semnase propria condamnare la
moarte Ɣi pierduse complet simpatia fiinԑelor cereƔti, „cu
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toateacestea,Satananuafostîncĉnimicit.Nicichiaratunci
îngerii nͲau înԑeles tot ceea ce era cuprins în lupta aceea
mare.Principiileînjurulcĉrorasedĉdealuptatrebuiausĉfie
clarificate mai bine. Pentru binele omului, existenԑa lui
Satana trebuia sĉ continue. Omul, ca Ɣi îngerii, trebuie sĉ
vadĉcontrastuldintrePrinԑulvieԑiiƔiprinԑulîntunericului.El
trebuiesĉaleagĉcuivreasĉslujeascĉ”(HristosLuminalumii,
p.761).
Generaԕiafinalĉ
PretutindeniînBiblie,Dumnezeuspunefoarteclarcĉ
nimic nu este mai important pentru întregul univers, decât
ca reputaԑia Lui sĉ fie lĉmuritĉ Ɣi Numele Lui sĉ fie onorat.
ExactacestaestelucrulpecareIoanniͲlspuneînApocalipsa
7. Isus nu Se va întoarce, pânĉ când Dumnezeu nu va avea
un popor care va face din apĉrarea Numelui lui Dumnezeu
scopulcelmaiimportantalvieԑiilor.
Ioanavĉzutpatruîngeriԑinândvânturilenimiciriicu
unscopfoarteprecis:„biamvĉzutunaltînger,caresesuia
dinsprerĉsĉritulsoarelui,ƔicareaveapeceteaDumnezeului
celuiviu.Elastrigatcuglastarelaceipatruîngeri,cĉrorale
fusese dat sĉ vatĉme pĉmântul Ɣi marea, zicând: ‘Nu
vĉtĉmaԑi pĉmântul, nici marea, nici copacii, pânĉ nu vom
pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!‘”
(Apocalipsa7,2.3).
De ce Dumnezeu ԑine aceste vânturi ale groazei Ɣi
nimicirii în zilele din urmĉ? Poporul lui Dumnezeu încĉ nu
este pregĉtit! Dumnezeu spune: „Ԑineԑi vântul de rĉsĉrit al
furiei omeneƔti. Mulԑi oameni încĉ nu au înԑeles scopul
Evangheliei. Ԑineԑi vântul de apus al furiei satanice, pânĉ
când poporul Meu este pregĉtit sĉ îƔi aducĉ la îndeplinire
ultimaînsĉrcinare.Ԑineԑivânturile,pânĉcândpoporulMeu
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estepregĉtitsĉfiesigilat.Ԑineԑivânturilepânĉcândceidin
poporul Meu sunt pregĉtiԑi ca Eu sĉͲi folosesc în solia mea
finalĉpentruultimageneraԑieapĉmântului”.
Aici, jos, în zilele vânturilor ԑinute, în timp ce scrie
NumeleSĉupefrunteacredincioƔilorSĉi,Dumnezeuîispune
universului: „AscultaԑiͲi pe ei. Puteԑi sĉ vĉ încredeԑi în ce
spun ei. Eu pot sĉ le dau sigiliul aprobĉrii Mele. Înainte ca
Numele meu sĉ continue, vine calitatea”. Ce putea fi mai
uimitor, decât ca Tatĉlnostru ceresc sĉ ÎƔi scrie Numele pe
fruntea credincioƔilor Sĉi? Prin acea semnĉturĉ, Dumnezeu
spune:„AiciestepoporulcareaîngĉduitcaDuhulSfântsĉÎƔi
facĉ lucrarea; poporul care reflectĉ cu adevĉrat slava mea.
Nu sunt stânjenit de felul în care Mĉ reprezintĉ, iar ei au
sigiliulaprobĉriiMele”.
CeanumeîlînfuriepeSatanacuprivirelaacestsigiliu
alluiDumnezeu?„Îndatĉceaceiacarealcĉtuiescpoporullui
Dumnezeuprimescsigiliulpefrunte–acestanuestevreun
sigiliu sau semn care poate fi vĉzut, ci o întemeiere în
adevĉr,atâtdinpunctdevedereintelectual,câtƔispiritual,
încât ei nu pot fi clintiԑi – îndatĉ ce aceia care alcĉtuiesc
poporul lui Dumnezeu sunt sigilaԑi Ɣi pregĉtiԑi pentru
zguduire,aceastavaveni”(Maranatha,p.200).
Acesta este timpul când îngerii Ɣi întregul univers
necĉzutdeciddacĉDumnezeuestecorectînjudecĉԑileSale
cu privire la bĉrbaԑii Ɣi femeile pe care le sigileazĉ. El îi va
sigilaprintrͲoEvanghelieaharuluinemĉsurat–unharcare
este suficient de puternic pentru a birui toate înclinaԑiile
sprepĉcatmoƔteniteƔicultivate.
Pentru a împiedica aceastĉ lucrare a sigilĉrii, Satana
oferĉcâtevaevangheliipropriifoarteatrĉgĉtoare.Elspune:
„Înĉlԑaԑi Legea ca fiind atât de sus în comparaԑie cu
realizĉrile omeneƔti, încât niciun bĉrbat sau femeie sĉ nu
sperevreodatĉsĉorespecte,darnuvĉîngrijoraԑi,pentrucĉ
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nu trebuie sĉ respectaԑi poruncile, deoarece Isus a pĉzit
Legeapentruvoi”.
Elspune:„Voinuputeԑisĉpĉziԑiporuncile,deoarece
sunteԑi nĉscuԑi pĉcĉtoƔi; trĉiԑi întrͲun trup pĉcĉtos Ɣi veԑi fi
întotdeauna insuficient de buni. Dar nu vĉ îngrijoraԑi, atâta
vremecâtvĉparerĉupentrupĉcatelevoastre,aceastaeste
totceeacecereDomnul.Lajudecatĉ,DumnezeupriveƔtela
raportulluiIsus,nulaalvostru”.
El spune: „Nu ar trebui sĉ încercaԑi sĉ pĉziԑi
poruncile, pentru cĉ dacĉ veԑi face astfel, veԑi fi niƔte
legaliƔti.ImportantestesĉaveԑiorelaԑiecuIsus”.
Desigur, recunoaƔteԑi câteva jumĉtĉԑi de adevĉr în
aceste amĉgiri atrĉgĉtoare. TotuƔi, când vi se spune fie cĉ
estenenecesar,fiecĉesteimposibilsĉfiԑibiruitori,aduceԑiͲ
vĉ aminte cĉ cineva pe nume Satana redefineƔte Ɣi încurcĉ
PlanuldeMântuire.IarIoannumeƔteamĉgireaaceastavinul
Babilonului.
Satana urĉƔte Evanghelia veƔnicĉ, deoarece scopul
EvanghelieiesteaceladeareproducecaracterulluiIsus,iar
acest fapt îl înfurie pe Satana. El este furios când oamenii
vĉd adevĉrata faԑĉ a evangheliilor lui false, care sunt
realmenteunnoulegalism.CândbĉrbaԑiiƔifemeilecredcĉ
potfimântuiԑiprincredinԑaîntrͲoreglarelegalĉaconturilor
încĉrԑilecerului,fĉrĉocorectareacaracteruluipepĉmânt,
iarapoinumescacestfaptneprihĉnireprincredinԑĉ,atunci
veԑiƔticĉascultaԑinoullegalism.
PoatesĉͲƔiimaginezecinevacesevaîntâmpla,când
bĉrbaԑii Ɣi femeile se vor trezi la a doua înviere strigând la
pastorii Ɣi învĉԑĉtorii lor: „MiͲai spus cĉ harul a acoperit
pĉcatelemeleƔicĉnuacontatcaracterul”.Sau:„MiͲaispus
cĉ siguranԑa mântuirii mele a constat în a crede cĉ Isus a
muritpentrumineƔicĉeunupotadĉugacevalaceeacea
fĉcut El”. Sau: „MiͲai spus cĉ orice încercare de a adĉuga
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ascultarea la credinԑĉ ar fi legalism”. Sau: „MiͲai spus cĉ
EllenWhitenuaavutnicioautoritateteologicĉ”.
Sĉ nu fim distraƔi de evangheliile limitate care vin
directdinBabilon.SĉnulimitĉmpeSfântulluiIsrael.DaԑiͲIo
Ɣansĉ.VesteabunĉestecĉIsusîischimbĉpeoameni,pentru
caeisĉpoatĉfisigilaԑicuaprobareaTatĉluiSĉu.Credinԑalui
Isus este acelaƔi fel de credinԑĉ care LͲa ferit pe Isus de
pĉcat.ÎntregulceraƔteaptĉsĉsigilezeacelfeldeoameniîn
zilele din urmĉ, înainte ca vânturile sĉ sufle, înainte ca
aceastĉlumesĉajungĉunbalamuc.
Cumseaplicĉacesteînvĉԕĉturipentrunoi?
Dacĉ trebuie sĉ fim un popor care poate fi sigilat,
atuncitrebuiesĉnecorectĉmatitudinea.„Domnulnuareîn
lucrarea Sa niciun loc pentru aceia care au o dorinԑĉ mai
mare de a câƔtiga cununa, decât de a purta crucea. El vrea
oameni care urmĉresc mai degrabĉ sĉ îƔi îndeplineascĉ
datoria, decât sĉ îƔi primeascĉ rĉsplata – oameni care sunt
mai preocupaԑi de principii, decât de promovare” (Divina
vindecare,p.476,477).
Ellen White caracterizeazĉ Evanghelia popularĉ ca
fiind „mai degrabĉ o cale de a scĉpa de suferinԑĉ, decât o
eliberare de pĉcat” (Parabolele Domnului Hristos, p.47).
Lucifer a vrut sĉ i se redea privilegiile cerului, fĉrĉ a avea
caracterul cerului. Privim noi spre cer ca fiind o scĉpare
dintrͲo lume dificilĉ, sau ca fiind o eliberare finalĉ de
egoismulnostru?
Un întemniԑat priveƔte prin fereastra celulei lui un
parc frumos, unde aƔteaptĉ familia lui Ɣi Isus. Întemniԑatul
nudoreƔtenimicaltceva,decâtsĉscapederestricԑiiƔisĉse
bucureîmpreunĉcufamilialui.DarIsusƔifamiliaSasperĉcĉ
noi,ceiîntemniԑaԑi,vomdoripĉrtĉƔiaceasfântĉsuficientde
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multpentruanedespĉrԑidepĉcatelecareneͲaurĉnitƔineͲ
auîntemniԑatîncĉdelaînceput.HristosnudoreƔtenumaisĉ
ne scape din lupta Ɣi suferinԑa pe care o aduc pĉcatele
noastre, ci sĉ ne scape de egoismul Ɣi înclinaԑiile
nerĉbdĉtoareƔiamĉgitoarecarecauzeazĉrobianoastrĉ.
Este adevĉrat cĉ trebuie sĉ fim preocupaԑi de
dezvoltarea caracterului nostru. Trebuie sĉ fim preocupaԑi
denevoiadeaaveastiluldeviaԑĉneprihĉnitalluiHristosîn
scopuldeafimântuiԑi.TotuƔi,oarenutrebuiedeasemenea
sĉdefinimEvanghelialuiHristosînmodneegoist,înlumina
modalitĉԑii în care ascultarea noastrĉ iubitoare Ɣi voioasĉ
aducefericireƔicinsteluiDumnezeuƔicelorlalԑi?Noiavem
tendinԑa de a privi la mântuire, concentrânduͲne numai
asupra fericirii Ɣi eliberĉrii noastre. Ceea ce avem nevoie
este sĉ înԑelegem imaginea mai amplĉ Ɣi pe termen lung –
dinveƔniciatrecutĉînveƔniciaviitoare.
Marea luptĉ între Hristos Ɣi Satana ne pune pe noi,
ceicetrĉimînacesteultimezile,încentrulscenei,încalitate
de martori principali ai lui Dumnezeu, pentru a apĉra
dreptateamanifestatĉdeEl,prinfaptulcĉneacordĉmilĉƔi
o ocazie de a învĉԑa Ɣi de a trĉi asemenea luiHristos. Oare
nu li se va da locuitorilor desĉvârƔiԑi ai cerului ocazia de a
declarapecinesevorsimԑiconfortabilsĉaibĉcavecinideͲa
lungul veƔniciei? Întrebarea principalĉ pe care Dumnezeu o
pune înaintea întregului univers este aceasta: „Existĉ în
Evanghelia Împĉrĉԑiei lui Hristos suficientĉ putere pentru a
curĉԑadeoricenelegiuiregrupenumeroasedeoameni?”
Rĉmâneîntrebareainsistentĉ:Sevaîmplinivreodatĉ
Ieremia 50,20? „În zilele acelea, în vremea aceea –zice
Domnul–sevacĉutanelegiuirealuiIsrael,Ɣinuvamaifi,Ɣi
pĉcatulluiIuda,Ɣinusevamaigĉsi”.
Defapt,câtdeimportantĉesteultimarĉmĉƔiԑĉalui
Dumnezeu pentru scopul Sĉu veƔnic? „Pentru a nimici
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pĉcatulƔirezultatelelui,ElLͲadatpeCelPreaiubitalSĉuƔia
pus la dispoziԑia noastrĉ puterea de a pune capĉt acestei
sceneanenorocirii,princonlucrareacuEl”(Educaԕie,p.264).
CefĉgĉduinԑĉincredibilĉƔicedescoperireaimportanԑeipe
careoavemînîmplinireaplanurilorluiDumnezeu.
Satana Ɣtie cât de mult depinde de succesul
generaԑieifinaleƔinusevaduceliniƔtitînnoapte.„Întimp
ce plĉgile cad, ԑapul de trimis este alungat. El luptĉ cu
înverƔunare pentru a scĉpa, dar este ԑinut strâns de mâna
care îl conduce. Dacĉ ar reuƔi sĉ scape, Israel ƔiͲar pierde
viaԑa.Amvĉzutcĉvafinevoiedetimppentruaduceԑapul
detrimisînԑarauitĉrii,dupĉcepĉcatelevorfipusepecapul
lui”(Spalding–Magan,p.2).
Ultimulcapitol
Cei rĉi sunt readuƔi la viaԑĉ. Când vede mulԑimea
vastĉaurmaƔilorlui,SatanaîƔirevinedindisperareapecare
asuferitͲoîntimpulmileniului.
În momentul critic, în înĉlԑime, deasupra cetĉԑii,
apare tronul lui Dumnezeu Ɣi, asemenea unei imagini
panoramice, toԑi vor vedea în detaliu istoria rĉzvrĉtirii lui
Satana în cer Ɣi toԑi cei Ɣase mii de ani triƔti de nenorocire
omeneascĉ. Fiecare fiinԑĉ omeneascĉ Ɣi demonicĉ îƔi va
vedeapropriaparteînmareadramĉ.FiecarevavedeamilaƔi
dreptateainfinitĉaluiDumnezeu.
LuciferƔiîngeriiluisͲauîmpotrivitfiecĉruiefortallui
Dumnezeu Ɣi îngerilor credincioƔi, când aceƔtia iͲau
îndemnat sĉͲƔi schimbe gândurile. Cei rĉzvrĉtiԑi au ales cu
bunĉ Ɣtiinԑĉ sĉ treacĉ de partea rĉzvrĉtirii Ɣi au hotĉrât sĉ
înfrunte consecinԑele. La sfârƔitul celor o mie de ani, între
toԑiceidinĉuntruƔiceidinafaracetĉԑii,nicimĉcarunulnuar
alege sĉ schimbe taberele. Cei dinafarĉ doresc bogĉԑia Ɣi
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splendoarea cetĉԑii lui Dumnezeu, dar nu pot sĉ suporte
atmosferadesfinԑenieƔidragostedininterior.Cerularfiun
iadpentruei.
În acel moment, „Satana îngenuncheazĉ Ɣi
mĉrturiseƔtedreptateasentinԑeilui”(Maranatha,p.345).În
faԑa priveliƔtii panoramice, el este constrâns sĉ declare cĉ
Dumnezeu iͲa dat toate avantajele. Dumnezeu iͲa dat toԑi
oameniitalentaԑipecareelapututsĉͲiînƔele–toԑioamenii
sĉnĉtoƔi,bogaԑi,înԑelepԑi,puternici,îndemânatici,frumoƔiƔi
arĉtoƔipecareelapututsĉͲifoloseascĉ–iareisͲauîntors
cu toԑii împotriva lui. Mai mult, Satana va fi constrâns sĉ
recunoascĉfaptulcĉDumnezeuamenԑinutarmataceamai
sĉrmanĉcuputinԑĉ–ceislabi,neƔtiutori,nerecunoscuԑi,fĉrĉ
titluriƔinecunoscuԑi,ceislabiƔineatrĉgĉtori–iarcuaceste
rĉmĉƔiԑeElabiruittoateoƔtirilerĉului.
Apostolul Pavel rezumĉ acest lucru astfel: „Dar
Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca sĉ facĉ de
ruƔinepeceleînԑelepte.Dumnezeuaaleslucrurileslabeale
lumii, ca sĉ facĉ de ruƔine pe cele tari. bi Dumnezeu a ales
lucrurile josnice ale lumii, Ɣi lucrurile dispreԑuite, ba încĉ
lucrurile care nu sunt, ca sĉ nimiceascĉ pe cele ce sunt” (1
Corinteni1,27.28).
Satana vede cĉ rĉzvrĉtirea lui voluntarĉ lͲa fĉcut sĉ
fie nepregĉtit pentru cer” (Maranatha p.345). El sͲa
condamnat singur, împlinind astfel profeԑia lui Pavel:
„Pentruca,înNumeleluiIsus,sĉsepleceoricegenunchial
celor din ceruri, de pe pĉmânt Ɣi de sub pĉmânt, Ɣi orice
limbĉ sĉ mĉrturiseascĉ, spre slava lui Dumnezeu Tatĉl, cĉ
IsusHristosesteDomnul”(Filipeni2,10.11).
Timp de mai bine de Ɣapte mii de ani, Satana sͲa
conectat la un sistem de susԑinere a vieԑii, la care el nu a
avut niciun drept. Acum, de bunĉvoie, el recunoaƔte
dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este absolvit de toate
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acuzaţiile lui Satana. Ispăşirea este completă. „Fiecare voce
va fi oprită şi toate oştirile răzvrătirii vor rămâne fără
cuvinte…. Întregul univers va fi martor al naturii şi
rezultatelor păcatului. Iar exterminarea deplină a acestora,
care le‐a adus la început teamă îngerilor şi dezonoare lui
Dumnezeu, va îndreptăţi acum dragostea Sa şi va stabili
onoarea Sa înaintea universului” (The Faith I Live By, p.71).
Cum a fost Dumnezeu în stare să realizeze această
mare biruinţă şi să protejeze universul Său, aşa încât păcatul
să nu mai pătrundă niciodată? „Onoarea lui Dumnezeu şi
onoarea lui Hristos sunt implicate în desăvârşirea
caracterului poporului Său” (Hristos Lumina lumii, p.671).
„Onoarea lui Hristos este deplină în desăvârşirea caracterului
poporului Său ales […]. Caracterul lui Dumnezeu este slava
Sa descoperită în voi.” (Signs of the Times, 25 noiembrie,
1897).
Să ne hotărâm să fim acea generaţie finală prin care
Dumnezeu poate să‐şi descopere harul şi puterea Sa. Fie ca
El să nu fie nevoit să caute o altă rămăşiţă, din cauză că noi
suntem prea nepăsători şi leneşi pentru a răspunde la
chemarea Sa. Acesta este ceasul Său, iar noi putem fi
rămăşiţa Sa.
[Sunt îndatorat ideilor pătrunzătoare ale lui David
Lee şi Herbert Douglass pentru studiile lor în domeniul marii
lupte şi al implicaţiilor acesteia pentru noi cei ce trăim în
astfel de momente cruciale]
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Vine Isus atât de curând?
Credeţi că Domnul Isus vine curând? Nu a fost
aceasta întrebarea pusă de adventiştii de ziua a şaptea în
1950? Sau în 1910? Sau în 1890? Sau de către mileriţii din
1844? Cu toate acestea, după un secol şi jumătate, noi
suntem încă aici, formulând aceeaşi întrebare. Nu cumva,
undeva s‐a produs o greşeală tragică? Ar fi posibil ca fiii şi
nepoţii noştri să pună aceeaşi întrebare, ca adventişti, peste
încă cincizeci de ani? Ce să facem pentru a împiedica să se
întâmple aşa ceva? Ce garanţie avem că Domnul Isus vine
într‐adevăr foarte curând? Realitatea şocantă este că nu
avem nicio garanţie. Este posibil ca Domnul Isus să nu vină
chiar atât de curând. Eu nu sunt în stare să declar fără
echivoc, că Domnul Isus va reveni în următorii zece ani sau
măcar în următorii douăzeci de ani.
Apocalipsa 7,1‐3 descrie perioada de timp în care
trăim, astfel: „După aceea am văzut patru îngeri, care
stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei
ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt
pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut
un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care
avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare
la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul
şi marea, zicând: ‚Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici
copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor
Dumnezeului nostru!’
Cei patru îngeri ţin de multă vreme vânturile
distrugerii. Ei au primit porunca precisă, de a continua să
ţină vânturile, până când Dumnezeu îşi va putea încheia
lucrarea finală de sigilare. Acest fapt ne dezvăluie două
realităţi. Prima, lucrarea de sigilare încă nu s‐a încheiat. A
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doua, noi nu vom vedea sfârşitul suferinţei acestei lumi,
până când lucrarea de sigilare nu se va încheia, chiar dacă
aceasta se va petrece peste decenii în viitor. Înţelegeţi de ce
nu avem nicio garanţie că Domnul Isus vine curând?
Planul lui Dumnezeu pentru Adventism
Deoarece am afirmat că nu avem nicio garanţie că
Domnul Isus vine curând, permiteţi‐mi să adaug că, totuşi,
eu cred că este posibil ca Domnul Isus să vină foarte, foarte
curând. Se pare că există anumite perioade precise, când
Dumnezeu accelerează evenimentele de pe pământ şi din
biserică, conducându‐le până într‐un punct culminant, după
care, aşteaptă să vadă dacă poporul Lui este pregătit să
înainteze odată cu El.
În 1844, Dumnezeu a condus cu putere evenimentele
prin intermediul mişcării milerite şi, dacă poporul Lui s‐ar fi
unit în credinţă, imediat după marea dezamăgire, lucrarea
de sigilare ar fi putut fi încheiată foarte rapid. Dar, după
marea dezamăgire mişcarea s‐a fărâmiţat în numeroase
grupări, iar Dumnezeu nu Şi‐a putut încheia lucrarea de
sigilare.
Apoi, timp de patruzeci de ani, starea de lucruri a
continuat la un nivel relativ constant, până în 1888, când
Dumnezeu a început să accelereze din nou evenimentele din
lume şi din biserică, spre un alt punct culminant. Încă odată,
Dumnezeu a privit cu speranţă, aşteptând să vadă dacă
poporul Lui este capabil să înţeleagă situaţia şi să se
gândească serios la plecarea acasă. Dar încă odată, planurile
lui Dumnezeu au fost deturnate, de data aceasta, prin
egoismul, spiritul de critică şi dorinţa de putere a unora
dintre adventiştii de ziua a şaptea.
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Ca urmare, starea de lucruri şi reluat cursul constant
încă nouăzeci de ani după aceea. Reflectând asupra acestei
situaţii, convingerea mea este că, în prezent, ne deplasăm
din nou spre unul dintre acele rare puncte culminante ale
istoriei, când Dumnezeu accelerează evenimentele încă
odată într‐o desfăşurare finală. Şi, încă odată, El speră că
poporul Lui va înţelege perspectivele veşniciei şi se va uni cu
El în rezolvarea problemei păcatului. Vor reuşi ei de data
aceasta? Vom reuşi noi de data aceasta? Dacă considerăm că
suntem dispuşi să luăm în serios numele pe care ni le‐am
ales – adventişti de ziua a şaptea – atunci, istoria păcatului ar
putea fi încheiată într‐un timp foarte scurt. Pe de altă parte,
dacă vom continua să dormim şi să ne felicităm pentru
bisericile noastre frumoase, pentru înaltele noastre calităţi şi
pentru numărul crescând de botezuri, în anumite părţi ale
lumii, altele decât în America de Nord, atunci, punctul
culminant va trece pe lângă noi, exact aşa cum au trecut
celelalte, iar această lume obosită va continua să lupte
pentru supravieţuire, în timp ce tu şi eu vom intra
dezamăgiţi în morminte.
Poporul ales al lui Dumnezeu
În trecut, în timpul Domnului Hristos, evreii aveau
câteva declaraţii deosebit de preţuite, pe care le citau cu
plăcere, când situaţia lor părea să se înrăutăţească. Una
dintre acestea se află în Ieremia 31,53‐37. „Aşa vorbeşte
Domnul, care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit
luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi
face valurile ei să urle, El, al cărui Nume este Domnul
oştirilor: ‚Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice
Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un
neam înaintea Mea!’ Aşa vorbeşte Domnul: ‚Dacă cerurile
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sus pot fi măsurate, şi dacă temeliile pământului pot fi
cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe neamul lui Israel, pentru
tot ce a făcut’, zice Domnul”. Vorbind despre Ierusalim, în
versetul 40, Domnul spunea: „şi nu vor mai fin niciodată nici
surpate, nici nimicite”.
Dumnezeu le spusese evreilor că, atât timp cât
soarele, luna şi stelele vor rămâne pe cer, Israel va rămâne
poporul ales. El le‐a făgăduit că, pe cât de sigur este faptul că
nimeni nu poate măsura întinderea cerului sau adâncimea
pământului, tot atât de sigur este faptul că El nu va lepăda
pe Israel. Ellen White comentează: „Iudeii aplicau aceste
cuvinte, spunând că se referă la ei înşişi; şi pentru că
Dumnezeu a manifestat milă şi o favoare atât de mare faţă
de ei, iudeii se lăudau că, indiferent de păcatele sau
nelegiuirile lor, El îi va păstra ca naţiune favorizată şi Îşi va
revărsa binecuvântările Sale speciale asupra lor. Acest
pericol a ameninţat în toate veacurile poporul lui Dumnezeu;
şi îi ameninţă în mod special pe cei care trăiesc aproape de
încheierea timpului […]. Dacă îşi închid ochii, faţă de propria
lor decădere, aşa cum au procedat iudeii şi dacă aleg să
meargă pe propriile lor căi, Domnul le va da o orbire a minţii
şi o împietrire a inimii, ca să nu poată discerne lucrurile
Duhului lui Dumnezeu” (Redemption, vol.1, p.38‐39).
Dar, nu pare făgăduinţa pe care tocmai am citit‐o, o
asigurare absolută; nu erau iudeii îndreptăţiţi să creadă că
Israel va rămâne pentru totdeauna poporul ales al lui
Dumnezeu? Nu suntem noi, de asemenea, îndreptăţiţi, să
credem că biserica noastră va merge înainte, atunci când
citim că, deşi pare să cadă, ea nu va cădea? Sau, atât ei cât şi
noi, am uitat că mai există încă un principiu crucial, exprimat
în aceeaşi carte? „Tot aşa însă, deodată zic despre un neam,
sau despre o împărăţie, că‐l voi zidi sau că‐l voi sădi. Dar
dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea, şi n‐
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ascultă glasul Meu, atunci îmi pare rău şi de binele, pe care
aveam de gând să i‐l fac” (Ieremia 18,9.10).
Orice făgăduinţă pe care Dumnezeu a adresat‐o
vreodată unei persoane sau unui popor, cu privire la relaţia
lor cu El şi cu privire la viitorul lor, a fost condiţionată de
răspunsul acestora faţă de voinţa Lui declarată. Moise
exprimă această idee, în Deuteronomulul 28: „Dacă vei
asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind şi
împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi,
Domnul, Dumnezeul tău, îţi va da întâietate asupra tuturor
neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care
vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta
de glasul Domnului, Dumnezeului tău” (v. 1,2). „Vei fi pentru
Domnul un popor sfânt, cum ţi‐a jurat El, dacă vei păzi
poruncile Domnului, Dumnezeului tău, şi vei umbla pe căile
Lui” (v.9). „Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna
vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de
poruncile Domnului, Dumnezeului tău, pe care ţi le dau
astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini” (v.13).
„Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului,
dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate
poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată
toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea
parte” (v.15). „Domnul va trimite împotriva ta blestemul,
turburarea şi ameninţarea, în mijlocul tuturor lucrurilor de
care te vei apuca, până vei pieri curând, din pricina răutăţii
faptelor tale, care te‐a făcut să Mă părăseşti” (v.20). „Toate
blestemele acestea vor veni peste tine, te vor urmări şi te
vor ajunge până vei fi nimicit, pentru că n‐ai ascultat de
glasul Domnului, Dumnezeului tău, pentru că n‐ai păzit
poruncile Lui şi legile Lui, pe care ţi le‐a dat” (v.45).
Moise a avertizat poporul Israel în mod clar,
spunându‐le că, dacă vor persista în neascultare faţă de
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poruncile lui Dumnezeu, se vor confrunta cu posibilitatea
reală a unei distrugeri totale. Ellen White afirmă foarte
succint: „Ar trebui reţinut faptul că atât făgăduinţele, cât şi
ameninţările lui Dumnezeu sunt condiţionale” (Ev. 695).
Ştiaţi că şi noi suntem în pericolul de a uita acest principiu,
asemenea iudeilor din timpul Domnului Hristos?
Avertizări pentru noi
Probabil că ar fi de folos să revedem câteva declaraţii
inspirate, care nu sunt citite prea des în cercurile adventiste
de ziua a şaptea: „Sunt plină de tristeţe, când mă gândesc la
starea noastră ca popor […] la regresul nostru constant, care
ne‐a separat de Dumnezeu […]. Şi totuşi, opinia generală
spune că biserica este înfloritoare şi că pacea şi
prosperitatea spirituală se văd pretutindeni în mijlocul ei.
Biserica I‐a întors spatele Conducătorului ei, Domnul Hristos,
şi se întoarce, încet, încet pe drumul către Egipt” (5T 217).
„Întregul trup este bolnav, datorită administrării şi a plănuirii
greşite” (TM 397). „O putere ciudată a tăiat cablul ancorei. . .
iar noi plutim în derivă pe mare, fără hartă şi fără compas”
(RH 24 iulie, 1888). „Voi mergeţi pe aceeaşi cale ca pe care a
mers Israelul din vechime. Neglijenţa voastră de a urma
lumina, vă va aşeza într‐o situaţie mai nefavorabilă decât
aceea a iudeilor, asupra cărora Domnul Hristos a pronunţat
un blestem” (5T 75‐76).
„Dacă această biserică, aflată în prezent în regres din
toate punctele de vedere, nu se va pocăi şi nu va fi
convertită, va mânca din rodul propriilor ei fapte, până când
se va scârbi de ea însăşi” (8T 250). „Mă doare să spun, fraţii
mei, că păcatul neglijenţei voastre de a umbla în lumină, v‐a
învăluit în întuneric. Chiar dacă sunteţi oneşti în
nerecunoaşterea şi neascultarea luminii; îndoiala pe care aţi
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cultivat‐o şi neglijenţa voastră în ascultarea de cerinţele lui
Dumnezeu, v‐au orbit mintea, aşa că, pentru voi, întunericul
este lumină, iar lumina este întuneric” (5T 71).
„Oh, cât mari sunt privilegiile care ne sunt acordate
ca popor al lui Dumnezeu! Dar, dacă Dumnezeu nu a cruţat
pe poporul pe care El l‐a iubit, atunci când au refuzat să
umble în lumină, cum poate El să cruţe poporul pe care El l‐a
binecuvântat cu lumina cerului, dezvăluindu‐le cel mai înalt
adevăr încredinţat vreodată omului muritor, spre al vesti
lumii? […]Decăderea din interiorul poporului va atrage
condamnarea lui Dumnezeu, aşa cum a s‐a întâmplat cu
Ierusalimul […]. Fraţii mei, noi nu ştim ce se află în faţa
noastră […]. Dumnezeu să lucreze cu noi şi pentru noi,
pentru ca păcatele care au determinat mânia Sa asupra lumii
antediluviene, asupra Sodomei şi a Gomorei şi asupra
Ierusalimului din vechime, să nu devină şi păcatele noastre”
(Letter to Butler and Haskell, 8 decembrie, 1886).
„Ce ar face Mântuitorul, dacă ar trebui să vină la noi
acum, aşa cum a venit la Iudei? El ar avea de îndeplinit
aceeaşi lucrare” (RH, vol. 2, p. 308). „Ierusalimul constituie o
reprezentare a ceea ce se va întâmpla cu biserica, dacă va
refuza să primească şi să urmeze lumina dată de Dumnezeu
[…]. Acestea nu sunt poveşti ieftine, ci adevărul.” (8T 67, 68).
„Dacă imităm exemplul lor de fărădelege şi ne îndepărtăm
de Dumnezeu, vom cădea la fel de sigur ca ei” (1T 608, 609).
„Când o biserică se îngâmfă şi se mândreşte, nu prin
dependenţa de Dumnezeu, nu prin înălţarea puterii Lui, ea
va fi părăsită în mod sigur de Domnul, şi va fi doborâtă. Când
un popor se preamăreşte pe sine prin bogăţie, inteligenţă şi
cunoaştere şi prin orice altceva, în afară de Domnul Hristos,
va ajunge curând în confuzie.” (8T 127).
Acestea declaraţii inspirate sunt extrem de serioase.
Ele ar trebui să conştientizeze de faptul că principiul
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profeţiei condiţionale se aplică şi pentru noi, în aceeaşi
măsură în care s‐a aplicat pentru Israelul din vechime.
Asemenea lor, noi suntem puşi la încercare, pentru a se
vedea ce vom face cu poruncile lui Dumnezeu. Oare vom
asculta noi, beneficiind ca urmare de toate binecuvântările
legământului, sau ne vom aşeza, prin neascultare, în afara
graniţelor făgăduinţelor lui?
Corabia care va reuşi să treacă prin încercare ne
reprezintă pe fiecare, în mod individual, nu vreo entitate în
exteriorul nostru, care ne va purta spre victorie, doar să ne
prindem de ea. Corabia Adventismului va reuşi să înainteze,
numai dacă ne vom dedica, în mod individual, toate puterile,
pentru a învăţa şi pentru împlini planul lui Dumnezeu în
timpul acesta de criză. Cu alte cuvinte, deciziile noastre
individuale sunt cele care vor hotărî ce anume se va
întâmpla cu biserica.
Aici se impune următorul mesaj de avertizare. Eu nu
sugerez că cea mai bună cale de a împlini voia lui Dumnezeu
este aceea de a ne separa de biserica organizată. De fapt, mă
tem că, dacă toţi cei credincioşi faţă de Dumnezeu, s‐ar
separa de biserică, aceasta ar fi condamnată la ruină, în mod
sigur, iar noi am fi în pericolul real de a pierde ocazia
măreaţă de a grăbi cea de a doua venire şi ar fi posibil să ne
confruntăm cu perspectiva neplăcută de a merge dezamăgiţi
în morminte. Ceea ce doresc să spun eu este să nu îndrăznim
să fim prea liniştiţi şi prea mulţumiţi, complăcându‐ne în
ideea că, datorită faptului că biserica va trece victorioasă în
încercare, vom trece şi noi, în mod automat, dacă ne
prindem de ea. A te ataşa de biserică, pur şi simplu nu este
destul. Singura noastră speranţă constă într‐o viaţă de studiu
şi rugăciune cum nu a experimentat nimeni dintre noi mai
înainte.
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Care este remediul?
Cum putem fi siguri că nu vom repeta greşeala
iudeilor şi nu ne vom pierde poziţia ca rămăşiţă a lui
Dumnezeu? Cum putem ieşi biruitori din încercare, oferindu‐
i lui Isus posibilitatea de a pune capăt suferinţei acestei
planete într‐un viitor foarte apropiat? Pot sugera gândul că
niciodată nu putem fi mai orbi, decât atunci când ignorăm
eşecurile din trecut, presupunând că nouă nu ni se vor
întâmpla niciodată. Am avut parte de o demonstraţie
dramatică a capacităţii omului de deturna planul lui
Dumnezeu, chiar în interiorul bisericii noastre. Dacă avem o
şansă, oricât de mică, de a fi rămăşiţa finală a lui Dumnezeu
astăzi, trebuie să înţelegem, cât se poate de clar, în limitele
noastre umane, ce anume s‐a întâmplat în perioada dintre
anii 1888 şi 1990. Aceea a fost cea mai recentă ocazie a
noastră de a merge acasă, şi trebuie să ştim de ce nu s‐a
reuşit. Vă îndemn să aşezaţi subiectul în capul listei de studiu
şi rugăciune.
„Cum a privit Dumnezeu solia de la 1888? În marea
Lui milă, Domnul a trimis poporului Său, cea mai preţioasă
solie, prin fraţii Waggoner şi Jones” (TM 91). „Dacă este
înţeleasă în adevăratul ei caracter şi dacă este proclamată în
Duhul, slava acestei solii va lumina lumea” (Ms. 15, 1888).
Acesta este limbajul strigătului cu glas tare al soliei celui de‐
al treilea înger. Iar concluzia pe care putem să o formulăm
este că, prin solia de la 1888, Dumnezeu a intenţionat să‐Şi
pregătească poporul şi să vestească lumii o avertizare finală.
Dar ce s‐a întâmplat?
Prin manifestarea opoziţiei faţă de această solie,
Satana a reuşit, într‐o mare măsură, să închidă calea prin
care poporul nostru trebuia să primească puterea specială a
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Duhului Sfânt pe care Dumnezeu dorea cu ardoare să le‐o
ofere… . Lumina care trebuia să lumineze cu slava ei întregul
pământ, a fost respinsă şi, prin acţiunea fraţilor noştri a fost
ţinută, într‐o mare măsură, departe de lume” (1SM 234,
235). Cu alte cuvinte, prin dispute şi gelozie şi prin opoziţie
deschisă, oamenii au reuşit să amâne cea de a doua venire a
lui Hristos, pentru încă o sută de ani.
„Dumnezeu le‐a dat fraţilor Jones şi Waggoner o solie
pentru popor. . . . Când respingeţi solia adusă de către aceşti
oameni, voi Îl respingeţi pe Domnul Hristos, sursa soliei”
(Letter 51‐A). În anul 1888, în timpul prezentărilor de la
Minneapolis, Ellen White a stat în primul rând şi a fost auzită
spunând, din nou şi din nou, „Amin, există multă lumină
aici”. Cu o ocazie, ea declara că Dr. Waggoner a fost în stare
să prezinte neprihănirea prin credinţă, într‐o manieră în care
ea nu reuşise.
În ultimii ani a existat o încercare majoră de a se
dovedi că, deşi unii dintre conducători au respins solia de la
1888, majoritatea au acceptat‐o, şi chiar oponenţii ei s‐au
pocăit mai târziu, alăturându‐se în susţinerea ei. Ca rezultat,
ni s‐a spus, biserica noastră a ajuns să accepte solia a
neprihănirii prin credinţă, iar noi am predicat‐o în
permanenţă de atunci. Această încercare are deficienţe
serioase. În primul rând, dacă am fi acceptat solia, am fi fost
deja de mult în împărăţia lui Dumnezeu. Prezenţa noastră pe
acest pământ demonstrează că problema încă există. În al
doilea rând, dovada istorică arată o continuă respingere a
soliei, la multă vreme după 1888. Voi face un pas mai
departe. Eu nu cred că, de la acea dată şi până acum, noi, ca
biserică, am înţeles, predicat sau trăit solia de la 1888. Fie
am fost prinşi în capcana legalismului, fie în capcana
neprihănirii atribuite.
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În 1926, fratele A. G. Daniells, fost preşedinte al
Conferinţei Generale, scria: „Solia nu a fost niciodată
primită, nici proclamată, nici vestită în mod clar, aşa cum ar
fi trebuit, pentru a permite ca biserica să primească
nemăsuratele binecuvântări care veneau odată cu ea”
(Christ Our Righteousness, p.47). În 1898, Ellen White încă
vorbea despre dezbinare, împotrivire şi respingere
încăpăţânată a luminii. În 1902, ea spunea: „Am fost
instruită că experienţa teribilă de la Conferinţa Minneapolis
constituie unul dintre cele mai triste capitole din istoria celor
ce cred în adevărul prezent” (Letter 179, 1902). W. C. White,
fiul ei, scria: „Dar cel mai serios aspect al lipsei de loialitate a
constat în faptul că, deoarece sora White accentua
importanţa soliei neprihănirii prin credinţă şi, prin aceasta,
părea să‐i susţină pe aceşti fraţi (Waggoner şi Jones), contrar
judecăţii lor, s‐a ajuns la dezvoltarea unui spirit de
respingere a Mărturiilor sorei White” (A. V. Olson, Thirteen
Crisis Years, p.332). Este posibil ca plaga atacării şi ignorării
scrierilor ei, să îşi aibă rădăcinile în anii de după 1888?
Probabil că miezul întregii probleme se află în
următoarele comentarii scrise de către Ellen White, în 1901.
„S‐a spus destul, din nou şi din nou, dar nu se face nicio
schimbare; ei procedează exact la fel, pretinzând că acceptă
solia; dar nu fac nicio modificare” (Talk in Battle Creek
College library, 1 aprilie, 1901). Acceptarea prefăcută, dar
fără a se face nicio schimbare, nu va încheia niciodată
lucrarea lui Dumnezeu, nici chiar într‐o sută de ani. Este
posibil ca acesta să fie ceea ce i‐a încurcat pe unii istorici
care au crezut că o slujire cu buzele a însemnat o acceptare
din inimă? Este posibil ca acelaşi element să constituie şi
problema noastră contemporană?
Inspiraţia ne spune că liderii Conferinţei Generale de
la 1901 „au închis şi au baricadat uşa împiedicând intrarea
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Duhului […]. Uşile au fost baricadate împotriva puterii cereşti
care ar fi spulberat tot răul” (Letter from Elmshaven, 5
august, 1902). „Rezultatul ultimei Conferinţe Generale a
însemnat cea mai mare, cea mai teribilă durere a vieţii mele.
Nu s‐a făcut nicio schimbare” (Letter from Elmshaven, 15
ianuarie, 1903).
În ce constă solia de la 1888?
Aşadar, dacă este adevărat că Dumnezeu urmează
să‐Şi încheie lucrarea pe pământ prin solia de la 1888, şi dacă
este adevărat că noi nu am ascultat niciodată, în mod real,
solia de la acea dată, cu excepţii izolate; în ce constă această
solie care ar fi putut produce ploaia târzie şi strigătul cu glas
tare atunci, şi care va le produce astăzi, dacă o vom accepta?
Solia poate fi rezumată într‐un singur verset biblic – Hristos
în voi, nădejdea slavei. Solia de la 1888 s‐a concentrat asupra
pregătirii poporului lui Dumnezeu pentru înălţarea la cer;
prin urmare, a avut multe de spus despre modul de a ajunge
desăvârşiţi în Hristos, pregătindu‐ne astfel pentru încheierea
timpului de probă. Solia nu a tratat subiectul siguranţei
personale a mântuirii, ci îndreptăţirea şi glorificarea numelui
lui Dumnezeu.
Probabil că ar fi de folos să cităm câteva extrase
scurte din mesajele prezentate de către Jones şi Waggoner:
„Domnul Hristos a preluat însuşi trupul uman, nu al unei
fiinţe fără păcat, ci trupul omului păcătos, aşa cum este el.
Acest trup a avut toate slăbiciunile şi tendinţele păcătoase la
care este supusă natura umană căzută” (Waggoner, Christ
and His Righteousness, p.26, 27). „Noi am lăsat în experienţa
creştină, ici şi colo, mici rezerve pentru păcat. Nu am
îndrăznit niciodată să ajungem în punctul în care să credem
că viaţa creştină trebuie să fie o viaţă fără păcat. Noi nu am
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îndrăznit să credem sau să predicăm ideea aceasta. Dar, ca
urmare, nu putem predica legea lui Dumnezeu pe deplin. De
ce? Pentru că nu înţelegem puterea îndreptăţirii prin
credinţă”. (Waggoner, G. C. Bulletin, 1891, p.156,159). Aici
se află deosebirea dintre modul în care este prezentată
îndreptăţirea de evanghelici şi modul în care este prezentată
îndreptăţirea în soliei de la 1888. Numai în solia de la 1888
auzim despre puterea de a ne feri de păcătuire, iar această
victorie asupra păcatului este întotdeauna legată de natura
căzută a lui Hristos.
„Domnul Hristos trebuie să fie în noi, aşa cum era
Dumnezeu în El, iar caracterul Lui trebuie să fie în noi, tot
aşa cum era caracterul lui Dumnezeu în El […].Cooperarea
dintre divin şi uman – taina lui Dumnezeu în tine şi în mine –
[…] este solia celui de al treilea înger” (Jones, G. C. Bulletin,
1893, p.207). „Prin Isus Hristos, aşa cum era El, în trup
păcătos, Dumnezeu a demonstrat în faţa universului, că El
este în stare să aleagă ia în stăpânire orice trup păcătos, într‐
o asemenea măsură, încât manifestarea prezenţei Lui, a
puterii şi slavei Lui, să învingă manifestarea păcatului […].
Prin urmare, Dumnezeu ne va lua aşa cum suntem, şi va
lucra în noi, într‐o asemenea manieră, încât firea noastră
păcătoasă să înceteze a‐şi exercita influenţa şi să înceteze să
afecteze pe cineva; deoarece Dumnezeu se va manifesta prin
propria Sa prezenţă neprihănită şi prin slava Sa, în ciuda a
aceea ce suntem noi şi în ciuda naturii noastre păcătoase
[…]. Aceasta este taina lui Dumnezeu, ‚Hristos în voi,
nădejdea slavei’ – Dumnezeu manifestat într‐un trup
păcătos” (Jones, G. C. Bulletin, 1895, p.303).
„Deci trupul Domnului Isus Hristos a fost trupul
nostru, şi îi El exista tot ceea ce „există în trupul nostru” –
toate tendinţele spre păcat existente în trupul nostru erau şi
în trupul Lui, influenţându‐L să consimtă cu păcatul” (Jones,
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G. C. Bulletin, 1895, p.328). „Desăvârşirea caracterului este
ţinta creştină ‐ desăvârşirea în trupul omenesc care trăieşte
în această lume. Domnul Hristos a atins această ţintă, trăind
în trupul omenesc, în această lume, şi a deschis şi a
consacrat o cale, prin care, fiecare credincios să o poată
atinge, în El” (Jones, The Consacrated Way to Christian
Perfection, p.84). „Dar înainte de încheierea timpului de
probă, va exista un popor atât de desăvârşit în El, încât, în
ciuda trupului lor păcătos, ei vor trăi vieţi fără păcat. Ei vor
trăi vieţi fără păcat în trupuri muritoare, deoarece Acela care
a demonstrat că are putere asupra tuturor vieţilor trupeşti,
va trăi, în ei, o viaţă fără păcat, într‐un trup păcătos”
(Waggoner, G. C. Bulletin, 1901, p.146).
Nu sunteţi de acord că acesta este un mesaj rar în
zilele noastre? În loc de a studia mesajul acesta şi de învăţa
cum să‐l aplicăm, noi suntem divizaţi, întrebându‐ne dacă
Domnul Hristos a luat natura noastră căzută sau natura
necăzută a lui Adam. Chiar mai mult, îi sfătuim pe cei din
poporul nostru, să nu discute despre subiectul acesta.
Suntem aproape siguri că desăvârşirea este un cuvânt rău şi
că ideea unei vieţi fără păcat constituie o extremă fanatică.
Satana a realizat o lucrare ilustră de închidere a minţii
noastre, faţă de singura solie care ne poate pregăti pentru
cea de a doua venire. Dar Satana nu a reuşit să realizeze
această lucrare destul de bine. În ciuda celor mai mari
eforturi ale sale de a distruge această solie, ea este vie şi
sănătoasă, şi tot mai mulţi oameni îşi dau seama de
importanţa ei.
Eu cred că poporul lui Dumnezeu nu va lăsa încă
odată să treacă pe lângă ei această ocazie de aur. Văd o
trezire în rândul bisericii şi nu cred că Satana va fi în stare să
îi adoarmă iarăşi pe toţi. Dar notaţi un aspect. Aceasta
trezire are loc doar în rândul unei minorităţi. Majoritatea
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continuă să doarmă, într‐un somn de moarte, presupunând
că, atât timp cât vin la biserică, se află în siguranţă. Ce trezire
tragică va avea loc, când majoritatea adventiştilor de ziua a
şaptea îşi vor da seama că au semnul fiarei. Dacă doriţi să
evitaţi o asemenea tragedie şi dacă doriţi să‐L vedeţi pe
Domnul Hristos revenind pe acest pământ foarte curând,
atunci vă rog să vă reorganizaţi vieţile voastre, dacă e
necesar. Aşezaţi subiectul soliei de la 1888 în fruntea
priorităţilor voastre şi petreceţi, în studiu şi rugăciune, mai
mult timp decât oricând înainte în viaţa voastră.
Să ascultăm apelul lui Dumnezeu pentru noi, prin
solul Său inspirat. „Lumina străluceşte de la tronul lui
Dumnezeu. Care este scopul acestei lumini? Scopul ei este ca
poporul să poată fi pregătit pentru a rezista în ziua lui
Dumnezeu. Voi, cei care aţi dedicat timp şi bani pentru a vă
ornamenta aparenţele şi pentru a vă decora casele, aş dori
să vă întreb: ‚Este Hristos, nădejdea slavei întrupată în voi?’
Ziua aproape a trecut. Este prea târziu să fim preocupaţi de
lucrurile ieftine ale lumii, este prea târziu pentru o lucrare
superficială. Este prea târziu pentru a‐i acuza cu glas tare pe
oameni că manifestă prea multă sârguinţă în slujba lui
Dumnezeu, spunându‐le: ‘Sunteţi prea agitaţi, sunteţi prea
insistenţi şi prea categorici” (RH 4 martie, 1890).
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Sevaîncheiamarealuptĉcurând?

Vom începe cu câteva dintre cele mai dramatice
pasajealeBibliei.
„biîncersͲafĉcutunrĉzboi.MihailƔiîngeriiluisͲau
luptat cu balaurul. bi balaurul cu îngerii lui sͲau luptat Ɣiei,
darnͲaupututbirui;ƔilocullornulisͲamaigĉsitîncer.bi
balaurulcelmare,Ɣarpelecelvechi,numitDiavolulƔiSatana,
acelacareînƔalĉîntreagalume,afostaruncatpepĉmânt;Ɣi
împreunĉ cu el au fost aruncaԑi Ɣi îngerii lui” (Apocalipsa
12,7Ͳ9).
„ÎncersͲamaiarĉtatunaltsemn:iatĉ,sͲavĉzutun
mare balaur roƔu, cu Ɣapte capete, zece coarne, Ɣi Ɣapte
cununi împĉrĉteƔti pe capete. Cu coada trĉgea dupĉ el a
treia parte din stelele cerului, Ɣi le arunca pe pĉmânt.
Balaurul a stat înainteafemeii, care sta sĉ nascĉ, pentruca
sĉͲimĉnâncecopilul,cândîlvanaƔte.Eaanĉscutunfiu,un
copil de parte bĉrbĉteascĉ. El are sĉ cârmuiascĉ toate
neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost rĉpit la
DumnezeuƔilascaunulLuidedomnie”(Apocalipsa12,3Ͳ5).
Atacul cel mai decisiv al lui Satana împotriva lui
Dumnezeu, dupĉ ce a fost alungat, a fost direct împotriva
FiuluiluiDumnezeu,darnuaavutsucces,aƔacĉƔiͲaîntors
furiaîmpotrivabisericiipecareaîntemeiatͲoHristos.
„bi femeia a fugit în pustie, întrͲun loc pregĉtit de
Dumnezeu,casĉfiehrĉnitĉacoloomiedouĉsuteƔasezeci
de zile. […] Când sͲa vĉzut balaurul aruncat pe pĉmânt, a
început sĉ urmĉreascĉ pe femeia, care nĉscuse copilul de
partebĉrbĉteascĉ.biceledouĉaripialevulturuluiceluimare
aufostdatefemeii,casĉzboarecueleînpustie,înloculei
unde este hrĉnitĉ o vreme, vremi, Ɣi jumĉtatea unei vremi,
departe de faԑa Ɣarpelui. Atunci Ɣarpele a aruncat din gurĉ
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apĉ,caunrâu,dupĉfemeie,casͲoiarâul.Darpĉmântula
dat ajutor femeii. Pĉmântul ƔiͲa deschis gura, Ɣi a înghiԑit
râul, pe careͲl aruncase balaurul din gurĉ” (Apocalipsa
12,6.13Ͳ16).
Timpde1260deani,bisericacreƔtinĉasuferitmânia
luiSatana,ascunzânduͲseînmultecazuriînlocuriretrasede
pe pĉmânt. TotuƔi, Satana a dat greƔ din nou în împlinirea
scopului lui, aƔa cĉ ƔiͲa întors toate forԑele chiar împotriva
ultimeigeneraԑiicarevatrĉipeplanetaPĉmânt.
„bibalaurul,mâniatpefemeie,sͲadussĉfacĉrĉzboi
curĉmĉƔiԑaseminԑeiei,carepĉzescporuncileluiDumnezeu,
ƔiԑinmĉrturialuiIsusHristos”(Apocalipsa12,17).„Apoiam
vĉzut ridicânduͲse din pĉmânt o altĉ fiarĉ, care avea douĉ
coarnecaaleunuimiel,Ɣivorbeacaunbalaur.Ealucracu
toatĉputereafiareidintâiînainteaei;ƔifĉceacapĉmântulƔi
locuitoriiluisĉseînchinefiareidintâi,acĉreiranĉdemoarte
fusesevindecatĉ.SĉvârƔeasemnemari,pânĉacolocĉfĉcea
chiarsĉsepogoarefocdincerpepĉmânt,înfaԑaoamenilor.
biamĉgeapelocuitoriipĉmântuluiprinsemnele,pecareise
dĉduse sĉ le facĉ în faԑa fiarei. Ea a zis locuitorilor
pĉmântuluisĉfacĉoicoanĉfiarei,careavearanadesabieƔi
trĉia.IsͲadatputeresĉdeasuflareicoaneifiarei,caicoana
fiareisĉvorbeascĉ,Ɣisĉfacĉsĉfieomorâԑitoԑiceicenuse
vorînchinaicoaneifiarei”(Apocalipsa13,11Ͳ15).
Acestaestepunctul în care Dumnezeu intrĉ din nou
înscenĉînmoddecisiv,pentruaschimbavictoriaaparentĉa
luiSatanaîntrͲoînfrângerefinalĉ.
„ApoimͲamuitat,Ɣiiatĉunnoralb;ƔipenorƔedea
cineva care semĉna cu un fiu al omului; pe cap avea o
cununĉdeaur;iarînmânĉ,osecereascuԑitĉ.biunaltînger
aieƔitdinTemplu,ƔistrigacuglastareCeluiceƔedeapenor:
‘PunesecereaTaƔisecerĉ:pentrucĉavenitceasulsĉseceri,
Ɣi seceriƔul pĉmântului este copt’. Atunci Cel ce Ɣedea pe
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nor, biͲa aruncat secerea pe pĉmânt. bi pĉmântul a fost
secerat” (Apocalipsa 14,14Ͳ16). „bi am auzit în cer un glas
tare, care zicea: ‘Acum a venit mântuirea, puterea Ɣi
împĉrĉԑiaDumnezeuluinostru,ƔistĉpânireaHristosuluiLui;
pentru cĉ pârâƔul fraԑilor noƔtri, care zi Ɣi noaptea îi pâra
înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei lͲau
biruit,prinsângeleMieluluiƔiprincuvântulmĉrturisiriilor,Ɣi
nuƔiͲauiubitviaԑachiarpânĉlamoarte”(Apocalipsa12,10Ͳ
11). „Aici este rĉbdarea sfinԑilor, care pĉzesc poruncile lui
DumnezeuƔicredinԑaluiIsus”(Apocalipsa14,12).
Ceistoriedramaticĉ,delaprimabĉtĉlieîncerƔipânĉ
labĉtĉliafinalĉdepepĉmânt.Aceastaesteistoriapecareo
trĉimnoizidezi.Suntemfoarteaproapedepunctulfinalal
întregii istorii, iar noi trebuie sĉ înԑelegem cât mai clar cu
putinԑĉ despre ce este vorba în lupta aceasta Ɣi care este
parteapecaretrebuiesĉoîndeplinimînbĉtĉliafinalĉ.
Începutul
Pentru a înԑelege care este miza, trebuie sĉ ne
întoarcemlaînceputulluptei.Chiardelaînceputulei,marea
luptĉ sͲa dat pentru Legea lui Dumnezeu. Satana a atacat
Legea lui Dumnezeu ca fiind vrĉjmaƔul pĉcii. Satana a zis:
„DeƔiCreatorulceresacrificiudesineƔirenunԑarelasinede
laalԑii,ElÎnsuƔinupracticĉniciorenunԑarelasineƔinuface
niciunsacrificiu”.Satanaapretinscĉpĉcatulexistadincauza
Legii lui Dumnezeu. Dumnezeu era rĉspunzĉtor pentru
pĉcat.
CumputeaDumnezeusĉdovedeascĉfaptulcĉLegea
esteolegeadragostei?Odatĉcemarealuptĉaizbucnitîn
cer,stabilitateaguvernĉriidivinedepindeadecinevacaresĉ
descopere Legea lui Dumnezeu – cineva care sĉ
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demonstreze întregului univers ce lucru frumos este Legea
luiDumnezeu.
Când scena luptei sͲa mutat pe pĉmântul acesta,
Satana a atacat imediat credincioƔia poruncilor lui
Dumnezeu.„AtunciƔarpeleazisfemeii:‘Hotĉrât,cĉnuveԑi
muri:darDumnezeuƔtiecĉ,înziuacândveԑimâncadinel,vi
se vor deschide ochii, Ɣi veԑi fi ca Dumnezeu, cunoscând
binele Ɣi rĉul’” (Geneza 3,4.5). Cu alte cuvinte, Dumnezeu
este un mincinos. Avertizarea lui Dumnezeu este lipsitĉ de
semnificaԑie. Eva nu urma sĉ sufere niciun rĉu în urma
neascultĉrii. Ea nu trebuia sĉ asculte de Dumnezeu. De
asemenea, Satana a propus o teorie care încĉ este foarte
popularĉ în zilele noastre. El a pretins cĉ bunĉtatea
desĉvârƔitĉnueravrednicĉdedorit;înschimb,unamestec
debineƔirĉuvafimultmaibun.
Imaginea cea mai clarĉ a luptei timpurii dintre
DumnezeuƔiSatanaseaflĉîncartealuiIov.
„FiiiluiDumnezeuauvenitîntrͲozidesͲauînfĉԑiƔat
înaintea Domnului. bi a venit Ɣi Satana în mijlocul lor.
Domnul a zis Satanei: ‘De unde vii?’ bi Satana a rĉspuns
Domnului:‘DelacutreierareapĉmântuluiƔidelaplimbarea
pecareamfĉcutͲopeel’.DomnulazisSatanei:‘Aivĉzutpe
robulMeuIov?Nuestenimenicaelpepĉmânt.Esteunom
fĉrĉprihanĉƔicuratlasuflet,caresetemedeDumnezeuƔi
se abate de la rĉu’. bi Satana a rĉspuns Domnului: ‘Oare
degeabasetemeIovdeDumnezeu?NulͲaiocrotitTupeel,
casa lui Ɣi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor
lui, Ɣi turmele lui acoperĉ ԑara. Dar ia întindeͲԐi mâna, Ɣi
atingeͲtedetotceare,ƔisuntîncredinԑatcĉTevablestema
înfaԑĉ’”(Iov1,6Ͳ11).
Satanaapretinsproprietateaasuprapĉmântului,iar
Dumnezeu a pus la îndoialĉ pretenԑia lui, arĉtând spre Iov,
ca urmaƔ credincios al Sĉu. Satana a rĉspuns cĉ Iov nu IͲa
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slujit lui Dumnezeu motivat de dragostea adevĉratĉ, ci
numaidinmotiveegoiste.
EstevrednicdeobservatcâtdeaproapeafostSatana
de succes în încercĉrile lui de a deturna planurile lui
Dumnezeu. În timpul Potopului, numai opt persoane au
supravieԑuit pentru a perpetua neamul omenesc. Numai o
micĉrĉmĉƔiԑĉsͲaîntorsînIudeeadinrobiababilonianĉ.
RĉspunsulluiDumnezeu
Chiar în ziua în care Satana a reuƔit sĉͲi aducĉ pe
Adam Ɣi Eva de partea lui, Dumnezeu a fĉcut o fĉgĉduinԑĉ
cuprinzĉtoare. „VrĉjmĉƔie voi pune între tine (Satana) Ɣi
femeie, între sĉmânԑa ta (urmaƔii lui Satana) Ɣi sĉmânԑa ei
(Eliberatorul).Aceasta(Eliberatorul)îԑivazdrobicapul,Ɣitu
(Satana)îiveizdrobicĉlcâiul(Eliberatorului)”(Geneza3,15).
Controversacareaînceputînceraveasĉcontinuepe
pĉmânt.Luptaurmasĉfiedatĉpentrufiecareomînparte.
Satana avea sĉ caute fĉrĉ încetare sĉ aducĉ, prin amĉgire,
neînԑelegeriînfiecarefamilie,fiecarelocdemuncĉ,fiecare
grup social Ɣi în fiecare naԑiune. El urma sĉͲi constrângĉ pe
cei din poporul lui Dumnezeu sĉ desconsidere legile lui
Dumnezeu cu privire la sĉnĉtate, alĉturi de legile Sale
morale.
Punctul înalt al rĉspunsului dat de Dumnezeu lui
Satana a venit prin persoana Fiului Sĉu. „El, mĉcar cĉ avea
chipulluiDumnezeu,totuƔinͲacrezutcaunlucrudeapucat
sĉ fie deopotrivĉ cu Dumnezeu, ci SͲa dezbrĉcat pe sine
însuƔi Ɣi a luat un chip de rob, fĉcânduͲSe asemenea
oamenilor.LaînfĉԑiƔareafostgĉsitcaunom,SͲasmeritƔiSͲ
a fĉcut ascultĉtor pânĉ la moarte, Ɣi încĉ moarte de cruce”
(Filipeni2,6Ͳ8).
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ÎntreagaviaԑĉaluiHristosafostodescoperireaLegii
lui Dumnezeu. Satana a spus cĉ Legea lui Dumnezeu era o
legeaegoismului.Isusavenitpentruaarĉtacĉnueraastfel.
„Legea lui Iehova este pomul; Evanghelia constituie florile
parfumateƔiroadelepecareleaduce”(SoliiAlese,cartea1,
p.212). Cu alte cuvinte, Legea lui Dumnezeu este sursa din
careserevarsĉtoatebinecuvântĉrileluiDumnezeu,inclusiv
EvangheliaharuluiSĉupentrupĉcĉtoƔiipocĉiԑi.DragosteaƔi
mila lui Dumnezeu sunt pur Ɣi simplu niƔte aplicaԑii ale
principiilorLegiiSale.
CenearatĉGolgotadespremarealuptĉ?Golgotane
aratĉcĉLegealuiDumnezeuestebunĉ.DacĉiubimGolgota
trebuie sĉ iubim Ɣi Legea lui Dumnezeu, deoarece Golgota
esteLegealuiDumnezeu.Golgotaaratĉcelucrufrumoseste
LegealuiDumnezeu.GolgotaaratĉcĉSatana,nuDumnezeu,
a fost responsabil pentru pĉcat. „La crucea de pe Golgota,
dragosteaƔiegoismulaustatfaԑĉînfaԑĉ….Satana…afĉcut
sĉsevadĉînmodevidentcĉadevĉratulscopalrĉzvrĉtiriilui
eraaceladeaͲLdetronapeDumnezeuƔideaͲLnimiciprin
Acela prin care a fost arĉtatĉ dragostea lui Dumnezeu”
(HristosLuminalumii,p.57).
„Moartea lui Hristos pe cruce a asigurat nimicirea
celui ce are puterea morԑii, careeste autorul pĉcatului […].
Nu va mai exista niciun pericol de a mai izbucni o altĉ
rĉzvrĉtire în universul lui Dumnezeu…. Prin eficienԑa crucii,
îngerii cerului sunt pĉziԑi de apostazie. Fĉrĉ cruce, ei nu ar
mai fi în siguranԑĉ împotriva rĉului, decât au fost îngerii
dinaintedecĉderealuiSatana[…].PlanuldeMântuirearatĉ
vizibil dreptatea Ɣi dragostea lui Dumnezeu Ɣi oferĉ o
siguranԑĉ veƔnicĉ împotriva trĉdĉrii lumilor necĉzute,
precum Ɣi a acelora care vor fi rĉscumpĉraԑi prin sângele
Mielului […]. Oh, noi nu înԑelegem valoarea ispĉƔirii! Dacĉ
amfiînԑelesͲo,amfivorbitmaimultdespreea[…].Decenu
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studiazĉ oamenii subiectul rĉscumpĉrĉrii? Acesta este
subiectul cel mai mare cu care se poate preocupa mintea
omeneascĉ”(SignsoftheTimes,30decembrie,1889).
NumaiînluminaGolgoteiputemsĉînԑelegemceeste
pĉcatul.AdevĉrulestecĉaltcinevaisͲaalĉturatluiSatanaîn
rĉzvrĉtirealui.ÎntreagalumeesteacuzatĉdeucidereaFiului
lui Dumnezeu. „Niciun suflet nu Ɣtie cum este Dumnezeu,
pânĉ când nu se vede pe sine în lumina reflectatĉ de la
cruceadepeGolgotaƔisedetestĉpesinecuinimaplinĉde
amĉrĉciune”(Mĉrturiipentrupastori,p.264,265).

Fulgereleaustrĉlucit,tuneteleausunat
Elapurtatpentruminefulgerelemâniei!
Apoi,înîntuneric,vĉdundiavol,
ElLͲarĉstignitpelemnpeFiulluiDumnezeu.

Aceafaԑĉînfuriatĉeraplinĉdeurĉ:
Oarecineputeasĉfieatâtderĉu?
Elascuipataceafaԑĉfrumoasĉ;
Cineputeafi?Cineputeafi?

Întunericulselasĉ;euvĉdaceldiavol,
Oh,amfosteu!Daamfosteu!
EuambĉtutcuielepeGolgota!
În cele dinurmĉ înԑeleg adevĉrul– în cele din urmĉ
înԑeleg!

Oareavemnoioconcepԑieadevĉratĉcuprivirelace
anumeestepĉcatul?Defiecaredatĉcândneîndepĉrtĉmde
ceea ce este bine, oare vedem noi acest lucru în natura lui
perfidĉƔirespingĉtoare?„Ceicareauîngĉduitcamintealor
sĉajungĉaƔadeînceԑoƔatĉcuprivirelaceanumeconstituie
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pĉcatul sunt înƔelaԑi în mod îngrozitor” (Mĉrturii, vol.9,
p.267).
Cândpĉcĉtuim,parteaceamaigravĉnuesteatâtde
mult fapta în sine. Este vrĉjmĉƔia care se aflĉ în inimĉ. De
fiecaredatĉcândneîndepĉrtĉmdeceeaceestebine,oare
nedĉmnoiseamacĉîninimanoastrĉesteocrimĉîmpotriva
luiDumnezeu?CândunomsepocĉieƔte,elÎlîndreptĉԑeƔte
pe Dumnezeu. El spune: „Dumnezeu nu este responsabil
pentrupĉcat”.UnomcarenusepocĉieƔtedepĉcat,unom
care dĉ vina pe circumstanԑe, un om care cautĉ o scuzĉ
pentru pĉcat, realmente spune: „Dumnezeu este cauza”.
Golgota Ɣi viaԑa lui Isus dovedesc cĉ nicio situaԑie în care
poate sĉ ajungĉ un om nu poate fi consideratĉ o scuzĉ
pentrupĉcat.Nuexistĉnicioscuzĉpentrupĉcat!
DeceuntimpaƔadeîndelungat?
Dacĉ Dumnezeu urmeazĉ sĉ îl extermine în cele din
urmĉ pe diavol Ɣi întregul rĉu, de ce nu face acest lucru
acum?DecenuafĉcutElacestlucrucumulttimpînurmĉ?
DeceunDumnezeubunîiîngĉduierĉuluisĉsedezvolteun
timp aƔa de îndelungat? Probabil din cauza provocĉrii
adresatedeIosuacumulttimpînurmĉ.
„bi dacĉ nu gĉsiԑi cu cale sĉ slujiԑi Domnului, alegeԑi
astĉzi cui vreԑi sĉ slujiԑi: sau dumnezeilor cĉrora le slujeau
pĉrinԑiivoƔtridincolodeRâu,saudumnezeilorAmoriԑilorîn
acĉrorԑarĉlocuiԑi.Câtdespremine,euƔicasameavomsluji
Domnului” (Iosua 24,5). Dumnezeu doreƔte dragostea
noastrĉ prea mult pentru a o distruge prin a o pretinde.
Libertateadeaalegepebazadovezilorseaflĉlabazaîntregii
mari lupte. Dumnezeu a Ɣtiut cĉ era cel mai bine pentru
univers sĉ ajungĉ sĉ înԑeleagĉ adevĉrul despre Satana,
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despre pĉcat Ɣi despre dragostea Sa, prin examinarea
dovezilor.
Dar dacĉ viaԑa Ɣi moartea lui Hristos iͲa convins pe
toԑiîngeriicredincioƔicuprivirelabunĉtatealuiDumnezeuƔi
cu privire la rĉutatea lui Satana, oare nu ar fi putut
Dumnezeu sĉͲL nimiceascĉ pe Satana imediat dupĉ cruce?
DacĉîntrebĉrileprincipalecuprivirelaLegealuiDumnezeu
Ɣi caracterul Sĉu au primit rĉspuns prin viaԑa Ɣi moartea lui
Hristos,deceatrebuitsĉcontinuemarealuptĉ?DecenulͲa
nimicitDumnezeupediavolƔitotrĉulimediatdupĉceIsusa
muritpecruce?
Motivulprincipalparesĉfieîncĉpĉԑânareanesĉbuitĉ
a fiinԑelor omeneƔti. Milioane Ɣi miliarde dintre noi încĉ
preferĉsĉcreadĉcespuneƔarpeledespreDumnezeu,înloc
sĉcreadĉcespuneBiblia.Mulԑidintrenoiseaflĉdepartea
luiSatanaînmarealuptĉ.
Argumentulfinal
Întrupat ca iudeu, Domnul Isus a demonstrat nu
numaicĉAdamarfipututsĉͲlînvingĉpeSatanaînEden,ciƔi
cĉoameniiobiƔnuiԑiarfipututsĉͲlbiruiascĉ.Dumnezeuvrea
ca poporul Sĉu credincios sĉͲL apere pe El Ɣi legile Sale. În
Ezechiel 36,23, El spune cĉ naԑiunile vor Ɣti cĉ El este
Domnul, când va fi îndreptĉԑit Ɣi apĉrat „înaintea ochilor
voƔtri”.
În curând, Planeta Pĉmânt va alege de ce parte va
treceƔivorrĉmânedouĉtabereclardelimitate.Unadintre
aceste tabere va fi alcĉtuitĉ din oameni care au ales sĉ
creadĉminciunileluiSatana.Decealaltĉparte,oameniicare
au credinԑĉ în Dumnezeu Ɣi care au cĉutat sĉ aibĉ un
caracterasemeneacaracteruluiSĉuvorfigĉsiԑiascultânduͲL,
pĉzindcudragostetoateporuncileluiDumnezeu.
419

Satana încĉ Îl acuzĉ pe Dumnezeu. El Îi spune lui
Dumnezeu:„Eibine,IsusmͲaînvins.IsusaîmplinitLegealui
Dumnezeu. Dar unde sunt oamenii care pot sĉ facĉ lucrul
acesta? Da, Tu ai avut oameni care au primit Golgota Ɣi
pĉcatele lor au fost iertate. Tu îi acoperi cu hainele
neprihĉniriitale,ƔitotuƔieicontinuĉsĉpĉcĉtuiascĉdinnou
dincândîncând.UndesuntoameniicarevorpĉziLegealui
DumnezeuînmoddesĉvârƔit,aƔacumafĉcutIsus?TueƔtiîn
sanctuar, acoperind greƔelile poporului Tĉu. Eu încĉ nu am
fost înfrânt”. Apoi, Dumnezeu îi spune lui Satana: „Eu îi voi
prezentapeaceƔtioameni,prinharulMeu,înveaculcelmai
degeneratalistorieipĉmântului.Îivoiseparadeoricepĉcat
pe deplin. Ei vor reflecta complet chipul lui Isus. Eu voi ieƔi
dinsanctuar,iareivortrĉisubprivirileunuiDumnezeusfânt,
fĉrĉniciunmijlocitor”.
Vor fi prezentaԑi asemenea oameni, încât vor uimi
întregul univers. Prin ei, Satana va fi înfrânt pentru
totdeauna Ɣi fiecare întrebare care putea fi pusĉ împotriva
LegiiluiDumnezeu–potoamenisĉorespectecuadevĉrat?
–vaprimirĉspunspentrutotdeaunaînacelpoporspecialpe
careScripturaîlnumeƔtecei144000.
Omulpotrivit
Printre sĉrbĉtorile naԑionale date Dumnezeu
poporului iudeu se afla o zi specialĉ numitĉ Ziua IspĉƔirii.
Scopulacesteizileestedescrisconcisînacestecuvinte:„Cĉci
în ziua aceasta se va face ispĉƔire pentru voi, ca sĉ vĉ
curĉԑiԑi: veԑi fi curĉԑiԑi de toate pĉcatele voastre înaintea
Domnului” (Leviticulul 16,30). Aceasta era o zi specialĉ de
curĉԑirealuiIsrael,cândtoatepĉcateleerauîndepĉrtatedin
sanctuarƔidinpopor.
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Aproape de sfârƔitul ceremoniilor acelei zile, se
întâmplacevaneobiƔnuit.„CândvaisprĉvidefĉcutispĉƔirea
pentrusfântullocaƔ,pentrucortulîntâlniriiƔipentrualtar,sĉ
aducĉ ԑapul cel viu. Aaron sĉͲƔi punĉ amândouĉ mâinile pe
capul ԑapului celui viu, Ɣi sĉ mĉrturiseascĉ peste el toate
fĉrĉdelegilecopiilorluiIsraelƔitoatecĉlcĉrilelordelegecu
care au pĉcĉtuit ei; sĉ le punĉ pe capul ԑapului, apoi sĉͲl
izgoneascĉînpustie,printrͲunomcarevaaveaînsĉrcinarea
aceasta.Ԑapulacelavaduceasupraluitoatefĉrĉdelegilelor
întrͲunpĉmântpustiit;înpustie,sĉͲideadrumul”(Leviticulul
16,20Ͳ22). Ca parte necesarĉ a curĉԑirii sanctuarului, ei
trebuiausĉgĉseascĉunompotrivit,cinevacareeracapabil,
careerapregĉtitsĉducĉԑapuldetrimisînpustie.
ÎnaintecaSatanasĉfiealungatdinlumeaaceasta,el
trebuie sĉ fie alungat complet din viaԑa poporului lui
Dumnezeu.Toatenelegiuirileascunsetrebuiesĉfiedatepe
faԑĉ. Curĉԑirea sanctuarului nu este doar o lucrare de
curĉԑireîncer,ciînseamnĉînlĉturareafinalĉapĉcatuluidin
viaԑacelorcealcĉtuiescpoporulluiDumnezeu,îndepĉrtând
domniaomuluifĉrĉdelegiipentrutoatĉveƔnicia.Aiciesteun
popor care pentru prima datĉ în istoria pĉcatului are parte
de Ɣtergerea tuturor pĉcatelor Ɣi a fost sigilat pentru
veƔnicie. Dumnezeu poate sĉ spunĉ în prezenԑa întregului
univers:„Aiciesteunpoporcareafostseparatpedeplinde
pĉcat”. Iar Dumnezeu va fĉgĉdui: „Ei nu se vor întoarce
niciodatĉ înapoi în pĉcat”. În virtutea faptului cĉ aceƔti
oameni nu se vor întoarce niciodatĉ în pĉcat, dupĉ ce va
avealoclucrareafinalĉînSfântaSfintelor,prinsimplulfapt
cĉodatĉceaufostseparaԑidepĉcat,einusevormaiatinge
deeldinnou,iarSatanavafidoveditafiresponsabil.TotuƔi,
pedealtĉparte,dacĉSatanaarputeasĉͲiîndepĉrtezedece
este bine chiar Ɣi în cel mai mic amĉnunt, el va câƔtiga în
punctulacesta.
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În ceremonia Zilei IspĉƔirii, trebuia sĉ fie un om
potrivitcaresĉducĉԑapuldetrimisînpustie.Trebuiasĉfie
cinevacareputeasĉͲlîndepĉrteze,careeracapabil,suficient
depregĉtitƔideputernicpentruafacelucrulacesta.Întimp
ceadevĉratulԑapdetrimisesteîndepĉrtat,elfaceunefort
disperatpentruascĉpa.Înperioadaplĉgilor,toateenergiile
lui Satana sunt îndreptate împotriva celor 144000. „În timp
ce plĉgile cad, ԑapul de trimis este îndepĉrtat. El luptĉ cu
putere sĉ scape, dar este ԑinut strâns de mâinile care îl
conduc.DacĉarfireuƔitsĉscape,IsraelƔiͲarfipierdutviaԑa.
Am vĉzut cĉ va fi nevoie de timp pentru aͲl îndepĉrta pe
ԑapuldetrimisînԑarauitĉrii,dupĉcepĉcateleaufostpuse
asupracapuluilui”(Spalding–Magan,p.2).
Când iese din sanctuar, Isus îi spune realmente lui
Satana: „IatĉͲi pe cei ce sunt poporul Meu. Poԑi sĉ faci ce
vreicuei,darnupoԑisĉleieiviaԑa”.Satanaarestĉpânirea
deplinĉ asupra lumii Ɣi asupra legiunilor întunericului. Toԑi
cei rĉi i se alĉturĉ Ɣi o întreagĉ avangardĉ vine împotriva
poporului lui Dumnezeu pentru aͲl doborî. Dar Satana este
ԑinutstrâns!Dacĉarputeasĉducĉînpĉcatpeunuldincei
144000,dacĉarputeasĉdeterminepeunuldintreeisĉse
îndepĉrtezedeLegealuiDumnezeuîncelmaimicamĉnunt,
Satanaartriumfa.
Dar omul cel potrivit va fi în stare, prin puterea lui
Isus, sĉͲl ԑinĉ strâns pe Satana. El va sta în picioare. Cei
144000 sunt aceia prin care Isus câƔtigĉ în cele din urmĉ
marea luptĉ. Aceasta este o luptĉ disperatĉ între Isus Ɣi
Satana.Laîntrupare,aavutlocoluptĉpersonalĉîntreIsusƔi
Satana,dardedataaceastaluptaaceastavafiîntreSatanaƔi
Isus reprodus în experienԑa celor 144000. Prin simplul fapt
cĉeinucadînpĉcat,cirespectĉLegealuiDumnezeuînmod
desĉvârƔit,Satanaesteînfrânt.Cauzaluiestepierdutĉ,iarel
esteԑinutstrâns.
422

Dumnezeu trebuie sĉ le dea îngerilor din cer o
asigurare cĉ Planul de Mântuire este întru totul plin de
succes. Ce asigurare au îngerii cĉ aceia care sunt
rĉscumpĉraԑi Ɣi au murit deͲa lungul veacurilor nu se vor
întoarceînapoiînpĉcat.UniidintreeiLͲauprimitpeIsuspe
patul de moarte. Ce asigurare au îngerii cĉ ei nu vor mai
pĉcĉtuiniciodatĉ?
Când Dumnezeu Ɣterge pĉcatele sfinԑilor aflaԑi în
viaԑĉ, El îi îngĉduie lui Satana sĉͲi încerce pânĉ la maxim.
Satana îi trece prin toate încercĉrile pe care poate sĉ le
conceapĉ,în circumstanԑelecelemai descurajatoare, dar ei
dovedesc cĉ Planul de Mântuire are succes. Dar dacĉ ԑapul
detrimisputeasĉscape,întregulIsraelƔiͲarfipierdutviaԑa,
nunumaicei144000.DumnezeuaƔteaptĉunpopordecare
urmeazĉsĉdepindĉînsuƔitronulSĉu.Dumnezeuurmeazĉsĉ
riƔte totul cu cei 144000. Dacĉ ԑapul de trimis putea sĉ
scape, Israel ar fi fost pierdut. Planul de Mântuire sͲar fi
doveditafiuneƔec.
Existĉunsingurlucrudecareacestgrupsevateme
în timpul strâmtorĉrii lui Iacov. Ei îƔi vor da seama cĉ totul
depinde de ei. Ei îƔi vor da seama cĉ pot aduce dezonoare
tronului lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care cei
din grupul acesta urmeazĉ sĉ împĉrtĉƔeascĉ experienԑa lui
Isusmaiampludecâtoricealtpopor.
ÎnEpistolacĉtreEvreiseaflĉolistĉamariloreroiai
Bibliei. La sfârƔitul acestei liste se aflĉ o fĉgĉduinԑĉ
remarcabilĉ:„PentrucĉDumnezeuaveaînvederecevamai
bun pentru noi, ca sĉ nͲajungĉ ei la desĉvârƔire fĉrĉ noi”
(Evrei11,40).Fĉrĉdezvoltareacelor144000nupoatefinicio
înviereacelorneprihĉniԑi.AceƔtieroiaƔteaptĉcaînbiserica
luiDumnezeusĉfiecinevacarepoatesĉaperecaracterullui
Dumnezeu,cinevacareîlvaînfrângepeSatana,cinevacare
poatesĉducĉînpustieԑapuldetrimis.
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Când Dumnezeu a adus la existenԑĉ o miƔcare în
1844,scopulluinuafostdoaraceladeaaducelaexistenԑĉ
încĉ o bisericĉ alĉturi de multe alte biserici. Lucrarea
specialĉ a celor 144000 este aceea de a chema afarĉ un
popor care va primi sigiliul viului Dumnezeu. Pânĉ atunci,
lucrarea nu poate fi încheiatĉ, iar lucrarea este aceea de a
punecapĉtpĉcatului.ElaƔteaptĉunpoporpecarepoatesĉͲ
lfoloseascĉpentruafaceaceastĉlucrarespecialĉ.
Uneori,noipierdemdinvederescopulsolieiîngerului
al treilea. Dumnezeu nu a adus la existenԑĉ o miƔcare doar
spre aͲi pregĉti pe oameni pentru moarte. Dacĉ vom
continuasĉmergempecaleapecareneaflĉm,Satananuva
puteasĉfiealungatniciodatĉ,iarlucrareanuvafiîncheiatĉ
niciodatĉ.DiavolulvinealĉturidenoiƔinespune:„Voifaceԑi
o lucrare minunatĉ în lume. Voi ridicaԑi Ɣcoli, spitale,
instituԑiiƔibiserici.Nutrebuiesĉfaceԑinimicaltceva,decât
sĉ continuaԑi lucrarea bunĉ pe care o îndepliniԑi”. El face
totulpentruaneorbifaԑĉdelucrareacarearĉmasnefĉcutĉ
în Sfânta Sfintelor. Dumnezeu vrea sĉ Ɣteargĉ pĉcatele
noastre Ɣi sĉ ne dea sigiliului viului Dumnezeu. O astfel de
biruinԑĉ îl aƔteaptĉ pe poporul lui Dumnezeu în Sfânta
Sfintelor.
Isusspune:„IatĉcĉԑiͲampusînainteouƔĉdeschisĉ”.
UƔaestedeschisĉ,ploaiatârzieaƔteaptĉ.EaaƔteaptĉsĉfie
cerutĉ Ɣi primitĉ de bisericĉ. Isus aƔteaptĉ sĉ punĉ capĉt
pĉcatului. Dacĉ aceia care alcĉtuiesc poporul lui Dumnezeu
îƔi îndreaptĉ privirile neclintit spre sanctuar, lucrarea aceea
vafiîndeplinitĉ.
Fie ca noi sĉ înԑelegem cu adevĉrat scopul soliei
îngerului al treilea. Fie ca noi sĉ înԑelegem ceaƔteaptĉ Isus
sĉfacĉ.Fiecanoi,prinharulluiIsus,sĉnestrĉduimcutoatĉ
putereasĉfacempartedinacelgrupspecialcareestenumit
cei144000.
424

O,DoamneIsuse,pânĉcând?

Domnul Isus leͲa vorbit celor Ɣaptezeci de ucenici
caretocmaiseîntorseserĉdinturneullormisionar:„IsusleͲa
zis:‘AmvĉzutpeSatanacĉzândcaunfulgerdincer’”(Luca
10,18). Când sͲa întâmplat lucrul acesta? Desigur, noi
rĉspundemimediat:CândapĉcĉtuitƔiafostalungatdincer.
Iatĉpasajullacarenegândimdeobicei:„biîncersͲa
fĉcutunrĉzboi.MihailƔiîngeriiluisͲauluptatcubalaurul.bi
balaurulcuîngeriiluisͲauluptatƔiei,darnͲaupututbirui;Ɣi
locul lor nu li sͲa mai gĉsit în cer. bi balaurul cel mare,
Ɣarpelecelvechi,numitDiavolulƔiSatana,acelacareînƔalĉ
întreaga lume, a fost aruncat pe pĉmânt; Ɣi împreunĉ cu el
au fost aruncaԑi Ɣi îngerii lui” (Apocalipsa 12,7Ͳ9). TotuƔi,
observaԑicĉ,atuncicândfacemaceastĉlegĉturĉ,noipunem
realmentesemnulegalîntredouĉexpresiidiferite.Isusazis
cĉ Satana „a cĉzut”, dar în Apocalipsa 12 se spune cĉ el a
fost „aruncat”. AƔadar, probabil cĉ versetele acestea se
referĉladouĉevenimentediferite.
Observaԑi ce a spus Isus în acest verset. „Acum are
locjudecatalumiiacesteia,acumstĉpânitorullumiiacesteia
va fi aruncat afarĉ” (Ioan 12,31). Aceastĉ declaraԑie a fost
fĉcutĉ chiar înainte de rĉstignire, când Satana avea sĉ fie
„aruncat” din nou „afarĉ”. Înseamnĉ acest lucru cĉ
Apocalipsa12vorbeƔtedefaptatâtdesprerĉstignire,câtƔi
desprealungarealuiSatanadincerlaînceput?
Iatĉ cum foloseƔte Ellen White Apocalipsa 12:
„HristosbiͲaaplecatcapulƔiamurit[…].‘biamauzitîncer
unglastare,carezicea:‘Acumavenitmântuirea,putereaƔi
împĉrĉԑiaDumnezeuluinostru,ƔistĉpânireaHristosuluiLui;
pentru cĉ pârâƔul fraԑilor noƔtri, care zi Ɣi noaptea îi pâra
înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos’” (Hristos
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Lumina lumii, p.761). De ce citeazĉ Ellen White acel verset,
când vorbeƔte despre rĉstignire? Oare pentru cĉ a doua
aruncarejosaluiSatanaestemaiimportantĉdecâtprima?
Prima aruncare afarĉ a fost doar un exil din cer. A doua
aruncare afarĉ a fost o pierdere a credibilitĉԑii lui Satana,
aspectînjurulcĉruiaseconcentreazĉîntreagamareluptĉ.
Avem nevoie de o anumitĉ clarificare. „Dupĉ
rĉstignire,[Satana]avĉzutcĉsedepĉƔisepesineînsuƔi[…].
Satana a vĉzut cĉ masca lui a fost datĉ la o parte, iar
caracterul pe care a încercat sĉͲl atribuie lui Hristos îi era
atribuitluiînsuƔi.AfostcaƔicândarficĉzutpentruadoua
oarĉdincer”(ManuscriptReleases,vol.12,p.411).Acestfapt
a avut loc categoric la cruce. Se pare cĉ existĉ o legĉturĉ
întreacestedouĉevenimente–cĉderealuiSatanadincerƔi
moartea lui Hristos pe cruce – iar ele sunt atât de
asemĉnĉtoare, încât scriitorii par sĉ le punĉ pe toate
laolaltĉ.
Defapt,uneori,EllenWhitefaceolegĉturĉchiarmai
puternicĉ. „Dumnezeu […] a privit asupra victimei care
mureapecruceƔiazis:«SͲasfârƔit.Neamulomenescvamai
avea încĉ o Ɣansĉ». Preԑul rĉscumpĉrĉrii a fost plĉtit, iar
Satana a cĉzut ca un fulger din cer” (Youth’s Instructor, 21
iunie,1900).Prinurmare,avemstadiulunuƔistadiuldoial
cĉderiiluiSatana.
Sĉtrecemlastadiulaltreilea.„PârâƔulfraԑilornoƔtri,
careziƔinoapteaîipâraînainteaDumnezeuluinostru,afost
aruncat jos. Ei lͲau biruit, prin sângele Mielului Ɣi prin
cuvântul mĉrturisirii lor, Ɣi nu ƔiͲau iubit viaԑa chiar pânĉ la
moarte. De aceea bucuraԑiͲvĉ, ceruri, Ɣi voi care locuiԑi în
ceruri!Vaidevoi,pĉmântƔimare!CĉcidiavolulsͲapogorât
la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcĉ Ɣtie cĉ are puԑinĉ
vreme” (Apocalipsa 12,10Ͳ12). Acest pasaj ni se pare
familiar,nuͲiaƔa?bi,întrͲadevĉr,estestadiulaltreilea.
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Sĉ ne concentrĉm asupra câtorva detalii. PârâƔul
fraԑilorafost„aruncatjos”lamoartealuiHristos.Acum,este
prezentatungrupnou.Esteungrupdeoamenicareaufost
loviԑi de diavolul, riscânduͲƔi viaԑa pe parcursul procesului.
Pentrucĉaubiruit,cerulƔitoԑiceicelocuiescacolopotsĉse
bucure. Dar aceste evenimente par sĉ fie niƔte veƔti rele
pentru cei care trĉiesc întrͲun loc nepotrivit – pe pĉmânt–
deoarece diavolul Ɣtie cĉ mai are puԑinĉ vreme Ɣi este cu
adevĉratfurios.
Când se desfĉƔoarĉ toate aceste evenimente?
Desigur, la sfârƔitul timpului. „Vai de voi, pĉmânt Ɣi mare!
Cĉci diavolul sͲa coborât la voi, cuprins de o mânie mare,
fiindcĉ Ɣtie cĉ are puԑinĉ vreme”. Cât de îngrozitoare sunt
scenele care fac sĉ rĉsune aceastĉ exclamaԑie rostitĉ de
glasul ceresc. Mânia lui Satana creƔte, pe mĉsurĉ ce timpul
luisescurteazĉ,iarlucrarealuideaînƔelaƔideadistrugeva
ajungelapunctuleiculminantîntimpuldenecaz”.
Prin urmare, pasajul acesta din Apocalipsa 12
vorbeƔte de fapt despre trei episoade diferite. Am avut
cĉderea lui Satana cu aproape 6000 de ani în urmĉ; la
rĉstignire, cu aproximativ 2000 de ani în urmĉ; Ɣi în timpul
de necaz, în viitorul apropiat. Ce au în comun aceste trei
evenimente?
„Satana […] este pârâƔul fraԑilor, iar acuzaԑiile lui
puternice sunt îndreptate împotriva celor neprihĉniԑi.
Domnul doreƔte sĉ rĉspundĉ la acuzaԑiile lui Satana prin
intermediul poporului Sĉu, arĉtând rezultatele ascultĉrii de
principiileceledrepte”(ParaboleleDomnuluiHristos,p.294).
Toate aceste trei evenimente se bazeazĉ pe acuzaԑiile lui
SatanaîmpotrivaluiHristos.
Cum se va rĉspunde la acuzaԑiile lui Satana?
„DesĉvârƔireacaracteruluicreƔtinesteatinsĉ,cândîndemnul
deaͲiajutaƔibinecuvântapeceilalԑiizvorĉƔtecontinuudin
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interior.Atmosferaacesteidragostecareînconjoarĉsufletul
celui credincios este cea care îl face sĉ fie o mireasmĉ de
viaԑĉ spre viaԑĉ” (Istoria faptelor apostolilor, p.551).
Rĉspunsul la acuzaԑiile lui Satana implicĉ mai mult decât
doctrina purĉ. Cu mult mai importantĉ este viaԑa trĉitĉ de
ceidinpoporulluiDumnezeu.
În Hristos Lumina lumii, pagina 490, sunt puse
laolaltĉ cele patru stadii. „Asemenea apostolilor, cei
Ɣaptezeci au primit puteri supranaturale, ca un sigiliu al
misiunii lor. Când ƔiͲau încheiat lucrarea, sͲau întors cu
bucurie, zicând: ‘Doamne, chiar Ɣi dracii ne sunt supuƔi în
Numele Tĉu’. Isus a zis: ‘Am vĉzut pe Satana cĉzând ca un
fulger din cer’. (Evident, aici revedem stadiul al doilea.) Lui
IsusIͲauvenitînmintesceneletrecutuluiƔialeviitorului.LͲa
vĉzut pe Lucifer când a fost aruncat din locurile cereƔti.
(Acestaestestadiulîntâi.)Aprivitapoilasceneleviitoareale
agoniei Sale, când caracterul înƔelĉtorului trebuia sĉ se
descopere în faԑa tuturor lumilor. A auzit strigĉtul: ‘SͲa
sfârƔit’, anunԑând cĉ mântuirea neamului omenesc era
asiguratĉ pentru veƔnicie, cĉ Cerul era asigurat pe vecie
împotrivaacuzaԑiilor,amĉgirilorƔipretenԑiilorpecareleͲarfi
nĉscocit Satana. (Acesta este un eveniment aflat în viitorul
apropiatpentruIsus,adicĉestestadiulaldoilea.)Dincolode
cruceadepeGolgota,cusuferinԑaƔiocaraei,Isusaprivitla
ziuafinalĉ,ziuaceamare,cândprinԑulputeriivĉzduhuluiva
fidistrusodatĉcupĉmântul,careafostmutilatatâtavreme
prinrevoltalui.Isusavĉzutlucrarearĉuluiterminatĉpentru
totdeauna Ɣi pacea lui Dumnezeu umplând cerul Ɣi
pĉmântul.(Acestaestestadiulalpatrulea,distrugereafinalĉ
apĉcatuluiƔialuiSatana,ultimaluicĉderedincer.)Deaici
înainte,urmaƔiiluiHristostrebuiausĉpriveascĉlaSatanaca
launvrĉjmaƔînfrânt.Pecruce,IsusurmasĉcâƔtigebiruinԑa
pentru ei; El dorea ca ei sĉ primeascĉ biruinԑa aceasta ca
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fiindalor”.(Acestaestestadiulaltreilea,nuatâtdedetaliat
precumcelelalte,dartotuƔiseaflĉaici.)
Stadiul întâi (6000 de ani în urmĉ) – Membrii
DumnezeiriiauînԑelesplanurileƔiargumenteleluiSatanaƔi
leͲaurespins.
Stadiul al doilea (2000 de ani în urmĉ) – Îngerii Ɣi
lumile necĉzute au înԑeles planurile Ɣi argumentele lui
SatanaƔileͲaurespins.
Stadiul al treilea (în viitorul apropiat) – Cei 144000
vor înԑelege planurile Ɣi argumentele lui Satana Ɣi le vor
respinge.
Stadiul al patrulea (dupĉ cei 1000 de ani) – Cei
nelegiuiԑi vor înԑelege planurile Ɣi argumentele lui Satana Ɣi
levorrespinge.
Prinurmare,aceastaestecĉderealuiSatana.FireƔte,
este mai uƔor sĉ înԑelegem primele douĉ stadii, deoarece
acesteaauavutlocdeja.Darstadiulaltreileaestecelcarear
trebui sĉ ne intereseze cel mai mult, deoarece realmente
avemoƔansĉdeafacecevaînlegĉturĉcuel.Celpuԑin,ar
trebuisĉcontribuimlaîndeplinirealui.(Întreacĉt,observaԑi
cĉmorԑiiceineprihĉniԑilipsescdinlistademaisus.Nevom
întoarcelaacestsubiectîncurând.)
Stadiulaltreilea
Vom începe cu un verset familiar. „Evanghelia
aceastaaÎmpĉrĉԑieivafipropovĉduitĉîntoatĉlumea,casĉ
slujeascĉ de mĉrturie tuturor neamurilor. Atunci va veni
sfârƔitul” (Matei 24,14). Toԑi sunt familiarizaԑi cu aceastĉ
succesiuneaevenimentelor.TotuƔi,oareexistĉvreunmotiv
pentruaceastĉordine?OpresupunereobiƔnuitĉesteaceea
cĉ Evanghelia trebuie sĉ ajungĉ în toatĉ lumea, înainte ca
sfârƔitul sĉ poatĉ veni. Presupunerea este corectĉ, dar de
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ce? Nu este aƔa, pentru ca fiecare sĉ aibĉ o Ɣansĉ de a fi
mântuit. Miliarde de oameni au murit deja fĉrĉ sĉ audĉ
Evanghelia. O serie de pasaje inspirate ne spun cĉ pânĉ Ɣi
„pĉgânii lipsiԑi de luminĉ” pot fi mântuiԑi (Zaharia 13,6;
Romani2,13Ͳ15;HristosLuminalumii,p.638;FiiƔifiicealelui
Dumnezeu, p.364 – original; Parabolele Domnului Hristos,
p.385).SeparecĉDumnezeuareomodalitatedeaseocupa
deproblemaaceasta.
AƔadar,dece„Evangheliaaceasta”trebuiesĉajungĉ
în toatĉ lumea? Mai important, care Evanghelie este
„Evangheliaaceasta”?Dacĉpapaarputeasĉԑinĉoseriede
predici de evanghelizare care ar fi transmisĉ la fiecare
persoanĉ de pe pĉmânt, ar veni sfârƔitul? Ce putem spune
despre Benny Hinn, sau Pat Robertson, sau James Dobson,
sau Joel Osteen? Ce putem spune despre Ted Wilson, sau
DwightNelson,sauDougBatchelor,sauMarkFinley?Ideea
este cĉ „Evanghelia aceasta” trebuie sĉ fie adevĉrata
Evanghelie.Eatrebuiesĉfiecompletĉ,maturĉƔisuficientde
puternicĉpentruaaducesfârƔitul.Aceastaeste„Evanghelia
împĉrĉԑiei”. Dacĉ Evanghelia mea este deficitarĉ, eu voi da
greƔînaîncheiavreodatĉlucrarealuiDumnezeu,indiferent
cât de mult fac. În slujba Domnului, calitatea este
întotdeauna mai semnificativĉ decât cantitatea. EƔecul
nostruînastĉpâniƔtiinԑamântuiriiestecauzaceamaimare
pentruîntârziereasfârƔituluitimpului.
ScripturavorbeƔtedespreaceaîntârziereaplanurilor
Domnului.„Dupĉaceeaamvĉzutpatruîngeri,carestĉteau
înpicioareîncelepatrucolԑurialepĉmântului.Eiԑineaucele
patruvânturialepĉmântului,casĉnusuflevântpepĉmânt,
nicipemare,nicipestevreuncopac.biamvĉzutunaltînger,
care se suia dinspre rĉsĉritul soarelui, Ɣi care avea pecetea
Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru
îngeri, cĉrora le fusese dat sĉ vatĉme pĉmântul Ɣi marea,
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zicând:‘Nuvĉtĉmaԑipĉmântul,nicimarea,nicicopacii,pânĉ
nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului
nostru!’ bi am auzit numĉrul celor ce fuseserĉ pecetluiԑi: o
sutĉ patru zeci Ɣi patru de mii, din toate seminԑiile fiilor lui
Israel” (Apocalipsa 7,1Ͳ4). AƔadar, ce anume reԑine
evenimentele acestea? Sigilarea este aceea care reԑine
împlinireaplanurilorluiDumnezeu.bipentrucĉvenivorba,
aceasta îl reԑine de asemenea Ɣi pe Satana. El a început sĉ
cadĉ cumult timp în urmĉ Ɣi ar fi trebuit sĉ se izbeascĉ de
fundulprĉpĉstieipânĉacum.Numaifaptulcĉnoinusuntem
pregĉtiԑipentrusigilareesteacelacareîlfacepentruSatana
sĉpluteascĉoarecumîncĉînaer.
DardeceplanurileluiDumnezeunupotsĉînainteze
fĉrĉsigilare?Cefacesigilareasĉfienecesarĉ?Cerealizeazĉ
ea?Sĉcitimîncĉunverset.„PentrucadomniileƔistĉpânirile
din locurile cereƔti sĉ cunoascĉ azi, prin Bisericĉ,
înԑelepciunea nespus de feluritĉ a lui Dumnezeu” (Efeseni
3,10).Observaԑicĉspune„prinbisericĉ”.ÎntrͲunfel,biserica
vaoferiodemonstrarea„înԑelepciuniinespus defeluritea
lui Dumnezeu” care este atât de diferitĉ de orice altceva a
fostvĉzutvreodatĉ,încât„domniileƔistĉpâniriledinlocurile
cereƔti”voraflacevanou.Aceademonstrarevafifĉcutĉprin
sigilare.AƔadar,acumputemsĉspunemcĉestenevoiedeo
demonstrare a înԑelepciunii lui Dumnezeu, care vine prin
sigilareacelor144000Ɣicareԑineevenimentelepeloc.
Dar ce este înԑelepciunea lui Dumnezeu? Vom pune
patru întrebĉri cu privire la aceastĉ parte specialĉ a
înԑelepciunii lui Dumnezeu, care urmeazĉ a fi demonstratĉ
pentru domniile Ɣi stĉpânirile din locurile cereƔti, prin
bisericĉ.1.Ceplanurisuntreԑinute?2.Ceînԑelepciunealui
Dumnezeuarputeasĉnecesiteodemonstrare?3.Cepuncte
specifice trebuie sĉ fie demonstrate? 4. Poate sigilarea sĉ
demonstrezepunctelenecesare?
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Ce planuri sunt reԑinute? Evident, planurile lui
Dumnezeu cu privire la sfârƔitul timpului, care urmeazĉ sĉ
aibĉ loc, dupĉ ce Evanghelia ajunge în toatĉ lumea. Cu alte
cuvinte, tot ce va urma începând cu sigilarea. Aceste
evenimente cuprind încheierea timpului de probĉ, timpul
strâmtorĉrii lui Iacov, A Doua Venire, rĉsplĉtirea celor
neprihĉniԑiƔinimicireacelorrĉi.
CeînԑelepciunealuiDumnezeuarputeasĉnecesite
odemonstrare?Sĉneamintimcĉaceastĉdemonstrareeste
pentru domniile Ɣi stĉpânirile din locurile cereƔti. Este o
audienԑĉ credincioasĉ. Oare nu se încred acele fĉpturi în
Dumnezeu? Ultimele douĉ elemente au nevoie de o
clarificare – rĉsplĉtirea celor neprihĉniԑi Ɣi nimicirea celor
rĉi.SatanasͲaplânscâtevamiideaniînlegĉturĉcuplanurile
lui Dumnezeu cu privire la aceste douĉ probleme. Iar
locuitorii necĉzuԑi ai locurilor cereƔti au de asemenea o
dificultate cu privire la punctul acesta. Îngerii au motive
serioase pentru a se asigura cĉ planurile lui Dumnezeu nu
puncerulînpericolƔinuͲiexecutĉpeceirĉiînmodnedrept.
Ce puncte speciale trebuie sĉ fie demonstrate? Sĉ
presupunemcĉunprofesorlecereelevilorsĉrezolveuntest
lamatematicĉƔitoԑidaugreƔ.Sĉpresupunemcĉprofesorul
anunԑĉ ulterior cĉ Ɣapte elevi vor obԑine totuƔi note de
trecere.AidorisĉƔtiiceanumeiͲafĉcutpeceiƔaptesĉfie
diferiԑi,nuͲiaƔa?Iardacĉprofesorulaspus:„Estepentrucĉ
auochialbaƔtri”,aiconsideracĉestecorect,îndeosebidacĉ
tunuaiochialbaƔtri?!ProblemaestecĉochiialbaƔtrinuau
niciolegĉturĉcutestelelamatematicĉ.PurƔisimplunueste
unmotivcorect.Eibine,carearfiunmotivcorect?Probabil
cĉarfiposibilitateacaeleviisĉstudiezelecԑiadinnouƔiapoi
sĉdeaunalttest.DacĉƔapteeleviaudoveditcĉînvĉԑaserĉ
sĉrezolvetestul,atuncimotivularfimairaԑional.Daroare
testul al doilea garanteazĉ cĉ nu vor greƔi din nou la testul
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de matematicĉ? Continuĉ motivul al doilea sĉ fie mai bun,
decâtfaptuldeaaveaochialbaƔtri?AƔadar,pareafioidee
bunĉcaoameniisĉfieluaԑiîncer.DarchiarƔipeaceiacare
au trecut la testul al doilea? Acesta este un mare risc! Ce
putemspunedespreceicareaugreƔitdedouĉori?Cearfi,
dacĉprofesorulleͲardaîncĉoƔansĉ?CâtdemulteƔansear
trebui sĉ primeascĉ cineva, înainte ca profesorul sĉ spunĉ:
„Renunԑ. Acest elev este fĉrĉ speranԑĉ”? Situaԑia este mult
mai serioasĉ, când consecinԑa nu este pierderea unui
examen,ciînsĉƔimoarteaveƔnicĉ.
Prinurmare,trebuiesĉprivimmaiatentlaîntrebĉrile
noastre. Ce puncte specifice trebuie sĉ fie demonstrate?
Pentru a îndreptĉԑi deciziile guvernĉrii Sale cu privire la
rĉsplĉtireacelorneprihĉniԑiƔinimicireacelorrĉi,Dumnezeu
trebuiesĉfacĉtreilucruri.1.Eltrebuiesĉaratecĉexistĉun
motiv justificat pentru care unii sunt pierduԑi Ɣi unii sunt
mântuiԑi. Acest fapt este necesar pentru a contracara
pretenԑia lui Satana care spune cĉ, deoarece oamenii lui
Dumnezeuaupĉcĉtuit,nuauundreptdeafimântuiԑi,mai
mare decât are el însuƔi. Sau chiar mai mult, el meritĉ
mântuirea în aceeaƔi mĉsurĉ caei.2. Dumnezeu trebuie sĉ
arate cĉ cerul va fi în siguranԑĉ, dacĉ îi duce pe oameni
acolo.AcestlucruliniƔteƔteîngrijorarealocuitorilornecĉzuԑi
aiuniversuluicuprivirelafaptulcĉoamenicamineƔicatine
vor fi în cer. Mântuirea celor neprihĉniԑi nu trebuie sĉ
reprezinte un pericol pentru cer. 3. Dumnezeu trebuie sĉ
arate cĉ nici chiar El ÎnsuƔi nu a putut sĉ facĉ mai mult
pentruaͲiajutapeceirĉi.AcestfaptdovedeƔtecĉdragostea
Ɣi dreptatea lui Dumnezeu sunt întru totul compatibile. Cei
rĉitrebuiesĉfietotaliremediabili.
Poatesigilareasĉdemonstrezeceeaceestenecesar?
Aceasta este a patra noastrĉ întrebare Ɣi cea mai
importantĉ.Noitoԑiavemoinformaԑieelementarĉcuprivire
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la sigilare. Sigiliul lui Dumnezeu este pus în contrast cu
semnul fiarei. Un sigiliu – un semn oficial al autoritĉԑii –
prezintĉ informaԑia esenԑialĉ (de obicei, numele, titlul Ɣi
jurisdicԑia) unei persoane, organizaԑii sau al guvernului pe
care îl reprezintĉ. Aceastĉ informaԑie se aflĉ în porunca
Sabatului: Numele: Domnul; titlul: Creatorul; Jurisdicԑia:
Cerul Ɣi pĉmântul. Semnul fiarei este identificat imediat ca
fiindpretenԑiadeafischimbatSabatulcuduminica.Sigilarea
este„oîntemeiereînadevĉr[…],aƔaîncâtnupotficlintiԑi”
(TheFaithILiveBy,p.287).
Prinurmare,ƔtimcĉSabatulestesigiliulguvernĉriilui
DumnezeuƔicĉîmpotrivireahotĉrâtĉfaԑĉdeautoritatealui
Dumnezeu,prinînĉlԑareaduminicii,estesemnulfiarei.Când
vorfiîntemeiaԑiînadevĉr,dinpunctdevedereintelectualƔi
spiritual,aƔaîncâtnimicnuͲipoateclinti,ceidinpoporullui
Dumnezeu vor primi sigiliul Sĉu. De asemenea, Ɣtim cĉ
sigiliul lui Dumnezeu este pus pe fruntea celor 144000
înainte de încheierea timpului de probĉ Ɣi cĉ încheierea
timpului de probĉ marcheazĉ sfârƔitul lucrĉrii lui Hristos în
sfântasfintelordinsanctuarulceresc.Uneori,noicredemcĉ
sigiliulluiDumnezeuesteunfeldiplomĉcereascĉ,pecareo
primim dupĉ ce trecem testul final. Dar realitatea este cĉ
sigiliulestepusînaintedetestulfinal.Profesoriinufacacest
lucru.EinuînmâneazĉdiplomeleînaintedeaƔtidacĉelevul
atrecutsaunutestulfinal.Ceseîntâmplĉaici?
btimdeasemeneacĉluptaîntrepĉzireaSabatuluiƔi
semnul fiarei îƔi atinge punctul culminant în timpul
strâmtorĉriiluiIacov,cândceicareseîmpotrivescautoritĉԑii
combinate religioase Ɣi politice a lumii sunt condamnaԑi la
moarte.Acestevenimentareloccuclaritatedupĉîncheierea
timpului de probĉ. Probabil cĉ trebuie sĉ cercetĉm mai
îndeaproape „strâmtorarea” lui Iacov. „AƔa vorbeƔte
Domnul:‘Auzimstrigĉtedegroazĉ;espaimĉ,nuestepace!
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ÎntrebaԑiƔivedeԑidacĉnucumvanaƔtevreunbĉrbat!Pentru
cevĉdpetoԑibĉrbaԑiicumâinilepecoapse,caofemeiela
facere?PentrucesͲauîngĉlbenittoatefeԑele?Vai!cĉciziua
aceea este mare; niciuna nͲa fost ca ea? Este o vreme de
necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izbĉvit din ea’” (Ieremia
30,5Ͳ7). Ieremia se referĉ cu claritate la istoria nopԑii de
luptĉaluiIacovpemalulrâuluiIaboc.
CunoaƔtempovestirea.Iacovseîntoarceacasĉdupĉ
ceidouĉzecideanideabsenԑĉƔiaflĉcĉfratelelui,Esau,vine
cu400debĉrbaԑiînarmaԑi.CândîƔidĉseamacĉsinguralui
speranԑĉesteDumnezeu,elpetrecenoaptearugânduͲse.La
miezul nopԑii, cineva îl atacĉ. „Iacov însĉ a rĉmas singur.
Atunci un om sͲa luptat cu el pânĉ în revĉrsatul zorilor.
Vĉzând cĉ nuͲl poate birui, omul acesta lͲa lovit la
încheieturacoapsei,aƔacĉisͲascrântitîncheieturacoapsei
luiIacov,pecândseluptacuel.Omulacelaazis:‘LasĉͲmĉsĉ
plec,cĉciserevarsĉzorile’.DarIacovarĉspuns:‘NuTevoi
lĉsa sĉ pleci pânĉ nu mĉ vei binecuvânta’…. te vei chema
Israel; cĉci ai luptat cu Dumnezeu Ɣi cu oameni, Ɣi ai fost
biruitor’”(Geneza32,24Ͳ28).
VĉrogsĉobservaԑicĉAcelacĉruiaIserugaIacovera
AcelaƔi cu care luptase. Ce a crezut Iacov? Cĉ Dumnezeu îl
iubeƔte Ɣi îi doreƔte binele, sau cĉ Dumnezeu îl urĉƔte Ɣi îl
vreamort?Aceastaestecredinԑaversusvederea(Ɣipipĉitul
ƔiauzulƔimirosulƔigustul).Careestemaiputernicĉ?Acesta
estetestulfundamentalalstrâmtorĉriiluiIacov.
Iacov nu este singura ilustraԑie cu privire la testul
acesta.Încircumstanԑeextremdedificile,cândisͲapĉrutcĉ
Dumnezeu urmĉreƔte sĉ îl ucidĉ, Iov ƔiͲa manifestat
încredereaƔicredincioƔia,spunând:„Chiardacĉmĉvaucide,
totmĉvoiîncredeînel”(Iov13,15–traduceredinversiunea
englezĉ). Este important sĉ observĉm cĉ toatĉ aceastĉ
încercare a fost ideea lui Satana, iar Dumnezeu a fost de
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acordcuea.Pentrucanimenisĉnucreadĉcĉacelaafostun
evenimentnesemnificativ,sĉneamintimcĉ100deoameni
auplĉtitcuviaԑapentruapregĉtiaceaîncercarealuiIov.
TotuƔi,exemplulcelmaimareesteIsus.„biînceasul
al nouĉlea, Isus a strigat cu glas tare:… ‘Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce MͲai pĉrĉsit?’” (Marcu 15,34).
IsusafostdispussĉducĉpânĉlacapĉtPlanuldeMântuire,
chiarƔicândsepĉreacĉTatĉlSĉuÎlpĉrĉsisecomplet.
Ce va face sĉ fie deosebit testul prin care vor trece
cei144000,dupĉîncheiereatimpuluideprobĉ?Milioanede
oameni au înfruntat moartea pentru credinԑa lor. În ce
constĉdeosebireaaici?AceastanuesteîncercareaobiƔnuitĉ
a martirajului, deoarece în timpul respectiv – fĉrĉ niciun
Mare Preot care sĉ mijloceascĉ în sanctuarul ceresc – cei
144000 nu au niciun simԑĉmânt al prezenԑei lui Dumnezeu.
Fiecare impresie perceputĉ le spune cĉ Dumnezeu este
vrĉjmaƔul lor. „Cei caretrĉiesc în zilele din urmĉ trebuie sĉ
treacĉ printrͲo experienԑĉ asemĉnĉtoare cu aceea a lui
Iacov.VrĉjmaƔiivorfiînjurullor,gatasĉͲicondamneƔisĉͲi
distrugĉ. Panica Ɣi disperarea îi va cuprinde, pentru cĉ li se
va pĉrea, aƔa cum i sͲa pĉrut lui Iacov în necazul lui, cĉ
DumnezeuÎnsuƔiadevenitunvrĉjmaƔrĉzbunĉtor”(Signsof
theTimes,27noiembrie,1879).
Dupĉ ce vor face orice sacrificiu imaginabil pentru a
rĉmâne loiali guvernĉrii lui Dumnezeu, înfruntând moartea
iminentĉ,deoarecevorrefuzasĉcalceporuncaSa,Ɣinuvor
avea nicio altĉ speranԑĉ posibilĉ, în afarĉ de Dumnezeu,
tocmaiatunciDumnezeuvapĉreamaimultasemeneaunui
vrĉjmaƔ, decât asemenea unuia care le vine în ajutor. VOR
CONTINUAEIS SEÎNCREAD ÎNEL?Deceestenecesarĉo
asemenea încercare? Pentru cĉ trebuie sĉ fie absolut cea
maidificilĉîncercareacredinԑeiposibilĉvreodatĉ,indiferent
decircumstanԑe.Nimicmaipuԑinnupoatesĉaratecĉeise
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încred în Dumnezeu aƔa de mult, încât vor face voia Lui,
chiar când aceasta nu are nicio logicĉ pentru ei. Nimic mai
puԑin nu poate sĉ arate cĉ ei sunt „suficient de mântuiԑi”,
pentrucafaptuldeafiduƔiîncersĉnuconstituieunpericol.
Înaintedeacontinua,trebuiesĉneabatempuԑinde
la ideea principalĉ Ɣi sĉ privim la sfârƔitul acestei încercĉri.
„Pericolele se înteԑesc din toate pĉrԑile Ɣi, în mijlocul
dovezilor clare ale unei nimiciri iminente, este dificil sĉ ne
aԑintim ochii credinԑei asupra fĉgĉduinԑelor. TotuƔi, în
mijloculorgiilorƔiviolenԑei,seaudetunetulfulgeruluicelui
mai puternic…. Dumnezeu vorbeƔte din locaƔul Sĉu sfânt.
RobiapoporuluiSĉuseîncheie.CuvociplĉcuteƔiliniƔtite,ei
îƔispununiialtora,‘Dumnezeuesteprietenulnostru’”(Signs
of the Times, 27 noiembrie, 1879). Cel mai greu test din
toatetimpurilepoatefitrecutdecĉtretoԑiceiceauînvĉԑat:
„IsusmĉiubeƔte,iareuƔtiulucrulacesta”.
AƔadar, ce anume prezintĉ testul acesta? Prin
punereasigiliuluiasupracelor144000,înaintedeacesttest
care este mai dificil decât toate celelalte, Dumnezeu oferĉ
dovadaconvingĉtoarecĉElîipoateidentificaînmodcorect
peaceiapecarepoatesĉͲilaseînsiguranԑĉsĉintreîncer.
Sigiliulnuesteodiplomĉ!Esteodemonstrareaînԑelepciunii
lui Dumnezeu, care îi ajutĉ pe supuƔii Sĉi credincioƔi sĉ se
simtĉ mai confortabil alĉturi de oameni ca mine Ɣi ca tine.
DarsigiliulfaceƔimaimult.
Dincauzĉcĉtoԑiceidepepĉmântdintimpulacesta
sunt familiarizaԑi cu „Evanghelia aceasta” Ɣi din cauzĉ cĉ
numai aceia care au credinԑĉ vor trece testul, Ɣi, acest test
prezintĉ credinԑa care este necesarĉ pentru mântuire, iar
credinԑa plus cunoaƔterea „Evangheliei acesteia” sunt
suficiente pentru o ascultare deplinĉ. Acesta este motivul
pentru care Evanghelia trebuie sĉ ajungĉ în toatĉ lumea.
Testul acesta nu se poate desfĉƔura corespunzĉtor, fĉrĉ o
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simplificare a situaԑiei pânĉ la o singurĉ variabilĉ. Numai
cândproblemacunoaƔteriiajungesĉfiestandardizatĉ,rolul
credinԑeipoatefiînԑelescuclaritate.EstecaƔicumamlucra
laomaƔinĉ.Noinufacemoreparaԑiecapitalĉamotorului,
schimbândînacelaƔitimptipuldebenzinĉ,deoarecenuam
Ɣti care dintre schimbĉri a rezolvat problema. Trebuie sĉ
rĉmânemlaosingurĉvariabilĉ.
Oare de ce este atât de important lucrul acesta? În
afarĉdeadovedicĉnuesteunpericolcaacei144000sĉfie
lĉsaԑiîncer,demonstraԑiaaceastapurƔisimpluseîntâmplĉ
sĉ fie exact ceea ce este necesar pentru a avea grijĉ de
singurul grup de oameni care nu au trecut prin toate cele
patrustadiialecĉderiiluiSatana–adicĉneprihĉniԑiicareau
murit.Sĉilustrĉmacestfaptprinexemplulunuimareerou.
MartinLuthernuapĉzitSabatul.Elafostîntrutotulconfuz
cu privire la botezul copiilor. El a consumat fripturi, varzĉ
muratĉƔibere.Daraavutcredinԑĉ.AƔadar,Isusspune:„Pot
sĉͲl învĉԑ pe Martin Luther detaliile „Evangheliei acesteia”
când îl voi primi în cer. Judecata de cercetare a descoperit
dejacĉelaavutocredinԑĉadevĉratĉ.Vorfitoԑimulԑumiԑi,
dacĉîliauîncasaMea?”biniciosingurĉvocenuvaobiecta,
deoarece neprihĉnirea este obԑinutĉ întrͲadevĉr prin
credinԑĉ.CredinԑaluiMartinLutherîipermitesĉfiemântuit
cuocunoaƔtereincompletĉaluiDumnezeuƔiaPlanuluiSĉu
de Mântuire, dar înainte ca argumentele lui Satana sĉ fie
doborâte,maiestenecesarîncĉceva.
La ce se referĉ de fapt testul final? „Tot cerul
aƔteaptĉ sĉ ne audĉ confirmând Legea lui Dumnezeu”
(ReviewandHerald,16aprilie,1901).„Dacĉafostvreodatĉ
unpoporcarearenevoiedeoluminĉmereucrescândĉdin
cer,acelaestepoporulcare,înacesttimpdepericol,afost
chemat de Dumnezeu… pentru a apĉra caracterul Sĉu
înaintea lumii” (Mĉrturii, vol.5, p.746). „Onoarea Legii lui
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Dumnezeu trebuie sĉ fie apĉratĉ înaintea lumilor necĉzute,
înaintea universului Ɣi înaintea lumii cĉzute” (Ye Shall
ReceivePower,p.338).
Testul final nu se referĉ la mântuirea mea, ci la
apĉrareaLegiiluiDumnezeuƔiacaracteruluiSĉu(caresunt
unul Ɣi acelaƔi lucru). Aici, Dumnezeu ÎnsuƔi este cel
examinat în realitate. Oare este calea lui Dumnezeu cu
adevĉrat o cale pe deplin verificatĉ Ɣi lipsitĉ de pericole
pentru a ocroti universul? Observaԑi urmĉtoarea îndrumare
dinacestedeclaraԑii:AcestanuestestadiulaldoileaƔiceea
cesͲaîntâmplatlacruce.Cisereferĉla„noi”Ɣila„poporul”
caretrĉieƔteîntimpulsfârƔitului.Observaԑideasemeneacĉ
aceastĉ apĉrare necesitĉ „o luminĉ mai mare din cer”,
deoarece Dumnezeu poate fi apĉrat numai prin adevĉrul
curat, dar niciodatĉ prin neadevĉruri oneste cu privire la
LegeaƔicaracterulSĉu.MartinLutheratrĉitîntrͲuntimpal
luminii limitate Ɣi, ca urmare, nu a putut sĉͲL apere pe
Dumnezeu. Credinԑa lui Martin Luther a fost suficientĉ
pentru aͲl mântui, dar nu este suficientĉ pentru apĉrarea
finalĉaluiDumnezeuƔipentruînfrângerealuiSatana.
Acestultimtestnusereferĉînrealitatelamântuirea
noastrĉ, deƔi ea este implicatĉ. El trebuie sĉ rĉspundĉ la
toate întrebĉrile rĉmase fĉrĉ rĉspuns, la toate nivelele, în
lumilenecĉzuteƔiînlumeacĉzutĉ.RĉmĉƔiԑadinApocalipsa
12nuafostchematĉlaexistenԑĉpentruarepetamisiunea
luiMartinLuthersauJohnWesleysauBillyGraham.Eaafost
chematĉ sĉapere modalitatea în care Dumnezeu îi acceptĉ
Ɣi îi respinge pe oamenii pĉcĉtoƔi. Este modalitatea Lui
cinstitĉ pentru toԑi Ɣi va proteja ea universul de repetarea
întregiipoveƔtitristeapĉcatului?
Testul aratĉ cĉ Dumnezeu este cinstit în mântuirea
oamenilor cu o „luminĉ” limitatĉ, pe baza credinԑei lor.
Generaԑia finalĉ sigilatĉ aratĉ cĉ adevĉrata credinԑĉ va
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conduce la ascultarea de „lumina” deplinĉ, atunci când
aceastavafidisponibilĉ.Prinurmare,ceicareaumuritcuo
„luminĉ” limitatĉ nu vor pune în pericol siguranԑa
universului, deoarece credinԑa lor adevĉratĉ va rĉspunde
întotdeaunaprinascultareade„luminaceanouĉ”.
Misiunea finalĉ a ultimei biserici profetice nu este
aceeadeafimântuitĉƔinicichiardeaͲiconducepealԑiila
mântuire, deƔi ambele obiective vor fi îndeplinite de cĉtre
ea, ci este aceea de a anihila ultimele argumente ale lui
Satana împotriva lui Dumnezeu, a caracterului Sĉu, a Legii
SaleƔiametodeiSaledeaͲimântuipepĉcĉtoƔi.Noisuntem
piesa finalĉ al dovezilor lui Dumnezeu, necesare pentru a
pune capĉt experimentului pĉcatului Ɣi pentru a ocroti
universuldeexperimentesimilareînviitor.
Stadiulalpatrulea
Dupĉ o examinare atentĉ a rapoartelor, pentru a
rĉspunde la fiecare întrebare cu privire la motivul pentru
careunulsaualtulnuseaflĉînmijloculcelorrĉscumpĉraԑi,a
sosit timpul de a pune capĉt pentru totdeauna pĉcatului Ɣi
pĉcĉtoƔilor. CunoaƔtem istorisirea. Dupĉ o mie de ani, Isus
coboarĉpeMunteleMĉslinilor.Pĉmântulsedespicĉpentru
a crea o întindere mare Ɣi este aƔezat Noul Ierusalim.
Curând, cei rĉi sunt înviaԑi. Dupĉ o perioadĉ de o duratĉ
necunoscutĉ, în care îƔi pregĉtesc armele Ɣi îƔi organizeazĉ
armatele,ceirĉisuntpregĉtiԑisĉatacecetatea.
„Înceledinurmĉ,sedĉordinuldeînaintareƔioƔtile
nenumĉrate pornesc – o armatĉ cum nͲa fost niciodatĉ,
formatĉ decuceritorii pĉmânteƔti,pe care forԑele unite din
toateveacurile,decândaînceputrĉzboiulpepĉmânt,nͲau
egalatͲoniciodatĉ.Satana,celmaiputernicdintreluptĉtori,
conduce avangarda, iar îngerii lui îƔi unesc forԑele pentru
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aceastĉluptĉfinalĉ.ÎmpĉraԑiƔiluptĉtorisuntîncortegiullui,
iar mulԑimile îi urmeazĉ în companii mari, fiecare sub
comandantul rânduit. Cu o precizie militarĉ, rândurile
înainteazĉ unul dupĉ altul pe suprafaԑa pĉmântului,
neregulatĉ Ɣi crĉpatĉ, cĉtre Cetatea lui Dumnezeu. La
porunca lui Isus, porԑile Noului Ierusalim sunt închise Ɣi
armatele lui Satana împresoarĉ cetatea Ɣi se pregĉtesc de
atac”(Tragediaveacurilor,p.664).
Pânĉ în punctul acesta, eu nu Ɣtiu niciun mijloc prin
care Dumnezeu iͲa arĉtat universului cĉ este absolut
imposibil sĉͲi salveze pe aceia care au respins credinԑa. Ce
putemspunedesprebĉtrânicaaflatĉcâtevacasemaijospe
stradĉ,carecreƔteatrandafirifrumoƔiƔiledĉdeaprĉjiturele
copiilordinvecini,darnuLͲaacceptatniciodatĉpeHristos?
Oarenuexistĉvreocaledeaajungelainimaei?Mĉcarîncĉ
oƔansĉ?Nuaipuneîntrebareaaceasta?NuLͲaiîntrebape
Isus – Acela care este „acelaƔi ieri Ɣi azi Ɣi în veci”? (Evrei
13,8);Acelacareazis:„PecelcevinelaMine,nuͲlvoiizgoni
afarĉ” (Ioan 6,37); Acela care „nu doreƔte moartea
pĉcĉtosului”(Ezechiel33,11)–OarenuarlĉsaIsussĉintre
încerunpĉcĉtospocĉitƔiîncrezĉtor?
AƔadar, este nevoie sĉ fie dat pe faԑĉ încĉ un lucru.
„Deîndatĉcecĉrԑilecurapoartesuntdeschise,Ɣiochiullui
Isus priveƔte asupra nelegiuiԑilor, ei devin conƔtienԑi de
fiecare pĉcat pe care lͲau sĉvârƔit vreodatĉ. Ei vĉd exact
loculundepicioarelelorsͲaudepĉrtatdepecĉrareacurĉԑiei
ƔiasfinԑenieiƔicâtdedeparteiͲadusmândriaƔirĉzvrĉtirea
încĉlcareaLegiiluiDumnezeu.Ispiteleseducĉtoarepecare
leͲau încurajat prin îngĉduirea pĉcatului, binecuvântĉrile
folosite în scop rĉu, solii lui Dumnezeu dispreԑuiԑi,
avertizĉrile lepĉdate, valurile de milĉ respinse din cauza
inimii îndĉrĉtnice Ɣi nepocĉite – toate acestea apar ca Ɣi
când sunt scrise cu litere de foc. Deasupra tronului este
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descoperitĉ crucea; Ɣi, ca o priveliƔte panoramicĉ, apar
scenele ispitirii Ɣi cĉderii lui Adam împreunĉ cu etapele
succesive din Planul cel mare de Mântuire” (Tragedia
veacurilor,p.666).
În aceastĉ mare panoramĉ aflatĉ pe cer, fiecare
individvavedeaceafĉcutDumnezeupentruaͲlmântuiƔice
a fĉcut el pentru a respinge dragostea Sa. „Acum este
evident pentru toԑi cĉ plata pĉcatului nu este o
independenԑĉ nobilĉ Ɣi o viaԑĉ eternĉ, ci sclavie, ruinĉ Ɣi
moarte […]. Toԑi vĉd cĉ excluderealor din cereste dreaptĉ
[…].CeicaresͲauunitcu[Satana]vĉdeƔecultotalalcauzei
lui[…].SatanavedecĉrĉzvrĉtirealuiintenԑionatĉlͲafĉcutsĉ
fienepotrivitpentrucer[…].AcuzaԑiileluiîmpotrivamileiƔi
dreptĉԑiiluiDumnezeusuntacumaduselatĉcere[…].Acum,
SatanaseînchinĉƔimĉrturiseƔtedreptateasentinԑeilui[…].
FiecareîntrebarecuprivirelaadevĉrƔiminciunĉcareafost
pusĉ pe parcursul îndelungatei controverse este lĉmuritĉ
acum […]. Înԑelepciunea lui Dumnezeu, dreptatea Ɣi
bunĉtatea Sa sunt îndreptĉԑite acum pe deplin” (Tragedia
veacurilor,p.668Ͳ670).
În toatĉ acea mulԑime aflatĉ în afara cetĉԑii, nu se
poate gĉsi nici unul care are credinԑĉ în dragostea lui
Dumnezeu. Dupĉ cum cei 144000 de credincioƔi trec testul
cel mai greu cu putinԑĉ Ɣi dovedesc puterea credinԑei, tot
astfelnelegiuiԑiifĉrĉcredinԑĉdaugreƔƔidovedesctotalalor
decĉdere. Acum, întregul univers necĉzut Ɣtie cĉ nici chiar
Dumnezeu ÎnsuƔi nu ar fi putut face mai mult pentru aͲi
mântui. Dacĉ li sͲar acorda mai mult timp, nu leͲar fi de
folos. Dacĉ li sͲar oferi demonstraԑii suplimentare ale
dragosteiƔirĉbdĉrii,nuleͲarfidefolos.
„Cu toate cĉ Satana a fost constrâns sĉ recunoascĉ
dreptatea lui Dumnezeu Ɣi sĉ se plece înaintea supremaԑiei
lui Hristos, caracterul lui rĉmâne neschimbat. Spiritul de
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rĉzvrĉtire izbucneƔte iarĉƔi ca un torent puternic […]. El se
aruncĉ în mijlocul supuƔilor lui Ɣi încearcĉ sĉͲi inspire cu
propria furie, ridicânduͲi pe loc la luptĉ. Dar dintre toate
milioanele pe care leͲa amĉgit la rĉscoalĉ nu este nici unul
care sĉͲi recunoascĉ supremaԑia. Puterea lui este sfârƔitĉ”
(Tragediaveacurilor,p.671).
Avândînaintealoracestedovezi,fiecaregenunchise
va pleca Ɣi fiecare limbĉ va mĉrturisi dreptatea Ɣi
neprihĉnirea lui Dumnezeu. Acum, în sfârƔit, tot ceea ce
trebuia demonstrat a fost arĉtat. Este timpul sĉ se punĉ
capĉt conflictului pentru totdeauna. Cunoscând cu claritate
întreaga intrigĉ a istoriei, tot ce ne rĉmâne este sĉ luĉm o
hotĉrâre.„ÎntoarceԑiͲvĉlaMine,Ɣiveԑifimântuiԑitoԑiceice
sunteԑi la marginile pĉmântului! Cĉci Eu sunt Dumnezeu, Ɣi
nualtul.PeMineÎnsumiMĉjur,adevĉruliesedinguraMea
Ɣi cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va
plecaînainteaMea,ƔioricelimbĉvajurapeMine.«Numaiîn
Domnul»,Misevazice,«locuieƔtedreptateaƔiputerea;laEl
vorveni,Ɣivorfiînfruntaԑitoԑiceiceeraumâniaԑiîmpotriva
Lui»”(Isaia45,22Ͳ24).
Dumnezeu neͲa spus la ce sĉ ne aƔteptĉm. Aceasta
nuartrebuisĉfieotainĉpentruniciunulcareciteƔteBiblia.
Singura întrebare adevĉratĉ este: Avem noi suficientĉ
credinԑĉ pentru a asculta? Ne încredem noi în Dumnezeu
fĉrĉsĉpunemîntrebĉri?Vomfinoiînĉuntrulcetĉԑiiaceleia?
Mulԑumiri lui Dave Fiedler, care a alcĉtuit aceastĉ
prezentare Ɣi leͲa îngĉduit cu bunĉvoinԑĉ altora sĉ o
foloseascĉ Ɣi sĉ o adapteze. Speranԑa lui Ɣi a mea este ca
istorisireaaceastasĉͲimotivezeƔisĉͲiuneascĉpeaceiacare
aƔteaptĉ revenirea lui Hristos, pentru a prelua un rol
proactivînafaceaceareveniresĉfiemaicurând,Ɣinumai
târziu.
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„QuestionsonDoctrine”Ͳ„Întrebĉridespredoctrinĉ”
Cincizecideaniînretrospectivĉ

În octombrie, 2007, la Andrews University a fost
convocatĉoconferinԑĉistoricĉ.Afostaniversareaacincizeci
deanidelapublicarealucrĉriiQuestionsonDoctrine.Scopul
acesteiconferinԑeafostaceladeaevaluaimpactulpecarelͲ
a avut QOD asupra Bisericii Adventiste de Ziua a baptea.
Printre invitaԑi au fost atât teologi adventiƔti, cât Ɣi
neadventiƔti. TotuƔi, aceasta a fost mai mult decât doar o
analizĉistoricĉ,deoareceQODfusesepublicatĉdinnou,cu
note editoriale. Realitatea este cĉ aceastĉ carte Ɣi
problemelepecareleͲacreatnuvordispĉrea,deoarecesunt
legate în mod direct de raԑiunea existenԑei Bisericii
Adventiste.
Probabil cĉ este important sĉ observĉm cĉ aceastĉ
conferinԑĉ nu a avut loc cu binecuvântarea preƔedintelui
ConferinԑeiGeneraledelaaceadatĉ.Laadunareaconsiliului
anual din 13 octombrie, 2007, Jan Paulsen a spus cĉ
problema care are potenԑialul cel mai mare de a dezbina
biserica este teologia. El a spus cĉ nu a susԑinut o a doua
studiere a problemelor teologice care au fost prezentate
iniԑial cu cincizeci de ani în urmĉ în Questions on Doctrine,
îndeosebi cu privire la natura lui Hristos. „Pur Ɣi simplu nu
potsĉîmiimaginezunompostͲmoderndinEuropa,unom
de afaceri din Asia sau America Latinĉ, Ɣi cu atât mai puԑin
unfermierafricancĉruiasĉͲipeseoiotĉdefaptulcĉHristos
a avut sau nu natura omului dinainte de cĉdere. Realitĉԑile
lumii în care trĉim conԑin alte griji Ɣi alte prioritĉԑi care ne
preocupĉ”.
Pastorul Paulsen înԑelege cu claritate cĉ elementul
care deԑine potenԑialul cel mai mare de a dezbina
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adventismulesteteologia,nuproblemeleorganizatoricesau
hirotonirea femeii, sau chiar diferitele stiluri de închinare,
deoarece teologia noastrĉ stabileƔte cine suntem Ɣi în ce
constĉ raԑiunea noastrĉ de a exista. Motivul pentru care el
nu a încurajat aceastĉ restudiere este acela cĉ QOD a fost
începutuluneischimbĉriînteologianoastrĉ,careaproduso
rupturĉ tot mai mare între diferitele orientĉri teologice în
adventism,iarelîƔidĉseamacĉesterealmenteimposibilsĉ
maiaducemvreodatĉaceleorientĉriteologiceînarmonie.El
ar prefera mai degrabĉ sĉ lase câinii sĉ doarmĉ, pentru a
pĉstrailuziaunitĉԑiiînbisericĉ.
Pastorul Paulsen are absolutĉ dreptate, când spune
cĉ oamenilor din Europa sau Africa nu le va pĉsa nicio iotĉ
denaturaluiHristos,darnulevapĉsanicioiotĉnicideziua
în care trebuie sĉ meargĉ la bisericĉ, sau dacĉ existĉ un
sanctuar în cer. Faptul cĉ oamenii nu înԑeleg anumite
subiecte nu înseamnĉ cĉ acele subiecte sunt irelevante. În
realitate,elepotaveaosemnificaԑieimensĉpentruevoluԑia
evenimentelor viitoare pe planeta pĉmânt. Eu cred cĉ
aceasta a fost o declaraԑie foarte, foarte lipsitĉ de spirit de
prevedere din partea conducĉtorului mondial al Bisericii
Adventiste.
Circumstanԕele pe fondul cĉrora sͲa
desfĉƔuratconferinԕa
Înadouaparteaanului2003,lucrareaQuestionson
Doctrine (QoD) a fost republicatĉ de Andrews University
Press, împreunĉ cu note istorice Ɣi o introducere teologicĉ
scrisedeGeorgeKnight.Cuocaziaprimeipublicĉri,în1957,
carteaaceasta,aƔacumscriaKnight,„sͲacalificatcuuƔurinԑĉ
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cafiindceamaidezbinĉtoarecartedinistoriaadventistĉde
ziuaaƔaptea”.
Totul a început când T.E. Unruh, preƔedintele
Conferinԑei East Pennsylvania, iͲa adresat o scrisoare lui
Donald Grey Banrhouse, felicitând emisiunile radio ale lui
Barnhouse cu privire la neprihĉnirea prin credinԑĉ. Aceastĉ
scrisoare, lͲa determinat pe Walter Martin, un tânĉr
specialist în sectele creƔtine, sĉ viziteze Washington, în
martie,1955,pentruauzidirectdelaconducĉtoriiadventiƔti
ce anume credeau ei cu privire la anumite doctrine despre
careMartinspusesecĉerausectare.
Martin a fost preocupat de patru subiecte
fundamentale. El a înԑeles cĉ adventiƔtii susԑineau
urmĉtoarele: 1) ispĉƔirea lui Hristos nu a fost încheiatĉ pe
cruce;2)mântuireaesterezultatulharuluiplusfaptelelegii;
3)IsusafostofiinԑĉcreatĉƔi4)Laîntrupare,ElafostpĉrtaƔ
alnaturiipĉcĉtoasecĉzuteaomului.
Din nefericire, M.L. Andreasen, aƔa cum a observat
George Knight, fiind „cel mai influent teolog Ɣi scriitor al
bisericiiînadouajumĉtateadeceniului1930Ɣipeparcursul
deceniului1940,afostlĉsatpedinafarĉatâtînprocesulde
formularearĉspunsurilor,câtƔiînceldecriticareaacestora,
chiardacĉfuseseconsideratîngeneralcafiindoautoritate
în domeniul câtorva dintre punctele discutate […]. Privind
înapoi,nuputemdecâtsĉpresupunemcarearfifostcursul
diferit al istoriei adventiste, dacĉ Andreasen ar fi fost
consultatcuocaziaformulĉriipoziԑieiadventistecuprivirela
ispĉƔire”.
Urmĉtorul eveniment a fost un crescendo al
editorialelor Ɣi articolelor din revista Ministry, care sͲau
asociat cu un program remarcabil de relaԑii publice bine
planificat în cadrul adunĉrilor pastorale de pretutindeni din
America de Nord, începând din anul 1957 Ɣi mai departe.
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CarteaQODafostprezentatĉcafiindorealizaremagnificĉ,
care a schimbat intenԑia lui Walter Martin de a include din
nou adventiƔtii în urmĉtoarea lui carte despre sectele din
America.
CândluiAndreasenisͲapĉrutcĉautoriicĉrԑiiQODƔi
preƔedintele Conferinԑei Generale nu erau interesaԑi sĉ
recunoascĉ îngrijorĉrile lui, acesta a adresat o scrisoare
deschisĉ membrilor bisericii. De fapt, Andreasen a fost de
acord cĉ cea mai mare parte a cĉrԑii QOD era alcĉtuitĉ din
concepԑii adventiste temeinice. El a fost îngrijorat în
principal cu privire la subiectele ispĉƔirii Ɣi naturii umane a
luiHristos.
Este important sĉ înԑelegemideile preconcepute ale
lui Barnhouse Ɣi Martin. Pentru ei, Isus, ca om, a fost
„impecabil”, adicĉ, incapabil de a pĉcĉtui. Unul dintre
teologii lor a scris cĉ posibilitatea ca Isus „sĉ pĉcĉtuiascĉ Ɣi
sĉ cadĉ este o idee atroce […]. Deoarece, atunci, ÎnsuƔi
Dumnezeu trebuie sĉ fi fost capabil sĉ pĉcĉtuiascĉ, iar a
gândi astfel înseamnĉ blasfemie”. Prin urmare, lui
Barnhouse Ɣi Martin li se pĉrea cĉ autorii adventiƔti erau
sectari.
Deasupra ceԑii teologice generate de cartea QOD
plutea aprobarea pe care biserica o acorda acestei lucrĉri
pretutindeni în lumea adventistĉ. Andreasen a declarat cĉ
aceastĉlucrareera„otrĉdaresĉvârƔitĉcuscopuldeaobԑine
recunoaƔterea din partea evanghelicilor”. George Knight a
fĉcuturmĉtoareaobservaԑie:„Dinnefericire,înfelulîncare
aufostmanipulateinformaԑiileƔineadevĉrurilecomunicate
lui Barnhouse Ɣi Martin, par sĉ existe elementele unei
trĉdĉri…. Rezultatul avea sĉ aducĉ un dezastru în rândurile
adventiste în anii ulteriori. Chiar dacĉ adventismul oficial a
obԑinut din partea lumii evanghelice recunoaƔterea calitĉԑii
de bisericĉ creƔtinĉ, totuƔi în procesul acesta sͲa produs o
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rupturĉcarenusͲavindecatînultimiicincizecideaniƔieste
posibilsĉnusemaivindeceniciodatĉ”.
ReacԕiilelaQuestionsonDoctrine
Ceea ce pare a fi o problemĉ mai profundĉ în
legĉturĉcuQODesteceeaceafostlĉsatnespus.MartinƔi
Barnhouse erau teologi recunoscuԑi. Ce ocazie favorabilĉ
perfectĉarfifostpentruadventiƔtisĉfoloseascĉniƔteminԑi
la fel de educate pentru a arĉta de ce adventiƔtii au o
înԑelegere distinctivĉ a soteriologiei, cristologiei Ɣi
escatologiei. Asemenea lui Ezechia,care a greƔit prin faptul
cĉ nu leͲa arĉtat babilonienilor bogĉԑiile adevĉrului lui, noi
am pierdut ocazia de a le prezenta acelor oameni care
fĉceaucercetĉriînԑelegereanoastrĉcuprivirelamarealuptĉ
dintreHristosƔiSatana.
Problemafundamentalĉîn1955Ͳ1957afostaceeacĉ
participanԑiiauîncercatsĉcombinedouĉsistemeleteologice
diferite,careerauincompatibile.CândadventiƔtiiîncearcĉsĉ
suprapunĉpropriateologieƔiƔablonulevanghelic,multearii
pur Ɣi simplu nu se vor potrivi. Reflectând asupra acestei
perioade din istoria adventistĉ, Malcom Bull Ɣi Keith
Lockhart au scris: „Question on Docrine a ridicat semne de
nesiguranԑĉ cu privire la ce anume credeau adventiƔtii în
realitate, iar acestea au fĉcut ca era evanghelicĉ ulterioarĉ
sĉfieceamaidestabilizatoaredinistoriabisericii”(Seekinga
Sanctuary,p.106).
UngrupdeconducĉtorideseamĉdelaLomaLinda,
CA, au semnat o declaraԑie în care au acuzat QOD cĉ a
reprezentat greƔit „anumite fundamente vitale Ɣi a
compromisaltedoctrinealecredinԑeinoastre”,precumƔicĉ
„anumitedeclaraԑiiƔiînvĉԑĉturidincartenuvorfiniciodatĉ
acceptate de cĉtre un numĉr considerabil de membri din
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poporul nostru. De fapt, convingerea noastrĉ este cĉ, din
timpulcontroverseipanteistealuiJ.H.Kellogg,cumaibine
de o jumĉtate de secol în urmĉ, Ɣi pânĉ acum, nu a apĉrut
nimiccaresĉcauzezeoasemeneatulburare,neînԑelegereƔi
dezbinare în mijlocul poporului nostru, aƔa cum a fĉcutͲo
publicareaacesteicĉrԑi”(citatînJ.R.Zurcher,ThouchedWith
OurFeelings,p.175).
Raymond Cottrell a scris o evaluare a cĉrԑii QOD
pentru conducĉtorii Conferinԑei Generale din 1956. El a
prezis urmĉtoarele: „Este aproape sigur cĉ va izbucni de
asemenea o furtunĉ de împotriviri, când pastorii Ɣi laicii
noƔtri vor descoperi adevĉrata semnificaԑie a termenilor
reali pe baza cĉrora am ajuns la o cooperare cu Martin Ɣi
ceilalԑi evanghelici” (citat în Julius Nam, Reactions to the
SeventhͲday Adventist Evangelical Conferences and
QuestionsonDoctrine1955Ͳ1971,p.245).
Conducĉtorii nord americani, precum R.R. Bietz, au
preziscĉvaurmaunmaredezastru,spunândcĉ„vavenio
mare tornadĉ”. Theodore Carcich, preƔedintele Conferinԑei
CentralUnion,anumitQOD„oîncercareisteaԑĉƔisubtilĉde
asubminadoctrinelefundamentalealeadventiƔtilordeziua
aƔaptea”.RaymondCottrellaavertizat:„Sĉfimsiguricĉne
vor trebui cincizeci de ani pentru a trece peste ceea ce
ajunge sĉ fie publicat în cartea propusĉ” (citat în Nam,
p.352,347,255).
ArtrebuisĉfieevidentfaptulcĉadventiƔtiideziuaa
Ɣaptea ar trebui sĉ treacĉ prin mari dificultĉԑi în încercarea
deaͲƔiarmonizamoduldeaînԑelegemântuireacuacelaal
prietenilor lor calvini, indiferent cât de multĉ gimnasticĉ
lingvisticĉarpuneînaplicare.
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CelepatruproblemealeluiWalterMartin
Sĉ ne întoarcem la cele patru probleme care lͲau
preocupat pe Martin. Cum am fi rĉspuns noi la aceste
întrebĉri?

1)IspĉƔireanusͲaîncheiatlacruce

În gândirea evanghelicĉ, tot ce este important în
PlanuldeMântuiresͲaîncheiatodatĉcumoartealuiHristos.
Vechiul Testament a fost în mare parte un sistem eƔuat de
mântuireprinfapte.Hristosainauguratunnoulegĉmântal
mântuirii prin har, Ɣi nu este necesar sĉ fie îndeplinit nimic
maimult,cuexcepԑiaîmpliniriianumitorprofeԑiidinVechiul
Testament.
Rĉspunsul adventist care lͲa mulԑumit pe Martin a
fostcĉispĉƔireasͲaîncheiatlacruce,iardeatunci,Hristosa
continuat sĉ administreze beneficiile acelei ispĉƔiri în
sanctuarul ceresc. TotuƔi, aceasta nu este deloc poziԑia
adventistĉ.
AdventiƔtiiaucrezutîntotdeaunacĉnoullegĉmântal
haruluiaînceput,nulacruce,ciînEden,odatĉcufĉgĉduinԑa
din Geneza 3,15, care spune cĉ Hristos îl va învinge pe
Satana. Aceastĉ fĉgĉduinԑĉ a fost ratificatĉ sau legalizatĉ la
moartea lui Hristos. În acel moment, a fost adusĉ jertfa
necesarĉpentruispĉƔire,darplanulispĉƔiriinuvafiîncheiat
pe deplin, pânĉ când pĉcatul nu va fi numai iertat, ci Ɣi
îndepĉrtatdinviaԑacreƔtinilorƔidinunivers.
Sanctuarul pĉmântesc aratĉ acest lucru în mod clar.
Altarul pentru arderile de tot a fost aspectul central al
ritualurilor zilnice, indicând cu claritate spre moartea lui
Hristos, dar aceste ritualuri erau incomplete pânĉ la Ziua
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IspĉƔirii, când sanctuarul era curĉԑit de orice pĉcat. Pentru
încheierea planului ispĉƔirii au fost necesare ambele
aspecte.
AdventiƔtii au crezut întotdeauna cĉ moartea lui
Hristos a fost primul pas în procesul de ispĉƔire, care va fi
încheiatînultimageneraԑie,odatĉcusigilareacelor144000
Ɣi cu încheierea timpului de probĉ. Noi am denumit acest
proces ca fiind ispĉƔirea finalĉ sau curĉԑirea sanctuarului.
Concepԑia aceasta este în mod unic adventistĉ de ziua a
Ɣaptea Ɣi a fost întru totul inacceptabilĉ pentru Martin Ɣi
pentrulumeaevanghelicĉ.Dinnefericire,noiamascunsfaԑĉ
de Barnhouse Ɣi Martin acest accent specific adventist,
pentrucaeisĉneaccepteînfrĉԑietatealorcreƔtinĉ.
SuccesiuneaetapelorsepoateobservachiarƔiîncele
treialungĉrialeluiSatana.Maiîntâi,afostalungatdincer,
ceea ce a însemnat doar un exil, pânĉ când se putea lua o
hotĉrâre finalĉ. Apoi a fost alungat la moartea lui Hristos,
deoarece ƔiͲa pierdut toatĉ credibilitatea în rândul fiinԑelor
necĉzute în pĉcat. TotuƔi, el urmeazĉ a legat, adicĉ
totalmenteînfrânt,abialaceadeadouavenirealuiHristos.
Subiectul acesta nu este legat numai de
administrareabeneficiilorispĉƔiriidecĉtreHristosînsfânta,
ciƔideîncheiereaplanuluideispĉƔireînsfântasfintelor.În
zilelenoastre,asupraacestuipunctexistĉundezacordchiar
Ɣi printre adventiƔti, în mare parte deoarece, începând din
anii 1950, noi am diminuat accentul pus asupra acestui
aspectfinalalispĉƔirii.

2)Mântuireapresupuneharplusfapte

La aceastĉ presupoziԑie este destul de uƔor sĉ
rĉspundem, arĉtând cĉ faptele nu vor merita sau nu vor
câƔtiganiciodatĉmântuirea.Mântuireaesteîntotdeaunaun
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dar fĉrĉ platĉ al harului, dar harul lucreazĉ întotdeauna.
Aceasta înseamnĉ cĉ faptele de ascultare sunt rezultatul
naturalalharuluitransformator.
Aceastĉconcepԑieestedificildeacceptatînsistemul
degândireevanghelic,pentrucarefapteleascultĉriinusunt
o condiԑie a mântuirii Ɣi nu sunt necesare pentru mântuire.
Concluziaestecĉnoiputemfimântuiԑi,întimpcecĉlcĉmcu
bunĉƔtiinԑĉporuncileluiDumnezeu.

3)Isusafostofiinԑĉcreatĉ

LaaceastĉpresupoziԑieesteuƔorderĉspuns,arĉtând
declaraԑiile clare fĉcute de Ellen White Ɣi de cĉtre teologii
adventiƔtii, care spun cĉ Isus este pe deplin Dumnezeu,
existânddinveƔnicie.
ProblemaafostcĉuniidintrepionieriinoƔtritimpurii
au crezut cĉ Isus a avut un început întrͲun anumit punct,
cândafostaduslaexistenԑĉdecĉtreTatĉl.Aceastĉpoziԑiea
fostrespinsĉaproximativlaînceputulsecoluluialXXͲlea.

4) La întrupare, Isus a preluat natura cĉzutĉ a
omului,naturapĉcĉtoasĉ

AcestaafostƔiestecelmaimarepunctalconflictului
cu lumea evanghelicĉ Ɣi în interiorul adventismului. Acest
subiectconԑineunaspectcarenuestediscutatadesea.Este
cuvântulsimplu:„har”.
Ellen White are douĉ comentarii semnificative cu
privire la acest cuvânt. „Dacĉ nu am fi cĉzut, noi nu am fi
învĉԑat niciodatĉ semnificaԑia acestui cuvânt: ‘har’.
Dumnezeu îi iubeƔte pe îngerii fĉrĉ pĉcat, care Îi slujesc Ɣi
ascultĉ poruncile Sale, dar El nu le dĉ har. Aceste fĉpturi
cereƔti nu Ɣtiu nimic despre har; ele nu au avut niciodatĉ
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nevoie deel, deoarecenu au pĉcĉtuit niciodatĉ. Haruleste
un atribut al lui Dumnezeu, manifestat faԑĉ de fĉpturile
omeneƔtilipsitedemerite….Dumnezeusebucurĉsĉreverse
harul Sĉu asupra tuturor celor ce flĉmânzesc dupĉ el” (My
Life Today, p.100). „În conformitate cu sfatul hotĉrât al lui
Dumnezeu,omulurmasĉfiecreatƔiînzestratcuputereade
aîndeplinivoinԑadivinĉ”(God’sAmazingGrace,p.129).
Aiciaflĉmcĉniciîngerii,niciAdamƔiEvanuauavut
nevoie de har, deoarece ei au avut, în natura lor, puterea
interioarĉ necesarĉ pentru a asculta. Numai oamenii cĉzuԑi
au nevoie de har Ɣi, de fapt, acesta este singura noastrĉ
speranԑĉ,deoareceînnaturalorcĉzutĉoameniinuaunicio
puteredeaasculta.HarulestenecesarƔileestedatnumai
aceloracarenuaunicioaltĉmodalitatedeaasculta.
În revista Ministry au fost publicate douĉ scrisori
interesantecuprivirelaHristosƔihar.Primaspunea:„O[…]
naturĉ spiritualĉ fĉrĉ pĉcat, pe care Hristos a avutͲo, LͲa
fĉcut în stare sĉ respecte în mod desĉvârƔit Legea Tatĉlui
Sĉu, […] în timp ce orice altĉ fiinԑĉ umanĉ, fiind pĉcĉtoasĉ
prinnaturĉ,trĉieƔtesubnoullegĉmânt,avândnevoiedehar
pentru a fi mântuitĉ”. Cu alte cuvinte, Hristos nu a avut
nevoie de har, deoarece El a avut, în natura Sa fĉrĉ pĉcat,
putereadeafiascultĉtor,întocmaiasemeneaîngerilor.
Adouascrisoarespunea:„Amoîntrebare:Oarenua
depinsIsusdehar,pentruaSeîmpotrivipĉcatuluiasemenea
nouĉ?DacĉElaavut,înSineÎnsuƔi,putereadeaseîmpotrivi
pĉcatului,atuncinulͲaînvinspeSatanapeacelaƔiterenpe
caretrĉimnoi!”Prinurmare,întrebareaeste:AavutHristos
nevoie, sau a primit El har, ori nu? Sĉ examinĉm câteva
declaraԑiialeluiEllenWhite.
„Pentru lucrĉtorul consacrat, existĉ o mângâiere
minunatĉ care constĉ în cunoaƔterea faptului cĉ pânĉ Ɣi
Hristos, în timpul vieԑii Sale pe pĉmânt, LͲa cĉutat pe Tatĉl
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Sĉu în fiecare zi, pentru a primi de la El resurse noi de har
necesar;… IatĉͲL pe Fiul lui Dumnezeu, El ÎƔi întĉreƔte
credinԑaprinrugĉciuneƔiadunĉputerepentruaseîmpotrivi
rĉuluiprincomuniunecucerul”(Istoriafaptelorapostolilor,
p.56).
„Caom,IsusafostdesĉvârƔit,ƔitotuƔiElacrescutîn
har(Luca2,54):‘biIsuscreƔteaînînԑelepciune,înstaturĉ,Ɣi
era tot mai plĉcut înaintea lui Dumnezeu Ɣi înaintea
oamenilor’” (Mĉrturii, vol.1, p.339Ͳ340). O traducere mai
bunĉ a expresiei „era tot mai plĉcut” este „primea tot mai
multhar”.
„El primea zi de zi un nou botez cu Duhul Sfânt. În
orele timpurii ale fiecĉrei zi, Domnul Îl trezeadin somn, iar
sufletul Ɣi buzele Sale erau unse cu har” (Parabolele
DomnuluiHristos,p.139).
„ El cerea putere pentru aͲl înfrunta pe vrĉjmaƔ,
asigurarea cĉ va primi harul necesar pentru a aduce la
îndeplinire toate sarcinile pe care bi le asumase în locul
oamenilor”(Scrisoarea159,1903).AvemdoveziclarecĉIsus
aavutnevoiedeharƔiaprimithar.
„El a pregĉtit mijloace abundente pentru ca fiecare
sufletsĉaibĉharulƔiputereanecesarepentruafimaimult
decâtbiruitorînluptacontrapĉcatului….Elavenitînlumea
aceastaƔiatrĉitoviaԑĉfĉrĉpĉcat,pentruca,prinputerea
Lui, oamenii lui sĉ poatĉ trĉi, de asemenea, o viaԑĉ fĉrĉ
pĉcat. El doreƔte ca ei sĉ practice principiile adevĉrului
pentruaͲiarĉtalumiicĉharulluiDumnezeuareputereadea
sfinԑiinima”(ReviewandHerald,1aprilie,1902).
„El nu aƔteaptĉ de la ucenicii Sĉi sĉ îndeplineascĉ
nicio lucrare pentru care nu este doritor sĉ le dea harul Ɣi
putereadecareaunevoieînacestscop.ElnuleͲarceresĉ
fie desĉvârƔiԑi, dacĉ nu ar fi avut la dispoziԑie toatĉ
desĉvârƔirea harului pe care sĉͲl reverse asupra acelora
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cĉrora doreƔte sĉ le acorde un privilegiu atât de înalt Ɣi
sfânt…. Isus nu a manifestat nicio calitate Ɣi nu a exercitat
nicio putere pe care oamenii nu ar putea sĉ le aibĉ prin
credinԑaînEl”(HaruluimitoralluiDumnezeu,p.230).
Din aceste declaraԑii putem sĉ tragem câteva
concluziievidente.Harulestesinguranoastrĉsperanԑĉdea
asculta în natura noastrĉ cĉzutĉ, deoarece în natura cĉzutĉ
nu se aflĉ nicio putere pentru a asculta. Isus nu a exercitat
nicio putere pe care omul nu ar putea sĉ o aibĉ, ceea ce
înseamnĉ cĉ El nu a avut puterea îngerilor sau puterea lui
Adam. Aici avem dovada convingĉtoare, fĉrĉ nicio
posibilitatedeinterpretaregreƔitĉ,cĉIsusaavutnevoieƔia
primithar.Avândînvederecĉfiinԑelecĉzutesuntsingurele
careaunevoiedehar,oarenuesteclarprecumcristalulcĉ
tocmainaturacĉzutĉ,pĉcĉtoasĉaluiIsusafostaceeacarea
avutnevoiederesursezilnicedehar?
Doctrinacuprivirelapĉcat
ÎnistorialegatĉdecarteaQODseaflĉunaspectcare
nuafostdiscutatniciodatĉînainte,Ɣianumeîncercareadea
aduce concepԑia pĉcatului originar în teologia adventistĉ.
Concepԑia pĉcatului originar spune cĉ noi ne aflĉm întrͲo
stare pierdutĉ, condamnatĉ, deoarece moƔtenim o naturĉ
cĉzutĉ Ɣi suntem copiii lui Adam cel cĉzut. Astfel, suntem
nĉscuԑiîntrͲostaredepĉcat,separaԑideDumnezeu.Îisunt
îndatoratluiLarryKirkpatrikpentrudescoperireaunorpĉrԑi
necorectate scrise înaintea publicĉrii versiunii finale a cĉrԑii
QOD.
Ciorna dinaintea publicĉrii spune direct: „Apostolul
Paveldeclarĉ:‘PrintrͲunsinguromaintratpĉcatulînlume,
Ɣiprinpĉcataintratmoartea’(Romani5,12).Expresia‘prin
pĉcat’ aratĉ cu claritate cĉ el nu sͲa referit la pĉcatele
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individualepropriuͲzise,cimaidegrabĉlapĉcatuloriginar–
naturapĉcĉtoasĉpecareammoƔtenitͲocutoԑiidelaAdam.
‘Toԑi mor în Adam’ (1 Corinteni 15,22). Prin acel pĉcat
originar, ‘moartea a trecut asupra tuturor oamenilor’
(Romani 5,12)”. (ciorna dinaintea publicĉrii cĉrԑii QOD,
p.406,407).
Ciorna de dinaintea publicĉrii aratĉ cĉ autorii cĉrԑii
QODauechivalatnaturapĉcĉtoasĉcupĉcatuloriginar.ÎntrͲ
unul dintre rĉspunsurile date cu privire la ciorna de
dinaintea publicĉrii, care fusese trimisĉ pentru consultĉri,
Raymond Cottrell ƔiͲa exprimat urmĉtoarea nemulԑumire:
„Aceasta este prima datĉ când aflu cĉ adventiƔtii cred în
«pĉcatuloriginar»[…].Termenulacesta[…]arfacenecesare
practicisacramentalecumarfibotezulcopiilormici”.
În versiunea finalĉ a cĉrԑii tipĉrite, douĉ paragrafe
dupĉ acest punct, se aflĉ urmĉtoarele propoziԑii: „Noi am
moƔtenitcutoԑiidelaAdamonaturĉpĉcĉtoasĉ.Suntemcu
toԑii‘copiiaimânieidinfire’(Efeseni2,3)[…].
„În consecinԑĉ, toԑi sunt vinovaԑi înaintea lui
Dumnezeu” (QOD, p.407,408). Este evident cĉ autorii cĉrԑii
QODauconsideratcĉomulestevinovatsaucondamnatpe
baza naturii moƔtenite din naƔtere. În conformitate cu
autorii cĉrԑii QOD, pĉcatul lui Adam nu a adus numai
moartea, ci Ɣi condamnarea neamului omenesc, o
condamnare care existĉ separat de orice decizie personalĉ
deapĉcĉtui.
Aceastĉ învĉԑĉturĉ aflatĉ în QOD nu a fĉcut parte
niciodatĉ din doctrina adventistĉ. Pĉcatul pentru care
suntem consideraԑi vinovaԑi sau condamnaԑi fusese înԑeles
mai înainte de cĉtre adventiƔti în contextul exercitĉrii
libertĉԑii de alegere individuale în starea de rĉzvrĉtire. Cu
toate acestea, evanghelicilor li sͲa prezentat acum noua
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doctrinĉ despre pĉcat ca fiind doctrina susԑinutĉ de
adventiƔti.
DacĉpĉcatulsebazeazĉpenaturamoƔtenitĉdeom,
aƔa cum prezintĉ QOD, atunci nu existĉ nicio modalitate
pentru eradicarea lui, cu excepԑia faptului de a aƔtepta ca
Dumnezeusĉschimbenaturaaceeaînclipaproslĉvirii.
Maimultdecâtatât,introducereadoctrineipĉcatului
originar de cĉtre QOD face necesarĉ protejarea naturii
umanealuiIsusdeposibilitateadeafiavutaceeaƔinaturĉ
cĉzutĉ pe care o au toԑi ceilalԑi oameni. Dacĉ noi suntem
condamnaԑi Ɣi pierduԑi, din cauza naturii noastre moƔtenite
prin naƔtere, atunci Isus nu poate sĉ aibĉ aceeaƔi naturĉ.
DoctrinapĉcatuluioriginardistrugefrĉԑietateadintreIsusƔi
omulcĉzut.Caurmare,înԑelegemmotivulimperativpentru
care autorii cĉrԑii QOD au simԑit cĉ este atât de necesar sĉ
readapteze sau sĉ deformeze învĉԑĉtura adventistĉ cu
privirelanaturaumanĉaluiHristos.
Acum, începem sĉ înԑelegem motivul încercĉrii
majore din QOD Ɣi din articolele publicate în Ministry de a
schimbapoziԑianoastrĉcuprivirelanaturaluiHristos.Unii
dintre conducĉtorii noƔtri acceptaserĉ doctrina
augustinianĉ/calvinistĉ a pĉcatului originar, întrͲo formĉ
modificatĉ. Astfel, poziԑiile noastre cu privire la natura lui
Hristos Ɣi posibilitatea ca ultima generaԑie sĉ trĉiascĉ fĉrĉ
pĉcat, datoritĉ ispĉƔirii finale, au trebuit sĉ fie revizuite
radical. În mod semnificativ, bĉtĉlia cu privire la aceste
subiecte dificile nu a dispĉrut Ɣi nici nu sͲa diminuat pe
parcursulultimilorcincizecideani.
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Unele rezultate ale conflictului generat de
QOD
În 1989, pastorilor din Conferinԑa Southeastern
California li sͲa cerut sĉ completeze un sondaj de opinie
neoficial, în încercarea de a descoperi dacĉ poziԑiile
doctrinare se schimbaserĉ semnificativ la nivelul de bazĉ al
conducerii bisericii. O declaraԑie spunea: „Unele dintre
obiecԑiunile exprimate recent cu privire la interpretarea
adventistĉ tradiԑionalĉ a textului din Daniel 8,14 («atunci
sfântul locaƔ va fi curĉԑit») sunt valide”. Numai 34% din
pastori nu au fost de acord cu aceastĉ declaraԑie. Ceea ce
înseamnĉ cĉ 66% nu susԑin interpretarea adventistĉ a
acestuitext.
O altĉ declaraԑie spunea: „Un adventist loial nu are
niciunmotivdeîndoialĉcuprivirelaacurateԑeadeclaraԑiilor
lui Ellen White”. Numai 36% au fost de acord cu aceastĉ
declaraԑie.A treia declaraԑie spunea: „O persoanĉ ar trebui
sĉ accepte rolul profetic al lui Ellen White, înainte de a fi
botezatĉcaadventistdeziuaaƔaptea”.Numai31%aufost
de acord cu aceastĉ declaraԑie. Majoritatea pastorilor care
aucompletatsondajuldeopinienucredeaucĉopersoanĉar
trebuisĉaccepterolulprofeticalluiEllenWhite,înaintedea
deveniadventistdeziuaaƔaptea.
Rezultatele sondajului de opinie iͲau convins pe
iniԑiatori cĉ adventismul de dinaintea cĉrԑii QOD nu era
foartepopularprintreaceipastori.Eiauajunslaconcluziacĉ
majoritatea rĉspunsurilor, cel puԑin 60%,  sͲar conforma
destul de bine cu „adventismul evanghelic” (Survey of
Attitudes and Opinions, 25 septembrie, 1989, Survey
Research Service, Loma Linda University, Loma Linda,
California).
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În revista Adventist Today din ianuarie/februarie
1994 a apĉrut un articol intitulat Evangelical Adventism:
ClingingtotheOldRuggedCross(Adventismulevanghelic:a
rĉmâne ataƔat de vechea cruce asprĉ). În articol a fost
exprimatĉ urmĉtoarea legĉturĉ dintre adventismul
evanghelic Ɣi cartea QOD, astfel: „În 1957, odatĉ cu
publicareacĉrԑiiQuestionsonDoctrine,conducĉtoriibisericii
au clarificat curentul teologic care reprezenta adventismul
deziuaaƔapteaoficial.Printrepoziԑiileteologiceadoptateîn
Questions on Doctrine sunt urmĉtoarele: […] Isus Hristos
este Dumnezeu veƔnic Ɣi fĉrĉ pĉcat în natura Sa umanĉ;
ispĉƔirea substitutivĉ a lui Isus Hristos pentru mântuirea
pĉcĉtoƔilor a fost încheiatĉ la cruce […]. AdventiƔtii
evanghelici considerĉ cĉ poziԑiile adoptate în Questions on
Doctrine constituie o expresie a adventismului autentic Ɣi
evanghelic”.
Termenul „adventism evanghelic” a apĉrut pentru
primadatĉcureferirelaadventismuldeziuaaƔapteaodatĉ
cuprimulnumĉralEvangelica–APublicationforEvangelical
Adventists, în octombrie, 1980. MiƔcarea aceasta a fost
prezentatĉdeAlanCrandall,editorulpublicaԑiei.Înediԑiadin
mai,1982,apublicaԑieiEvangelica,eladeclaratcĉrĉdĉcinile
adventismului evanghelic se extind pânĉ la Question on
Doctrine Ɣi cĉ miƔcarea aceasta fusese promovatĉ de
predicatoriievanghelicidindeceniile1960Ɣi1970.
Ideiconclusive
ÎntrͲun raport al conferinԑei din 1907 cu privire la
QOD, Larry Kirkpatrick a prezentat urmĉtoarele reflecԑii
semnificative. (Here Are They – articol disponibil pe
www.greatcontroversy.org)
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Ar trebui adventiƔtii sĉ încerce sĉ fie identificaԑi cu
evanghelicii?
Ce valoare ar avea pentru adventiƔti faptul de a fi
identificaԑicuevanghelicii?..[…].Etichetavine[…]împreunĉ
cu un set supĉrĉtor de elemente negative. Acestea cuprind
învĉԑĉturadespreuniadcareardeveƔnic,învĉԑĉturadespre
nemurirea naturalĉ a sufletului, […] ideea unui imperiu
american,SUAcapoliԑistplanetarƔiiniԑiereaunorrĉzboaie
precumafostinvadareaIrakuluidecĉtreStateleUnite.Acel
rĉzboi, indiferent ce credeԑi despre el, este considerat ca
fiind un rĉzboi susԑinut de evanghelici […]. Cu cât suntem
identificaԑi mai îndeaproape cu evanghelicii, cu atât vom fi
identificaԑimaiîndeaproapecupoliticalor.Cândevangelicii
amestecĉbisericaƔistatul,iarnoicĉutĉmsĉneidentificĉm
ca fiind evanghelici, ne pierdem platforma înaltĉ de
neutralitateapoliticĉ.
Poate cĉ, în deceniul 1950, faptul de a fi identificaԑi
caevangheliciaavutooarecarevaloarepentrunoi[…].Dar
indiferentdeceleîntâmplateatunci,valoareafaptuluideafi
percepuԑi ca „evanghelici” în 2008 este foarte discutabilĉ.
Puteԑisĉconsultaԑidoarcâtevaexempledecĉrԑidisponibile
actualmente pe Amazon: The Scandal of the Evangelical
Conscience; The Great Evangelical Disaster; The Scandal of
the Evangelical Mind; The Tragedy of Compromise: The
OriginandImpactoftheNewEvangelicalism.Afievanghelici
în2008nunefacesĉfimpercepuԑicaaflânduͲneînceamai
bunĉ tovĉrĉƔie […]. Prin urmare, unii adventiƔti pun la
îndoialĉ valoarea faptului de a fi identificaԑi prea
îndeaproapecuevangelicii.
Este suficient de interesant cĉ Donald Dayton, un
teolog evanghelic participant la conferinԑa din 2007, a scris
urmĉtoarele: „AƔ dori sĉ invit adventismul sĉͲƔi exploreze
sursele propriilor idei […]. Aceasta este cu siguranԑĉ o
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chemare mai înaltĉ decât efortul de a ‘asimila’ tradiԑia
evanghelicĉ ce pare a domina astfel de discuԑii precum
QuestionsonDoctrines.MĉtemcĉadventismularputeasĉͲ
ƔivândĉmoƔtenireapeosupĉdelinte”.
Cartea QOD a fost o greƔealĉ, deoarece a dus la
apariԑiaunuinouadventism,întimpceadventismulexistent
fusese deja susԑinut de Dumnezeu […]. QOD a fost o
greƔealĉ, deoarece nu a spus adevĉrul despre ce anume
credeauadventiƔtiideziuaaƔaptea.Pelamijloculdeceniului
1950, doar puԑini adventiƔti au crezut declaraԑiile din QOD
[…]MartinƔiBarnhouseauƔtiutcĉacealucrare,QOD,nuse
potriveacuadventismuldedinainteaei.
Puterea adventismului se aflĉ în cei doi „S” – în
„sfârƔit”Ɣi„schimbare”[…].Întregulmesajadventistdeziua
a Ɣaptea vorbeƔte despre „sfârƔit” – sfârƔitul pĉcatului Ɣi al
pĉcĉtuirii,sfârƔitulsuferinԑeiƔialrĉului[…].Mesajulnostru
vorbeƔte de asemenea despre celĉlalt „S”, „schimbare”.
Acesta este de asemenea un atac asupra pĉcatului. A bate
pasulpelocesteinacceptabil.ÎntĉriԑideharulluiDumnezeu
care ne ajutĉ, noi suntem schimbaԑi aici Ɣi acum […].
Universul vede cĉ Evanghelia este puterea lui Dumnezeu
pentru mântuire […]. Schimbarea Ɣi sfârƔitul sunt cele douĉ
punctefortealeadventismuluidedinainteacĉrԑiiQOD.Dar
QOD a subminat tocmai lucrurile pe care a pretins cĉ le
susԑine.
Orice ar fi, viitorul Ɣi mesajul misiunii adventiste de
ziua a Ɣaptea este luminos. DeƔi QOD a umbrit punctele
distinctive cruciale, un val de tineri puternici Ɣi noi apar la
firulierbii[…].MulԑidintreaceƔtiadventiƔtiplinideenergie
sunt motivaԑi de o înԑelegere foarte asemĉnĉtoare aceleia
careailuminatscrierileluiM.L.Andreasen.Acumexistĉmult
adventism asemenea celui de dinaintea cĉrԑii QOD. Acesta
este viu Ɣi sĉnĉtos[…]. Se pregĉteƔte o armatĉ de tineri cu
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credinԑĉ în Dumnezeu Ɣi cu încredere în Scripturi. Iar mai
mult de atât, ei susԑin inspiraԑia Ɣi autoritatea deplinĉ a
scrierilor lui Ellen G. White. Ei învaԑĉ. Ei cresc Ɣi sunt
formidabili[…].
În curând, întrͲo zi, Dumnezeu va spune: „Aici sunt
cei care pĉzesc poruncile lui Dumnezeu Ɣi credinԑa lui Isus
[…].Înfinal,Dumnezeuînvinge,iarsoliaîngeruluialtreilea,
pe care mulԑi au aruncatͲo peste bord ca fiind o relicvĉ
bizarĉ strecuratĉ cu forԑa de Ellen White întrͲo bisericĉ
ignorantĉ, se va dovedi a fi adevĉratĉ. Biruinԑa împotriva
pĉcatuluiafostexactceeaceaspusBibliacĉeste.Misiunea
pecareCeruliͲaîncredinԑatͲoacesteicomunitĉԑiacredinԑei
afostcorectĉînceledinurmĉ[…].Adventismulactual,care
este adventismul de dinaintea cĉrԑii QOD, este luminat Ɣi
plindeenergie.
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QuestionsonDoctrine–DejaVu

Recent, Andrews University Press a tipĉrit o nouĉ
ediԑie a cĉrԑii SeventhͲday Adventists Answer Questions on
Doctrine,oediԑiefĉrĉprecedentdin1957.ÎntrͲunarticoldin
Ministry, Woodrow Whidden a prezentat câteva informaԑii
debazĉcuprivirelacarteainiԑialĉƔilaretipĉrireaeirecentĉ.
Whiddensubliniazĉcĉediԑiadin1957„sͲadovedita
fi unul dintre evenimentele cele mai controversate din
istoria adventismului […]. Publicarea cĉrԑii QOD în 1957 a
fost punctul culminant al unei serii de conversaԑii care au
avut loc din martie 1955 pânĉ în 1956, între evanghelicii
conservatori Ɣi conducĉtorii AZb. Principalii evanghelici au
fost Donald Barnhouse, predicator la posturi de radio Ɣi
editor al publicaԑiei Eternity, Ɣi Walter Martin, un tânĉr
cercetĉtor. Printre conferenԑiarii adventiƔti sͲau aflat
teologul istoric Leroy Edwin Froom, W.E. Read (secretar
teritorial al Conferinԑei Generale) Ɣi Roy Allan Anderson,
evanghelistproeminentƔieditoralpublicaԑieiMinistry.
„Unuldintrerezultatelepozitivealedialoguluiafost
acela cĉ Barnhouse Ɣi Martin au declarat cĉ adventiƔtii de
ziuaaƔapteasuntcreƔtinidebunĉcredinԑĉ,Ɣinuartrebui
sĉfieconsideraԑisectanԑi[…].TotuƔi,rĉspunsuriledinQOD,
îndeosebi cele cu privire la natura umanĉ a lui Hristos Ɣi
ispĉƔire, sͲau dovedit a fi foarte tulburĉtoare pentru mulԑi
adventiƔtideziuaaƔaptea[…].
„VoceaprincipalĉadezacorduluiiͲaaparԑinutluiM.L.
Andreasen,unuldintreprofesoriideteologieƔiscriitoriicei
mai respectaԑi din deceniile 1930 Ɣi 1940. Concepԑiile lui
distinctivecuprivirelaispĉƔireƔinaturaumanĉaluiHristos
au pĉrut a reprezenta un anumit consens în gândirea
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adventistĉ […]. Mulԑi au considerat cĉ pĉrerile lui au
constituitortodoxiaadventistĉtemeinicĉ[…].
„Principiul teologic cheie […] a fost hristologia lui
Andreasen. El a susԑinut cu fermitate cĉ Hristos preluase o
naturĉpĉcĉtoasĉ,întocmaiasemeneanaturiiluiAdamdupĉ
Cĉdere(cualtecuvinte,onaturĉpĉcĉtoasĉcuînclinaԑiispre
pĉcat).Prinurmare,cuunHristoscareîntĉreƔte,încalitate
de exemplu pentru urmaƔii Sĉi din ultima generaԑie,
ispĉƔirea finalĉ putea fi efectuatĉ din sanctuarul ceresc
deoareceafostîndeplinitĉîncaractereledesĉvârƔiteƔifĉrĉ
pĉcat ale sfinԑilor implicaԑi în luptĉ pe pĉmânt […]. În felul
acesta, Hristos, prin victoria rĉmĉƔiԑei, Îl va învinge pe
Satana, va îndreptĉԑi pretenԑia lui Dumnezeu de a primi o
ascultare desĉvârƔitĉ, iar aceastĉ îndreptĉԑire a lui
DumnezeuÎlvafaceîn celedinurmĉînstarepeHristossĉ
vinĉ[…].
„Suntem în siguranԑĉ a spune cĉ aceste douĉ dintre
cele mai controversate Ɣi persistente moƔteniri ale QOD
constau în faptul cĉ au stârnit noi discuԑii cu privire la ce
anumevorsĉspunĉadventiƔtiiprinurmĉtoarele:1.Expresia
«ispĉƔirefinalĉ»Ɣi2.«Naturaumanĉcĉzutĉ,pĉcĉtoasĉalui
Hristos»[…].
ÎnnouaediԑieaQOD,tipĉritĉdeAndrewsUniversity,
„cartea conԑine un supliment editorial, cu o introducere,
note de subsol Ɣi o bibliografie adusĉ la zi de cĉtre bine
cunoscutul istoric Ɣi scriitor adventist George R. Knight […].
Knight nu loveƔte nemilos, îndeosebi când este vorba de
expunereamodalitĉԑiiîncareL.E.FroomƔicolegiisĉiaufost
«mai puԑin transparenԑi» cu privire la consensul îndelung
susԑinut al bisericii (din anii 1890) asupra ideii cĉ Hristos a
avut o naturĉ umanĉ asemenea naturii lui Adam de dupĉ
Cĉdere […]. De asemenea, Knight sugereazĉ cĉ Froom Ɣi
colegii lui au lĉsat impresia falsĉ cĉ au dezvoltat o ¬«Notĉ
466

suplimentarĉ B» notorie, intitulatĉ «Christ’s Nature During
theIncarnation»(NaturaluiHristosîntimpulîntrupĉrii),care
constĉdindeclaraԑiileluiEllenWhite[…].Titlulcontroversat
care spune cĉ Hristos «a preluat natura umanĉ fĉrĉ
pĉcat»,[…]aimplicatcĉaceastaafostideealuiEllenWhite,
când în realitate ea a susԑinut destul de insistent, în
declaraԑii repetate, cĉ Hristos a luat «natura noastrĉ
pĉcĉtoasĉ»ƔicĉͲ«ElaluatasupraSaÎnsuƔinaturaomului
cĉzut, suferind, degradat Ɣi întinat de pĉcat»” (Ministry,
august,2003,p.14Ͳ17).
Un an mai târziu, revista Ministry a tipĉrit încĉ un
articol,prezentândmaimulteinformaԑiidefondcuprivirela
scrierea QOD. TotuƔi, editorul a prefaԑat articolul cu o
explicaԑie. „În august, anul trecut, Ministry a publicat un
articolscrisdeWoodrowWhidden,anunԑândƔicomentând
republicarea cĉrԑii Questions on Doctrine de cĉtre Andrews
University Press. În acelaƔi numĉr, Ministry sͲa declarat ea
însĉƔideparteaceluimaidezbinĉtoraspectalcĉrԑii,când,în
editorial,amafirmatnaturaumanĉfĉrĉpĉcataluiIsusƔiam
ataƔatoretipĉrireaunuiarticolpecareMinistryîlpublicase
în1970….Caparteatratĉriicompleteaacestorsubiectede
cĉtre Ministry, avem plĉcerea sĉ publicĉm alternativa
precedentĉ a concepԑiei adventiste cu privire la natura lui
Hristos. Herbert Douglass, care a fost implicat îndeaproape
în conflictele din deceniile 1950 Ɣi 1960 cu privire la
Questions on Doctrine, a fost de acord sĉ exprime aceastĉ
perspectivĉalternativĉ”(Ministry,august,2004,p.16).
În prefaԑa acestui editorial sunt folosite câteva
cuvinterevelatoare.Concepԑiaadventistĉistoricĉesteaceea
cĉ Hristos a luat natura umanĉ cĉzutĉ. Noua concepԑie
adventistĉ alternativĉ este aceea cĉ Hristos a luat o naturĉ
parԑialcĉzutĉƔiparԑialnecĉzutĉ.Daraici,editorulnumeƔte
concepԑia adventistĉ istoricĉ „o perspectivĉ alternativĉ”,
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implicând ideea cĉ noua concepԑie este în realitate
concepԑia principalĉ Ɣi ortodoxĉ, în timp ce concepԑia
istoricĉ este doar o perspectivĉ diferitĉ a unei minoritĉԑi.
PrintrͲo alegere atentĉ a cuvintelor, opinia publicĉ este
adesea condiԑionatĉ sĉ accepte idei noi, crezând tot timpul
cĉ „noua concepԑie” este în realitate concepԑia cea
temeinicĉ.
DouglassîncepeprincitareaopinieiluiGeorgeKnight
care spune cĉ „aceastĉ carte […] se calificĉ uƔor ca fiind
carteaceamaidezbinĉtoaredinistoriaadventistĉdeziuaa
Ɣaptea.Ocartepublicatĉînmarepartepentruacontribuila
pacea dintre adventism Ɣi protestantismul contemporan Ɣi
care a adus o înstrĉinare Ɣi o separare prelungitĉ pentru
partideleadventistecaresͲaudezvoltatînjurulei”.
Douglass continuĉ prin a descrie ce sͲa întâmplat
cândQODafostpregĉtitĉpentrutipĉrire.„Vĉputeԑiimagina
uimireanoastrĉ,cândamînceputsĉvedemƔpalturilecĉrԑii
ceurmaafitipĉritĉ,cuunelecomentariiasemeneaceluide
lapaginile8Ɣi9:‘Rĉspunsurileaufostpregĉtitedecĉtreun
grup de conducĉtori recunoscuԑi, în consultare strânsĉ cu
profesorii de teologie, editorii Ɣi conducĉtorii administrativi
[…]. Aceste rĉspunsuri reprezintĉ poziԑia bisericii noastre în
domeniuldoctrineiƔialinterpretĉriiprofetice[…].Dinacest
motiv, volumul poate fi considerat a fi o reprezentare
adevĉratĉ a doctrinei Ɣi punctelor de credinԑĉ ale Bisericii
Adventiste de Ziua a baptea…’. TotuƔi, atât cât neͲau privit
pe noi Ɣi pe alԑii, aceste declaraԑii nu au reprezentat
realitateadinjurulproduceriiQOD.Mulԑiaufosttulburaԑide
direcԑiacĉrԑiiƔileͲauspusautorilorlucrulacesta”.
Douglass citeazĉ din nou observaԑia lui George
Knight, care a spus cĉ „Milton L. Andreasen, «teologul Ɣi
scriitorul cel mai influent al bisericii din a doua parte a
deceniului1930Ɣiîndeceniul1940,afostlĉsatpedinafara
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procesului atât în formularea rĉspunsurilor, cât Ɣi în
criticarealor,chiardacĉeraconsideratîngeneralcafiindo
autoritateîndomeniulcâtorvadintrepuncteledezbĉtute.»”
„Froom a fĉcut un sondaj de opinie printre
conducĉtoriiadventiƔtiƔiadescoperitcĉ‘aproapetoԑi’erau
de pĉrere cĉ Hristos a luat natura noastrĉ pĉcĉtoasĉ. Mai
mult,preƔedintelerecentpensionatalConferinԑeiGenerale,
W.H.Branson,ascrisînediԑiadin1950acĉrԑiisaleDramaof
theAges,cĉlaîntrupareaLui,HristosapreluatͲ«ElÎnsuƔio
fire pĉcĉtoasĉ». Cu toate acestea, Froom Ɣi Anderson au
afirmatîntrͲomodalitatecareluiGeorgeKnightisͲapĉruta
fi o «mai puԑin transparentĉ» cĉ «majoritatea celor din
bisericĉ au susԑinut întotdeauna» cĉ natura umanĉ a lui
Hristos «a fost fĉrĉ pĉcat, sfântĉ Ɣi desĉvârƔitĉ», în ciuda
faptului cĉ anumiԑi scriitori ajunseserĉ sĉ tipĉreascĉ unele
concepԑiicontrare.Dinnefericire,acestaestelucrulpecarei
lͲau spus ei lui Walter Martin […]. Una dintre scrisorile lui
Froom recunoƔtea cĉ în QOD ‘unele declaraԑii sunt puԑin
diferitedeceeaceaԑiputeasĉanticipaԑi’.
„Mulԑiausimԑitcĉ,dacĉluiAndreasen,cuexperienԑa
lui teologicĉ indiscutabilĉ, i sͲar fi cerut sĉ participe la
formularea rĉspunsurilor date la întrebĉrile lui Martin,
echilibrulteologicarficâƔtigat.Aici,trebuiesĉrecunoaƔtem
dinnoupresupunerilecalvinistealeluiBarnhouse,MartinƔi
alealtorconferenԑiari.Pentruei,omulIsusafost‘impecabil’,
adicĉ,incapabilsĉpĉcĉtuiascĉ[…].
„CumputemsĉrezumĉmceeaceKnightanumit«o
apĉrareîntrͲomodalitatemaipuԑintransparentĉ»agândirii
adventiste convenԑionale cu privire la natura umanĉ a lui
Isus? Declaraԑiile lui Ellen White, care au fost adĉugate în
notele suplimentare la QOD au creat «o impresie falsĉ cu
privirelanaturaumanĉaluiHristos».Autoriiauadĉugatcu
litere aldine un subtitlu: «A luat natura umanĉ fĉrĉ pĉcat»
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[…]. Încercĉrile ciudate de intimidare sunt aparente, acolo
unde autorii au spus (dupĉ ce ƔiͲau formulat interpretĉrile
lor cu privire la declaraԑiile lui Ellen White) cĉ «acesta este
sensul în care ar trebui sĉ înԑelegem scrierile lui Ellen G.
White, când se referĉ ocazional la o naturĉ umanĉ
pĉcĉtoasĉ, cĉzutĉ Ɣi deterioratĉ» […]. Citatele nu numai cĉ
aucontraziscontextullor,ciparsĉfifostaranjatepentrua
promovaopresupoziԑieanume.
„AƔacumspuneKnight,QOD«secalificĉuƔorcafiind
carteaceamaidezbinĉtoaredinistoriaadventistĉdeziuaa
Ɣaptea» […]. Majoritatea, dacĉ nu toate aƔa zisele grupĉri
«dizidente» sau «independente» din ultimii 45 de ani sunt
rezultatele directe ale poziԑiilor explicite Ɣi implicite expuse
de QOD cu privire la ispĉƔire Ɣi întrupare […]. Majoritatea,
dacĉ nu toԑi aceƔti «dizidenԑi» nu ar fi existat astĉzi, dacĉ
QODnuarfifostpublicatĉ[…].
„În1975,ungrupreprezentativdintrenoisͲaadunat
la Washington ca rĉspuns la apelul adresat de Review and
Herald Publishing House în vederea consultĉrii cu privire la
QOD.ConducereaConferinԑeiGeneraleseopuneaîngeneral
retipĉririiacesteicĉrԑi.Cucâtcarteaeramaiexaminatĉ,cu
atâtmaifermĉdevenearespingerearetipĉririi[…].
„Domeniile de îngrijorare care ar putea sĉ necesite
încĉdezbaterideschiseseaflĉînnoteleampledelapaginile
516Ͳ529 ale ediԑiei republicate a cĉrԑii QOD. Autorul
notelor[…]estecorect:«Concluzialogicĉaaceleiconvingeri
eracĉ,dacĉHristosafostasemeneanoastrĉ,ƔitotuƔiatrĉit
oviaԑĉfĉrĉpĉcat,atunciînacelaƔifeltrebuiesĉtrĉiascĉƔi
celelalte fiinԑe omeneƔti – îndeosebi cele din ultima
generaԑie […]. [Aceastĉ învĉԑĉturĉ] a devenit credinԑa
majoritĉԑiiadventiƔtilordeziuaaƔapteadinprimajumĉtate
asecoluluialdouĉzecilea.Aceaînvĉԑĉturĉafostatâtdelarg
acceptatĉ, încât nu mai avea nevoie sĉ fie doveditĉ în
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literatura adventistĉ. Ea era acceptatĉ ca fapt. Pe aceastĉ
învĉԑĉturĉ,M.L.AndreasenurmasĉͲƔiconstruiascĉteologia
cuprivirelageneraԑiafinalĉ»[…].
„Cel deͲal doilea subiect care a dezbinat serios
Biserica Adventistĉ începând din a doua jumĉtate a
deceniului 1950 a fost acela al neprihĉnirii prin credinԑĉ.
Mass media evanghelicĉ a observat cĉ, prin deceniul 1970,
biserica era divizatĉ în  Ͳ «adventiƔti tradiԑionali» – cei ce
apĉrau poziԑii care fuseserĉ «fapte acceptate» înainte de
QOD–Ɣi«adventiƔtiievanghelici»caresubliniauînԑelegerea
Reformaԑiunii cu privire la neprihĉnirea prin credinԑĉ. În
aceastĉînԑelegere«evanghelicĉ»eraimplicatĉorespingere
a 1) concepԑiei distinctive a adventismului cu privire la
judecata preͲadventĉ Ɣi 2) legĉtura dintre curĉԑirea
sanctuarului ceresc Ɣi curĉԑirea de obiceiurile Ɣi alegerile
rele,careculmineazĉlaîncheiereatimpuluideprobĉ….
„ÎnadevĉratulcopacalEvangheliei,toateelementele
sunt legate între ele; când un aspect al adevĉrului
Evanghelieiestecompromis,multealtedoctrineajungsĉfie
afectate! O parte din rezultatele colaterale apĉrute dupĉ
1957 este tratarea sfidĉtoare a lucrĉrii de slujire a lui Ellen
White. O astfel de concepԑie cu privire la lucrarea lui Ellen
White a devenit un mod de operare al multor pastori Ɣi
profesori care au pĉrut sĉ aibĉ impresia cĉ ea a fost o
persoanĉuƔorinfluenԑabilĉ.Înaniirecenԑi,EllenWhiteafost
consideratĉdeuniicafiindunscriitordevoԑional,darnuun
ghidteologic”(Ministry,august,2004,p.16Ͳ21).
LegĉturacuMelvill
În timpul ultimelor douĉ decenii a avut loc o
remodelare a poziԑiei QOD cu privire la natura lui Hristos,
deoarece era recunoscut faptul cĉ QOD rĉstĉlmĉcea serios
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declaraԑiileclarealeluiEllenWhite.HenryMelvillafostun
cleric popular evanghelic anglican în secolul al
nouĉsprezecelea.„Învĉԑĉturaluiafostadoptatĉmaiîntâiîn
cartea SeventhͲday Adventists Believe…, publicatĉ în 1988,
de cĉtre Departamentul Asociaԑiei pastorale al Conferinԑei
Generale. Acolo, lui Melvill i sͲa acordat un loc printrͲo
declaraԑie sumarĉ cu privire la ce cred adventiƔtii de ziua a
ƔapteadesprenaturaasumatĉdeHristoslaîntrupare.Acum,
aceasta este folositĉ de Dr. George R. Knight în ediԑia lui
adnotatĉaQuestionsonDoctrine….
Aceastĉ ‘doctrinĉ ortodoxĉ’ a lui Melvill este
promovatĉ de Knight ca fiind poziԑia care explicĉ ‘toate’
declaraԑiile lui Ellen G. White cu privire la subiect…. Poziԑia
adoptatĉdeMelvillaavutnevoiedeointervenԑiedivinĉpe
careeloprezintĉfĉrĉreԑineriƔicare,înschimb,iͲaoferito
‘scutire’….
„Am putea sĉ întrebĉm de ce aceastĉ ‘doctrinĉ
ortodoxĉ’ este atât de atrĉgĉtoare ca soluԑie la problemele
ridicate cu privire la doctrina întrupĉrii în adventismul
contemporan…. În 1982, White Estate a publicat un
document… intitulat ‘Henry Melvill and Ellen G. White: A
StudyinLiteraryandTheologicalRelationships‘”.
În revista Ministry, decembrie, 1989, Timotei Poirier
a studiat predica lui Melvill, „The Humiliation of the Man
ChristJesus”.„Poirieracomentat:‘EllenWhiteapreluatpe
larg din predica aceasta… în articolul ei intitulat, „Christ
Man’sExample”,înReviewandHeralddin5iulie,1887’.În
aceastĉ predicĉ, Melvill deviazĉ, pentru a ‘trata subiectul
naturiiumanealuiHristos’.Tocmaiaceastaestedigresiunea
din care a fost preluatĉ teologia cu privire la natura lui
Hristos în SeventhͲday Adventists Believe… (p.47,57), Ɣi pe
careDr.GeorgeKnightoexplicĉdetaliatînadnotĉrileluidin
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ediԑia republicatĉ a cĉrԑii Questions on Doctrine (p.522Ͳ
524)”.
TotuƔi,estedeosemnificaԑieenormĉfaptulcĉ„Ellen
White nu a împrumutat niciun singur concept din acea
digresiune. Chiar Ɣi Poirier recunoaƔte acest fapt…. ‘Noi nu
am constatat cĉ Ellen White a împrumutat direct niciun
materialdindigresiunealui’….Deoareceafostopreluarepe
largdinpredicĉ,nereuƔitafaptuluideagĉsimĉcarosingurĉ
referinԑĉ în care a fost împrumutat ceva din digresiune, ar
indicafaptulcĉaceleconcluziialeluiMarvin,dindigresiune,
au fost respinse de Ellen White! DAR aceste concluzii
respinse au fost acceptate de autorul cĉrԑii SeventhͲday
AdventistsBelieve…,precumƔideKnight”.
În cele ce urmeazĉ se aflĉ ceea ce a scris Melvill în
realitate în digresiunea lui devenitĉ acum faimoasĉ.
„Cĉderea a avut consecinԑe…. Noi împĉrԑim… aceste
consecinԑe în nedesĉvârƔiri nevinovate Ɣi înclinaԑii
pĉcĉtoase…. AƔadar, Hristos a preluat natura umanĉ cu
nedesĉvârƔirilenevinovate.ElbiͲaprimitnaturaumanĉdela
mamaLui….Asemeneaei,Elapututsĉsimtĉfoamea,setea,
sĉplângĉ,sĉjeleascĉ,sĉsufereƔisĉmoarĉ….DardeƔialuat
natura umanĉ cu nedesĉvârƔirile nevinovate, El nu a luatͲo
cu înclinaԑiile pĉcĉtoase. Aici a intervenit Divinitatea. Duhul
SfântaumbritͲopeFecioarĉƔi,îngĉduindsĉfieluatedela
eanedesĉvârƔirile,aîmpiedicatrĉutatea;fĉcândastfelsĉfie
generatĉonaturĉumanĉsuferindĉƔiîntristatĉ,darcutoate
acesteaunaneîntinatĉ;onaturĉumanĉculacrimi,darnucu
pete; capabilĉ sĉ sufere necazul, dar nu predispusĉ sĉ
ofenseze’…. Rĉspunsul lui Melvill la întrebare este pur Ɣi
simplu:‘intervenԑiadivinĉ’….
RomanoͲCatolicismul de asemenea susԑine
‘intervenԑiadivinĉ’,îndogmaimaculateiconcepԑii,darînaƔa
felîncâtMariasĉnufipututsĉͲItransmitĉFiuluiei‘pĉcatul
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întrup’.‘Prinurmare,noisusԑinemƔivĉprezentĉmcafiind
ceeacecredemafidoctrinaortodoxĉ–cĉnaturaumanĉa
luiHristosnuafostnaturaumanĉadamicĉ,adicĉnaturalui
Adam înainte de Cĉdere; nici natura umanĉ cĉzutĉ, adicĉ
naturaumanĉaluiAdamdupĉcĉdere,dintoatepunctelede
vedere. Natura Lui nu a fost adamicĉ, deoarece a avut
nedesĉvârƔirile nevinovate ale celei cĉzute…. „Fiind nĉscut
dintrͲofemeie”,HristosapreluatdelamamaSatotcetotce
preluĉm noi, cu excepԑia pĉcĉtoƔeniei. El nu a preluat
aceastĉ parte, deoarece Divinitatea, în persoana Duhului
Sfânt, a intervenit între copil Ɣi întinarea pĉrintelui’…. Dar
acesteideisͲauaflatîn‘digresiunea’dincareEllenWhitenu
a citat”. În contrast cu concepԑia lui Melvill, Ellen White a
scris: „El a luat asupra Sa natura omeneascĉ suferindĉ,
cĉzutĉ, degradatĉ Ɣi întinatĉ de pĉcat” (Bible Commentary,
vol.4,p.1147).
„Înînvĉԑĉturilecuprivireladoctrinaîntrupĉrii,existĉ
ocomponentĉcheiecarepredominĉînfiecareconcepԑiece
neagĉfaptulcĉHristosapreluatnaturaomuluicĉzut.Eaiese
la suprafaԑĉ ca fiind ‘intervenԑia divinĉ’, care cuprinde
cuvântul folosit în Questions on Doctrine, ‘scutit’…. Fiecare
copilalluiAdam,‘nĉscutdinfemeie’primeƔtenaturacĉzutĉ.
Nuexistĉnicioexcepԑiedelaaceastĉlegeaereditĉԑii,decât
dacĉarelocoscutirecauzatĉdeintervenԑiadivinĉ.Dogma
romanoͲcatolicĉ a imaculatei concepԑii a Mariei este o
încercaredeaͲLscutipeHristosdeapreluanaturacĉzutĉa
omului….CândformuleazĉceeacedenumeƔteafi‘doctrina
ortodoxĉ’, Melvill declarĉ fĉrĉ ezitare cĉ naƔterea lui Isus a
fost o intervenԑie divinĉ care LͲa pĉstrat liber de natura
cĉzutĉ a omului…. Dogma catolicĉ a folosit expresia ‘pata
pĉcatului originar’; Melvill a folosit cuvintele: ‘rĉutate’ Ɣi
¬¬‘întinare’….
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„Aceastĉ aƔaͲzisĉ ‘doctrinĉ ortodoxĉ’ a fost
rezumatul final al secԑiunii ‘Al doilea Adam’, din cartea
SeventhͲdayAdventistsBelieve…(p.47).Aceastaestepoziԑia
promovatĉ în ediԑia adnotatĉ de George Knight a cĉrԑii
Questions on Doctrine. Dar aceasta nu este concepԑia
susԑinutĉ de bisericĉ de la începuturile ei din anii 1940”
(Wm.H. Grotheer, Watchman, „What of the Night?”, iunie,
2004,p.1Ͳ7).
Natura umanĉ a lui Hristos Ɣi generaԕia
finalĉ
Ellen White a rezumat importanԑa înԑelegerii naturii
umanealuiHristosînacestfel:„Hristosestescarapecarea
vĉzutͲo Iacov…. Dacĉ acea scarĉ ar fi dat greƔ în a atinge
pĉmântul cu o singurĉ treaptĉ, noi am fi fost pierduԑi. Dar
Hristos ajunge la noi acolo unde ne aflĉm. El a luat natura
noastrĉƔiabiruit,pentrucanoi,luândnaturaLuisĉputem
birui…. Prin natura Sa umanĉ, El ajunge la noi” (Hristos
Luminalumii,p.311,312).
„ÎntrͲun limbaj lipsit de ambiguitate, Ellen White
explicĉînmodconvingĉtorideeacĉIsustrebuiasĉvinĉîntrͲ
o naturĉ umanĉ identicĉ naturii noastre. Hristos ajunge la
noi¬‘acoloundeneaflĉm’.Scarasesprijinĉpepĉmânt;nu
pe o platformĉ izolatĉ, care absoarbe Ɣocurile, aflatĉ
deasupra pĉmântului. El ‘a luat natura noastrĉ’; ‘natura Sa
umanĉ ajunge la noi’”. Ea îƔi prezintĉ punctul de vedere
chiarƔimaiemfaticînHristosLuminalumii,p.117:„Hristosa
luat asupra Sa nedesĉvârƔirile naturii umane degradate.
NumaiînfelulacestaapututElsĉsalvezeomuldincelemai
mari adâncimi ale degradĉrii lui […]. Mântuitorul nostru a
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luat natura umanĉ, cu slĉbiciunile ei […]. Noi nu avem de
suportatnimicdinceeaceElnuaîndurat”.
„El a luat asupra Sa acele aspecte ale slĉbiciunii
spiritualeƔimoralecucarenoitrebuiesĉneluptĉm[…].Ela
condamnat pĉcatul […] în trupul omenesc pĉcĉtos, acolo
unde pĉcatul deԑine puterea lui finalĉ […]. În mod
inconfundabil,EllenWhitefacelegĉturaîntrenaturaumanĉ
a lui Hristos Ɣi acel fel de biruinԑĉ care le va aduce
desĉvârƔirea celor din poporul lui Dumnezeu. Scara ajunge
dinpunctulcelmaidejosƔipânĉînpunctulcelmaiînaltƔi
nicio singurĉ treaptĉ nu lipseƔte. Acesta este un mesaj de
speranԑĉ pentru cei mai slabi dintre sfinԑii lui Dumnezeu.
Nimeni nu trebuie sĉ fie descurajat de înalta chemare a lui
Dumnezeu,deoarecenuexistĉnicioadâncimelacarescara
aceeasĉnufiajuns”.
ÎnarticolulluidinMinistry,WoodrowWhiddenindicĉ
faptul cĉ „Aceia care au rĉspuns în cartea „QOD nu au
entuziasmaԑi de concepԑia lui Andreasen cu privire la
oameniidin‘generaԑiafinalĉ’cafiindceiprincareHristosva
aduce la îndeplinire ispĉƔirea finalĉ. DeƔi se pare cĉ ei nu
atacĉ direct ideea lui Andreasen despre ispĉƔirea ultimei
generaԑii, ei nu au fost de acord cu hristologia care a
susԑinutͲo”. Whidden indicĉ în mod clar dezacordul
semnificativ dintre autorii QOD Ɣi concepԑiile lui Andreasen
cu privire la problemele care implicĉ ispĉƔirea finalĉ Ɣi
‘generaԑiafinalĉ’.
„IspĉƔireacontinuĉactualĉîndeplinitĉînlucrareade
slujire cereascĉ a lui Hristos Ɣi adusĉ în centrul atenԑiei de
cĉtre marea luptĉ tinde sĉ le aducĉ disconfort acelora care
aufavorizatpoziԑiileexprimateînQOD.Meritĉsĉneaducem
amintecĉNouaTeologienuarenicioetapĉrealĉaispĉƔirii,
încareIsusSeaflĉînsfântasfintelor,cidoaroetapĉîncare
suntdistribuitebeneficiileuneiispĉƔiridejaîncheiate.Noua
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Teologie a trunchiat conceptul marii lupte, un concept pe
carenuestepreocupatĉsĉîldescopere.Deasemenea,Noua
Teologie nu se îngrijeƔte sĉ explice niciun motiv aflat în
spatele întârzierii revenirii lui Hristos. Inspiraԑia ne spune
careesteacelmotiv–CerulaƔteaptĉodemonstrarefinalĉîn
poporul lui Dumnezeu a puterii Evangheliei de aͲi schimba
peoameni;deaͲischimbapeoamenipânĉînpunctulîncare
potsĉsteaînaintealuiDumnezeufĉrĉgreƔealĉ….
„Un ultim citat din articolul aflat în Ministry spune:
‘[…]Fĉrĉ susԑinerea acordatĉ de Andreasen concepԑiei cĉ
natura umanĉ a lui Hristos a fost asemenea celei de dupĉ
Cĉdere, versiunea lui cu privire la desĉvârƔirea generaԑiei
finale Ɣi cu privire la rolul acesteia în îndreptĉԑirea lui
Dumnezeu este pusĉ în mod serios sub semnul întrebĉrii.
Aici, de asemenea, se aflĉ moƔtenirea cea mai importantĉ
lĉsatĉînurmĉdeQOD’[…].Noisusԑinemcĉnaturaumanĉa
luiHristosesteunsubiectcentralîntoatedezbaterilecarese
referĉlaQOD.Amdorisĉadĉugĉmlaacesta,semnificaԑiaƔi
importanԑaispĉƔirii.Estecâtsepoatedeclarcĉsusԑinĉtorii
cĉrԑiiQuestionsonDoctrineauignoratnumĉrulcopleƔitorde
dovezidinScripturĉƔiSpiritulProfetic,carecontrazicînmod
convingĉtor tezele lor[…]. Concepԑiile istorice adventiste
careneͲaufostprezentateaƔadeprofundƔiconvingĉtorde
cĉtre M.L. Andreasen Ɣi alԑi sfinԑi credincioƔi sunt puternic
întemeiatepeBiblieƔiscrierileluiEllenWhite[…].
„Apocalipsa descrie sigilarea celor 144000 (ultima
generaԑie)înfelulacesta:‘[…]biamvĉzutunaltînger,care
se suia dinspre rĉsĉritul soarelui, Ɣi care avea pecetea
Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru
îngeri, cĉrora le fusese dat sĉ vatĉme pĉmântul Ɣi marea,
zicând:Nuvĉtĉmaԑipĉmântul,nicimarea,nicicopacii,pânĉ
nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului
nostru!’(Apocalipsa7,2Ͳ3)[…].
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„Urmĉtorul citat din scrierile lui Ellen White rezumĉ
acest fapt cu o claritate inconfundabilĉ. ‘[…] Cĉutĉm noi
plinĉtatea Sa, înaintând fĉrĉ încetare cu perseverenԑĉ spre
ԑinta pusĉ în faԑa noastrĉ – desĉvârƔirea caracterului Sĉu?
CândoameniiDomnuluivoratingeaceastĉԑintĉ,eivorprimi
sigiliulpefrunte.UmpluԑicuDuhulSfânt,eivorfidesĉvârƔiԑi
în Hristos, iar îngerul raportor va declara: SͲa sfârƔit’ (Early
Writings, p.71). Observaԑi succesiunea: ‘Umpluԑi cu
plinĉtateaSa….UmpluԑicuDuhul….DesĉvârƔiԑiînHristos….
„SͲasfârƔit”[încheiereatimpuluideprobĉ]’….
„‘În ziua judecĉԑii, comportamentul omului care a
pĉstrat slĉbiciunea Ɣi nedesĉvârƔirea omeneascĉ nu va fi
îndreptĉԑit….AcelacarenuaresuficientĉcredinԑĉînHristos
pentru a crede cĉ El poate sĉͲl fereascĉ de pĉcat nu are
credinԑa care îi va acorda intrarea în împĉrĉԑia lui
Dumnezeu’(SoliiAlese,cartea3,p.360)….
„‘bi în gura lor nu sͲa gĉsit minciunĉ, cĉci sunt fĉrĉ
vinĉ înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu’
(Apocalipsa14,5).
…‘bi la aceasta aԑi fost chemaԑi; fiindcĉ Ɣi Hristos a
suferitpentruvoi,ƔivͲalĉsatopildĉ,casĉcĉlcaԑipeurmele
Lui’”(1Petru2,21Ͳ22).
Experienԑa generaԑiei finale care trĉieƔte fĉrĉ pĉcat
estelegatĉdeprocesulactualdeîndeplinireaispĉƔiriiîncer.
„Acum,cândMarelenostruPreotfaceispĉƔirepentrunoi,ar
trebui sĉ cĉutĉm sĉ ajungem desĉvârƔiԑi în Hristos.
Mântuitorul nostru nu a putut fi fĉcut sĉ cedeze puterii
ispiteinicimĉcarprintrͲungând….ÎnElnuafostniciunpĉcat
pe care Satana a putut sĉͲl foloseascĉ în avantajul lui.
Aceasta este starea în care trebuie sĉ fie gĉsiԑi cei ce vor
rezistaîntimpulstrâmtorĉrii”(ReviewandHerald,14martie,
1912).
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„Hristos va câƔtiga în cele din urmĉ, datoritĉ
lucrurilorpecareleͲafĉcutpeacestpĉmântƔidatoritĉcelor
pe care le face prin poporul Sĉu în ultima generaԑie a
pĉmântului. Isus este în centru; El este Autorul Ɣi
DesĉvârƔitorul, centrul atenԑiei ultimei generaԑii Ɣi al
întregului univers, deoarece El a îndreptĉԑit rĉmĉƔiԑa Sa
credincioasĉ….Enoh,Iov,Moise,Ilie,IoanBotezĉtorulƔiIsus
au fost mai interesaԑi în a apĉra caracterul lui Dumnezeu,
decât în aͲƔi salva propria viaԑĉ…. Ei au fost dispuƔi sĉ
renunԑe la propria mântuire pentru aͲi salva pe ceilalԑi.
Aceasta este experienԑa ultimei generaԑii. Ei sunt chiar mai
interesaԑi sĉ apere Numele lui Dumnezeu, caracterul Sĉu,
decât faptul de aͲƔi avea numele scrise în Cartea vieԑii….
ApocalipsadescrieunpoporalcĉtuitdinoamenicareÎidau
slavĉluiDumnezeuînmĉrturialor,înfaptelelor,înviaԑaƔi
caracterul lor. Dumnezeu este îndreptĉԑit de oamenii Sĉi
credincioƔiîntimpulsfârƔitului….
„DovezilepentruteologialuiAndreasencuprivirela
ultimageneraԑieseaflĉpretutindeniînraportulInspiraԑiei….
Unii doresc sĉ ca noi sĉ ignorĉm dovezile, alԑii ar dori sĉ le
reinterpretĉm, în timp ce ei oferĉ concepԑii alternative;
concepԑii care se potrivesc curentului predominant din
bisericilecĉzutedinjurulnostru….DumnezeuaƔteaptĉcuo
dorinԑĉnespusĉcapoporulSĉusĉfieserios,sĉͲIîngĉduiesĉͲ
biîmplineascĉfĉgĉduinԑeleprinel.
„Scrierile lui Ellen White ne învaԑĉ cu claritate cĉ
oamenii din ultima generaԑie sunt chemaԑi sĉ apere
caracterul lui Dumnezeu înaintea lumii…. ‘Dacĉ a fost
vreodatĉunpoporcareaavutnevoiecontinuĉdeoluminĉ
totmaimaredincer,acestaestepoporulcare,înacesttimp
al pericolului, a fost chemat de Dumnezeu… sĉ apere
caracterul Sĉu înaintea lumii’ (Mĉrturii, vol.5, p.746)….
‘ÎnsuƔi chipul lui Dumnezeu trebuie sĉ fie reprodus în
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oameni. Onoarea lui Dumnezeu Ɣi onoarea lui Hristos sunt
implicateîndesĉvârƔireacaracteruluicelordinpoporulSĉu’
(HristosLuminalumii,p.671).JertfaispĉƔitoarenuvamaifi
de ‘nicio valoare’ fĉrĉ ca Duhul Sfânt sĉ ÎƔi facĉ partea Lui
pentruaͲLslĉvipeDumnezeuprinreproducerea‘chipuluilui
DumnezeuÎnsuƔi’înoameni.bicumesteonoratDumnezeu
prin aceasta? ‘Prin desĉvârƔirea caracterului celor din
poporulSĉu’.Oarepoatefiscrismaiclardeatât?...Nueste
suficientĉluminĉasupraacestuisubiect,pentruanefacesĉ
recunoaƔtemfalimentulpĉrerilordinQOD?...
„Întimpceîncercontinuĉjudecatadecercetare,în
timp ce pĉcatele credincioƔilor pocĉiԑi sunt îndepĉrtate din
sanctuar, trebuie sĉ aibĉ loc o lucrare specialĉ de curĉԑire,
deînlĉturareapĉcatului,înmijloculpoporuluiluiDumnezeu
de pe pĉmânt…. Când lucrarea aceasta va fi îndeplinitĉ,
urmaƔii lui Hristos vor fi pregĉtiԑi pentru arĉtarea Sa’
(Tragediaveacurilor,p.425).CândvaputeasĉvinĉHristos?
‘Când lucrarea aceasta va fi îndeplinitĉ’. Care lucrare? ‘O
lucrarespecialĉdecurĉԑire,deînlĉturareapĉcatului’.Când
va fi îndeplinitĉ aceastĉ lucrare? În timp ce Hristos
‘mijloceƔte’ în sanctuarul ceresc; în timp ce are loc
ispĉƔirea…. Inspiraԑia afirmĉ incontestabil cĉ Dumnezeu a
fĉcut ca succesul final al lucrĉrii ispĉƔitoare a lui Hristos sĉ
depindĉdeexperienԑadesĉvârƔiriirĉmĉƔiԑei….
„Satana poate sĉ pretindĉ cĉ… Isus, fiind atât
Dumnezeu,câtƔiom,aavutunfeldeavantajîncomparaԑie
cu ceilalԑi…. Satana… putea sĉ spunĉ: ‘Isus a fost singurul
careapututcuadevĉratsĉpĉzeascĉLegealuiDumnezeu.La
ce vĉ aƔteptaԑi? În cele din urmĉ, El a fost atât Dumnezeu,
cât Ɣi om’. Singurul rĉspuns pe care poate sĉͲl dea
Dumnezeu este sĉ producĉ un grup întreg de oameni care
pĉzesc Legea lui Dumnezeu Ɣi, asemenea lui Isus, fac lucrul
acesta în circumstanԑele cele mai dificile…. Dumnezeul
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nostrunuesteinteresatsĉlasenicioîntrebarefĉrĉrĉspuns
înmarealuptĉ.Elvaconfruntatoateobiecԑiunileposibile….
Dumnezeu nu va pune capĉt acestei controverse,
pânĉcândnuvadarĉspunstuturorîntrebĉrilor.Nuvamaifi
absolut niciun loc pentru nicio îndoialĉ cu privire la
caracterulluiDumnezeu,lacerinԑeleSalesaulaputereaSa
de a le da oamenilor slabi Ɣi pĉcĉtoƔi capacitatea de a fi în
armoniecompletĉcuEl.
„Ceneaduceînultimageneraԑie.SatanaamĉrƔĉluit
cutoateputerileînƔelĉtoarealeiaduluipentruasenĉpusti
asupra poporului ultimei generaԑii…. În acest efort al lui, el
pune toate piedicile posibile, pentru  aͲi face pe cei din
poporulluiDumnezeusĉnuatingĉԑinta;sĉfieinsuficientde
buni,sĉͲLdezamĉgeascĉpeDumnezeu.
„Pe de altĉ parte, Dumnezeu a îngĉduit sĉ se
dezlĉnԑuie puterea adevĉrurilor vitale recuperate,
reactivareadarului profeԑiei ca luminĉ cĉlĉuzitoare specialĉ
arĉmĉƔiԑeiSaleƔiafĉgĉduinԑeiajutoruluidivinînsuƔi;totul
pentru aͲi face în stare pe credincioƔii Sĉi sĉ iasĉ mai mult
decât biruitori în ultimul act spectaculos…. Cei din poporul
lui Dumnezeu Îi vor aduce slavĉ lui Dumnezeu, prin
demonstrareaputeriiSalerĉscumpĉrĉtoareînviaԑalor.
„Când Satana a întors împotriva lui Iov tot ce putut,
Dumnezeu a fost dovedit a avea dreptate. Când Satana
întoarce totul împotriva ultimei generaԑii, Dumnezeu este
dovedit din nou a avea dreptate înaintea oamenilor Ɣi
îngerilor.LuiSatana…isͲaîngĉduitsĉfacĉtotcepoate,iarel
a dat greƔ în mod lamentabil. Asemenea lui Iov, ultima
generaԑieîndreptĉԑeƔtecerinԑeleluiDumnezeuƔicaracterul
Sĉu.Dumnezeuvadovedicĉpoatesĉîntĉreascĉoîntreagĉ
generaԑieasfinԑilorSĉiƔicĉElesteînstaresĉͲipĉzeascĉde
oricecĉdereƔisĉͲiînfĉԑiƔezefĉrĉpatĉînprezenԑaslaveiSale
cu o bucurie nespusĉ” (David Qualls, „A Response to
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Ministry’sQuestionsonDoctrine:ThenandNow”,publicatĉ
pesiteͲulgreatcontroversy.org10decembrie,2003).































482

CARACTERISTICISPECIFICADVENTISTE
EstebisericaBabilon?
ApĉrarearĉmĉƔiԕei
Nimeni nu poate nega divizĉrile dureroase care
ruineazĉ Biserica Adventistĉ de Ziua a baptea în zilele
noastre,darpuԑiniînԑelegcĉomarepartedinacesteasunt
rezultateleproblemelorapĉruteîndeceniile1970Ɣi1980.În
aceledouĉdecenii,bisericaafostasaltatĉdecontroversele
cuprivirelasanctuar,naturaomuluiƔipĉcatul,rolulluiEllen
G. White, natura umanĉ a lui Hristos Ɣi posibilitatea
desĉvârƔiriicaracteruluiînaintedevenirealuiHristos.
Confruntĉrile aflate în legĉturĉ cu acele subiecte
teologice fundamentale au pus bazele pentru o luptĉ mai
zgomotoasĉ cu privire la natura bisericii. Dialogul cu privire
la ce anume constituie biserica a fost lung Ɣi zgomotos.
Dezacordurile cele mai puternice  sͲau concentrat asupra
întrebĉriidacĉBisericaAdventistĉdeZiuaabapteaînformĉ
organizatĉ va ieƔi triumfĉtoare. Sau Biserica Adventistĉ a
ajuns o parte a Babilonului? Dacĉ este aƔa, atunci oare ar
trebuisĉnedespĉrԑimdeeaƔisĉͲichemĉmpealԑiisĉnise
alĉture?
O mare parte din dezbatere graviteazĉ în jurul
termenilor „vizibilĉ” Ɣi „invizibilĉ”. Un grup susԑine cĉ
biserica vizibilĉ este constituitĉ numai din credincioƔii
ascultĉtori Ɣi nu ar putea sĉ se refere niciodatĉ la o
organizaԑiecarenuÎlurmeazĉîntrutotulpeDumnezeu.Pe
aceastĉ bazĉ, ei se simt nevoiԑi sĉͲi îndemne pe oameni sĉ
înceteze a se mai asocia cu biserica organizatĉ. De
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asemenea, ei îi aplicĉ la organizaԑiei bisericii adventiste
câtevadintresemneledeidentificarealeBabilonului.
Acesteasuntafirmaԑiilecaretrebuiesĉfiecercetate
submicroscopulCuvântuluiluiDumnezeu.Nimeninupoate
sĉ ignore faptul cĉ mii de oameni sunt influenԑaԑi sĉ se
alĉtureunor„bisericidefamilie”ƔisĉseuitepieziƔlaaceia
caresusԑinorganizaԑiaistoricĉaConferinԑei.Pentruastabili
dacĉ existĉ o deosebire între biserica „vizibilĉ” Ɣi cea
„invizibilĉ”, vom examina atât mĉrturia Scripturii Ɣi a
Spiritului Profetic, cât Ɣi dovezile din istoria bisericii. Apoi,
vom fi în poziԑia de a determina relaԑia noastrĉ cu Biserica
Adventistĉ de Ziua a baptea în forma organizatĉ din zilele
noastre.
VizibilĉƔiinvizibilĉ
Ellen White a folosit de mai multe ori termenul
„biserica vizibilĉ”, dar termenul „biserica invizibilĉ” este
foarterarsaudelocfolositînscrierileei.Înaparenԑĉ,mulԑi
careaustudiatdeclaraԑiileeipresupuncĉacoloundeexistĉ
o bisericĉ „vizibilĉ” trebuie sĉ fie Ɣi o bisericĉ „invizibilĉ”.
TotuƔi, pentru a evita o controversĉ bazatĉ în exclusivitate
pesemanticĉ,potfifolositeƔialtecuvinteînlocde„bisericĉ
invizibilĉ”.EllenWhiteînsĉƔiafĉcutodeosebireclarĉîntre
douĉgrupecarevorfialcĉtuitedinmembriiaibisericii,dar
vor fi foarte departe una de alta din punct de vedere al
statutuluilorînaintealuiDumnezeu.
„Ca membri ai bisericii vizibile Ɣi ca lucrĉtori în via
Domnului,artrebuisĉsimԑimoresponsabilitateindividualĉ.
Progresul bisericii este întârziat adesea, din cauzĉ cĉ
membrii ei o iau pe o cale greƔitĉ. DeƔi unirea cu biserica
esteunpasimportantƔinecesar,prineaînsĉƔi,aceastanu
facepecinevasĉfiecreƔtin.Dacĉdorimsĉobԑinemdreptul
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de a intra în cer, inima noastrĉ trebuie fie în armonie cu
HristosƔipoporulSĉu”(BibleEchoandSignsoftheTimes,1
septembrie,1888).
Aici,gĉsimodeosebireîntreafimembrualbisericii
vizibile Ɣi a fi creƔtin. Dacĉ biserica vizibilĉ a fost alcĉtuitĉ
numai din credincioƔi adevĉraԑi, atunci a fi membru al
bisericiiƔiaficreƔtinarfiexactacelaƔilucru.Dar„membrii
bisericiivizibileƔilucrĉtoriidinviaDomnului”potsĉ„oiape
o cale greƔitĉ”, care întârzie progresul bisericii. Acest fapt
înseamnĉ cĉ necreƔtinii (adicĉ aceia care pretind cĉ sunt
creƔtini,nusuntadevĉraԑicreƔtini)potfimembriaibisericii
vizibile. DeƔi între membrii bisericii vizibile se aflĉ atât
creƔtini,câtƔinecreƔtini,unireacubisericaîncĉmaicontinuĉ
sĉ fie „un pas important Ɣi necesar”. TotuƔi, pentru a fi
creƔtin Ɣi pentru a fi mântuit, mai este necesar încĉ un al
doilea pas – o unitate a inimii cu Hristos. Ambii paƔi, Ɣi
anume a ajunge membru al bisericii vizibile Ɣi a avea o
unitate a inimii cu Hristos, sunt necesari în vederea
mântuirii.
„Dependenԑa de oameni a fost marea slĉbiciune a
bisericii. Oamenii LͲau dezonorat pe Dumnezeu, prin faptul
cĉ nu au apreciat suficienԑa Sa, râvnind dupĉ influenԑa
oamenilor. Acesta este felul în care Israel a ajuns slab.
Poporul a dorit sĉ fie asemenea altor naԑiuni din lume Ɣi a
cerutunîmpĉrat”(TheKressCollection,p.57).
BisericaestecomparatĉcupoporulIsrael,carealuat
decizii nefaste, deoarece a râvnit aprobarea altor oameni
sau naԑiuni. Aceastĉ declaraԑie se referĉ cu claritate la
naԑiunea organizatĉ a lui Israel, aflatĉ întrͲo stare de
neascultare.Aiciexpresia„bisericĉ”nusepoatereferinumai
lacredincioƔiiceiadevĉraԑi,cilaungruporganizatcareeste
neascultĉtor faԑĉ de Dumnezeu. TotuƔi, grupul acesta
continuĉsĉconstituie„biserica”.
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„NoimĉrturisimafidepozitariaiLegiiluiDumnezeu;
pretindem cĉ avem o luminĉ mai mare Ɣi cĉ ԑintim spre un
standard mai înalt decât orice alt popor de pe pĉmânt […].
CamembriaibisericiivizibileƔilucrĉtoriînviaDomnului,toԑi
ceicaremĉrturisescaficreƔtiniartrebuisĉfacĉtotcelestĉ
în putere pentru a pĉstra pacea, armonia Ɣi iubirea în
bisericĉ […]. Satana lucreazĉ continuu pentru a împiedica,
pentru a strica aceastĉ unire Ɣi armonie, aƔa încât cei
necredincioƔi,vĉzândapostaziile,neînԑelegerileƔiconflictele
dintreceicaresepretindaficreƔtini,sĉajungĉdezgustaԑide
religie Ɣi sĉ fie întĉriԑi în nepocĉinԑa lor” (Mĉrturii, vol.5,
p.619,620).
Aicisespunecĉbisericavizibilĉconԑineoameni„care
se pretind a fi creƔtini” Ɣi care nu sunt asemenea
credincioƔilor sau creƔtinilor adevĉraԑi. Cei care mĉrturisesc
aascultadeDumnezeusuntmembriaibisericiivizibile,dar
uniidintreeisuntapostaziaԑiƔiseluptĉîntreei.
CândaconduspeIsraelafarĉdinEgipt,Dumnezeua
datîndrumĉriprecisecuprivirelalucrareafiecĉreipersoane.
„Aceasta este o lecԑie importantĉ pentru bisericĉ […].
Administrarea acelei mari biserici în cĉlĉtoria ei prin pustie
simbolizeazĉ administrarea bisericii pânĉ la încheierea
istorieipĉmântului”(ThatIMayKnowHim,p.323).
BisericaorganizatĉaluiIsraeltrebuiesĉͲiprezinteo
lecԑie de ascultare bisericii organizate a rĉmĉƔiԑei pânĉ la
încheierea timpului. Biserica lui Israel Ɣi biserica
adventismului sunt paralele, iar noi putem învĉԑa ce este
biserica din zilele noastre, privind înapoi la biserica din
VechiulTestament.
„Înciudavarietĉԑiitipurilornoastredecaractere,noi
suntemaduƔiînbisericĉprinmĉrturisireacredinԑeinoastre.
Domnul Hristos este capul bisericii, iar dacĉ aceia ale cĉror
nume sunt în registrul bisericii nu Îi aparԑin lui Isus, Capul
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invizibil,eisuntasemeneamlĉdiԑelorneroditoarealeviԑeiƔi
sunt îndepĉrtaԑi. Dacĉ un om este cu adevĉrat o mlĉdiԑĉ
roditoare, el va da pe faԑĉ acest lucru prin aducerea de
roade,dovedindsupunerealuiabsolutĉfaԑĉdeHristos.Elva
aveaolegĉturĉspiritualĉcuDumnezeu”(AdventReviewand
SabbathHerald,23februarie,1897).
Observaԑi cĉ Hristos este capul bisericii în care noi
intrĉmprinmĉrturisireanoastrĉdecredinԑĉƔicĉnoiputem
fi niƔte mlĉdiԑe neroditoare, deƔi numele noastre sunt în
registrul bisericii. Aceastĉ bisericĉ în care se aflĉ mulԑi
creƔtini necredincioƔi nu este o bisericĉ falsĉ, iar noi nu
trebuie sĉ o pĉrĉsim pentru a gĉsi adevĉrata bisericĉ,
deoareceHristoscontinuĉsĉfieCapulei.TotuƔi,niseaduce
aminte cĉ a fi membru al bisericii nu este suficient. Noi
trebuie sĉ pĉstrĉm o legĉturĉ spiritualĉ cu Dumnezeu,care
este esenԑialĉ pentru mântuire Ɣi trebuie sĉ facem pasul
acesta în interiorul bisericii celor ce se declarĉ a fi
credincioƔi.
„Între mlĉdiԑe Ɣi viԑĉ existĉ douĉ feluri de legĉturi.
Una este vizibilĉ, dar superficialĉ. Cealaltĉ este invizibilĉ Ɣi
vitalĉ. Prin urmare, existĉ o unire aparentĉ, calitatea de
membru în bisericĉ, Ɣi o mĉrturisire de credinԑĉ care, deƔi
este bunĉ în ea însĉƔi, este prea adesea neînsoԑitĉ de
credinԑa mântuitoare în Isus, sau ascultarea realĉ faԑĉ de
poruncileluiDumnezeu”(SignsoftheTimes,27iulie,1888).
Aceastĉapartenenԑĉvizibilĉ,lasuprafaԑĉ,aparentĉƔi
declaratĉ,încalitatedemembrualbisericii,este„bunĉînea
însĉƔi”. Cu alte cuvinte, nimĉnui nu ar trebui sĉͲi fie negat
privilegiul de a se alĉtura bisericii, chiar dacĉ motivele Ɣi
sinceritatealuiarputeasĉnufieîntrutotulevidente.TotuƔi,
punctul important este cĉ aceastĉ calitate de membru al
bisericiinuestetotunacucredinԑamântuitoare,iarbiserica
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nu este în exclusivitate un grup de credincioƔi sinceri.
BisericavizibilĉconԑinemaimultdecâtcreƔtiniascultĉtori.
Din declaraԑiile precedente, putem vedea cĉ în
Spiritul Profetic sunt descrise douĉ categorii distincte. Una
este biserica vizibilĉ, iar cealaltĉ este categoria sufletelor
credincioase. Deoarece ambele categorii pot fi denumite
„bisericĉ”, noi putem stabili la care bisericĉ sefacereferire
întrͲo anumitĉ declaraԑie, numai printrͲun studiu atent al
contextului.
Biserica vizibilĉ, la care se face referire în Mĉrturii,
vol.4, p.16, are un scop special. DeƔi ea nu poate sĉͲi
mântuiascĉpeoameni,funcԑiaeiesteaceeadeaficentrul
guvernĉrii lui Dumnezeu pe pĉmânt. Este aceea de a da pe
faԑĉ caracterul lui Dumnezeu Ɣi legile Sale pentru o lume
rĉzvrĉtitĉ.Esteaceeadeaficentrullucrĉriipentruceicare
suntamĉgiԑideSatana.Eaconԑineatâtoamenimântuiԑi,cât
Ɣi nemântuiԑi, deoarece ea îi conԑine pe toԑi cei care fac o
mĉrturisire a credinԑei în Hristos. Ea trebuie sĉ fie un
învĉԑĉtoralmântuiriiƔiunîndrumĉtorcĉtremântuire.
Biserica „sufletelor credincioase” este descrisĉ în
Istoriafaptelorapostolilor,p.11.Eaestealcĉtuitĉdinoameni
acĉrorinimĉIͲarĉspunsluiDumnezeuprintrͲoocredinԑĉƔi
ascultareadevĉratĉƔicareseaflĉîntrͲorelaԑiemântuitoare
cu Hristos. Unii dintre aceƔtia se aflĉ în biserica vizibilĉ, în
timpcealԑii,caresuntpredaԑipedeplinluiHristos,darcare
au o luminĉ limitatĉ, se aflĉ în afara bisericii vizibile.
Calitateademembruînacestgrupspiritualesteceacarene
asigurĉunlocîncer.
A spune cĉ biserica vizibilĉ este întotdeauna
echivalentĉcubiserica„sufletelorcredincioase”înseamnĉo
distorsionare serioasĉ a învĉԑĉturilor Spiritului Profetic Ɣi o
înԑelegere greƔitĉ a scopului acestor douĉ grupuri. Nimeni
nupoatesĉselectezeodefiniԑiepreferatĉabisericii,iarapoi
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sĉîncercesĉforԑeztoateînԑelesurileaceluiaƔicuvântînaƔa
fel, încât sĉ se conformeze cu definiԑia lui preferatĉ. Noi
putemsĉrĉstĉlmĉcimSpiritulProfeticspreproprianimicire,
lafeldesigurcumputemsĉrĉstĉlmĉcimScripturile.
Douĉbisericivizibile
Când privim înapoi în istorie, putem vedea douĉ
biserici vizibile aflate în acԑiune – una întemeiatĉ de
DumnezeupentruademonstracaracterulƔilegileSaleƔiuna
întemeiatĉ de Satana pentru a contracara planurile lui
Dumnezeu. Imediat dupĉ Potop, Satana ƔiͲa pus în miƔcare
biserica prin cetatea Ɣi turnul Babel. Curând, Dumnezeu a
gĉsitdecuviinԑĉsĉͲlchemepeAvraamsĉiasĉdinsocietatea
încareerauurmateprincipiileluiSatana.Avraamadevenit
pĉrintelebisericiivizibilealuiDumnezeuƔiesteimportantsĉ
observĉm cĉ, deƔi nu toԑi cei doisprezece fii ai lui Iacov au
fost credincioƔi sinceri, cu toԑii au fĉcut parte Ɣi au fost
pĉrinԑiibisericiivizibilealuiDumnezeupepĉmânt.
UniiarputeasĉîntrebedeceDumnezeulͲaîndrumat
pe Avraam sĉ se mute în Canaan, unde locuitorii erau de
asemenea urmaƔi ai bisericii lui Satana. De ce trebuia ca
bisericaadevĉratĉƔicredincioasĉsĉsemutedintrͲuncentru
al închinĉrii false, întrͲun altul întocmai la fel de nelegiuit?
Rĉspunsul apare atunci când Dumnezeu biͲa descoperit
scopul final de a alunga neamurile pĉgâne Ɣi de a înfiinԑa
propriulcentrudeînchinareînԑaraCanaanului.DumnezeuiͲ
a dat bisericii Sale ordine precisede a nu avea nicio relaԑie
apropiatĉsaulegĉturidecĉsĉtoriecunaԑiunilepĉgâne–un
principiupecareElacontinuatsĉͲlaplicebisericiiSaledeͲa
lungultimpuluipânĉînprezent.
Când a chemat pe poporul Israel sĉ iasĉ din Egipt,
Dumnezeuapusînaplicareunplanmenitsĉînlocuiascĉîn
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mod complet biserica lui Satana din Canaan, cu biserica Sa
vizibilĉ. Din nou, este important sĉ observĉm cĉ adevĉrata
bisericĉaluiDumnezeuaconԑinutomulԑimeamestecatĉde
sufletecredincioaseƔinecredincioase,osituaԑiecarenusͲa
îmbunĉtĉԑitdramaticdupĉceauintratînCanaan.
Dupĉ un timp, adevĉrata bisericĉ vizibilĉ a lui
Dumnezeu a fĉcut un pas semnificativ în direcԑia
neascultĉrii, cerând un împĉrat, pentru a putea fi mai
asemĉnĉtoarecubisericaluiSatana.Dumnezeuacontinuat
sĉ lucreze prin împĉraԑii lui Israel cât mai mult cu putinԑĉ,
dar planurile Sale au fost împiedicate serios, din cauza
apostaziei tot mai mari în biserica Sa vizibilĉ. Pe de altĉ
parte,bisericaluiSatanasͲadezvoltatmaiîntâiînAsiria,iar
apoiînBabilon.LucrurileauajunsaƔadereleînbisericalui
Dumnezeu,încâtElatrebuitsĉͲiîngĉduieAsirieisĉdistrugĉ
zecedinceledoisprezeceseminԑiipecarelescosesecugreu
dinEgipt.
SͲa sugerat cĉ, atunci când a rupt legĉmântul lui
Dumnezeu,Israelaîncetatsĉfieadevĉratabisericĉ.Dacĉar
fi fost aƔa, Dumnezeu ar rĉmas fĉrĉ o bisericĉ vizibilĉ
adevĉratĉ pe parcursul majoritĉԑii istorii a lui Israel. Ne
minunĉm de mila extremĉ Ɣi îndelunga rĉbdare a lui
Dumnezeu în felul de a trata pe poporul Sĉu apostaziat.
Nouĉ ni se pare cĉ Dumnezeu ar fi trebuit sĉ distrugĉ
poporulIsrael,cândapostazialuiafostaƔadeprofundĉƔide
universalĉ.PentruaînԑelegecâtdeîndelungƔiderĉbdĉtoriͲ
a suportat El pe cei din poporul Sĉu, citiԑi porunca datĉ de
DumnezeuprofetuluiOsea.
„Domnul a zis lui Osea: «DuͲte, Ɣi iaͲԑi o nevastĉ
curvĉ Ɣi copii din curvie; cĉci ԑara a sĉvârƔit o mare curvie,
pĉrĉsindpeDomnul!»”(Osea1,2).BisericaluiIsraelafostpe
deplinapostaziatĉ,iarrĉspunsulluiDumnezeuafostdirect.
El iͲa poruncit profetului sĉ le punĉ copiilor lui nume care
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vorfiomĉrturiepentruîntreaganaԑiunecuprivirelastarea
ei spiritualĉ. Dupĉ naƔterea celui deͲal treilea copil,
Dumnezeu iͲa spus lui Osea: „«PuneͲi numele LoͲAmi; cĉci
voi nu sunteԑi poporul Meu, Ɣi Eu nu voi fi Dumnezeul
vostru»”(Osea1,9).
Acest fapt pare sĉ arate cĉ Dumnezeu a încheiat
legĉturilecuIsraelcabisericĉaSavizibilĉƔicĉElafostgata
sĉ treacĉ la un alt plan pentru îndeplinirea scopurilor Sale.
Dar chiar în versetul urmĉtor, Dumnezeu a zis: „TotuƔi
numĉrul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mĉrii, care nu se
poate nici mĉsura, nici numĉra; Ɣi de unde li se zicea: «Nu
sunteԑi poporul Meu», li se va zice: «Copiii Dumnezeului
Celuiviu!»”(Osea1,10).
Trebuie sĉ ne aducem aminte întotdeauna de
deosebireadintremustrĉrileluiDumnezeuƔirespingerealui
Dumnezeu Ɣi sĉ fim în stare sĉ facem deosebire între cele
douĉ.PentrucĉIsraelrupseselegĉmântulluiDumnezeu,El
abandonasepepoporulSĉu,lĉsânduͲlsĉͲƔiurmezepropriile
alegeri – temporar. Dar atâta vreme cât cei din Israel
continuau sĉ fie biserica lui Dumnezeu, El urma sĉ lucreze
pentru a obԑine pocĉinԑa Ɣi ascultarea lor, aƔa încât sĉͲi
poatĉnumidinnoufiiiSĉi.
„ÎntoarceͲte,Israele,laDomnul,Dumnezeultĉu!Cĉci
ai cĉzut prin nelegiuirea ta”. „Le voi vindeca vĉtĉmarea
adusĉdeneascultarealor,îivoiiubicuadevĉrat!Cĉcimânia
MeasͲaabĉtutdelaei!”(Osea14,1.4).DeƔiceidinIsraelse
aflauînapostaziecompletĉ,DumnezeuîncĉnuͲirespinsese
în calitate de bisericĉ a Sa Ɣi toate eforturile Sale erau
îndreptate spre vindecare Ɣi refacere. Nu trebuie sĉ
confundĉmniciodatĉdisciplinaluiDumnezeucurespingerea
Sa. Uneori, Dumnezeu disciplineazĉ, îngĉduinduͲi bisericii
SalesĉͲƔiurmezecalearĉzvrĉtitĉ,pânĉcândaceastasuferĉ
rezultatele neascultĉrii. Dar pânĉ la momentul respingerii
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finale, biserica vizibilĉ a lui Dumnezeu pe pĉmânt rĉmâne
obiectul grijii Sale supreme, iar El vegheazĉ asupra ei
neîncetatƔicudragoste.
ChiarƔicândceledouĉseminԑiirĉmaseaufostduse
în robie de cĉtre Babilon, din cauza rĉzvrĉtirii lor, ele au
rĉmasbisericaSavizibilĉpepĉmânt,iarDumnezeuleͲaadus
înapoi în Canaan încĉ odatĉ, spre a împlini scopul pentru
carelescoseseiniԑialdinEgipt.
La data venirii lui Hristos, Roma ajunsese agentul
principalalluiSatana,înîncercarealuideaînfrângeplanul
lui Dumnezeu odatĉ pentru totdeauna. Este interesant de
observat faptul cĉ Hristos a fost dus la biserica organizatĉ
dinzileleSalepentruaficonsacratƔipentruacelebraprimul
Paƕte. Unii sugereazĉ cĉ iudeii nu mai erau biserica lui
Dumnezeu, din cauza apostaziei lor. Atunci, cât de ciudat
estefaptulcĉIsusurmasĉpetreacĉparteaceamaimarea
lucrĉriiSaledeslujireînîncercareadeaobԑinepocĉinԑalor.
Povestirea robilor necredincioƔi Ɣi a smochinului care a
primit încĉ un an de îngrijire aratĉ cĉ Domnul Hristos încĉ
mai lucra pentru pocĉinԑa bisericii Sale. Isus iͲa trimis pe
leproƔii vindecaԑi la preoԑi pentru a ajunge la inima lor Ɣi
chiarleͲaplĉtitautoritĉԑilorbisericiidareapentrutemplu.
Dar a sosit timpul când biserica vizibilĉ a lui
Dumnezeu a depĉƔit limita. Dupĉ acel timp, biserica în
ansamblu nu a mai putut fi adusĉ la pocĉinԑĉ Ɣi singura
soluԑiepentrusufletelecredincioaseafostaceeadeapĉrĉsi
bisericarespinsĉ.Chiardacĉiudeiinuauajunsniciodatĉ sĉ
fie Babilon sau Roma, ei au suferit respingerea finalĉ Ɣi
absolutĉƔinuvormaiaveaniciunrolcanaԑiuneînplanullui
Dumnezeu de aͲl înfrânge pe Satana. De aici, putem sĉ
învĉԑĉm cĉ a ajunge o parte a Babilonului nu este singura
modalitateîncarebisericaluiDumnezeupoatesĉîƔipiardĉ
poziԑia ca popor ales al Sĉu. Rĉzvrĉtirea continuĉ poate sĉ
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conducĉ la respingerea finalĉ, indiferent cât de înaltĉ este
chemareasaucâtdemultebinecuvântĉriaufostrevĉrsate.
DintrͲobisericĉvizibilĉrespinsĉ,Dumnezeuaformat
o nouĉ bisericĉ vizibilĉ, când apostolii au dus Evanghelia în
lume. Dar chiar în aceastĉ nouĉ bisericĉ creƔtinĉ vizibilĉ,
gĉsim apĉrând unele probleme asemĉnĉtoare celor din
bisericaiudaicĉ.Uneori,seafirmĉcĉobisericĉcenuînvaԑĉ
ƔitrĉieƔteadevĉrulnuestedelocbisericaluiDumnezeu.Dar
sĉ privim mai îndeaproape la biserica din Corint, pentru a
vedeadacĉestesaunuaƔa.
„Cĉtre Biserica lui Dumnezeu care este în Corint,
cĉtre cei ce au fost sfinԑiԑi în Hristos Isus, chemaԑi sĉ fie
sfinԑi,ƔicĉtretoԑiceicecheamĉînvreunlocNumeleluiIsus
Hristos, Domnul lor Ɣi al nostru” (1 Corinteni 1,2). Tot ce
urmeazĉ în aceastĉ epistolĉ este adresat bisericii lui
Dumnezeu, alcĉtuitĉ din toԑi cei care sunt sfinԑiԑi [puƔi
deoparte],chemaԑiƔicareinvocĉNumeleluiIsus.
„Cât despre mine, fraԑilor, nu vͲam putut vorbi ca
unoroameniduhovniceƔti,ciatrebuitsĉvĉvorbesccaunor
oamenilumeƔti,caunorprunciînHristos[…].Pentrucĉtot
lumeƔtisunteԑi.Înadevĉr,cândîntrevoisuntzavistii,certuri
Ɣi dezbinĉri, nu sunteԑi voi lumeƔti Ɣi nu trĉiԑi voi în felul
celorlalԑi oameni?” (1 Corinteni 3,1.3). „Mai întâi de toate,
audcĉatuncicândveniԑilaadunare,întrevoisuntdezbinĉri.
biînparteocred,cĉcitrebuiesĉfieƔipartideîntrevoi”(1
Corinteni11,18.19).ÎnbisericavizibilĉaluiDumnezeuerau
pretinƔicreƔtinifireƔti,precumƔidezbinĉriƔipartide.DeƔinu
toԑi membrii ei erau creƔtini, Biblia spune cĉ biserica din
CorinteraoparteabisericiivizibilealuiDumnezeu.
Pasul urmĉtor în istoria bisericii creƔtine este foarte
important, deoarece mulԑi oameni spun cĉ biserica
apostolilor a ajuns biserica papalitĉԑii – cu alte cuvinte, cĉ
adevĉratabisericĉaajunsBabilon.Pentruaafladacĉacest
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lucruesteadevĉratsaunu,probabilcĉtrebuiesĉvedemcu
exactitatedeundeaînceputpapalitatea.
„Fiara, pe care am vĉzutͲo, semĉna cu un leopard;
avealabecadeurs,Ɣigurĉcaogurĉdeleu.BalauruliͲadat
puterea lui, scaunul lui de domnie Ɣi o stĉpânire mare”
(Apocalipsa13,2).PapalitateaƔiͲaprimitputerea,poziԑiade
guvernare Ɣi autoritatea de la Satana, care lucra în timpul
acela prin Imperiul Roman. Încĉ de la începutul ei,
papalitatea a fost o parte a bisericii vizibile a lui Satana, în
linie directĉ de la Babilon, prin Roma. Papalitatea nu a fost
niciodatĉadevĉratabisericĉaluiDumnezeuînniciunfel.Sĉ
recapitulĉm ce sͲa întâmplat în primele secole ale erei
creƔtine.
În Alexandria, Egipt, existase înainte de timpul lui
Hristos o Ɣcoalĉ de filozofie Ɣi teologie. De fapt, Ɣcoala din
Alexandria a avut o legĉturĉ destul de mare cu decĉderea
bisericiiiudaice,prineducareacelormaipromiԑĉtoritineriai
acesteia. Când creƔtinismul a intrat în scenĉ, Ɣcoala din
Alexandria a început sĉ studieze aceste noi învĉԑĉturi,
incorporânduͲle în modelele ei filozofice. bcoala creƔtinĉ
alexandrinĉ a pus laolaltĉ misticismul, filozofia pĉgânĉ Ɣi o
tratare Ɣi interpretare neatentĉ a Scripturilor, combinânduͲ
leîntrͲoformĉapostaziatĉdecreƔtinismaproapechiardela
început.
Alexandria a avut o mare influenԑĉ asupra ramurii
occidentale a bisericii creƔtine, îndeosebi în Roma, Italia.
Aceste douĉ centre creƔtine au fost primele care au
combinat învĉԑĉturile creƔtine cu ideile pĉgâne Ɣi care au
discreditat Sabatul Bibliei. Astfel, papalitatea a fost
descendentadirectĉaBabilonului,prinRomaƔiAlexandria.
Între timp, în Antiohia, Siria, se dezvolta o Ɣcoalĉ
creƔtinĉ întru totul diferitĉ. Aici, profesorii Ɣi studenԑii erau
mult mai credincioƔi faԑĉ de autoritatea Scripturii, refuzând
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sĉmistificeƔisĉspiritualizezeînvĉԑĉturileclarealeScripturii.
Ei au copiat Ɣi interpretat Scriptura cu multĉ credincioƔie Ɣi
au fĉcut tot ce au putut mai bine pentru a transmite mai
departe cu acurateԑe învĉԑĉturile lui Hristos Ɣi ale
apostolilor. Aceastĉ formĉ de creƔtinism sͲa rĉspândit în
ramura rĉsĉriteanĉ a bisericii, care a rĉmas mult mai
credincioasĉ faԑĉ de adevĉr, decât ramura occidentalĉ.
TotuƔi, aceastĉ bisericĉ rĉsĉriteanĉ mai credincioasĉ nu
trebuie sĉ fie confundatĉ cu bisericile ortodoxe de mai
târziu, din rĉsĉrit, care au fost modelate îndeaproape de
cĉtre papalitatea din occident din punct de vedere al
teologieiƔiritualului.
Astfel,adevĉratabisericĉnuaajunssĉfieBabilon,ci
a rĉmas vie, crescând deͲa lungul secolelor, în timp ce
biserica falsĉ a continuat direct pe linia Babilonului. Este
adevĉrat cĉ, în timpul acestei perioade de formare, unii
indivizi sau comunitĉԑi întregi au schimbat ocazional
taberele, trecând atât din biserica lui Dumnezeu în biserica
luiSatana,câtƔi,mairar,dinbisericaluiSatanaînbisericalui
Dumnezeu. Dar acest lucru nu trebuie sĉ ne determine sĉ
credem cĉ cele douĉ biserici nu au rĉmas distincte Ɣi
separate una de cealaltĉ (vezi linia timpului de la paginile
16,17).
Din nefericire, biserica rĉsĉriteanĉ nu a prosperat.
Invaziile mahomedane au afectat partea rĉsĉriteanĉ a
Imperiului Roman Ɣi creƔtinismul rĉsĉritean a fost înghiԑit
treptat de aceste invazii. Marile centre ale bisericii
rĉsĉriteneaufostdesfiinԑate,Ɣinuaumaipututsĉrezisteîn
apĉrarea adevĉrului împotriva pervertirilor occidentale ale
adevĉratului creƔtinism. Singura parte a Imperiului Roman
carearezistatintactĉafostRomaînsĉƔi.BisericadinRomaa
devenit pretinsa apĉrĉtoare a creƔtinismului Ɣi, în cele din
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urmĉ, singura formĉ de creƔtinism recunoscutĉ deͲa lungul
EvuluiÎntunecat.
Când biserica romanĉ a forԑat adevĉrata bisericĉ
vizibilĉsĉfugĉînpustiepentruasupravieԑui,autrecutsute
de ani, în care biserica vizibilĉ adevĉratĉ a lui Dumnezeu a
beneficiat de foarte puԑinĉ recunoaƔtere din partea lumii
creƔtine civilizate. Din Anglia Ɣi Etiopia veneau zvonuri care
confirmau activitĉԑile multor creƔtini credincioƔi. Doar mai
târziu, valdenzii din Italia Ɣi hughenoԑii din Franԑa au
beneficiat de notorietate, deoarece au suferit o persecuԑie
puternicĉdinparteabisericiiluiSatana.
Apoi,ReformaԑiuneaaizbucnitpescenacreƔtinĉ,iar
luteranismul Ɣi prezbiterianismul au purtat torԑa bisericii
vizibile adevĉrate a lui Dumnezeu. Apoi, anabaptiƔtii Ɣi
metodiƔtiiauintratînscenĉ.Întretimp,bisericaluiSatanaa
primit o ranĉ de moarte, în 1798, în urma cĉreia unii au
crezutcĉnuîƔivamaireveniniciodatĉ.Peparcursulacestor
secole, din nou, unii indivizi sau comunitĉԑi au schimbat
taberele, dar la fel ca înainte, cele douĉ biserici au rĉmas
distincte(veziliniatimpuluidepapaginile16,17).Babilonul
nuadevenitbisericaadevĉratĉ.
În cele din urmĉ, ajungem la timpul culminant al lui
William Miller Ɣi la vestirea soliei strigĉtului de la miezul
nopԑii.DumnezeulecereatuturorgrupĉrilorcreƔtinecareau
purtat torԑa adevĉrului sĉ înainteze în lumina progresivĉ,
inclusiv cu privire la Sabat Ɣi curĉԑirea sanctuarului ceresc.
DacĉacesteanuurmausĉpĉƔeascĉînluminĉ,eleurmausĉ
fie lĉsate în întuneric Ɣi sĉ ajungĉ realmente o parte a
sistemului spiritist al Babilonului. Pentru prima datĉ în
istorie, biserici întregi au trecut din biserica adevĉratĉ în
bisericafalsĉ.
Cei care au ascultat chemarea lui Dumnezeu au
format miƔcarea adventistĉ de ziua a Ɣaptea pentru a
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funcԑionaîncalitatedebisericĉvizibilĉaluiDumnezeu,care
va fi alcĉtuitĉ în cele din urmĉ din cei 144000 Ɣi îi va vesti
Babilonului solia strigĉtului cu glas tare. Bisericile care au
refuzat sĉ asculte chemarea lui Dumnezeu au devenit fiice
aleBabilonului,urmândafiabsorbitecurândînBabilon.
Planul lui Dumnezeu pentru biserica vizibilĉ este ca
aceastasĉtreacĉprintrͲuntimpdezguduiresaucernere,aƔa
încât cei necredincioƔi sĉ fie cernuԑi, în timp ce credincioƔii
adevĉraԑivorvestilumiisoliafinalĉastrigĉtuluicuglastare.
Indivizi Ɣi comunitĉԑi vor schimba din nou taberele de
aceastĉdatĉ,darnuesteplanulluiDumnezeusĉînfiinԑezeo
nouĉbisericĉvizibilĉ,caresĉînlocuiascĉBisericaAdventistĉ
deZiuaabapteaoficialĉ.
Lucrulcelmaiimportantcaretrebuiesĉfieobservat
din aceastĉ recapitulare succintĉ a istoriei este acela cĉ
bisericavizibilĉaluiDumnezeuarĉmasdistinctĉîncĉdela
început. De asemenea, biserica vizibilĉ a lui Dumnezeu a
conԑinutîntotdeaunacredincioƔiadevĉraԑiƔifalƔi.
AdventismulƔiBabilonul
În lumina aceste înԑelegeri a bisericii vizibile a lui
Dumnezeu, ce concluzii putem sĉ tragem cu privire la
prezentulƔiviitorulBisericiiAdventistedeZiuaabaptea?Sĉ
privimcuatenԑielasfatulluiDumnezeuprinSpiritulProfetic.
Când Ɣcoala din Battle Creek a început sĉ se
îndepĉrtezedeplanulluiDumnezeu,îndeosebicuprivirela
oferirea unor mijloace de amuzament, Ellen White a citat
textul:„Cumaajunscetateaceacredincioasĉodesfrânatĉ!”
(Special Testimonies on Education, p.181). ÎntrͲun alt
context,ÎndrumĉtoruleidiviniͲaspusluiEllen:„Cumaajuns
cetatea credincioasĉ o desfrânatĉ! Casa Tatĉlui Meu a fost
fĉcutĉ o casĉ de negustorie, un loc de unde sͲa depĉrtat
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prezenԑa Ɣi gloria divinĉ! Din pricina aceasta e slĉbiciune Ɣi
lipseƔteputerea”(Mĉrturii,vol.8,p.250).
Acestea sunt întrͲadevĉr acuzaԑii serioase! Oare
Biserica Adventistĉ de Ziua a baptea este o desfrânatĉ, iar
prezenԑa lui Dumnezeu a pĉrĉsitͲo? Cu siguranԑĉ aceasta a
fostosentinԑĉfinalĉîmpotrivabisericiiorganizate.
Dar sĉ privim din nou. Chiar urmĉtoarele ei cuvinte
sunt:„Dacĉbiserica,acumdospitĉdepropriaapostazie,nu
se pocĉieƔte Ɣi nu este convertitĉ, va mânca din roadele
propriilor fapte, pânĉ se va scârbi de ea însĉƔi. Dacĉ se
împotriveƔte rĉului Ɣi alege ce este bine, dacĉ Îl cautĉ pe
Dumnezeu cu toatĉ smerenia Ɣi corespunde înaltei ei
chemĉri în Hristos, stând pe platforma adevĉrului veƔnic Ɣi,
prin credinԑĉ, îƔi însuƔeƔte realizĉrile pregĉtite pentru ea,
bisericavafivindecatĉ.EavaapĉreaînsimplitateaƔicurĉԑia
date ei de Dumnezeu, scĉpatĉ din toate încurcĉturile
pĉmânteƔti, dovedind cĉ adevĉrul a fĉcutͲo întrͲadevĉr
liberĉ. Atunci membrii ei vor fi întrͲadevĉr aleƔii lui
Dumnezeu,reprezentanԑiiLui”.
Lucrul pe care Dumnezeu îl spunea Bisericii
Adventiste de Ziua a baptea este exact lucrul pe care iͲl
spunea lui Israel prin Osea. În loc de a fi o declaraԑie de
respingere, acesta era un apel la pocĉinԑĉ Ɣi ascultare Ɣi
conԑinea fĉgĉduinԑa vindecĉrii. Dumnezeu iͲa adresat
bisericiiSalevizibileapeluldeasepocĉi,înaintedeatrece
dincolodeliniafinalĉ.
În 1886, Ellen White iͲa scris lui George Butler,
preƔedinteleConferinԑeiGenerale,urmĉtoarele:„Suntemîn
pericoluldeaajungeosorĉaBabilonuluicĉzut,deaîngĉdui
ca bisericile noastre sĉ ajungĉ decĉzute Ɣi pline de orice
spiritnecurat,ocolivieaoricĉreipĉsĉrinecurateƔiurâte….
Iԑispunadevĉrul,frateButler,cĉdacĉnuarelococurĉԑirea
templuluisufletuluiînviaԑamultoracaredeclarĉcĉpredicĉ
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Ɣicredadevĉrul,judecĉԑileluiDumnezeu,îndelungamânate,
vorveni”(Scrisoarea51,1886).
„Dacĉnuestemanifestatĉvigilenԑaceamaiserioasĉ
la marele centru al lucrĉrii spre a ocroti interesele lucrĉrii,
biserica va deveni tot atât de coruptĉ ca bisericile altor
denominaԑiuni” (Mĉrturii, vol.4, p.513). „Lumea nu trebuie
lĉsatĉsĉintreînbisericĉƔinicinutrebuiesĉfiecĉsĉtoritĉcu
biserica, uninduͲse cu ea. Dacĉ se va întâmpla aƔa, biserica
va ajunge întru totul coruptĉ, aƔa cum este descris în
Apocalipsa:‘oînchisoareaoricĉreipĉsĉrinecurateƔiurâte’”
(Mĉrturiipentrupastori,p.265).
Acestea sunt niƔte avertizĉri foarte solemne pentru
bisericavizibilĉaluiDumnezeu.Noinuputemsĉpretindem
cĉelenuexistĉƔicĉ,dacĉnulecitim,elenunisevoraplica.
Noi nu îndrĉznim sĉ facem greƔeala iudeilor care au crezut
cĉ, din cauzĉ cĉ Dumnezeu îi chemase sĉ fie poporul Sĉu
ales, le era imposibil sĉ dea greƔ. Trĉim sub principiul
profeԑiei condiԑionale, în mod la fel de sigur ca biserica lui
Dumnezeu din Vechiul Testament. Acest lucru înseamnĉ cĉ
atât fĉgĉduinԑele frumoase adresate de Dumnezeu bisericii
Sale,câtƔiavertizĉrileSalepentrunoisuntcondiԑionatede
rĉspunsul nostru faԑĉ de El. Ascultarea sau neascultarea
noastrĉ vor determina ce fel de viitor ne aƔteaptĉ atât ca
indivizi,câtƔicabisericĉ.
EllenWhitespunecuclaritatecĉobisericĉpoatesĉ
devinĉ Babilon, dar procesul nu este unul simplu Ɣi uƔor.
Neascultarea – chiar Ɣi pe parcursul unei perioade
îndelungate sau întrͲo serie de regiuni diferite – nu
transformĉ biserica adevĉratĉ în Babilon. Dragostea lui
DumnezeufaԑĉdepoporulSĉualesestepreaadâncĉƔiprea
puternicĉ pentru aͲI îngĉdui sĉͲl alunge, chiar dacĉ au loc
cĉderi repetate. Dragostea lui Dumnezeu faԑĉ de Israel pe
parcursulmultorsecoledezamĉgitoareartrebuisĉneînveԑe
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despre atitudinea Sa faԑĉ de biserica rĉmĉƔiԑei din zilele
noastre.IsraeladepĉƔitlimitarĉbdĉriidivinenumaidupĉce
a respins în mod deschis Ɣi sfidĉtor darul cel mai mare al
dragosteiluiDumnezeu,prin[27]condamnarealamoartea
Fiului Sĉu. AƔa cum înԑelegem din profeԑia lui Daniel,
despĉrԑirea finalĉ a lui Dumnezeu de naԑiunea iudaicĉ nu a
avutloctimpdeîncĉtreianiƔijumĉtatedupĉrĉstignire.Cât
demultemilĉƔiîndelungĉrĉbdare!
NisespunecepaƔivatrebuisĉfacĉbisericanoastrĉ,
pentru a depĉƔi limita pe care a depĉƔitͲo Israel. Dacĉ
biserica noastrĉ ar adopta în mod deschis Ɣi oficial ideile
falsecuprivirelasfinԑeniaduminicii,nemurireasufletuluiƔi
chinurile veƔnice, atunci Ɣi noi am deveni o parte a
Babilonuluicĉzut.(veziSoliialese,cartea2,p.68ƔiMĉrturii
pentru pastori, p.61,62). TotuƔi, trebuie sĉ ne amintim cĉ
miciabateridelaadevĉrduclamarigreƔeli.Compromisurile
noastre din ultimii 50 de ani trebuie sĉ fie tratate Ɣi
corectate, deoarece altfel am putea fi în pericolul real de a
adoptagreƔelilemajorealeBabilonului.
AƔadar, dupĉ ce am examinat avertizĉrile pe care
Dumnezeu leͲa adresat bisericii Sale, trebuie sĉ vedem de
asemenea ce are sĉ le spunĉ Spiritul Profetic acelora care
declarĉcĉbisericavizibilĉ,organizatĉ,adepĉƔitdejalimitaƔi
cĉaceiacaresuntcredincioƔitrebuiesĉsedespartĉdeea.
„ÎnCuvântulluiDumnezeunuseaflĉniciunsfatsau
aprobarepentruaceiacarecredcĉsoliaîngeruluialtreileaîi
determinĉ sĉ presupunĉ cĉ trebuie sĉ se retragĉ deoparte.
PuteԑisĉfiԑiconvinƔideacestfaptpentrutotdeauna.Numai
concepԑiile unor minԑi nesfinԑite ar putea sĉ încurajeze o
stare de dezbinare […]. În acest timp de mare încercare nu
trebuie sĉ existe nicio separare […]” (Solii alese, cartea 3,
p.21). Vĉ rog sĉ observaԑi cât timp trebuie sĉ evitĉm a ne
retrage deoparte. Pentru totdeauna!!! Oare nu ar trebui
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aceastasĉfieoavertizarepentruaceiacarespuncĉlucrurile
suntatâtdeînrĉutĉԑiteastĉzi,încâtsfaturileeidin1893nu
semaiaplicĉ?
„btiucĉDomnulÎƔiiubeƔtebiserica.Eanutrebuiesĉ
fie dezorganizatĉ Ɣi fĉrâmiԑatĉ în grupĉri independente. În
acestfaptnuseaflĉniciceamaimicĉconsecvenԑĉ;nuexistĉ
nici cea mai micĉ dovadĉ cĉ va avea loc aƔa ceva” (The
Remnant Church, p.53). „Noi nu am avut niciodatĉ o solie
care spune cĉ Domnul va dezorganiza biserica” (Adventist
ReviewandSabbathHerald,vol.3,p.86).
„Rĉscumpĉrĉtorul lumii nu aprobĉ experienԑa Ɣi
practicaîndomeniulreligios,înmodindependentdebiserica
SaorganizatĉƔirecunoscutĉ,acoloundeElareobisericĉ.
„Mulԑiauideeacĉnusuntrĉspunzĉtoridecâtfaԑĉde
Hristos pentru lumina Ɣi experienԑa lor, independent de
urmaƔii Sĉi recunoscuԑi din lume. Însĉ acest lucru este
condamnat de Isus în învĉԑĉturile Sale, în exemplele Ɣi
faptelepecareleͲadatpentruinstruireanoastrĉ”(Mĉrturii,
vol.3,p.432,433).
„Vei lua din Mĉrturii pasaje care vorbesc despre
încheiereatimpuluideprobĉ,desprezguduireadinmijlocul
poporului lui Dumnezeu, Ɣi vei vorbi despre ieƔirea din
poporul acesta spre a constitui un popor mai curat Ɣi mai
sfânt, care se va ridica în viitor. Toate aceste idei îi plac
vrĉjmaƔului…. Dacĉ vor fi mulԑi care vor accepta ideile pe
care le promovezi Ɣi vor vorbi Ɣi acԑiona în conformitate cu
ele, vom vedea una dintre cele mai mari agitaԑii fanatice la
careaufostmartoriadventiƔtiideziuaaƔaptea.Acestaeste
lucrulpecareîlvreaSatana”(Soliialese,cartea1,p.179).
„DomnulnuԑiͲadatsoliadeanumiBabilonBiserica
Adventistĉ de Ziua a baptea Ɣi de  aͲi chema pe oameni sĉ
iasĉdinea.Niciunuldintreargumentelepecareaiputeasĉ
mi le prezinԑi nu au greutate pentru mine cu privire la
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subiectul acesta, deoarece Domnul miͲa dat o luminĉ
hotĉrâtĉ, care este opusĉ unei asemenea solii” (Solii alese,
cartea2,p.63).
„Vĉ spun, fraԑii mei, cĉ Domnul are o bisericĉ
organizatĉprincarevalucra[…].Cândcinevasedespartede
biserica organizatĉ a poporului pĉzitor al poruncilor, când
începesĉcântĉreascĉbisericaînbalanԑaluiomeneascĉƔisĉ
pronunԑe judecĉԑi împotriva ei, puteԑi sĉ Ɣtiԑi cĉ Dumnezeu
nuîlconduce.ElseaflĉpeocalegreƔitĉ”(Soliialese,cartea
3,p.17,18).
„Darnoinuamavutniciodatĉosoliecarespunecĉ
Domnulvadezorganizabiserica.Noinuamavutniciodatĉo
profeԑiecuprivirelaBabilon,caresĉsefiaplicatlaBiserica
Adventistĉ de Ziua a baptea, nici nu am fost înƔtiinԑaԑi cĉ
solia‘strigĉtuluicuglastare’aconstatînachemapepoporul
luiDumnezeusĉiasĉafarĉdinea;pentrucĉnuacestaeste
planul lui Dumnezeu cu privire la Israel […]. AƔadar, oare
putem sĉ ne aƔteptĉm sĉ fie adevĉratĉ o solie care ar
denumi ca fiind Babilon poporul pentru care Dumnezeu a
fĉcutaƔademult?Iadulartriumfa,dacĉoastfeldesoliearfi
primitĉ, iar lumea ar fi întĉritĉ în nelegiuirea ei. Toate
acuzaԑiile pe care Satana le aduce asupra caracterului lui
Dumnezeuar pĉrea adevĉrate, iarconcluzia care ar fi trasĉ
arficĉDumnezeunuareniciobisericĉaleasĉsauorganizatĉ
în lume. Oh, ce triumf ar fi acesta pentru Satana Ɣi
confederaԑiarĉului!”(AdventReviewandSabbathHerald,3
octombrie,1893).
Acestedeclaraԑiisuntmultpreaclarepentru[32]afi
înԑelese greƔit. DeƔi biserica vizibilĉ este în crizĉ, soluԑia nu
este aceea de aͲi aplica acesteia solia adresatĉ Babilonului.
DacĉdecidemcĉbisericaesteBabilonsaucĉadepĉƔitlimita
timpuluieideprobĉ,atuncisinguranoastrĉsolieeste„IeƔiԑi
din ea”. Dacĉ decidem cĉ biserica este Laodicea, atunci
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singura noastrĉ solie este „PocĉiԑiͲvĉ”. Solia noastrĉ va fi
determinatĉdeconcepԑianoastrĉcuprivirelabisericĉ.
DeƔibisericavizibilĉaluiDumnezeunufuncԑioneazĉ
aƔacumaplĉnuitElƔideƔiînbisericaluiDumnezeuareloc
multĉneascultare–atâtlanivelindividual,câtƔicolectiv–
acestaestetimpulsĉprivimînapoilaMoiseƔilaIsraelulcel
rĉzvrĉtit.„ÎnexemplulluiMoisecareserugapentrucopiiilui
Israel este reprezentatĉ poziԑia pe care ar trebui sĉ o
adoptĉmcuprivirelapoporulluiDumnezeu,oricâtdegreƔit,
slab sau cu defecte ar fi el” (Advent Review and Sabbath
Herald,3octombrie,1893).
Când ne rugĉm pentru poporul lui Dumnezeu, noi
urmĉm exemplul sfânt al lui Ieremia, Daniel, Isus Ɣi Ellen
White. Fie ca Dumnezeu sĉ ne ajute sĉ avem o inimĉ de
pĉstor, care cautĉ sĉ vindece Ɣi sĉ refacĉ, atâta vreme cât
uƔaharuluipentrubisericĉîncĉestedeschisĉ.
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LuminĉnouĉpentruadventiƔti?

Aceea pe care Dumnezeu a trimisͲo ca mesager
special pentru rĉmĉƔiԑa din timpul sfârƔitului a spus de
repetate ori cĉ Dumnezeu nu leͲa dat tot adevĉrul celor ce
au trĉit în generaԑia ei. Ea a spus cĉ Dumnezeu a avut mai
mult adevĉr – o nouĉ luminĉ – de împĉrtĉƔit cu cei din
poporul Sĉu, pe mĉsurĉ ce situaԑiile vor face necesar acest
lucruƔipemĉsurĉceeiîƔivordeschideinimapentruDuhul
Sfânt.
În ultimii douĉzeci de ani, eu am primit multe
compilaԑii care conԑineau, paginĉ dupĉ paginĉ, declaraԑii
despreovenireauneilumininoiƔidesprenecesitateadea
studiacuatenԑienoileidei.
UniiadventiƔtiautratatfoarteseriosacestedeclaraԑii
Ɣi au venit cu idei noi pentru adventism. AceƔti oameni nu
sunt cei care au împrumutat vechile idei false din bisericile
Babilonului Ɣi care încearcĉ sĉ ne convingĉ de faptul cĉ
Evangheliacarenelasĉsĉtrĉimcuunanumitgraddepĉcat
inevitabil în viaԑa noastrĉ, ca fiind ceva acceptabil pentru
Dumnezeu, este Evanghelia veƔnicĉ a apostolilor Ɣi
reformatorilor.Einusuntceicareîncearcĉsĉneconvingĉde
faptulcĉstandardelebisericiinoastresuntdoarniƔtetradiԑii
victoriene care trebuie sĉ fie respinse, dacĉ vrem sĉ fim
relevanԑi Ɣi sĉ avem biserici care cresc. Ei sunt niƔte
adventiƔtifoartecredincioƔi,caresusԑinautoritateaabsolutĉ
aBiblieiƔiSpirituluiProfetic.Eicredpedeplinîndoctrinele
noastre care sunt asemenea unor pietre de hotar. Ei
împlinesctoatĉluminapecareoauƔi,înstilullordeviaԑĉ,
sunt credincioƔi standardelor înalte care iͲau fost
descoperiterĉmĉƔiԑeidintimpulsfârƔitului.
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ExistĉunsinguraspectgreƔitcuprivirelaadventism.
Am depĉƔit timpul ce neͲa fost rânduit cu o sutĉ de ani în
urmĉƔi,caurmare,venimcuoseriedemotivepentrufaptul
cĉîncĉnusuntemîncer.UniispuncĉamgreƔitcuprivirela
anumitesubiectecrucialeƔinumaicândnevomcorectavom
aveavreosperanԑĉdeamergeacasĉ.
Existĉ o declaraԑie inspiratĉ pe care nu am vĉzutͲo
niciodatĉ în compilaԑiile menԑionate anterior. „Din ceea ce
Domnul a binevoit sĉ îmi arate, întotdeauna se vor ridica
unii, Ɣi din ce în ce mai mulԑi, pretinzând cĉ au o luminĉ
nouĉ, care constituie un subiect secundar, un mijloc de a
deschide uƔile. Separarea se va extinde, pânĉ când va avea
loc o rupturĉ între cei care acceptĉ aceste concepԑii Ɣi cei
care cred solia îngerului al treilea. Îndatĉ ce aceste noi idei
vorfiacceptate,vaavealocoîndepĉrtaredeaceiapecare
DumnezeuiͲafolositînlucrare,pentrucĉminԑilevorîncepe
sĉseîndoiascĉƔisevorîndepĉrtadeconducĉtori,deoarece
DumnezeuiͲalĉsatdeoparteƔiaalesoamenimaiumilicare
vorfacelucrareaSa.Iatĉsingurainterpretarepecareopot
da acestei probleme, deoarece conducĉtorii nu înԑeleg
aceastĉ luminĉ importantĉ” (Arthur White, The Ellen G.
WhiteBiography,vol.3,p.259).
Observaԑicĉacceptareaacestei„lumininoi”conduce
la separarea de majoritatea credincioƔilor Ɣi la izolarea în
micienclaveaaceloracareaufostiluminaԑi.Eaconducelao
pierdere a pĉrtĉƔiei Ɣi a încrederii în aceia care au fost mai
înainteprieteniƔisfĉtuitori.
În acest articol, voi examina patru aspecte ale
„luminii celei noi”. Ele par sĉ fie strâns legate între ele,
deoareceacceptareaunuiaconduceîngenerallaacceptarea
celorlalte. Aceasta nu va fi o analizĉ exhaustivĉ a tuturor
textelorƔimotivelorprezentate,darvafisuficientĉpentrua
lua decizii în cunoƔtinԑĉ de cauzĉ cu privire la meritele
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subiectelorcaresereferĉlacredincioƔiamultoradventiƔtia
cĉror unicĉ motivaԑie este pregĉtirea pentru aͲL întâmpina
peIsusînhainenepĉtate.
Numelesfânt
AceastĉînvĉԑĉturĉspunecĉNumeleluiDumnezeuƔi
al lui Isus au fost modificate intenԑionat de influenԑe
satanice, aƔa încât noi ne închinĉm fĉrĉ sĉ Ɣtim unor zei
pĉgâni,folosindnumepĉgâne.
Singurul nume corect este Yahveh, Yah, Yeshua,
Yashua,saualtevariantealeacestornume.Esteadevĉratcĉ
YHWYestenumelepersonalalCreatorului.Niciunzeupĉgân
nuestecunoscutcunumeleacela.
AƔadar,toateideilefalsesuntasociatecuadevĉrulƔi
se bazeazĉ pe adevĉr, deoarece altfel nu ar avea nicio
temelie credibilĉ. Adevĉrul este cĉ YHWH este numele
personal al lui Dumnezeu. El este Cel ce existĉ prin Sine
ÎnsuƔi. Nicio altĉ fiinԑĉ nu deԑine o existenԑĉ de sine
stĉtĉtoare.AceastaestedeosebireaesenԑialĉdintreCreator
Ɣi fiinԑele create. Prin urmare este întru totul potrivit sĉ
folosimacestnumeînzilelenoastre.
IdeeafalsĉaiciestecĉYHWHestesingurulnumepe
care putem sĉͲl folosim pentru Dumnezeu. Toate celelalte
numesuntpĉgâneƔiblasfematoare.Numaiceicarefolosesc
numeleacestapotfisigilaԑi.
Vom examina trei probleme legate de concepԑia
aceasta.
1. Cei care cred aceastĉ teorie spun: „Este adevĉrat
cĉnuexistĉnicioporuncĉdirectĉcuprivirelatransliterarea
numeluisfânt,sunetcusunet,înaltelimbialelumii”.TotuƔi,
noi avem porunci din partea lui Dumnezeu cu privire la
pĉzirea Sabatului, zecime, Cina Domnului, întoarcerea
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celuilaltobraz,anuluaNumeleluiDumnezeuîndeƔert,etc.
Prin urmare, de ce nu avem nicio poruncĉ de la Dumnezeu
pentru folosirea numelui YHWH, dacĉ este o problemĉ de
viaԑĉƔimoarte?
2. Pĉrinԑi a bisericii timpurii, cum ar fi Clement din
Alexandria,auƔtiutdesprenumeleYHWHƔilͲautranscrisca
IAOUE,înlimbagreacĉ.ScriitoriibibliciaiNouluiTestament
ar fi putut folosi aceastĉ transliterare (sunet cu sunet), dar
nuaufolositͲoniciodatĉ.Eiautradusîntotdeauna(pebaza
semnificaԑiei) YHWH, ca theos (Dumnezeu), sau kurious
(Domnul). Este adevĉrat cĉ scriitorii Noului Testament au
încercatsĉtransliterezeYeshuaîngreacĉƔiacestaadevenit
Iesous,numepecarelͲaufolositcuconsecvenԑĉcureferire
laMântuitorul.
3. În Matei 27,46, Isus a strigat pe cruce: „Eli, Eli,
lama sabactani”. Eli este corespondentul aramaic al
cuvântuluiebraicEl.Estetradusînversetulacestaprintheos
(Dumnezeu). Este adevĉrat cĉ atât El, cât Ɣi theos se pot
referilaadevĉratulDumnezeu,saulazeipĉgâni.Estefoarte
semnificativcĉIsusafolositcuvântulEl,numelegenericcare
sereferealaDumnezeuînVechiulTestament,strigândspre
YHWHpecruce,ƔicĉMateiatradusnumeleacestacatheos
(Dumnezeu). În Exod 6,2.3, Dumnezeu Se identificĉ pe Sine
pentru Moise, folosind aceste cuvinte: „Eu sunt Domnul Ɣi
MͲamarĉtatluiAvraam,luiIsaacƔiluiIacovprinnumelede
Dumnezeul cel atotputernic, dar nu am fost cunoscut de ei
prin numele Meu Iehova”. În aceste versete, Dumnezeu
spunerealmente:„EusuntYHWHƔiMͲamarĉtatluiAvraam,
IsaacƔiIacovcaElShaddai,darnuamfostcunoscutdeeicu
numele Meu YHWH”. Este semnificativ cĉ patriarhii LͲau
cunoscut ca fiind El, nu YHWH. YHWH a devenit numele
legĉmântuluidintreIsraelƔiDumnezeu,prinMoise.AƔadar,
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YHWH fusese folosit din timpul lui Adam, dar nu a fost
numelecelmaiimportant,pânĉlaMoise.
4. Cei care cred în teoria Numelui sfânt spun:
„Numele sfânt […] va fi folosit ca semn al deosebirii
adevĉraԑilor credincioƔi […] de cei falƔi la sfârƔitul acestui
veac. Controversa din zilele din urmĉ va fi cu privire la
Numele Sĉu Ɣi la numele fiarei”. „Controversa din zilele lui
IlieafostcuprivirelanumelecorectƔivafidinnouastfel”.
„Oare pot eu sĉ primesc pe frunte sigiliul cu Numele Sĉu
sfânt YHWH Ɣi, în acelaƔi timp, sĉ nuͲL numesc niciodatĉ în
rugĉciuniƔicântĉridelaudĉcunumeleacestacaresigileazĉ
Ɣi protejeazĉ?” Aici este locul unde adevĉrul se transformĉ
întrͲoideefalsĉ.Ideeacĉultimacontroversĉvaficuprivire
laNumeleluiDumnezeunuseaflĉniciundeînInspiraԑie.Ea
este întotdeauna cu privire la închinarea adusĉ lui
Dumnezeu,aƔacumsevedeînApocalipsa14,9.11.„TemeԑiͲ
vĉ de Dumnezeu […] Ɣi închinaԑiͲvĉ Lui”. „Dacĉ se închinĉ
cinevafiarei”.„CareseînchinĉfiareiƔichipuluiei”.AceeaƔi
problemĉ a fost în timpul lui Ilie, în 1 Regi 18,21.37. „Dacĉ
DomnulesteDumnezeu,mergeԑidupĉEl,iardacĉesteBaal,
mergeԑidupĉBaal!”„Pentrucasĉcunoascĉpoporulacesta
cĉTu,Doamne,eƔtiadevĉratulDumnezeu”.ÎnFapte4,12,ni
se spune cĉ „în nimeni altul nu este mântuire: cĉci nu este
sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie sĉ
fimmântuiԑi”.Înconformitatecuversetul10,numelelacare
se face referire în acest verset este „Isus Hristos din
Nazaret”.
5. Pentru a susԑine teoria Numelui sfânt, trebuie sĉ
fie fĉcute niƔte presupuneri imposibil de dovedit. Se afirmĉ
cĉ Noul Testament a fost scris în limba aramaicĉ Ɣi tradus
ulteriorîngreacĉdecĉtreniƔtetraducĉtoriincorecԑi,careau
înlocuit numele original cu numele pĉgâne Dumnezeu,
DomnulƔiHristos,aƔaîncâtcreƔtiniisĉajungĉsĉseînchine
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unor zei pĉgâni. Nu existĉ absolut nicio dovadĉ cĉ Noul
Testament a fost scris în limba aramaicĉ. Nu existĉ nicio
aluzie cu privire la acest fapt în scrierile pĉrinԑilor bisericii
timpurii, care au trĉit la mai puԑin de o sutĉ de ani de la
scrierea Noului Testament. Singura carte despre care sͲa
speculatcĉarfifostscrisĉînaramaicĉesteMatei.Apostolul
Pavel le scrie bisericilor alcĉtuite din iudei Ɣi neamuri din
lumeapĉgânĉ,carenuarfiînԑelesniciodatĉaramaica.Luca
afostunmedicdintreneamuri,careprobabilnuavorbitnici
mĉcaruncuvântînaramaicĉ.ÎnLuca1,3,elspunecĉîiscrie
carteaaceastaluiTeofil,careesteunnumegrecesc.Teoria
despre traducĉtorii greci incorecԑi pur Ɣi simplu nu are un
temei faptic. Dacĉ ar fi adevĉratĉ, atunci cât din Noul
Testament au modificat ei Ɣi cum putem Ɣti care pĉrԑi sunt
lĉsateintacte?Aceastaesteoteorieciudatĉnecesarĉpentru
asusԑineoteoriegreƔitĉcuprivirelaNumeleluiDumnezeu.
Fapte26,14Ɣi22,2nearatĉcâtdeneobiƔnuitĉerafolosirea
limbiiebraiceînNoulTestament.„Euamauzitunglas,careͲ
miziceaînlimbaevreiascĉ”.„CândauauziteicĉlevorbeƔte
în limba evreiascĉ”. În ciuda acestei menԑiuni speciale a
limbiiebraice,cuvintelerostiteînebraicĉsunttotuƔitraduse
în cuvinte greceƔti de cĉtre Luca, aƔa încât cititorii sĉ le
înԑeleagĉ.SeafirmĉcĉIsus,Ilie,Ieremia,IsaiaƔiEzechia,în
greacĉ, sunt toate niƔte forme ale numelui zeului grecesc
Zeus. Nu existĉ absolut nicio dovadĉ lingvisticĉ a acestei
afirmaԑii,cidoaroasemĉnareasunetelor.Isusnuînseamnĉ
„Zeus este Mântuitorul”. Cei care cred în teoria Numelui
sfânt spun: „De fiecare datĉ când folosim numele pĉgân
tradusIsusnoisĉvârƔimoblasfemie”.Eitraduc1Regi18,21:
„Dacĉ Yah este Dumnezeu, mergeԑi dupĉ El; iar dacĉ este
IsusHristos,mergeԑidupĉel!”Înfelulacesta,eiechivaleazĉ
numeleIsuscuBaal.
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6. Exod 33,19 Ɣi 34,5Ͳ7 sunt referinԑe clasice la
numeleYHWH.„VoichemaNumeleDomnuluiînainteata;Eu
MĉîndurdecinevreausĉMĉîndur,Ɣiammilĉdecinevreau
sĉ am milĉ!” „Domnul […] Ɣi a rostit Numele Domnului […]
plindeîndurareƔimilostiv,încetlamânie,plindebunĉtate
ƔicredincioƔie,careÎƔiԑinedragostea[…]iartĉfĉrĉdelegea,
rĉzvrĉtirea Ɣi pĉcatul”. Numele lui Yahveh are legĉturĉ cu
caracterul Sĉu. Accentul este pus asupra semnificaԑiei
numeluiYahvehƔicineesteEl.Seafirmĉcĉexistĉunsingur
nume, YHWH, în timp ce toate celelalte sunt titluri, Ɣi nu
trebuiesĉînlocuiascĉNumeleSĉu.Darnoigĉsimoafirmaԑie
diferitĉ în Inspiraԑie: „Acela al cĉrui nume este ‘Cel
Atotputernic, Tatĉl celveƔnic, Prinԑul pĉcii” (Hristos Lumina
lumii, p.363). „Pentru a întĉri încrederea noastrĉ în
Dumnezeu,HristosneînvaԑĉsĉneadresĉmLuicuunnume
nou…. El ne dĉ privilegiul de aͲL numi pe Dumnezeul cel
InfinitTatĉlnostru.Acestnume,rostitcândneadresĉmLui
Ɣi vorbim despre El… este ca o muzicĉ în urechile Sale”
(Parabolele Domnului Hristos, p.41). În Prezent Truth, 1
august, 1849, un înger iͲa explicat lui Ellen White ceea ce
tocmai vĉzuse întrͲo viziune, iar îngerul a folosit numele
Dumnezeu Ɣi Isus de câteva ori. „Numele Sĉu, Hristos Isus,
trebuiesĉfiecuvântulvostrudeordine”(InHeavenlyPlaces,
p.349). În Apocalipsa 3,12, Hristos se referĉ la „Numele
Dumnezeului Meu” Ɣi „Numele Meu cel nou”. „Numele lui
Dumnezeu, Marele Iehova. Îngerii menԑioneazĉ acel nume
sfântcucelmaimarerespect….NumeleluiHristosesteaƔa
desfântpentruei,încâteiîlrostesccucelmaimarerespect”
(Mĉrturii,vol.1,p.410)(Toatesublinierileadĉugate).
7. În secolul al doilea î.Hr., când au tradus Vechiul
Testament în limba greacĉ, teologii evrei nu au avut nicio
problemĉ sĉ traducĉ YHWH cu theos, întocmai cum au
tradusscriitoriiinspiraԑiaiNouluiTestamentcudouĉsecole
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maitârziu.AceastĉtraduceregreacĉafostBibliaiudeilordin
afara Palestinei Ɣi a fost folositĉ de Pavel în scrierea
epistolelorlui.
8. Ellen White foloseƔte cu consecvenԑĉ numele
biblicealeluiDumnezeu.CDͲRomͲulenumerĉ1958delocuri
unde ea a folosit numele de Iehova, dar nicio folosire a
numeluiYahveh.SͲasugeratcĉînzileleeinueradisponibilĉ
nicio versiune a Bibliei care folosea numele Yahveh, aƔa cĉ
eanuaavutniciomodalitatedeaƔticĉIehovaeraunnume
fals. Dacĉ era cu adevĉrat o problemĉ de viaԑĉ Ɣi moarte,
îndeosebidacĉIsusdoreasĉvinĉîntimpulvieԑiiei,oarenu
ar fi iluminatͲo Duhul Sfânt, sau un înger? Cine iͲa spus cĉ
tutunul era o otravĉ, cĉ în carne se aflau germeni
cancerigeni Ɣi cĉ laptele Ɣi ouĉle vor ajunge inutilizabile?
Oare nu este Dumnezeu capabil sĉ corecteze o greƔealĉ
serioasĉ care implicĉ mântuirea noastrĉ? În Patriarhi Ɣi
profeԑi,p.307,eaaspuscĉporuncaapatraerasinguracare
conԑineanumeleƔititlulAutoruluiLegiiƔicĉaceastaconԑine
sigiliulluiDumnezeu.Oarenuarfifostacestaloculperfect
pentruaexplicaadevĉrulcuprivirelanumeleadevĉratallui
Dumnezeu,princarenoivomfisigilaԑi?NiciundeînSpiritul
Profetic nu se aflĉ o aluzie cĉ numele lui Dumnezeu este
adevĉrata problemĉ în timpul sfârƔitului. Controversa este
întotdeaunacuprivirelaLegeƔiSabat.
9.TeoriaNumeluisfânttrebuiesĉreformulezeBiblia,
substituind Yahveh Ɣi Yeshua în fiecare loc în care sunt
folosite alte nume. Aceasta este o rescriere esenԑialĉ a
BiblieiƔiacelaƔilucrutrebuiesĉfiefĉcutcuSpiritulProfeԑiei,
rescriindcuvinteleinspiratedeDuhulSfântpentruasusԑine
oteoriepersonalĉ.Încefelestediferitacestlucrudeceea
ceafĉcutcuBibliaînaltacriticĉ?
10. Cei care cred teoria Numelui sfânt spun:
„Atitudineanoastrĉfaԑĉdeaceastĉproblemĉimportantĉva
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decide dacĉ vom fi mântuiԑi sau pierduԑi”. „Pastorul creƔtin
[…] care continuĉ cu bunĉ Ɣtiinԑĉ sĉ perpetueze aceastĉ
tradiԑie iudaicĉ nebiblicĉ va fi considerat rĉspunzĉtor la
judecatĉ”.„Credeԑicĉveԑifiînsiguranԑĉ,dacĉveԑicontinua
sĉ aveԑi pĉrtĉƔie cu cei care folosesc numele de Yahveh?”
Probabil cĉ ar fi bine sĉ ne amintim declaraԑia inspiratĉ
citatĉ în introducerea acestui studiu. „Îndatĉ ce aceste noi
idei vor fi acceptate, va avea loc o îndepĉrtare de aceia pe
care Dumnezeu iͲa folosit în lucrare, pentru cĉ minԑile vor
începe sĉ se îndoiascĉ Ɣi se vor îndepĉrta de conducĉtori,
deoareceDumnezeuiͲalĉsatdeoparteƔiaalesoamenimai
umili care vor face lucrarea Sa” (Arthur White, The Ellen G.
WhiteBiography,vol.3,p.259).
Trinitatea
MiƔcarea contemporanĉ antiͲTrinitate ne învaԑĉ cĉ
nu existĉ nicio a treia Persoanĉ a Dumnezeirii. Ei cred cĉ
Duhul Sfânt este o forԑĉ, sau o energie a influenԑei sfinte
care vine de la Tatĉl Ɣi Fiul. Un reprezentant al acestei
miƔcĉri spune: „Biblia ne învaԑĉ cĉ sunt numai douĉ
Persoanevrednicedeînchinare”.
O ramificaԑie a acestei învĉԑĉturi este aceea cĉ Isus
esteliteralmenteFiulTatĉlui,avândunînceputîntimp,când
Tatĉl LͲa adus la existenԑĉ. Cineva a afirmat: „Atât Tatĉl Ɣi
Fiulsuntfiinԑedivine,darnuabsolutegale”.Eicredcĉnumai
înfelulacestaapututHristossĉmoarĉ,deoareceTatĉleste
nemuritorƔinupoatesĉmoarĉ.Casusԑinereaînvĉԑĉturii,ei
indicĉ unii pionieri adventiƔti care au susԑinut cu claritate
ideeaaceastadinanii1840,pânĉîn1890.
La fel ca în cazul tuturor ideilor false, la temelia
acestei învĉԑĉturi se aflĉ un adevĉr. Dupĉ Conciliul din
Niceea, în 325 d.Hr., gruparea papalĉ a preluat titlul de
513

trinitarieni. Ei au spus cĉ Dumnezeirea consta în trei
persoaneƔiosingurĉesenԑĉsausubstanԑĉ,folosindtermeni
foartefilozoficiƔimetafizici.
Înceleceurmeazĉseaflĉunexempludinînvĉԑĉtura
catolicĉ folositĉ pentru confirmarea noilor credincioƔi. „Fiul
vine de la Tatĉl printrͲun act al intelectului, iar acesta este
denumit ‘Generarea eternĉ’, termen prin care noi spunem
nunumaicĉnuafostniciodatĉuntimpcândTatĉlaexistat
fĉrĉaͲLgenerapeFiul,ciƔicĉactuldegenerareesteunact
continuu”. Manualul spune cĉ nu putea fi nicio separare
întreTatĉlƔiFiulpepĉmânt,deoareceaceastaarfiîntrerupt
actul de generare. Astfel, Fiul nu ar fi existat, ceea ce ar fi
însemnat cĉ Tatĉl nu ar fi existat. Deoarece ei sunt una în
esenԑĉ,niciTatĉl,niciFiulnuputeausĉexisteseparaԑiunul
dealtul(AlfredMortimer,CatholicFaithandPractice).Oare
estedemirarecĉpionieriiaurespinsdoctrinaTrinitĉԑii?J.N.
Andrews a spus: „Doctrina aceasta distruge personalitatea
lui Dumnezeu Ɣi a Fiului Sĉu Isus Hristos, Domnul nostru”
(ReviewandHerald,6martie,1855).
ParteaA–TreiPersoane
Dacĉ vrem sĉ apĉrĉm adevĉrul cĉ existĉ trei
Persoane în numele de familie al lui Dumnezeu, ar fi mai
binesĉfolosimnumelebiblicDumnezeire,aƔacumafĉcutͲo
EllenWhiteînmodconsecvent.
Matei28,19nespunesĉbotezĉm„înNumeleTatĉlui,
alFiuluiƔialDuhuluiSfânt”.„Nume”estesingularaiciƔicele
trei care urmeazĉ sunt pe acelaƔi nivel cu un singur nume.
Articolul hotĉrât este folosit pentru toate cele trei fĉpturi.
FiecaredinceiTreiesteDumnezeuƔitotuƔiEisuntunsingur
Dumnezeu.
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În Ioan 14,16, Isus fĉgĉduieƔte cĉ va trimite „un alt
Mângâietor”. Cuvântul „un alt” înseamnĉ acelaƔi fel ca
Hristos,cuunrangegal.
În 2 Corinteni 13,14, citim despre „harul Domnului
Isus Hristos, Ɣi dragostea lui Dumnezeu, Ɣi împĉrtĉƔirea
Sfântului Duh”. Acestea sunt trei daruri de la trei persoane
individuale.
1Petru1,2vorbeƔtedespre„preƔtiinԑaluiDumnezeu
Tatĉl,… sfinԑirea Duhului,… Ɣi stropirea sângelui lui Isus
Hristos”. Aici gĉsim trei funcԑii ale celor trei persoane
individuale.
Spiritul Profetic are numeroase referiri la cele trei
fĉpturi.„Treimariputerialecerului”(Mĉrturii,vol.8,p.254).
„Sunt trei persoane vii ale trioului ceresc” (Evanghelizarea,
p.615). „Cei trei demnitari cereƔti – Dumnezeu, Hristos Ɣi
DuhulSfânt”(Evanghelizarea,p.616).„Celetreiînalteputeri
dincer–Tatĉl,FiulƔiDuhulSfânt”(Evanghelizarea,p.617).
ParteaB–DuhulSfânt
În Scripturĉ, existĉ indicii care aratĉ cĉ Duhul Sfânt
deԑinetrĉsĉturipecarenumaioPersoanĉlepoateavea.
În Efeseni 4,30, El poate fi întristat. În 1 Corinteni
12,11, El „dĉ fiecĉruia în parte, cum voieƔte”. În Fapte
16,6.7,ElîiinterziceluiPavelsĉprediceînAsiaƔiBitinia.În
Fapte 15,28, „SͲa pĉrut nimerit Duhului Sfânt Ɣi nouĉ” sĉ
luĉm o decizie vitalĉ. Observaԑi cĉ Duhul Sfânt are o
personalitatesimilarĉcupersonalitateaapostolilor.ÎnFapte
5,3.4, Anania lͲa minԑit pe „Duhul Sfânt”, iar acest fapt
însemnaaͲLminԑipe„Dumnezeu”.
„Duhul Sfânt, care este tot atât de mult o persoanĉ
precum este Dumnezeu, pĉƔeƔte în aceste locuri”. „Duhul
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Sfânt este o persoanĉ”. „Duhul Sfânt are o personalitate”
(Evanghelizarea,p.616Ͳ617).
TotuƔi, aici trebuie sĉ exercitĉm precauԑie. Scopul
DuhuluiSfântesteaceladeaͲIdescoperipeTatĉlƔiFiul,nu
pe Sine ÎnsuƔi, aƔa cĉ Ɣtim foarte puԑin despre El din
Inspiraԑie.
Fraԑiinuartrebuisĉconsiderecĉesteovirtuteasta
deoparte pentru cĉ nu înԑeleg toate punctele minore exact
înaceeaƔiluminĉ.Dacĉsuntînacordcuprivirelaadevĉrurile
fundamentale, nu ar trebui sĉ facĉ deosebiri Ɣi sĉ intre în
conflict cu privire la lucrurile de micĉ importanԑĉ realĉ. A
insista asupra întrebĉrilor dificile care, în cele din urmĉ, nu
sunt de o importanԑĉ vitalĉ, are o tendinԑĉ directĉ de a
abate mintea de la adevĉrurile care sunt vitale pentru
mântuire. Fraԑii ar trebui sĉ fie foarte modeƔti în a impune
acestesubiectecolaterale,pecareadeseanuleînԑelegnici
ei înƔiƔi, puncte pe care nu le cunosc ca fiind adevĉrate Ɣi
care nu sunt esenԑiale pentru mântuirea lor…. Acolo unde
existĉastfeldedeosebiriprintrevoi,ceicarestauafarĉvor
zice: „Va fi suficient timp pentru ca noi sĉ credem la fel ca
voi,cândveԑiputeafideacordîntrevoiînƔivĉcuprivirelace
anumeconstituieadevĉrul”.„CeirĉiprofitĉdedezbinĉrileƔi
controverseleîntrecreƔtini”….
Unii cautĉ fĉrĉ încetare sĉ fie originali, sĉ scoatĉ în
evidenԑĉ ceva nou Ɣi uimitor, iar ei nu înԑeleg aƔa cum ar
trebui importanԑa pĉstrĉrii unitĉԑii credinԑei în legĉturile
dragostei…. Trebuie sĉ ne rugĉm pentru iluminarea divinĉ,
dar în acelaƔi timp trebuie sĉ fim atenԑi la felul în care
acceptĉm tot ce este denumit o luminĉ nouĉ. Sĉ fim
precauԑi, ca nu cumva, sub deghizarea cĉutĉrii unui adevĉr
nou, Satana sĉ ne abatĉ mintea de la Hristos Ɣi de la
adevĉrurilespecialepentrutimpulacesta.MiͲafostarĉtatcĉ
acestaestemijloculvrĉjmaƔului,pentruadeterminaminԑile
516

sĉ se ocupe cu niƔte puncte obscure Ɣi neimportante, ceva
careîncĉnuestepedeplindescoperit,saunuesteesenԑial
pentrumântuireanoastrĉ.Acestepunctesuntfĉcutesĉfieo
temĉ captivantĉ, „adevĉrul prezent”, în timp ce toate
cercetĉrile Ɣi presupunerile lor slujesc numai pentru a face
subiecteleƔimaiobscuredecâtînainteƔisĉîncurcemintea
unora care ar fi trebuit sĉ caute unitatea prin sfinԑirea
adevĉrului….
[Care este unul dintre aceste subiecte colaterale,
neesenԑiale pentru mântuire?] Natura Duhului Sfânt este o
tainĉ careîncĉ nu a fost descoperitĉ cuclaritate, iar voi nu
veԑificapabilisĉoexplicaԑiniciodatĉ,deoareceDomnulnu
vͲa descoperitͲo. Puteԑi sĉ adunaԑi laolaltĉ pasaje din
Scripturĉ Ɣi sĉ le daԑi propria interpretare, dar aplicarea nu
estecorectĉ….NuesteesenԑialpentruvoisĉƔtiԑiƔisĉfiԑiîn
stare sĉ definiԑi cu exactitate ce este Duhul Sfânt…. Sunt
multetainepecareeunucautsĉleînԑelegsausĉleexplic;
ele sunt prea mari pentru mine Ɣi prea mari pentru voi. Cu
privire la unele dintre punctele acestea, tĉcerea este de
aur….
Mintea ta este neliniƔtitĉ, Ɣi… vei face greƔeala pe
careaufĉcutͲomulԑialԑii,crezândcĉaioluminĉnouĉ,când
înrealitateestedoaronouĉformĉaerorii….Poԑisĉadopԑi
anumiteconcepԑiicuprivirelaScripturĉƔi,cercetândBiblia
înluminaideilortale,poԑisĉadunilaolaltĉun marenumĉr
de texte, declarând cĉ ele înseamnĉ aceasta Ɣi aceea Ɣi
cerânduͲle tuturor sĉ dovedeascĉ faptul cĉ ideile tale sunt
incorecte…. Aici eƔti în pericolul de a abate minԑile de la
adevĉratele subiecte pentru timpul actual…. AƔadar, fratele
meu,noivremƔitrebuiesĉavemadevĉrul,darnuintroduce
idei false ca fiind un adevĉr nou (Manuscript Releases,
vol.14,p.175Ͳ180).
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Eu cred cĉ sfatul acesta se referĉ la toate „noile
lumini”pecarelediscutĉmînacestarticol.
ParteaC–PreexistenԕaluiIsus
CareestedovadacĉIsusnuaavutunînceputîntrͲun
anumitpunctîntimp,sauînaintedetimp?
În Ioan 1,1Ͳ4, gĉsim cĉ Isus nu a fost numai „cu
Dumnezeu”, El „a fost Dumnezeu”. El nu a fost un
Dumnezeu, ci a fost Creatorul tuturor lucrurilor. Principiul
vieԑiieraînEl,iarElnuaprimitviaԑadelanimeni.
ÎnIoan8,58,Isusadeclaratnumele„EuSunt”cafiind
alSĉu.Exod3,14nespunecĉnumelealesalluiDumnezeu
este„EuSunt”.„NumeleluiDumnezeu,descoperitluiMoise
pentruaexprimaideeaprezenԑeiveƔnice,fusesepretinsca
fiindalSĉu[…].ElSeanunԑasecafiindCelexistentprinSine
ÎnsuƔi…, a cĉrui obârƔie se suie pânĉ în vremuri strĉvechi,
pânĉînzileleveƔniciei”(HristosLuminalumii,p.469Ͳ470).
„Pretutindeni în paginile istoriei sfinte, unde sunt
raportatelucrĉrileluiDumnezeucupoporulSĉuales,seaflĉ
urmele arzĉtoare ale Marelui EU SUNT…. Întreaga
comuniune dintre cer Ɣi neamul omenesc cĉzut a avut loc
prinHristos….HristosesteAlfaƔiOmega,CelDintâiƔiCelde
peUrmĉ”(HaruluimitoralluiDumnezeu,p.43).Oriceamciti
despreYahvehînVechiulTestament,citimdespreHristos.În
Isaia40,28,Yahveheste„DumnezeulcelveƔnic”,„Creatorul
careafĉcutmarginilepĉmântului”.
„În Hristos se aflĉ viaԑa originarĉ, neîmprumutatĉ,
nederivatĉ” (Hristos Lumina lumii, p.530). „Hristos este Fiul
preexistent,careexistĉprinSineÎnsuƔi,alluiDumnezeu….El
neasigurĉcĉnuafostniciodatĉuntimpcândElnuSͲaaflat
întrͲopĉrtĉƔiestrânsĉcuDumnezeulcelveƔnic….ElesteFiul
cel veƔnic, Cel care existĉ prin Sine ÎnsuƔi” (Evanghelizarea,
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p.615). „Din veƔnicie, Hristos a fost unit cu Tatĉl” (Bible
Commentary, vol.5, p.1115). „Hristos a fost Dumnezeu prin
esenԑĉ Ɣi în sensul cel mai înalt. El a fost cu Dumnezeu din
veƔnicie”(ReviewandHerald,5aprilie,1906).
PatriarhiƔiprofeԑinespunecĉnumaicinevaegalcu
DumnezeuputeasĉfacĉispĉƔire,cĉnumaiCreatorulputea
sĉͲlrĉscumperepeom.DacĉHristosarfiprimitviaԑĉdela
TatĉlîntrͲunanumitpunctdinveƔnicie;dacĉviaԑaSaafost
împrumutatĉ sau derivatĉ de la Tatĉl; dacĉ El a depins de
Tatĉl pentru existenԑa Sa; dacĉ Tatĉl LͲa numit în
Dumnezeire, atunci Hristos nu a fost existent prin Sine
ÎnsuƔi; El nu a fost Dumnezeu în sensul cel mai înalt; El nu
este veƔnic; Ɣi nu poate sĉ facĉ ispĉƔire pentru neamul
omenesccĉzutƔisĉrĉscumpereomenirea.
Expresia „singurul nĉscut” este o traducere greƔitĉ.
Evrei 11,17 ne spune cĉ Isaac a fost „singurul nĉscut al lui
Avraam”.Înmodclar,aceastaînseamnĉnĉscutînmodunic,
unic în felul lui. Fapte 13,33 ne spune cĉ Hristos a fost
„nĉscut”dinmorԑi.
Este oarecum interesant cĉ Maria de Agreda, o
cĉlugĉriԑĉcatolicĉvizionarĉdinanii1600,aspuscĉCuvântul
a fost conceput prin generarea eternĉ a Tatĉlui. Cu alte
cuvinte, Hristos a fost nĉscut înainte de a fi existat timpul
(The Venerable Mary of Agreda). Probabil concepԑia cĉ
HristosaavutunînceputƔiaprimitviaԑĉdelaTatĉlesteîn
realitateopoziԑiecatolicĉ.
ParteaD–NaturĉƔifuncԕie
Iatĉ o sugestie pentru a pĉstra subiectul acesta în
echilibru Ɣi pentru a rezolva unele contradicԑii aparente.
Natura Dumnezeirii nu este o temĉ centralĉ în Scripturĉ.
Acoloundeestediscutatĉ,suntdescoperitetreifiinԑeegale,
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toate existând din veƔnicie, una în scop Ɣi gândire în
modalitĉԑiimposibilepentrufiinԑelecreate.
Subiectul central în Scripturĉ este funcԑia
Dumnezeirii. Aceasta este descrisĉ întotdeauna în ordine
descendentĉdinpunctdevederealrangului,delaTatĉl,la
Fiul, la Duhul Sfânt. Aceasta este modalitatea în care
Dumnezeireavreacafiinԑelecreatesĉoabordeze.Tatĉleste
autoritatea supremĉ; Fiul este reprezentantul vizibil pentru
fiinԑelecreate;Duhulesteprezenԑainvizibilĉcutoatefiinԑele
create.
Tatĉlchiaratrebuitsĉleexpliceîngerilordeosebirea
dintre Hristos Ɣi Lucifer, deoarece ambii au avut funcԑii
similare. Dacĉ acest fapt putea fi înԑeles greƔit în cer, este
uƔorsĉnedĉmseamadeceavemproblemecuînԑelegerea
Dumnezeirii.
Hristos îndreaptĉ întotdeauna atenԑia spre Tatĉl. El
preia un rol secundar. Duhul îndreaptĉ întotdeauna atenԑia
spre Tatĉl Ɣi Fiul. El este aproape invizibil majoritatea
timpului.
MembriiDumnezeiriisuntegaliînnaturĉƔiatribute,
darnusuntegaliînfuncԑieƔirang,atuncicândSeraporteazĉ
lafiinԑelecreate.
ParteaE–Istoriaadventistĉ
DumnezeireaaalessĉSedescoperetreptatneamului
omenesc. Se pare cĉ acest fapt nu a fost unul din punctele
crucialepentrurĉscumpĉrareaomenirii.
ÎnVechiulTestament,Yahvehafostnumelepersonal
alluiDumnezeu.NumeleafostinterschimbabilîntreTatĉlƔi
Fiul.Duhulnuafostcunoscut.Existauindiciidepluralitateîn
Dumnezeire,daraccentulafostpeDumnezeu–Yahveh.
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ÎnNoul Testament,Hristosafostdescoperitcafiind
Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a
fostdescoperitcafiindMângâietorul,Apĉrĉtorul.Accentula
fost pus asupra a trei Fiinԑe întrͲun singur Dumnezeu, în
ordine descendentĉ, din punct de vedere al rangului Ɣi
funcԑiei,delaTatĉl,laFiul,laDuhulSfânt.
AdventiƔtiitimpuriiaufostpreocupaԑidesanctuarƔi
cele2300dezile,Bibliemaipresusdetradiԑie,Sabatulzileia
Ɣaptea,Ɣinuaavutlocmultstudiusaudescoperirecuprivire
laTrinitate.
Concepԑia despre Trinitate de la începutul anilor
1800 a fost un amestec de Biblie, filozofie medievalĉ Ɣi
concilii ale bisericii timpurii. The Christian Connection, o
organizaԑieprotestantĉ,atrasconcluziacĉTrinitateaafosto
doctrinĉcatolicĉƔinebiblicĉ.JosephBatesƔiJamesWhiteau
fost asociaԑi cu Christian Connection. Din cauzĉ cĉ doctrina
Trinitĉԑii pĉrea a face în aƔa fel, încât Tatĉl Ɣi Fiul sĉ fie
identici,aceastaafostrespinsĉdepionieriinoƔtri.
Dumnezeu a pĉrut a fi mulԑumit sĉ lase lucrurile în
felulacesta,pânĉîndeceniul1890,timpulcândurmasĉfie
alcĉtuitĉultimageneraԑie.
EllenWhiteseaflaînAustralia,cândafostvizitatĉde
W.W. Prescott. El a dezvoltat un stil nou de evanghelizare,
bazat pe neprihĉnirea prin credinԑĉ Ɣi caracterul lui
Dumnezeu (mesajul de la 1888). El a petrecut timp
colaborând cu Ellen White Ɣi a început sĉ punĉ sub semnul
întrebĉriiînvĉԑĉturapionierilordespredivinitatealuiHristos
ƔiDumnezeire.A.G.Daniellsasusԑinutaceastĉnouĉdirecԑie.
În acelaƔi timp, Ellen White pregĉtea cartea Hristos Lumina
lumii, în care sͲa exprimat întrͲo modalitate clar diferitĉ de
aceeaapionierilorcuprivirelapreexistenԑaluiHristos.
M.L. Andreasen tocmai devenise adventist cu patru
aniînainte.ElaspusulteriorcĉuniiconducĉtorisͲauîndoit
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cĉ Ellen White scrisese cu adevĉrat cuvintele: „originarĉ,
neîmprumutatĉ, nederivatĉ”. În 1902, el a fĉcut o cĉlĉtorie
specialĉînCaliforniapentruacercetaacestfaptpentrusine
Ɣi a gĉsit aceste declaraԑii scrise de mâna ei. Datoritĉ
influenԑei ei Ɣi a noilor studii cu privire la Dumnezeire,
teologiaadventistĉcuprivirelaDumnezeirealuatodirecԑie
diferitĉdeaceeaaunoradintrepionieri.
DecesͲaîntâmplatacestlucruaƔadetârziuînistoria
adventistĉ? În aparenԑĉ, Dumnezeu a avut o ordine a
prioritĉԑilorînintroducereaadevĉruluiînnouabisericĉ.Ela
introdus lucrarea de publicaԑii în deceniul 1840, organizaԑia
bisericiiîndeceniul1850,reformasĉnĉtĉԑiiîndeceniul1860
Ɣi neprihĉnirea prin credinԑĉ în deceniul 1880. Dumnezeua
introdus în etape noul adevĉr, pentru a pĉstra unitatea
bisericii. A cunoaƔte caracterul lui Dumnezeu avea o
prioritatemaimaredecâtacunoaƔtenaturaluiDumnezeu.
Acum, unii susԑin o întoarcere la poziԑia antiͲ
Trinitarianĉ a pionierilor. Aspectul cel mai periculos al
acestui fapt este întrebarea ridicatĉ de susԑinĉtorul lui
principal.AscrisEllenWhitecuadevĉrattotcesͲapublicat
subnumeleei?Oridecâteorigĉsimînscrierileeicevacare
contrazicepĉrerilenoastre,gĉsimƔiniƔtemotiveacceptabile
pentrualĉsadeoparteacellucru.Acestaestemiezulînaltei
critici. Înalta criticĉ anuleazĉ scrierile ei, deoarece pĉrerile
noastre sunt prioritare faԑĉ de Inspiraԑie. Aceasta este
esenԑabisericilorBabilonului.Opersoanĉacomentat:„Ellen
G. White a fost inspiratĉ de Dumnezeu în aproape toate
scrierileei,darfieea,fiealtcinevaaîncurcatscrierileei”.În
acest caz, fiecareeste liber sĉ aleagĉ orice se potriveƔte cu
pĉrerilelui.
ProbabilcĉpânĉƔiadventiƔtiiconservatorivortrebui
sĉ aleagĉ între autoritatea lui Dumnezeu Ɣi autoritatea
oamenilor.
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Dublaaplicaԕieaprofeԕiilor
Suntem cu peste o sutĉ de ani întârziere faԑĉ de
timpul când Domnul a vrut în mod clar sĉ ÎƔi ia poporul
acasĉ, adicĉ în timpul vieԑii acelora care au experimentat
personal redeƔteptĉrile din deceniul 1840. Ei au cunoscut
bine temeliile Ɣi pietrele de hotar ale adventismului. Dar
acum au murit cu toԑii, inclusiv vocea profeticĉ, iar noi
cĉutĉm continuu unele motive pentru o astfel de amânare
dureroasĉƔistânjenitoare.
De la data când temelia acesteimiƔcĉri a fost gĉsitĉ
încĉrԑileDanielƔiApocalipsa,noineͲamîntorsmereuînapoi
laacestecĉrԑipentruagĉsiexplicaԑiipentruîntârziere.Unii
credcĉamfolositometodĉgreƔitĉdeinterpretareaacestor
cĉrԑi;cĉometodĉmaibunĉnevafaceînstaresĉpregĉtim
caleareveniriiluiHristos.
Un scriitor sugereazĉ cĉ trebuie sĉ „cunoaƔtem
timpul”,expresieprincareelnusereferĉladataveniriilui
Hristos, ci la o serie de evenimente care conduc la venirea
Sa. El crede cĉ Parabolele Domnului Hristos, p.127 („În
fiecareveacvaavealoconouĉdezvoltareaadevĉrului”)se
referĉ la lumina specialĉ pentru poporul lui Dumnezeu, pe
mĉsurĉ ce se apropie de evenimentele finale ale istoriei
pĉmântului.
Aajunscevapopularsĉsesusԑinĉoaplicaԑiedublĉa
profeԑiei din Daniel Ɣi Apocalipsa, deoarece Matei 24
prezintĉ un exemplu clar de dublĉ împlinire cu privire la
IerusalimƔilasfârƔitullumii.SesugereazĉcĉprincipiulziͲan
sͲaaplicatpânĉla1844,dardupĉ1844seaplicĉprincipiulziͲ
zi. Deoarece abordarea istoricĉ nu a reuƔit sĉ producĉ
redeƔteptareaploiitârzii,avemnevoiedeonouĉmetodĉde
interpretareaprofeԑiilor.
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Încĉodatĉ,labazaacestorîncercĉridereinterpretare
a profeԑiei se aflĉ un adevĉr. Istoria se va repeta în timpul
sfârƔitului.EvenimenteledinEvulMediu,careauavutnevoie
desecole,vorficomprimateîntrͲoperioadĉscurtĉ,întimpul
sfârƔitului. De asemenea, în Daniel Ɣi Apocalipsa se aflĉ
câteva capitole care nu au beneficiat de multĉ iluminare
inspiratĉprinSpiritulProfeԑiei.Noiamfĉcuttotceamputut
mai bine pentru a înԑelege peceԑile Ɣi trâmbiԑele fĉrĉ mult
ajutor inspirat Ɣi, probabil, nu am ajuns la adâncimile
împliniriilor.
Îngrijorarea mea este legatĉ de acele profeԑii din
Daniel Ɣi Apocalipsa care au avut parte de împliniri clare în
istorie,daracumprimescoadouaaplicaԑie,maiimportantĉ,
în viitor, prin reinterpretarea profeԑiilor în care sͲa aplicat
principiulanͲzi,aplicândprincipiulziͲziînviitor.
Daniel2,36spunecĉ„acumîivomspuneƔitâlcuirea
înaintea împĉratului”. În Daniel 7,16, cel care a stat acolo
„miͲavorbitƔimileͲatâlcuitastfel”,iarînversetul28seaflĉ
comentariul: „Aici sͲau sfârƔit cuvintele”. În Daniel 8,16 se
aflĉ porunca: „Gavrile, tâlcuieƔteͲi vedenia aceasta”. În
Daniel 9,23, lui Daniel i se spune sĉ „înԑeleagĉ vedenia”. În
aceste capitole, Dumnezeu iͲa dat lui Daniel atât viziunea,
cât Ɣi interpretarea, aƔa încât sĉ nu fie nicio înԑelegere
greƔitĉ. Niciunde în Daniel sau Apocalipsa nu se aflĉ vreo
aluzie cĉ aceasta a fost doar o împlinire preliminarĉ, iar
împlinirea adevĉratĉ va avea loc în timpul nostru. Niciunde
înnumeroaseleeiviziuni,EllenWhitenuasugeratcĉexistĉ
o împlinire dublĉ. Ea nu spune nimic despre Irak, Iran,
Statele Unite, sau Rusia ca fiind adevĉratele împliniri ale
fiarelordinDaniel.
DeƔiexistĉcâtevaîmpliniridubleînprofeԑiileclasice
(Ioel, Isaia, Matei, etc.), nu este niciun astfel de indiciu în
profeԑiile apocaliptice din Daniel Ɣi Apocalipsa. Pentru
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siguranԑa noastrĉ, un principiu important este acela cĉ o
împlinire dublĉ are nevoie de o confirmare inspiratĉ
ulterioarĉ.
Esteimportantdeobservatcĉstrigĉtulcuglastarear
fi putut sĉ înceapĉ dupĉ 1888, dacĉ solia neprihĉnirii lui
Hristos ar fi fost acceptatĉ. Ellen White nu spune nimic
desprenevoiasaudespreacceptareauneimetodenoisaua
uneiinterpretĉrinoialuiDanielƔiApocalipsa.Eaaadresat
multe recomandĉri cu privire la cartea lui Uriah Smith,
spunând cĉ volumul conԑinea luminĉ Ɣi adevĉr. Aceasta nu
înseamnĉcĉfiecaredetaliuestecorect,cicĉafostfolositĉo
metodĉ temeinicĉ. Faptul cĉ istoria se va repeta nu
înseamnĉcĉprofeԑiasevarepeta.
Profeԑiilecuprivirelatimpcaresuntaplicatecelmai
adesea la viitor sunt cele de 1260, 1290 Ɣi 1335 de zile. Se
afirmĉ cĉ Apocalipsa 13,3.5 dovedeƔte cĉ cele 1260 de zile
trebuie sĉ înceapĉ dupĉ ce rana de moarte este vindecatĉ,
deoarece în versetul 3 rana este vindecatĉ iar fiara are
puteretimpde42delunidupĉaceea.Interpretareaaceasta
sebazeazĉpepresupunereafalsĉcĉApocalipsa13prezintĉ
oordinecronologicĉ.Înversetul11,fiaraadouaaparedupĉ
ceranademoarteestevindecatĉƔidupĉcele42deluni.În
acest caz, fiara a doua nu poate fi Statele Unite, ceea ce
constituieocontradicԑiechiaradeclaraԑiilorfoarteclareale
SpirituluiProfetic.
Poziԑia lui Ellen White este clarĉ: „Poziԑia noastrĉ a
fost una de aƔteptare Ɣi veghere, fĉrĉ nicio proclamare a
unor date care vor interveni între încheierea perioadelor
profetice în 1844 Ɣi timpul venirii Domnului nostru”
(Manuscript Releases, vol.10, p.269Ͳ270). Toate perioadele
profeticesͲauîncheiatîn1844,fĉrĉnicioproclamareaunor
dateîntre1844ƔivenirealuiHristos.
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Unadventistfuturistacomentat:„Abordareaistoricĉ
neͲafostdefolosîntrecut,darasemeneacaruluitrasdecai,
nu se mai potriveƔte nevoilor noastre…. Asemenea, carului
tras de cai, aceasta nu mai este relevantĉ”. Înseamnĉ cĉ
volumul scris de Uriah Smith, despre care Ellen White leͲa
spustinerilorsĉfacĉtotcepotspreaͲlvindeƔidesprecarea
spuscĉartrebuisĉfiestudiatcuatenԑiedecĉtrestudenԑii
dinƔcolilenoastrenumaiesterelevant,cândestecomparat
cuînԑelepciuneanoastrĉsuperioarĉ.
Au loc multe discuԑii cu privire la cele 1290 Ɣi cele
1335 de zile din Daniel 12. Ellen White a fĉcut o declaraԑie
enigmaticĉ,adresatĉuneipersoaneîn1850.„NoiiͲamspus
uneledintregreƔelileluidintrecut,Ɣianumecĉcele1335de
zilesͲauîncheiat,ƔiuneledintrenumeroaseleluigreƔelidin
prezent” (Manuscript Releases, vol.5, p.203). A vrut ea sĉ
spunĉcĉunadintregreƔelileluiafostaceeacĉcele1335de
zileseîncheiaserĉ,sauavrutsĉͲispunĉcĉcele1335dezile
se încheiaserĉ? Cheia dezlegĉrii acestei probleme
gramaticale este declaraԑia ei cĉ „noi”, însemnând James Ɣi
Ellen,iͲamspus.CeacrezutJamesdespresubiectulacesta?
„Dovezilearatĉînmodconvingĉtorcĉcele1335dezilesͲau
încheiatodatĉcucele2300,cuStrigĉtuldelaMiezulnopԑii,
în 1844” (Review and Herald, 29 ianuarie, 1857). Nu existĉ
nicioƔansĉcaJamessĉfispuscĉeraogreƔealĉacredecĉ
cele1335dezileseîncheiaserĉ.
În Daniel 12, cuvintele cheie din capitol sunt
„necurmatul(jertfanecurmatĉ),înlĉturat,urâciune,pustiire,
aƔezat”. În Daniel 11,31, apar aceleaƔi cuvinte cheie:
„înlĉturat, necurmat (jertfa necurmatĉ), locaƔ (acelaƔi ca
aƔezat),urâciune,pustiire”.Daniel11,32Ͳ35descriedomnia
papalĉdin538Ͳ1798.Caurmare,dovezilelingvisticearatĉce
cele 1290 de zile din Daniel 12 descriu aceeaƔi perioadĉ ca
526

Daniel 11,31Ͳ35. Cele 1260 Ɣi 2300 zile ne spun când va
începesĉfierĉsturnatĉurâciuneapustiirii.
„Poporul nu va avea un alt mesaj despre o data
precisĉ. Dupĉ aceastĉ perioadĉ, care se întinde între 1842Ͳ
1844,nupoatefiniciourmĉrireprecisĉatimpuluiprofetic.
Calculul cel mai lung ajunge pânĉ în toamna anului 1844”
(Bible Commentary, vol.7, p.971). Aici, „timpul profetic” nu
înseamnĉ doar timpul calculat pe baza principiului un an
pentru o zi, ci „un timp precis”, cu puncte de început Ɣi
sfârƔit.Dupĉ1884numaiarelocuncalculaltimpului.
În 1896, Ellen White iͲa scris lui John Bell douĉ
mesajecaresuntfoarteinstructivepentrunoiastĉzi.
Nu am fost în stare sĉ dorm pânĉ dupĉ ora unu Ɣi
jumĉtate. Îi vesteam fratelui John Bell un mesaj pe care
Domnul mi lͲa dat pentru el. Concepԑiile ciudate pe care le
susԑineelsuntunamestecdeadevĉrƔifalsitate….Întrecut,
au venit unii Ɣi alԑii care, în studiul Bibliei, au crezut cĉ au
descoperitomareluminĉƔiteoriinoi,daracesteanuaufost
corecte….UniivorluaadevĉrulaplicabillatimpullorƔiîlvor
plasa în viitor. Evenimentele din Ɣirul profeԑiei, care ƔiͲau
avutîmplinireacumulttimpînainte,suntconsiderateafiîn
viitor….
[John Bell plasa în viitor adevĉrata împlinire a celor
treisoliiîngereƔti.]DinluminapecareDomnulabinevoitsĉ
miͲo dea, tu eƔti în pericolul de a face aceeaƔi lucrare,
prezentânduͲlealtoraadevĉruricareƔiͲauavutloculƔiƔiͲau
îndeplinit lucrarea specialĉ pentru timpul acela, în istoria
credinԑeipoporuluiluiDumnezeu.TurecunoƔtiacestefapte
aleistorieiBiblieicafiindadevĉrate,darleapliciînviitor.Ele
încĉsuntvalabileînloculcuvenitlor,înlanԑulevenimentelor
careneͲaufĉcutsĉfimpoporuldeastĉzi,Ɣiacestaestefelul
în care trebuie sĉ le fie prezentate celor care sunt în
întunericulideilorfalse….
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Tu Ɣi alԑii dintre fraԑii noƔtri trebuie sĉ acceptaԑi
adevĉrul aƔa cum Dumnezeu li lͲa dat cercetĉtorilor
profeԑiilor Sale…. Din cuvântĉrile Ɣi scrierile lor, adevĉrul a
ajunsîntoatepĉrԑilelumiicurazestrĉlucitoareƔicalde,iar
ceeaceafostpentrueiunadevĉrcrucial,…esteunadevĉr
crucialpentrutoԑiceicĉroraleesteproclamatacestmesaj….
DarceicaresͲauapucatsĉstudiezeteoriinoi,aucombinat
adevĉrul Ɣi ideile false…. În conformitate cu lumina pe care
DumnezeumiͲadatͲo, tueƔtipeaceeaƔicale.Ceeaceԑise
pare a fi un lanԑ al adevĉrului, în anumite privinԑe, aƔazĉ
greƔit profeԑiile Ɣi combateceeaceDumnezeua descoperit
cafiindadevĉrul….„Nuvamaifiniciozĉbavĉ”(Nuvamaifi
timp – versiunea englezĉ; Apocalipsa 10,6). Acest mesaj
anunԑĉ sfârƔitul perioadelor profetice…. Domnul nu va
conduce acum minԑile sĉ lase deoparte adevĉrul pe care
Duhul Sfânt iͲa îndemnat pe slujitorii Sĉi sĉͲl proclame în
trecut.(ManuscriptReleases,vol.17,p.1Ͳ12).
Rezultatul acestei Mĉrturii a fost descris de A.G.
Daniels. „John a adoptat o poziԑie splendidĉ în legĉturĉ cu
mĉrturiacuprivirelacartealui.ElƔiͲalĉsatdeopartetoate
concepԑiilegreƔite,iaracumseaflĉînpoziԑiaceamaibunĉ
încareîlcunosc”(ArthurWhite,TheAustralianYears,p.274Ͳ
275).Câtdeîncurajatorarfi,dacĉfuturiƔtiidinzilelenoastre
aracceptaacelaƔisfat.
Amvĉzutunelerezultatealeîncercĉrilormodernede
areinterpretaDanielƔiApocalipsa.Suntmultespeculaԑii.Cu
greu pot doi interpreԑi sĉ fie de acord cu semnificaԑia
simbolurilor. În centrul atenԑiei sunt evenimente, date Ɣi
papi,maidegrabĉdecâtocercetareainimiiƔiprimireaploii
târzii. Este o formĉ subtilĉ de stabilire de date pentru
revenirealuiHristos.(Dacĉceasurileîncepsĉbatĉodatĉcu
legile duminicale Ɣi înceteazĉ la învierea specialĉ, care are
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loccupuԑintimpînaintedeADouaVenire,atunci,lalegea
duminicalĉvomƔtidataaproximativĉareveniriiluiHristos.)
Probabil cĉ trebuie sĉ ne întoarcem la metoda
istoricĉ de interpretare a profeԑiei, care a fost aƔa de
folositoarepentrupionieriinoƔtri.
Zileledesĉrbĉtoare
În deceniul trecut, am primit un mare numĉr de
articole, scrisori deschise Ɣi broƔuri cu privire la o singurĉ
temĉ–necesitateadearespectasĉrbĉtorilenaԑionaledate
evreilor, împreunĉ cu zilele de sabat aflate în legĉturĉ cu
acelesĉrbĉtori.Înultimiitreiani,aceastĉmiƔcareaajunsla
un punct culminant printre cei care se pregĉtesc serios
pentruevenimentelefinale.
SͲa scris Ɣi vorbit mult despre acest subiect Ɣi ar fi
imposibil de cuprins totul întrͲun articol scurt. Existĉ o
cantitate destul de mare de material tehnic, bazat pe
folosirea limbii Ɣi practicile istorice. În acest articol, mĉ voi
referi la aspectele principale, aƔa încât sĉ poatĉ fi luate
deciziiîncunoƔtinԑĉdecauzĉ.
La fel ca în subiectele noastre precedente, la baza
afirmaԑiilor cu privire la zilele de sĉrbĉtoare se aflĉ un
adevĉr. Dumnezeu iͲa dat lui Israel o succesiune minunatĉ
de rânduieli ce trebuiau respectate pe întregul parcurs al
anuluipentruaͲiînvĉԑalecԑiiimportantecuprivirelaPlanul
deMântuire,îndeosebicuprivirelafelulîncareDumnezeu
trata marea luptĉ. În fiecare an, Israel trebuie sĉ repete
aceste lecԑii, aƔa încât fiecare nouĉ generaԑie sĉ înԑeleagĉ
subiecteleprincipalealemariilupteƔitorԑaadevĉruluisĉfie
transmisĉmaideparte.Aceastaafostometodĉremarcabilĉ
de educare a poporului lui Dumnezeu. TotuƔi, din cauza
apostazieidinbisericacreƔtinĉƔiaanimozitĉԑiifaԑĉdetotce
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eraiudaic,acesterânduieliaufostuitatecompletƔiaufost
înlocuite cu Crĉciunul, PaƔtele Ɣi chiar cu Halloween. Dacĉ
creƔtinii ƔiͲar fi adus aminte de sĉrbĉtorile evreieƔti, leͲar fi
fostuƔorsĉînԑeleagĉaspecteledublealeispĉƔirii,motivele
pentruojudecatĉfinalĉƔinoualucraresĉvârƔitĉdeHristos
începând din 1844. Dacĉ adventiƔtii de ziua a Ɣaptea ar fi
studiatmaiatentsĉrbĉtorile,nuamfiacumîntrͲoastfelde
confuziecuprivirelaneprihĉnireaprincredinԑĉ,judecatĉƔi
scopulultimeigeneraԑii.SĉrbĉtorileaufostƔisuntunmijloc
impresionantdeeducareapoporuluiluiDumnezeuƔipotfi
foartefolositoareînzilelenoastre.
TotuƔi, sĉ nu facem nicio confuzie. Cei care
promoveazĉsĉrbĉtorileînzilelenoastrespunmultmaimult
deatât,iareumĉreferaicilaacestenoiafirmaԑii.Încelece
urmeazĉ se aflĉ câteva comentarii cu privire la sĉrbĉtori.
„CeicarevorajungepânĉlasfârƔitƔivorfistrĉmutaԑiîncer
vor prezenta legile Ɣi poruncile”. „Legea este constituitĉ de
Cele Zece Porunci Ɣi de legi…. Aceasta de asemenea este o
învĉԑĉturĉ fundamentalĉ pe care cei 144000 trebuie sĉ o
adopte,dacĉvorsĉvesteascĉsoliastrigĉtuluicuglastare”.
„Antediluvienii au fost nimiciԑi pentru cĉ nu au respectat
legile, iar acesta va fi factorul final care va aduce nimicirea
finalĉ asupra omenirii”. „Cei 144000 vor prezenta legile în
zileledinurmĉ[…].Mesajulcuprivirelalegi[…]esteînsĉƔi
inimamesajuluivestitînsoliastrigĉtuluicuglastarepentru
lume”.
Deoarece sĉrbĉtorile sunt o parte a legilor, ni se
spunecĉnumaipĉzitoriisĉrbĉtorilorvorfistrĉmutaԑiîncer;
cĉpĉzireasĉrbĉtorilorestenecesarĉpentruafacepartedin
cei144000;cĉzileledesĉrbĉtoaresuntinimamesajuluifinal
pentrulume.Aceastaestemultmaimultdecâtometodĉde
educare.Adevenittestulfinalprincarecei144000vorprimi
sigiliulluiDumnezeu.
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Vom examina doisprezece aspecte problematice cu
privire la sĉrbĉtorile Ɣi legile din perioada Vechiului
Testament.
1. Se afirmĉ cĉ sĉrbĉtorile au fost o parte a
sanctuaruluicerescînaintedecĉderealuiLuciferƔicĉaufost
oparteacreaԑiuniiacestuipĉmântînaintedepĉcat.Aceastĉ
afirmaԑie este bazatĉ pe cuvântul ebraic mo‘ed. Cuvântul
acestapoateaveaoseriedesemnificaԑii,cumarfi„întâlnire
planificatĉ,festival,adunare,congregaԑie,datĉprestabilitĉ”.
Este total nepotrivit sĉ presupunem cĉ oriunde este folosit
cuvântul mo‘ed, acesta se referĉ la sĉrbĉtori. Semnificaԑia
variazĉ în funcԑie de context Ɣi de subiectul discutat. În
Plângeri 1,15, cuvântul se referĉ la o adunare a vrĉjmaƔilor
luiIsrael.ÎnNumeri14,10,cuvântulsereferĉlaoadunarea
lui Israel, care a încercat sĉͲi omoare cu pietre pe Caleb Ɣi
Iosua.
Se afirmĉ cĉ, deoarece Planul de Mântuire a fost
fĉcut de la întemeierea lumii, iar sĉrbĉtorile sunt o
descoperire a Planului de Mântuire, ca urmare, sĉrbĉtorile
aufoststabilitelaCreaԑiune.Aceastaesteodeducԑielogicĉ
interesantĉ, dar existĉ o problemĉ. Nu existĉ nicio dovadĉ
inspiratĉcaresĉsusԑinĉcĉsĉrbĉtorileauexistatînaintede
Sinai. Cuvântul mo’ed nu poate fi folosit pentru a dovedi
existenԑa lor. PaƔtele a început odatĉ cu plaga a zecea, în
Egipt,iarscopulluiafostaceladeacomemoraeliberarealui
Israeldinrobie.ZiuaIspĉƔiriiaînceputodatĉcuciclulanual,
în legĉturĉ cu tabernacolul Ɣi marele preot. Sĉrbĉtoarea
corturiloraindicatspreodihnaizraeliԑilorînCanaan,dupĉce
vrĉjmaƔii lor au fost nimiciԑi. Toate sĉrbĉtorile au fost în
legĉturĉcupoporulevreualesdupĉSinai,Ɣinuexistĉnicio
dovadĉpentruexistenԑalorînaintedeMoise.
2. Multe declaraԑii pentru a dovedi respectarea
sĉrbĉtorilor sunt citate din scrierile lui Ellen White. „În
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acesteziledinurmĉ,arelocochemaredincercarevĉinvitĉ
sĉpĉziԑiporuncileƔilegileDomnului”(2ST,p.184).„Voipune
Duhul Meu în voi Ɣi vĉ voi face sĉ pĉziԑi legile Mele” (5RH,
p.83). Cea mai renumitĉ declaraԑie se aflĉ în Review and
Herald,6mai,1875.
„Caoconsecinԑĉapĉcĉtuiriicontinue,legeamoralĉa
fostrepetatĉcuograndoareuimitoaredepeSinai.Domnul
Hristos iͲa dat lui Moise reguli religioase care trebuiau sĉ
conducĉ viaԑa de zi cu zi. Aceste legi au fost date în mod
explicit pentru a însoԑi Cele Zece Porunci. Ele nu au fost
tipuri Ɣi umbre care urmau sĉ treacĉ odatĉ cu moartea lui
Hristos. Ele trebuiau sĉ fie obligatorii pentru oamenii din
fiecareveac,atâtavremecâtvafitimpul.Acesteporunciau
fostîntĉriteprinputerealegiimorale,iareleauexplicatcu
claritateƔiînmodprecisacealege….[Vĉrugĉmsĉobservaԑi
cĉlegeamoralĉafostrepetatĉdepeSinaiƔicĉlegileaufost
dateluiMoiseladataaceea].
„Legile Ɣi poruncile, care precizeazĉ datoria omului
faԑĉ de semenii lui, au fost pline de învĉԑĉturi importante,
definind Ɣi simplificând principiile legii morale, în scopul
spoririicunoƔtinԑeireligioaseƔialpĉstrĉriipoporuluialesal
lui Dumnezeu ca popor deosebit Ɣi separat de naԑiunile
idolatre.Legilecuprivirelacĉsĉtorie,moƔteniriƔidreptatea
strictĉînrelaԑiiledintresemeniaufostspecificeƔicontrare
obiceiurilor Ɣi comportamentului altor naԑiuni Ɣi au fost
alcĉtuite de Dumnezeu pentru aͲbi pĉstra poporul separat
dealtenaԑiuni.Acesteaaufostnecesarepentruaîmpiedica
pe poporul lui Dumnezeu sĉ ajungĉ asemenea altor naԑiuni
carenuÎliubeaupeDumnezeuƔinusetemeaudeElƔisunt
la fel de necesare pentru acest veac imoral, când cĉlcarea
Legii lui Dumnezeu predominĉ Ɣi idolatria existĉ întrͲo
mĉsurĉîngrozitoare.DacĉIsraeluldinvechimeaavutnevoie
deastfeldemĉsuridesiguranԑĉ,noiavemnevoiedeelemai
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mult, pentru a ne feri sĉ fim confundaԑi întru totul cu
cĉlcĉtorii Legii lui Dumnezeu. Inima oamenilor este aƔa de
înclinatĉ sĉse îndepĉrteze de Dumnezeu, încât este nevoie
derestricԑiiƔidisciplinĉ”.
În articolul complet din care este luat acest pasaj,
EllenWhiteprezintĉlegeamoralĉînprimeledouĉparagrafe.
Apoi, ea prezintĉ legea ceremonialĉ Ɣi scoate în evidenԑĉ
faptul cĉ aceasta este deosebitĉ de legea moralĉ. Dupĉ
aceea, ea descrie o a treia categorie de legi – legile Ɣi
poruncile.Eanespunecĉacesteanusuntniciopartealegii
morale,niciopartealegiiceremoniale.Eleauoexplicaԑie,o
aplicaԑieƔiorelaԑieobligatorieculegeamoralĉ.Eletrebuiau
sĉ conducĉ viaԑa de zi cu zi. Ele aveau scopul de a proteja
viaԑa.EleprecizeazĉdatoriaomuluifaԑĉdeDumnezeuƔifaԑĉ
de semeni. Ele definesc Ɣi simplificĉ principiile legii morale.
Ele se aplicau la cĉsĉtorie, moƔteniri, corectitudinea în
afaceri. Ele trebuiau sĉͲi împiedice pe oameni sĉ urmeze
obiceiurilealtornaԑiuni.Eleurmauafiobligatoriipentrutoԑi
oamenii din toate veacurile, atâta vreme cât va exista
timpul.EllenWhitevorbeƔtefoarteprecisdespreconԑinutul
acestor legi Ɣi este important sĉ observĉm cĉ ea nu a spus
absolutnimicdespreceletreisĉrbĉtoriîncadrulcĉroratoԑi
bĉrbaԑiievreitrebuiausĉvinĉlatabernacol.EllenWhitenu
faceniciundelegĉturaîntrelegiƔisĉrbĉtori.Aceastaesteo
deducԑieinterpretativĉfĉcutĉdeuniidinzilelenoastre.
ÎnGeneza26,5,sespunecĉAvraamapĉzitporuncile,
legileƔiorânduirile.ÎnafarĉdeprincipiileCelorZecePorunci,
singurelelegiƔiporunciprecizatecuclaritateîntimpulacela
au fost jertfele, zeciuirea Ɣi circumciziunea. Nu existĉ nicio
aluzielarespectareasĉrbĉtorilorîntimpulluiAvraam.
Sĉ aruncĉm o privire rapidĉ asupra celorlalte legi Ɣi
porunci.ÎnLeviticul7,34,preoԑiitrebuiausĉprimeascĉpĉrԑi
dinanimalelejertfite,pentruîntreԑinerealor.ÎnExod30,19Ͳ
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21, preoԑii trebuiau sĉ îƔi spele mâinile Ɣi picioarele, când
intrau în tabernacol. În Leviticul 19,27.37, bĉrbaԑii nu
trebuiau sĉͲƔi taie colԑurile bĉrbii. În Numeri 15,38.39,
oamenii trebuiau sĉ poarte o panglicĉ albastrĉ cusutĉ pe
poalele hainelor lor. Exod 21 reglementeazĉ instituԑia
sclaviei. Acestea au fost toate legile Domnului. Aceste legi
erauunsubsetallegiimorale.LegeamoralĉesteveƔnicĉ,în
timp ce aceste legi au început la Sinai, iar detaliile lor
specificesͲauîncheiatodatĉcuîncetareateocraԑiei.Singura
concluzie posibilĉ este cĉ, aici, nu ni se cere sĉ respectĉm
poruncilespecifice,cisĉcĉutĉmprincipiileaflatedincolode
porunci, care sunt obligatorii atât cât va exista timpul.
ConcluziaaceastaartrebuisĉfieaplicatĉînaceeaƔimĉsurĉ
cu privire la sĉrbĉtori. Noi ar trebui sĉ cĉutĉm principiile
aflateînspateleporuncilorspecificecuprivirelasĉrbĉtoriƔi
sĉ învĉԑĉm lecԑiile oferite de sĉrbĉtori, practicând acele
principii.
3. Ellen White a declarat: „Ar fi bine sĉ avem o
sĉrbĉtoare a corturilor” (Review and Herald, 17 noiembrie,
1885).„OaresĉnuneadunĉmnoitoateforԑelelaolaltĉƔisĉ
venim la sĉrbĉtoarea corturilor?.. […] Prin urmare, veniԑi la
adunarea de tabĉrĉ, chiar dacĉ veԑi fi nevoiԑi sĉ faceԑi un
sacrificiu”(BibleEcho,8decembrie,1893).Easereferealao
adunare de tabĉrĉ din decembrie (nu din toamnĉ) Ɣi o
denumea sĉrbĉtoarea corturilor. Nu a fost un eveniment
comemorativ,ciunefortdeevanghelizare.Cuoaltĉocazie,
ea a spus: „AƔadar, de aici înainte, viaԑa voastrĉ sĉ fie o
continuĉ sĉrbĉtoare a corturilor, o continuĉ jertfĉ de
mulԑumire” (Manuscript Releases, vol.18, p.270). James
White a scris despre o anumitĉ sĉrbĉtoare de tabĉrĉ,
„Aceste sĉrbĉtori anuale ale corturilor sunt adunĉri de cea
maimareimportanԑĉ”(SignsoftheTimes,8iunie,1876).În
modclar,pentruJamesƔiEllenWhite,sĉrbĉtoareacorturilor
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ƔiͲa gĉsit semnificaԑia în adunĉrile de tabĉrĉ din timpul
nostru,organizateladatediferitepeparcursulanului.
4. Deoarece este foarte clar cĉ Ellen White nu a
respectat sĉrbĉtorile Ɣi sabatele anuale, este necesarĉ o
anumitĉ explicaԑie a motivului pentru care profetul lui
Dumnezeu din timpul sfârƔitului nu a înԑeles ceva necesar
pentrustrĉmutareaîncer.Cinevaasugerat:„DuhulSfântnu
iͲa îngĉduit lui Daniel sĉ înԑeleagĉ pe deplin ce a scris […].
AcelaƔi lucru sͲa întâmplat cu Ellen White Ɣi sĉrbĉtorile lui
Dumnezeu”.AƔadar,Danielseocupadeprofeԑiisigilate,care
urmauafiînԑelesepeste2000deani,întimpceEllenWhite
explica acele profeԑii Ɣi scria mult despre legi Ɣi ceremonii.
Pentru Ellen White, sĉrbĉtorile au fost asemĉnĉtoare cu
adunĉrilesfinteƔiadunĉriledetabĉrĉ(Mĉrturii,vol.6,p.70).
Ea nu a spus nimic despre niƔte date prestabilite pentru
acesteadunĉri.Altcinevasugereazĉ:„AƔacumluiLuthernu
iͲafostdatSabatul,totastfelluiEllenWhitenuiͲafostdatĉ
toatĉ lumina cu privire la sĉrbĉtorile lui Dumnezeu”. Aici
avem o recunoaƔtere clarĉ a faptului cĉ în Spiritul Profetic
lipsesc dovezile pentru susԑinerea respectĉrii sĉrbĉtorilor.
AƔadar, Luther a fost întrͲun mare întuneric Ɣi nu a avut
lumina cu privire la multe subiecte. Oare este Ellen White,
unprofetalluiDumnezeupentrugeneraԑiafinalĉ,lafelde
oarbĉcaLuthercelneinspirat,cuprivirelacondiԑiileprimirii
sigiliului lui Dumnezeu? La fel ca în subiectele noastre
precedente (Numele lui Dumnezeu, Trinitatea, profeԑia), se
face afirmaԑia cĉ Ellen White pur Ɣi simplu nu a înԑeles; cĉ
noiavemmaimultĉluminĉdecâtea;cĉtrebuiesĉmergem
mai departe decât purtĉtorul de cuvânt inspirat al lui
Dumnezeu spre a afla voia lui Dumnezeu pentru noi cei de
astĉzi;cĉnoiƔtimmaimultdecâtprofetul.
5. Se afirmĉ cĉ Isus a respectat sĉrbĉtorile anuale.
„Isus a cĉlĉtorit încolo Ɣi încoace pe tot cuprinsul ԑĉrii,
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adresândinvitaԑialasĉrbĉtoare”(ReviewandHerald,7iulie,
1896). Aceasta este cu claritate sĉrbĉtoarea Evangheliei,
invitaԑia Evangheliei. De fapt, ni se spune cĉ Isus nu a
respectat întotdeauna sĉrbĉtorile. „De la vindecarea
sĉvârƔitĉlaBetezda,Elnuparticipaselaadunĉrilenaԑionale
[…].AparentaSaneglijareamariloradunĉrireligioase[…].El
ÎnsuƔi a pĉrut a fi indiferent faԑĉ de serviciul care fusese
stabilitînmoddivin”(HristosLuminalumii,p.450).„Timpde
multeluni,Elfuseseabsentdelasĉrbĉtori”(HristosLumina
lumii,p.451).Acestpunctestefoarteimportant.Poruncadin
Deuteronomulul 16,16 este foarte precisĉ. Toԑi bĉrbaԑii
trebuiau sĉ respecte cele trei sĉrbĉtori din Ierusalim. Dacĉ
sĉrbĉtorile erau o parte a legii morale, atunci nu ar fi fost
maiopԑionaledecâtSabatul.Isusnuputeasĉsteadeoparte,
doar pentru a evita conflictul. Neglijarea sĉrbĉtorilor de
cĉtreIsusaratĉcuclaritatecĉElnuleͲaprivitcafiindoparte
alegiimorale.
Ni se spune despre ultima cinĉ de PaƔti cĉ:
„Sĉrbĉtoarea naԑionalĉ a iudeilor urma sĉ fie înlĉturatĉ
pentru totdeauna” (Hristos Lumina lumii, p.652). Se
sugereazĉ cĉ aceastĉ declaraԑie se referĉ numai la jertfele
dinziuaPaƔtelui,nulasĉrbĉtoareaazimelordedupĉaceea.
Dar noi gĉsim cĉ „Pavel a rĉmas sĉ pĉzeascĉ PaƔtele… în
timpul celor opt zile de sĉrbĉtoare” (Istoria faptelor
apostolilor, p.390,391). Luca 22,1 ne spune cĉ „Praznicul
azimelor,numitPaƔtele,seapropia”.Ezechiel45,21numeƔte
PaƔtele„sĉrbĉtoareacelorƔaptezile”.ÎnFapte12,3.4,IrodlͲ
aînchispePetru,cuintenԑiadeaͲladuceînainteapoporului
dupĉ PaƔti, care este descris ca „praznicul azimelor”. În
limbajul obiƔnuit, PaƔtele însemna sĉrbĉtoarea azimelor Ɣi
cuprindea opt zile. Aceasta era sĉrbĉtoarea naԑionalĉ care
urmasĉfieînlĉturatĉ.„ServiciultipicƔiceremoniileaflateîn
legĉturĉ cu acestea au fost abolite la cruce” (Bible
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Commentary, vol.6, p.1061). Acestea înseamnĉ cu claritate
mai mult decât jertfele care urmau a fi aduse în timpul
sĉrbĉtorilor.
6.SeafirmĉcĉnumaijertfelesͲauîncheiat,întimpce
zilele de sĉrbĉtoare trebuie sĉ continue. „Dupĉ rĉstignire,
faptulcaiudeiisĉcontinueaaducejertfedearderedetotƔi
jertfele care erau un tip al morԑii Sale era o negare a lui
Hristos” (Signs of the Times, 29 iulie, 1886). În mod clar,
dupĉmoartealuiHristos,numaieraacceptabilĉniciojertfĉ.
Când este comentat conciliul din Ierusalim, ni se spune:
„Conciliul…hotĉrâsecĉiudeiiconvertiԑiputeausĉrespecte
rânduielile legii iudaice, dacĉ alegeau, în timp ce acele
rânduieli nu trebuiau sĉ fie considerate obligatorii pentru
convertiԑii dintre neamuri” (Sketches From the Life of Paul,
p.121). Aceastĉ declaraԑie nu putea sĉ se refere la jertfe,
deoarece ele nu erau îngĉduite nici creƔtinilor iudei, nici
celordintreneamuri,cinumailacelelalterânduielidinlegea
mozaicĉ (îndeosebi circumciziunea, dar Ɣi alte rânduieli
iudaice). Convertiԑii iudei puteau sĉ continue respectarea
acelorrânduieli,dacĉalegeau,darelenueraunecesare.Cu
siguranԑĉ, dacĉ sĉrbĉtorile continuau a fi obligatorii pentru
creƔtini,laacelconciliusͲarfispuscevadespreele.
ApostolulPavel„aƔtiutcĉceremoniiletipicetrebuiau
sĉîncetezecompletîncurând”(Istoriamântuirii,p.306).„El
aînlĉturatfiecareceremoniedinvechime.Elnuadatnicio
libertate pentru restabilirea acestor ritualuri” (Review and
Herald, 25 februarie, 1896). Aici nu este nicio aluzie cĉ se
fĉceareferirenumailajertfe.„Fiecareceremonie”înseamnĉ
chiarastfel–toateceremoniileiudaice.
7. Apostolul Pavel a respectat PaƔtele împreunĉ cu
convertiԑii din Filipi (Fapte 20,6), iar el menԑioneazĉ Ɣi Ziua
Cincizecimii. De ce a fĉcut el acest lucru? Din acelaƔi motiv
pentrucareadepuslegĉmântulcurĉԑiriilatemplu,pentruca
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„toԑisĉcunoascĉ…(faptulcĉ)umblidupĉrânduialĉƔipĉzeƔti
Legea”(Fapte21,24).Elafĉcutacestlucrupentruaajunge
la inima iudeilor credincioƔi. Sĉ ne aducem aminte cĉ la
conciliusehotĉrâsecacreƔtiniiiudeisĉpoatĉrespectalegea
mozaicĉ, dacĉ alegeau, aƔa cĉ Pavel a respectat PaƔtele
împreunĉcuiudeiiƔiconvertiԑiidintreneamuri,caunsemn
al unitĉԑii. Anii 34Ͳ70 d.Hr. au fost o perioadĉ de tranziԑie
între legile Ɣi obiceiurile iudaice Ɣi rânduielile creƔtine, iar
Pavelarespectatunelelegiiudaicecarenuerauobligatorii
dupĉ moartea lui Hristos. „Pavel nu sͲa supus obligatoriu Ɣi
nicinuleͲacerutconvertiԑilorsĉisĉrespecteceremoniileƔi
obiceiurile iudeilor, în formele lor variate, tipuri Ɣi jertfe”
(Sketches From the Life of Paul, p.105). În mod clar, aici se
face referire la mai mult decât la jertfe. Pavel ƔiͲa explicat
motivelefoartebineîn1Corinteni9,10.20.„Cĉci,mĉcarcĉ
sunt slobod faԑĉ de toԑi, mͲam fĉcut robul tuturor, ca sĉ
câƔtigpeceimaimulԑi.CuIudeii,mͲamfĉcutcaunIudeu,ca
sĉcâƔtigpeIudei;cuceicesuntsubLege,mͲamfĉcutcaƔi
când aƔ fi fost sub Lege (mĉcar cĉ nu sunt sub Lege), ca sĉ
câƔtigpeceicesuntsubLege”.
Uniideclarĉcĉ1Corinteni5,7.8constituieoporuncĉ
dearespectaPaƔtele.Ocitireatentĉaacestorversetearatĉ
cĉ fiecare aspect al sĉrbĉtorii iniԑiale (aluatul, pâinea
nedospitĉ,jertfa)areosemnificaԑiespiritualĉmaiprofundĉ.
Apostolul Pavel pur Ɣi simplu respecta practica de a gĉsi
adevĉrateleprincipiiaflateînspateleceremoniilorsĉrbĉtorii
Ɣi de a le aplica în viaԑa spiritualĉ. A spune cĉ respectarea
sĉrbĉtorilor presupune un PaƔte literal cu ceremoniile lui
literaledistrugecompletpunctulînvĉԑĉturiiluiPavel.
8. Pionierii noƔtri adventiƔti sͲau exprimat clar cu
privire la subiectul acesta. „Când cetatea aceea […] a fost
nimicitĉ[…]aavutlocîncetareadefinitivĉasĉrbĉtorilorlor
Ɣi, ca o consecinԑĉ, a sabatelor anuale, care erau zilele
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prestabilite ale acelor sĉrbĉtori […]. Sĉrbĉtorile iudaice au
fost desfiinԑate în totalitate odatĉ cu nimicirea finalĉ a
Ierusalimului” (J.N. Andrews, The History of the Sabbath,
p.90).„Cândsĉrbĉtorilelorauîncetatafiobligatoriipentru
ei, aceste sabate de asemenea trebuie sĉ fi încetat a fi
obligatorii” (Joseph Bates, The SeventͲday Sabbath, p.14).
„Zileledesĉrbĉtoare,delunĉnouĉ,Ɣisabateleceremoniale
[…]trebuiausĉîncetezelacruce”(UriahSmith,TheBiblical
Institute,p.139).„Lunilenoi,zileledesĉrbĉtoareƔisabatele
legiiiudaiceauîncetat”(JamesWhite,ReviewandHerald,7
martie,1854).
9. Cele trei sĉrbĉtori principale trebuiau sĉ fie
celebrate obligatoriu la templu, aƔa cĉ nu au putut fi
respectate în robie. Ele aveau o legĉturĉ strânsĉ cu
calendarul agricol israelit, adĉugânduͲse o a treisprezecea
lunĉ, când era necesar, fapt care însemna de asemenea cĉ
nu puteau fi respectate în robie (Osea 9,3Ͳ5). Prin urmare,
cum putem noi sĉ le respectĉm în Statele Unite? Pe lângĉ
acest fapt, în emisfera sudicĉ, primele roade ale seceriƔului
arapĉreaƔaselunimaitârziu.
10. În Leviticul 23, existĉ o deosebire între sabate Ɣi
Sabat. Versetul 2 se referĉ la mo‘ed, adunĉrile sfinte, iar
versetul 3 include Sabatul ca adunare sfântĉ. TotuƔi, în
Sabat, nu trebuie sĉ fie fĉcutĉ „nicio lucrare”, ceea ce
înseamnĉ odihnĉ completĉ, în timp ce în sabatele
sĉrbĉtorilornutrebuiesĉfiefĉcutĉ„niciolucraredeslugĉ”,
ceeaceînseamnĉomuncĉistovitoareînocupaԑiileobiƔnuite
pentru câƔtigarea existenԑei. Deosebirea cuvintelor aici nu
este doar semanticĉ, dar este menitĉ sĉ arate deosebirea
dintre Sabatul sĉptĉmânal Ɣi sabatele anuale. În versetele
37Ͳ38, mo‘ed, sau sĉrbĉtorile, sunt deosebite de „Sabatele
Domnului” (Sabatele sĉptĉmânale), expresie care nu este
folositĉniciodatĉcureferirelasabatelesĉrbĉtorilor.
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11.Seafirmĉcĉsĉrbĉtorilepotfiseparatedejertfe.
Cuvântul ebraic chaq este unul dintre cuvintele folosite
pentruadenumitoatesĉrbĉtorileƔisereferĉliterallajertfĉ
(Exod23,18).Acestaspectimplicĉfaptulcĉsĉrbĉtorileerau
în legĉturĉ directĉ cu jertfele Ɣi nu puteau sĉ existe fĉrĉ
acestea.
12. Una dintre cĉrԑile care susԑin respectarea
sĉrbĉtorilor a tras niƔte concluzii interesante cu privire la
pregĉtireanoastrĉpentruîncheiereatimpuluideprobĉ.„În
timpulstrâmtorĉrii,…naturanoastrĉceavecheesteluatĉƔi
nisedĉonaturĉnouĉ”.„CândpĉcatelenoastresuntƔterse,
ne este datĉ o naturĉ nouĉ [...], în timpul Ploii Târzii”.
Declaraԑia se referĉ la starea de neprihĉnire în care a trĉit
Adam (p.26). „ÎnsĉƔi natura Ɣi fiinԑa noastrĉ continuĉ sĉ fie
pĉcat […]. Chiar când nu pĉcĉtuim intenԑionat, noi suntem
întrͲo stare de pĉcat” (p.39). „Natura noastrĉ pĉcĉtoasĉ
trebuiesĉfieschimbatĉînainteca[…]timpuldeprobĉsĉse
încheie pentru totdeauna”. „Natura noastrĉ pĉcĉtoasĉ
trebuiesĉfieschimbatĉ,deoarecealtfelnuvomfiînstaresĉ
rezistĉm nicio singurĉ clipĉ fĉrĉ sĉ pĉcĉtuim, dupĉ
încheierea timpului de probĉ” (p.42). „Înainte de A Doua
Venire,trebuiesĉajungemlanaturaluiAdamdedinaintea
cĉderii” (p.44). „Atâta vreme cât avem o naturĉ pĉcĉtoasĉ,
suntem întinaԑi; prin urmare, când poporul lui Dumnezeu
este sigilat, natura pĉcĉtoasĉ trebuie sĉ fie înlĉturatĉ”
(p.46). „Ei nu mai sunt ispitiԑi de cel rĉu” (p.48) (Melody Ɣi
RichardDrake,God‘sHolidays).
Acestea sunt învĉԑĉturi clare cu privire la pĉcatul
originar Ɣi trupul sfânt. DeƔi ei neagĉ faptul cĉ susԑin ideea
trupului sfânt, comparaԑi învĉԑĉturile de mai sus cu
avertizĉrile lui Ellen White. „Toԑi pot sĉ obԑinĉ acum inimi
sfinte,darnuestecorectsĉafirmĉmcĉavemuntrupsfânt
în viaԑa aceasta…. Nicio fiinԑĉ omeneascĉ de pe pĉmânt nu
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are un trup sfânt. Acest lucru este imposibil” (Solii Alese,
cartea2,p.32).„Cândfiinԑelevorprimiuntrupsfânt,fiinԑele
omeneƔti nu vor rĉmâne pe pĉmânt, ci vor fi luate în cer”
(Solii Alese, cartea 2, p.33). „Dacĉ aceastĉ învĉԑĉturĉ va fi
dezvoltatĉ încĉ puԑin, ea va conduce la afirmaԑia cĉ
susԑinĉtoriieinupotsĉpĉcĉtuiascĉ”(SoliiAlese,p.32).
Expresia „trup sfânt” se referĉ la înlĉturarea naturii
pĉcĉtoase cu care ne naƔtem, iar Ellen White spune clar cĉ
acest lucru nu se va întâmpla, pânĉ când nu vom merge în
cer. Rezultatul acestei învĉԑĉturi este cĉ aceia care au un
trupsfântnupotpĉcĉtui,darînvĉԑĉturadespretrupulsfânt
în ea însĉƔi spune cĉ noi nu vom mai fi nevoiԑi sĉ trĉim cu
naturanoastrĉpĉcĉtoasĉ.SeparecĉvedemoredeƔteptare
aînvĉԑĉturilortimpuriialeluiBrinsmead,dinanii1960,care
lͲaucondusdirectlaapostaziaFord,dinanii1970.
În concluzie, deƔi studierea sĉrbĉtorilor ne va învĉԑa
lecԑii valoroase despre Planul de Mântuire Ɣi ar fi bine sĉ
petrecemtimpstudiinduͲleînprofunzime,alefacesĉfieo
condiԑieaascultĉrii,peacelaƔinivelcaSabatulzileiaƔaptea,
înseamnĉ a aƔeza niƔte reguli concepute de oameni mai
presusdeLegealuiDumnezeu,înacelaƔifelîncaretradiԑia
duminicii uzurpĉ autoritatea lui Dumnezeu Ɣi înalԑĉ un
raԑionament omenesc. Problemele de care depind viaԑa Ɣi
moartea nu au nevoie de concluzii trase din cuvinte Ɣi
semnificaԑiiposibile.Dumnezeuprezintĉîntotdeaunaaceste
subiecte la fel de limpede precum cristalul. Ellen White
avertizeazĉ: „Asupra lor au fost exercitate presiuni peste
mĉsurĉ,pentruaͲifacesĉprimeascĉosoliefalsĉ;aceastaleͲ
afostprezentatĉînaƔafel,încâtdacĉnuovorprimi,vorfi
pierduԑi”(SoliiAlese,cartea2,p.34Ͳ35).
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Gândurifinale
Nuesteocoincidenԑĉcĉacestecâtevasubiecteintrĉ
laolaltĉînsistemuldoctrinaralunoradventiƔti.
1. Cu privire la Dumnezeu Ɣi Hristos pot fi folosite
numainumeleebraice.
2.DuhulSfântnuesteopersoanĉ,iarHristosafost
generatsaunĉscutdinTatĉl.
3. Profeԑiile care sͲau împlinit în trecut au aplicaԑii
viitoare.
4.PĉzireasĉrbĉtorilorƔiasabateloraflateînlegĉturĉ
cuele.
AdventiƔtii credincioƔi sunt foarte frustraԑi de
întârziereaîndelungatĉaevenimentelorfinaleƔidedeclinul
continuu în biserica vizibilĉ a rĉmĉƔiԑei. Trebuie sĉ fie o
luminĉ nouĉ care va conԑine cheia pentru redeƔteptare Ɣi
reformĉƔicucarevaîncepenumĉrĉtoareafinalĉcĉtreCea
DeaDouaVenire.
TotuƔi, întocmai la fel ca în privinԑa tuturor lucrurile
care se întâmplĉ în jurul nostru în aceste zile, Dumnezeu a
prevĉzut Ɣi neͲa avertizat în legĉturĉ cu tendinԑa aceasta.
„Foarte mulԑi ne vor aduce niƔte condiԑii care nu sunt
prezentateînCuvântulluiDumnezeu.Noiavemcondiԑiileîn
Biblie – poruncile lui Dumnezeu Ɣi mĉrturia lui Isus Hristos.
‘AicisuntceicepĉzescporuncileluiDumnezeuƔicredinԑalui
Isus’.Aceastaesteadevĉratacondiԑie,adevĉratultest,darîn
mijlocul oamenilor vor apĉrea multe alte teste. Ele vor
apĉrea în mulԑime, rĉsĉrind dintrͲo învĉԑĉturĉ sau alta. Va
avea loc o apariԑie continuĉ a unor lucruri strĉine al cĉror
scop va fi sĉ abatĉ atenԑia de la adevĉratul test al lui
Dumnezeu”(TheEllenWhite1888Materials,p.1752).
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„ÎnlucrarevorfiaduseideifalseƔivorfiprezentate
oamenilorcaparteaadevĉrului,dartotceeaceDumnezeu
nuapusînlegĉturĉcuadevĉrulvaslujidoarpentruaslĉbi
soliaƔipentruamicƔoraputereacerinԑelorei….EialegsĉͲƔi
urmeze propria cale, pânĉ când solia îngerului al treilea
ajungesĉfieunlucrudeimportanԑĉminorĉ,iarînceledin
urmĉ îƔi pierde valoarea […]. Învĉԑĉtura adevĉrului va fi
amestecatĉcuideilefalse,iarrezultatulvaficĉaceiacĉrora
le vor fi prezentate vor îndrĉgi ideile false la fel de mult ca
adevĉrul […]. Va fi mult mai dificil sĉ ajungem sĉ corectĉm
greƔelilelor,decâtdeaaduceungrupîntreglaadevĉr,din
întunericul unei necunoaƔteri complete a adevĉrului. Ar fi
fost mai bine dacĉ nu ar fi auzit niciodatĉ acest amestec al
adevĉruluiƔiideilorfalse[…].Unomcareareunamestecde
adevĉr Ɣi idei false poate face mai mult rĉu, decât pot sĉ
repare Ɣi sĉ corecteze mulԑi care prezintĉ întregul adevĉr
[…]. În zilele lui Pavel au fost unii care insistau continuu
asupracircumciziuniiƔiputeausĉaducĉomulԑimededovezi
din Biblie spre a arĉta obligativitatea acesteia pentru iudei
[…].ÎnlocdeaprindefiecareinterpretarenouĉƔifantezistĉ
a Bibliei, rĉmâneԑi la solie […].Solia îngerului al treilea este
aceeacareconԑineadevĉratultestpentruoameni.Satanaîi
vadeterminapeoamenisĉconceapĉcondiԑiifalseƔi,înfelul
acesta, sĉ caute sĉ întunece, sau sĉ anuleze valoarea soliei
adevĉrului. Sabatul lui Iehova trebuie sĉ fie adus în atenԑia
lumii[…].Dartoatetesteleconceputedeoamenivorabate
atenԑia de la învĉԑĉturile mari Ɣi importante care constituie
adevĉrulprezent”(ReviewandHerald,29mai,1888).
LuiSatananuͲipasĉdefelulîncareprindeîncapcanĉ
pe poporul lui Dumnezeu, fie prin spiritul lumesc, fie prin
spiritul laodicean, sau prin lucruri strĉine care ne abat
atenԑia de la adevĉratul test pentru rĉmĉƔiԑĉ. Existĉ un
singurtestînBiblie–ascultareadeporuncileƔicredinԑalui
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Isus–cualtecuvinte,neprihĉnireaprincredinԑĉ.Aceastaar
putea sĉ nu fie la fel de fermecĉtoare sau încântĉtoare
precum este cercetarea numelor, sau Trinitatea, sau
profeԑiile,saurânduielileiudaice.Afiopartedincei144000
înseamnĉpredareainimii,biruinԑaasupratuturorpĉcatelor
ƔiumblareazidezicuDumnezeu,asemenealuiEnoh.
Afiopartedincei144000estecevalegatmaimult
de caracterul moral, decât de cunoƔtinԑĉ. Dumnezeu va
continuasĉneînveԑecuprivirelapuncteleîncareamfĉcut
greƔeli.Trebuiesĉnepĉstrĉmatenԑiaîndreptatĉcuclaritate
asupra a ceea ce este important Ɣi sĉ nu fim abĉtuԑi de pe
caledeoluminĉnouĉ,carenuestenicinouĉƔinicinueste
luminĉ.
Notesuplimentare
Existĉunnumĉrsemnificativdemotivepentruaface
deosebireîntreSabatƔisĉrbĉtori

SabatulzileiaƔaptea
Sĉrbĉtorile
PaƔtele a fost creat în
Sabatul a fost creat la
Creaԑiune
întrͲun
mediu timpul exodului Ɣi a fost un
desĉvârƔit Ɣi liber de pĉcat. memorial al trecerii îngerului
morԑii. Cum putea PaƔtele sĉ
Geneza2,2Ͳ3.
existeînaintedeExod12?Fĉrĉ
pĉcat,nuestenicionevoiedeo
Zi a IspĉƔirii. Ziua IspĉƔirii nu
putea sĉ existe întrͲun mediu
liberdepĉcat.
Autoritatea
PaƔtelui
Autoritatea Ɣi motivul
prezentate pentru pĉzirea estepentruexod.Exod12.
SabatuluisuntCreaԑiunea.Exod
20,8Ͳ11.
Dumnezeu
a
Dumnezeu
nu
a
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binecuvântat ziua Sabatului.
Geneza2,3.
Dumnezeuasfinԑitziua
Sabatului.Geneza2,3.
Ziua Sabatului este în
centrulCelorZecePorunci.

binecuvântat niciodatĉ vreo
altĉzi.
Dumnezeu nu a sfinԑit
niciodatĉvreoaltĉzi.
Nicio altĉ zi nu este
menԑionatĉ în Cele Zece
Porunci
Moise a scris legile
Porunca a patra a fost
scrisĉ de Dumnezeu ÎnsuƔi. pentrusĉrbĉtori.
Exod31,18.
Porunca a patra a fost
Legile pentru sĉrbĉtori
scrisĉ pe piatrĉ, semnificând aufostscrisepepapirus.
permanenԑaei.
Nu existĉ nicio dovadĉ
Sabatul zilei a Ɣaptea
este un „semn” între popor Ɣi cĉ sĉrbĉtorile sau orice altceva
DumnezeulcareesteSfinԑitorul defelulacestaafostunsemnal
sfinԑiriisauactuluicreator.
ƔiCreatorul.Exod31,12Ͳ17.
SabatulzileiaƔapteava
Nu existĉ nicio dovadĉ
fipĉzitîncer.Isaia66,23.
cĉ sĉrbĉtorile vor fi respectate
încer.
Sĉrbĉtorile au fost
Frecvenԑa pĉzirii spune
mult despre importanԑa unei respectateodatĉpean.
zile.Respectareasĉptĉmânalĉa
Sabatului face mai mult pentru
reînviorarea spiritualĉ, fizicĉ Ɣi
mintalĉ a oamenilor, decât
oricealtĉzi.
ÎnSabatafostinterzisĉ
Numai Ziua IspĉƔirii a
oricelucrare.
avutaceleaƔiprevederi.FireƔte,
pentrucĉeraziuajudecĉԑii.
Sĉrbĉtorile nu au fost
Sabatul a fost dat
pentru refacerea omului Ɣi date pentru refacerea omului
sau animalelor. De fapt,
animalelor.
probabilcĉmieiinuserefĉceau
cuocaziaPaƔtelui.
Dumnezeu însuƔi SͲa
O astfel de declaraԑie
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odihnit în ziua Sabatului. Exod nuestefĉcutĉcuprivirelanicio
31,17.
altĉzi.


În concluzie, trebuie sĉ respingem ideea cĉ Sabatul
zileiaƔapteaesteegalînvreunfelcuzileledesĉrbĉtoare.
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AvemnoioEvanghelieadventistĉ?

Dale Ratzlaff, un fost pastor adventist eminent, a
scris: „Oare doctrina adventistĉ de ziua a Ɣaptea despre
curĉԑirea sanctuarului Ɣi judecata de cercetare
distorsioneazĉ, submineazĉ sau contrazice singura Ɣi unica
Evanghelie a harului noului legĉmânt?” (The Cultic Doctrine
ofSeventhͲdayAdventists,p.319).
Maiprecis,deceaavutlocaƔademultĉîmpotrivire
faԑĉdeînvĉԑĉturajudecĉԑiidecercetare?Lamaipuԑindedoi
anidupĉ1980,fostulprofesoradventistSmutsvanRooyena
fostîntrebatîntrͲuninterviu:„Ceanumeconsideraԑicĉeste
greƔitînlegĉturĉcudoctrinaadventistĉdesprejudecatade
cercetare?”Elarĉspuns:
ÎngĉduiԑiͲmi sĉ rĉspund prin citirea unei declaraԑii a
luiEllenWhite.ÎncarteaTragediaveacurilor,eaaspus:„Cei
caretrĉiescpepĉmântîntimpulcândlucrareademijlocirea
luiHristosvaîncetaînsanctuarulcerescvortrebuisĉsteaîn
faԑaunuiDumnezeusfântfĉrĉaaveaunmijlocitor.Hainele
lor trebuie sĉ fie fĉrĉ patĉ, caracterul lor trebuie sĉ fie
eliberatdepĉcatprinsângelejertfei.PrinharulluiHristosƔi
prinefortullorstĉruitor,eitrebuiesĉfiebiruitoriînluptacu
rĉul. Atâta vreme cât judecata de cercetare continuĉ în
cer…,înmijloculpoporuluiluiDumnezeupepĉmânt,trebuie
sĉ aibĉ loc o lucrare specialĉ de curĉԑire, de abandonare a
pĉcatului”.
În esenԑĉ, din punct de vedere practic, judecata de
cercetare se reduce la urmĉtoarele: Când John Doe îƔi
mĉrturiseƔtepĉcatulnerĉbdĉrii,acelpĉcatnuesteanulat,ci
înregistrat.SângeleluiIsusatransferatpurƔisimplupĉcatul
de la John, în sanctuar. La judecatĉ, John va trebui sĉ se
confruntecupĉcatulaceladinnou.Dacĉpânĉladataaceea,
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el nu a biruit pĉcatul respectiv, el va rĉmâne împotriva lui.
Caurmare,faptulacestafaceimperativcaJohnsĉbiruiascĉ
fiecarepĉcatpecarelͲamĉrturisitvreodatĉ.Înrealitate,el
trebuie sĉ ajungĉ la desĉvârƔire…. Perfecԑionismul este un
lucru îngrozitor Ɣi conduce la o stare devastatoare de
nesiguranԑĉ în experienԑa unui creƔtin, dar perfecԑionismul
este o parte integralĉ a doctrinei judecĉԑii de cercetare
susԑinute de Ellen White („Interviu cu Smuts van Rooyen”,
Evangelica,mai,1982,p.14).
AƔadaradevĉrataproblemĉnuestedatade1844,ci
neprihĉnirea prin credinԑĉ, în mod special învĉԑĉtura cu
privirelabiruinԑaasupratuturorpĉcatelorînaintedevenirea
luiIsus.Cucâԑivaaniînurmĉ,MorrisVendenscria:„Dialogul
cu privire la judecata de cercetare… în interiorul bisericii
noastre de astĉzi pare a fi în primul rând o încercare de a
stabili punctele noastre de credinԑĉ în legĉturĉ cu pĉcatul,
neprihĉnirea Ɣi mântuirea” (Never Without Intercessor, p.7Ͳ
8).
În cartea sa cea mai recentĉ, Desmond Ford a scris
urmĉtoarele: „De asemenea, aƔ recomanda cu seriozitate
cartea lui Woodrow W. Whidden, intitulatĉ Ellen White on
Salvation”.SoԑialuiFord,Gillian,sͲaexprimatfoarteexplicit:
„Accentul pus de Ford pe neprihĉnirea prin credinԑĉ a fost
acela care lͲa condus la înԑelegerea necesitĉԑii unei
reinterpretĉriaschiԑeiprofeticeadventistedeziuaaƔaptea”
(FortheSakeoftheGospel,p.85,153).
Este foarte clar cĉ toate discuԑiile cu privire la
judecata de cercetare, ispĉƔirea finalĉ Ɣi sfânta sfintelor se
desfĉƔoarĉ în realitate cu privire la Evanghelie Ɣi metoda
mântuirii.PunctelecheiealeluiFordƔialealtoracaresusԑin
aceastĉteologieamântuiriisunturmĉtoarele:
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1. Pĉcatul involuntar – credinԑa cĉ toԑi au ajuns
pĉcĉtoƔiprinsimplulfaptcĉsͲaunĉscut.
2.NaturanecĉzutĉaluiHristos–credinԑacĉnatura
umanĉpecareHristosapreluatͲoafostnaturafĉrĉpĉcata
luiAdam,aƔacumafostaceastaînaintedecĉdere[saucĉEl
aavutonaturĉhibridĉ,parԑialcĉzutĉƔiparԑialnecĉzutĉ].
3.Mântuireanumaiprincredinԑĉ–ideeacĉtemeiul
mântuirii creƔtinului cuprinde în exclusivitate îndreptĉԑirea
sauneprihĉnireaatribuitĉ,cafiinddistinctĉdeneprihĉnirea
transformatoare, care dĉ puterea înnoirii Ɣi sfinԑirii [care
suntnumairezultatelemântuirii].
4.Îndreptĉԑireaesteînexclusivitatedeclarativĉ,Ɣinu
transformatoare – credinԑa cĉ îndreptĉԑirea sau
neprihĉnireaatribuitĉnufacealtcevadecâtsĉdeclarecĉun
credinciosesteneprihĉnit,fiindunactdistinctdeaceladeaͲ
lfacerealmentesĉfieneprihĉnit.
5. Imposibilitatea desĉvârƔirii caracterului creƔtin –
credinԑa cĉ ascultarea desĉvârƔitĉ a legii divine rĉmâne
imposibilĉ pentru creƔtin în viaԑa aceasta, chiar dacĉ îi este
împĉrtĉƔitĉputereadivinĉ(KevinD.Paulson,Righteousness
By Faith and the Sanctuary Doctrine, Adventists Affirm,
Summer,2009,p.18Ͳ19).

Maiexistĉ,deasemenea,Ɣiîntrebareadacĉlucrarea
ispĉƔitoarealuiHristossͲaîncheiatlacruce.Aici,conceptul
„lucrĉrii încheiate a lui Hristos” trece dincolo de adevĉrul
simplu cĉ Isus a murit pentru întreaga lume Ɣi a pus capĉt
sistemului jertfelor din Vechiul Testament. Iatĉ câteva
exemple de declaraԑii: „Isus Hristos a îndepĉrtat pĉcatele
tale[…]cudouĉmiideaniînurmĉ”(DesmondFord,citatîn
Conflicting Concepts of Righteusness By Faith, p.82).
„DumnezeuneͲaiertatcu2000deaniînurmĉ[…].Iarodatĉ
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cu moartea Sa, sͲa sfârƔit” (Steve Marshall, Blessed
Assurance,p.21).
Dinpunctdevederelogic,aceastĉteorieconducela
concepԑia cĉ toate pĉcatele noastre – trecute, prezente Ɣi
viitoare – au fost deja iertate Ɣi cĉ, odatĉ ce un om Îl
primeƔtepeHristos,pĉcateleviitoarevorfiiertate,întocmai
lafeldesigurcumsuntiertatepĉcateletrecute.Susԑinĉtorii
adventiƔti ai acestei învĉԑĉturi au folosit termeni cum ar fi:
„iertare atotcuprinzĉtoare”, „umbrela harului veƔnic” Ɣi au
ilustrat acest concept printrͲun om care poartĉ un costum
negru Ɣi ԑine o umbrelĉ albĉ deasupra capului. Un autor
crede cĉ mântuirea este bazatĉ în exclusivitate pe
îndreptĉԑire,declarândcĉ„neprihĉnireapecareDumnezeu
oproduceînnoi[…]nuareniciovaloaremântuitoare”(Jack
Sequeira,BeyondBelief,p.170).
Ford insistĉ cĉ Ɣtergerea finalĉ a pĉcatelor
credincioƔilor are loc atunci când aceƔtia Îl primesc pe
Hristos,fĉrĉnicionevoieauneiƔtergeriviitoareapĉcatelor
înregistrate, în cadrul unei judecĉԑi cereƔti. Deoarece aceia
careobiecteazĉfaԑĉdedoctrinasanctuaruluiautendinԑasĉ
creadĉcĉpĉcatelenoastreaufostdejaînlĉturatedeHristos
pe cruce Ɣi, ca urmare, nu trebuie sĉ fie înlĉturate din
sanctuarul ceresc, nici din viaԑa pĉmânteascĉ a
credinciosului, sfinԑirea este redusĉ astfel la o lucrare
nespecificĉ,niciodatĉîncheiatĉ,carefuncԑioneazĉnumaica
dovadĉcĉopersoanĉafostdejaîndreptĉԑitĉ.
Definiԑiile pe care le dĉm pĉcatului, îndreptĉԑirii,
sfinԑirii, bazelor mântuirii Ɣi cerinԑelor finale pe care
Dumnezeu le adreseazĉ celor din poporul Sĉu exercitĉ o
puterelogicĉteribilĉasupraconcluziilornoastrecuprivirela
doctrine adventiste cheie, cum ar fi doctrina despre
sanctuar, Sabat, teologia bisericii rĉmĉƔiԑei Ɣi multe altele.
Dacĉ cineva acceptĉ concepԑiile evanghelice cu privire la
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mântuirea „numai prin credinԑĉ” Ɣi ideea imposibilitĉԑii
desĉvârƔirii caracterului creƔtin, noԑiunea unei judecĉԑi
cereƔtiîncaresuntcercetategândurileƔifaptelecreƔtinilor
este atât inutilĉ, cât Ɣi dĉunĉtoare. Mântuirea a fost
îndeplinitĉlacruce,iartotceestenecesarpentruuncreƔtin
estesĉaccepteaceastĉrealitateaunuifaptîncheiat.
Cei care cautĉ sĉ amestece trĉsĉturile cheie ale
concepԑiilor evanghelice Ɣi doctrina adventistĉ clasicĉ a
sanctuarului trebuie sĉ compromitĉ obligatoriu trĉsĉturile
ambelorsistemedegândire,deoarecealtfelnuarputeasĉ
ajungĉ la o astfel de sintezĉ. [Acest lucru a fost fĉcut pe
parcursul ultimilor douĉzeci de ani de cĉtre pastorii Ɣi
profesorii cei mai respectaԑi din bisericĉ, întrͲo încercare
disperatĉ de a combina douĉ sisteme de credinԑĉ
incompatibile, aƔa încât sĉ putem evita a fi etichetaԑi ca
sectĉ.] TotuƔi, nici Scriptura, nici scrierile lui Ellen White Ɣi
nici chiar simpla logicĉ nu îngĉduie o astfel de armonie.
Consecinԑele unor asemenea eforturi vor continua sĉ fie o
sursĉ de tensiune, afirmaԑii inconsecvente Ɣi o pace
negociatĉ în mod precar. [Ceea ce noi numim „unitate în
diversitate” este în realitate „dezbinare în dezacord”, cu
multĉsuspiciunedinambeletabere.]Iarînfinal[…]astfelde
eforturitrebuiesĉeƔueze”(KevinPaulson,p.27,37,38).
Ceestepĉcatul?
Deoarece la baza evangheliilor opuse este
semnificaԑia pĉcatului, sĉ ne împrospĉtĉm memoria cu
privirelaceanumeseaflĉîncentruldezbateriloraici.Ellen
Whiteadeclarat:„Singuradefiniԑieapĉcatuluicareseaflĉîn
Cuvântul lui Dumnezeu este: ‘pĉcatul este cĉlcarea Legii’”
(Tragediaveacurilor,p.493).Cândafĉcutaceadeclaraԑie,a
fĉcutEllenWhiteodeclaraԑieteologicĉ,saupurƔisimpluo
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declaraԑiedevoԑionalĉ?Cândseajungelasubiecteteologice
cum ar fi pĉcatul Ɣi mântuirea, unii comentatori au hotĉrât
dejacĉ,deoareceEllenWhitenuafosteducatĉîndomeniul
teologieisistematice,declaraԑiiledincĉrԑileeiconstituiepur
ƔisimpluniƔtedescrieridevoԑionale.
Biblia ne spune cĉ Isus a venit spre a ne mântui din
pĉcatelenoastre,ceeaceînseamnĉcĉînԑelegereacuprivire
la pĉcat este intercorelatĉ cu alte subiecte cum ar fi
îndreptĉԑirea,sfinԑireaƔilucrareademarepreotaluiHristos
în sfânta Ɣi sfânta sfintelor. Interpretarea pĉcatului atinge
subiecte practice cum ar fi natura ispitei Ɣi posibilitatea
dezvoltĉriiunuicaracterdesĉvârƔitînaceastĉlumeplinĉde
pĉcat.
Intenԑionĉm sĉ ne ocupĉm puԑin de câteva
„paradigme”. O paradigmĉ este un tipar de gândire folosit
pentruaexplicauneleinformaԑiiobԑinuteprinobservaԑie.Ea
se bazeazĉ de obicei pe presupuneri nedovedite, dar
rezonabile. O paradigmĉ spune cĉ pĉmântul este centrul
universului,întimpceoaltĉparadigmĉspunecĉpĉmântul
seaflĉlamargineauneigalaxii.
Paradigma lui Ptolemeu nu sͲa metamorfozat în
paradigmaluiCopernicdoarprinacumulareaunoradaptĉri.
Maidegrabĉ,aceastaafostînlocuitĉcuoparadigmĉcarea
fostdiametralopusĉƔicompletincompatibilĉcuea.Leonard
Brandadeclarat:„Apunesoareleînmijloculuniversuluieste
oopԑiuneƔiapunepĉmântulînmijlocesteoalta.Nimeninu
poatefaceuncompromisîntreceledouĉopԑiuni,citrebuie
sĉ o alegem fie pe prima, fie pe a doua”. Ce legĉturĉ are
aceastĉ declaraԑie cu subiectul interpretĉrii pĉcatului?
Înԑelegerea corectĉ a pĉcatului… trebuie sĉ fie aƔezatĉ în
paradigma corectĉ. Dacĉ acest lucru nu are loc, atunci
nimeninupoatesĉajungĉlaoînԑelegerecorectĉ….
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Pĉrinԑii bisericeƔti timpurii… au depins în mare
mĉsurĉdefilozofiagreacĉpentruaînԑelegedoctrinadespre
Dumnezeu,doctrinadespreomƔi…doctrinadesprepĉcat….
Augustinspune:…„Dumnezeupredestineazĉînmodsuveran
tot ce se întâmplĉ, inclusiv pĉcatul Ɣi rĉul…, mântuirea Ɣi
neprihĉnirea”…. Reformatorii magistrali, cum ar fi Luther Ɣi
Calvin,auavutînclinaԑiadeaacceptaconcepԑialuiAugustin
cu privire la subiectul acesta. De asemenea, unii adventiƔti
au înclinaԑia de aͲƔi întemeia concepԑia despre pĉcat,
îndreptĉԑireƔisfinԑirepeconcepԑiareformatorilor.
[Cum a influenԑat aceastĉ paradigmĉ semnificaԑia
pĉcatului?] „Copilul nou nĉscut, precum Ɣi omul aflat la
jumĉtatea vieԑii… sunt decĉzuԑi Ɣi vinovaԑi, din cauza
legĉturii cu Adam”. Augustin a declarat cĉ… dupĉ cĉdere,
„oameniisuntliberisĉpĉcĉtuiascĉ,darnusuntliberisĉnu
pĉcĉtuiascĉ”.Prinurmare,pĉcatul,neprihĉnirea,mântuirea
Ɣi condamnarea sunt în totalitate rezultatele hotĉrârii lui
Dumnezeu, nu ale hotĉrârii tale. Dacĉ ai conlucrat cu
Dumnezeu Ɣi eƔti mântuit, acest lucru a avut loc datoritĉ
faptului cĉ El lͲa hotĉrât, iar dacĉ eƔti pierdut, nu ai avut
nicio legĉturĉ cu acest fapt. Doctrina pĉcatului originar îƔi
are bazele în doctrina predestinaԑiei, aƔa cum a fost
interpretatĉ de filozofia greacĉ…. În conformitate cu
paradigma filozoficĉ greacĉ exprimatĉ de Augustin,
libertateadeanupĉcĉtuinuexistĉ.Maimult,dacĉaceasta
este situaԑia, atunci a defini pĉcatul ca o cĉlcare a legii Ɣi a
considera un om ca fiind responsabil pentru pĉcat nu are
absolutniciologicĉ,dacĉomulacelapurƔisimpluaadusla
îndeplinirevoinԑairezistibilĉaunuiDumnezeuatotputernic”
(KarlTsaltabasidis,„WhatisSin?”AdventistsAffirm,toamna,
2009,p.43Ͳ45).
Acum,sĉvedemoanalizĉinspiratĉ,aflatĉînscrierile
luiEllenWhite.„EfortulcontinuualluiSatanaesteaceladea
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reprezentagreƔitcaracterulluiDumnezeu,naturapĉcatului
Ɣi adevĉratele subiecte care se aflĉ în centrul marii lupte.
Ideile lui fanteziste micƔoreazĉ obligativitatea respectĉrii
LegiidivineƔiîidauomuluilibertateadeapĉcĉtui”(Tragedia
veacurilor,p.568,569). Prin urmare, declaraԑiade misiunea
vrĉjmaƔului cuprinde reprezentarea greƔitĉ a naturii
pĉcatului, deoarece el Ɣtie cĉ rezultatul final va fi o
micƔorareaobligativitĉԑiirespectĉriiLegiidivine.
„Învĉԑĉturile filozofilor pĉgâni… au exercitat o
influenԑĉînbisericĉ.Muԑicareaupretinscĉsuntconvertiԑi
au continuat sĉ fie ataƔaԑi de ideile principale ale filozofiei
lor pĉgâne…. În felul acesta, în credinԑa creƔtinĉ au fost
introdusegreƔeliserioase.Unlocproeminentprintreaceste
ideilͲaavutcredinԑaînnemurireanaturalĉaomuluiƔistarea
luiconƔtientĉînmoarte”(Tragediaveacurilor,p.58).Pebaza
dihotomiei trup/suflet, experienԑa mântuirii are loc în
sufletul etern, care nu are nicio legĉturĉ cauzalĉ cu trupul.
Mai mult, trupul este locul în care domneƔte pĉcatul
originar. În cadrul acestei paradigme, condamnarea este
rezultatul faptului de a avea un trup pĉcĉtos, care conԑine
impulsuri,înclinaԑiiƔidorinԑe.
Nemurirea sufletului, aƔa cum este consideratĉ în
cadrul paradigmei filozofiei lui Platon, preia suveranitatea
absolutĉaluiDumnezeuƔidecĉdereatotalĉaomului.Atâta
vremecâtseaflĉînaceastĉstarecompletdecĉzutĉ,condiԑia
omului este lipsitĉ de speranԑĉ. El este nĉscut în lumea
aceasta fiind deja vinovat Ɣi condamnat pentru pĉcatul lui
Adam.Singuralibertatepecareodeԑineestelibertateadea
pĉcĉtui.Elnuestecapabilnicimĉcarsĉaleagĉanupĉcĉtui.
Învĉԑĉtura lui Augustin spunea cĉ Dumnezeu îi alege pe
câԑiva din omenirea sortitĉ pierzĉrii pentru a primi darul
credinԑei prin har, iar pe ceilalԑi îi lasĉ sĉ sufere
condamnareameritatĉ.
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Implicaԑia este clarĉ, Ɣi anume cĉ pĉcatul nu are
nimicdeafacecucĉlcareaLegii.DacĉDumnezeuahotĉrât
ca tu sĉ fii neprihĉnit, atunci nu poԑi sĉ te împotriveƔti
voinԑei Sale. Conceptele libertĉԑii, alegerii Ɣi pĉcatului
trebuie sĉ fie interpretate în contextul gândirii filozofice
greceƔti,iarcândacestlucruareloc,unomestefiemântuit,
fiepierdutprinhotĉrârileveƔnicealeluiDumnezeu.Pĉcatul
este separat pentru totdeauna de alegere, iar dezvoltarea
caracteruluiafostdejastabilitĉdeDumnezeu.
„Pentru multe minԑi, originea pĉcatului Ɣi motivul
existenԑeiluiconstituieosursĉdemareconfuzie[…].Unii,în
cercetĉrilelorcuprivirelaexistenԑapĉcatului,sestrĉduiesc
sĉ caute întrͲun domeniu pe care Dumnezeu nu lͲa
descoperitniciodatĉ[…].TotuƔi,alԑiinureuƔescsĉgĉseascĉ
o înԑelegere satisfĉcĉtoare a marii probleme a rĉului, din
cauza faptului cĉ tradiԑia Ɣi interpretĉrile greƔite au
întunecat învĉԑĉtura Bibliei cu privire la caracterul lui
Dumnezeu, natura guvernĉrii Sale Ɣi principiile Sale în
tratareapĉcatului”(Tragediaveacurilor,p.492).
Înparadigmapredestinaԑiei,„mântuireacereascĉnu
depindedenimicdinceputemsĉfacemnoiînviaԑaaceasta;
nici de o schimbare prezentĉ a inimii, nici de un punct de
credinԑĉ actual sau de o mĉrturisire de credinԑĉ prezentĉ”
(Tragedia veacurilor, p.538). Concepԑiile despre nemurirea
sufletului, pĉcatul originar Ɣi decĉderea completĉ a omului
conducdirectlaconcluziacĉpĉcatulnuarenimicdeaface
cualegerea.Caurmare,cauzaprimarĉanoԑiuniicĉpĉcatul
este separat de alegere se aflĉ în doctrinele nemuririi
sufletului Ɣi hotĉrârilor divine, care izvorĉsc din paradigma
filozoficĉ greacĉ. Rezultatele asupra cristologiei Ɣi
subiectelorlegatedestiluldeviaԑĉsuntenorme.Informaԑiile
pot fi interpretate numai printrͲunsistem, sauprin celĉlalt,
darnupotfiinterpretateprincombinareacelordouĉ.
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Paradigma marii lupte este foarte diferitĉ de
paradigma predestinaԑiei. Ea deschide o perspectivĉ a unui
sistem complet al adevĉrului, corelat Ɣi armonios.
„Sanctuarul din cer este însuƔi centrul lucrĉrii lui Hristos
pentru om…. El deschide o perspectivĉ a Planului de
Mântuire…. Este de cea mai mare importanԑĉ ca toԑi sĉ
cerceteze cu atenԑie aceste subiecte” (Tragedia veacurilor,
p.488,489). Dacĉ însuƔi Planul de Mântuire trebuie sĉ fie
interpretat în contextul doctrinei sanctuarului, atunci, în
virtutea logicii consecvente, doctrina despre pĉcat de
asemenea trebuie sĉ fie înԑeleasĉ în contextul aceleiaƔi
paradigme.
„Cei care vor trĉi pe pĉmânt, când lucrarea de
mijlocire a lui Hristos va înceta în sanctuarul ceresc, vor
trebui sĉ trĉiascĉ fĉrĉ mijlocitor în faԑa unui Dumnezeu
sfânt….Caracterullortrebuiesĉfiecurĉԑitdepĉcat[…].Prin
harulluiDumnezeuƔiprinefortullorstĉruitor,eitrebuiesĉ
fie biruitori în lupta cu rĉul. Atâta vreme cât judecata de
cercetare continuĉ în cer […], în mijlocul poporului lui
Dumnezeu de pe pĉmânt, trebuie sĉ aibĉ loc o lucrare
specialĉ de curĉԑire, de abandonare a pĉcatului” (Tragedia
veacurilor,p.425).
AcestpasajseaflĉîntrͲocontradicԑieclarĉcucâteva
domenii deja discutate în contextul paradigmei filozofice
greceƔti […]. În paradigma anterioarĉ, vinovĉԑia Ɣi
condamnarea apar din simplul fapt de a avea un trup
pĉcĉtos,careconԑineînclinaԑii.Acesteaaufostprimiteprin
moƔtenire Ɣi nu sunt eliminate prin convertire […]. Dacĉ
pĉcatultrebuiesĉfieabandonat,prin„harulluiDumnezeuƔi
efortul lor stĉruitor”, atunci oamenii trebuie sĉ aibĉ atât
libertatea de a pĉcĉtui, cât Ɣi de a nu pĉcĉtui. Ceea ce
înseamnĉ cĉ paradigma biblicĉ nu susԑine ideea decĉderii
totale Ɣi a robiei voinԑei […]. Aceastĉ definiԑie a ispitei Ɣi a
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pĉcatului poate avea o logicĉ numai în lumina temei marii
lupte,încareoameniiauolibertatedeplinĉ”(Tsaltabasidis,
p.52,53).
Declaraԑiaurmĉtoarearemariimplicaԑiicuprivirela
pĉcat,ispitĉ,biruinԑĉƔicristologie:„AƔadar,atâtavremecât
Marele nostru Preot face ispĉƔire pentru noi, trebuie sĉ
cĉutĉm sĉ ajungem desĉvârƔiԑi în Hristos. Mântuitorul
nostrunuapututfifĉcutsĉcedezeputeriiispitei,nicimĉcar
cu un gând […]. Aceasta este starea în care trebuie sĉ fie
gĉsiԑiaceiacarevorrezistaîntimpuldenecaz.Noitrebuiesĉ
nedespĉrԑimdepĉcatînviaԑaaceasta”(Tragediaveacurilor,
p.623).Pasajulacestaindicĉfaptulcĉdefiniԑiapĉcatului,ca
fiindcĉlcareaLegii,estesinguradefiniԑiecorespunzĉtoare.
Înpasajulurmĉtor,EllenWhitedeclarĉcĉîntinareaƔi
contaminarea au loc numai când un om este liber sĉ nu
pĉcĉtuiascĉ. „Biruinԑele lui Hristos fac cu putinԑĉ ca noi sĉ
biruim […]. Niciun om nu poate fi biruit de Satana fĉrĉ
propriul consimԑĉmânt. Ispititorul nu are nicio putere de a
controla voinԑa, sau de a forԑa un suflet sĉ pĉcĉtuiascĉ. El
poate sĉ tulbure, dar nu poate sĉ întineze” (Tragedia
veacurilor, p.510). „Cĉlcarea voitĉ a unei cerinԑe a lui
Dumnezeu[…]aducelatĉceremĉrturiavociiDuhuluiSfântƔi
desparte sufletul de Dumnezeu. «Pĉcatul este cĉlcarea
Legii»”(Tragediaveacurilor,p.472).
Odatĉ ce tema sanctuarului/marii lupte este
înԑeleasĉ ca fiind paradigma, singura definiԑie
corespunzĉtoare a pĉcatului este aceea cĉ pĉcatul este
cĉlcareaLegii….Abandonareapĉcatuluinusereferĉlafirea
pĉmânteascĉ, ci la faptele firii. MoƔtenirea unei naturi
pĉcĉtoase de la Adam nu contamineazĉ caracterul nostru,
nici nu ne face sĉ fim vinovaԑi; ci cĉlcarea Legii face acest
lucru. De asemenea, moƔtenirea unei firi pĉcĉtoase nu
distruge capacitatea unui om de a alege sĉ fie liber de
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pĉcat….InsistenԑaluiEllenWhiteasuprafaptuluicĉ„singura
noastrĉ definiԑie a pĉcatului” este „cĉlcarea Legii” este în
realitate o declaraԑie teologicĉ…. Ea a respins paradigma
filozofiei greceƔti care a produs concepԑiile nemuririi
naturale,adecĉderiitotaleƔidoctrinahotĉrârilordivinecare
considerĉpĉcatulcafiindseparattotaldealegere,iarcând
Ellen White sͲa referit la abandonarea pĉcatului prin
conlucrareacuharulluiDumnezeu…declaraԑiileeipresupun
cĉ oamenii au o adevĉratĉ libertate de a alege cui vor sĉͲi
slujeascĉ…. Judecata are logicĉ numai dacĉ pĉcatul este
definit ca fiind cĉlcarea Legii…. Nu mai este posibil sĉ
combinĉmceledouĉparadigme,maimultdecâtesteposibil
sĉ folosim în acelaƔi timp pĉmântul Ɣi soarele ca modele
pentru a explica miƔcarea planetarĉ. O persoanĉ trebuie sĉ
aleagĉ paradigma, întocmai cum trebuie sĉ aleagĉ definiԑia
corectĉapĉcatului(Tsaldabasidis,p.55,56).
Tema marii lupte trebuie sĉ fie temelia Ɣi cĉlĉuza
raԑionamentelor noastre. Este foarte ciudat, dar foarte
adevĉrat cĉ o divizare ireconciliabilĉ între cele douĉ poziԑii
vast diferite Ɣi opuse continuĉ sĉ rĉmânĉ în cadrul temei
mariilupte,aƔacumesteinterpretatĉaceastadecĉtreunii
învĉԑĉtori adventiƔti. În adevĉrata paradigmĉ a marii lupte,
pĉcatul are douĉ componente fundamentale: 1) efectul
pĉcatuluiluiAdamcarenefacesĉfimmaislabiƔicareneͲa
fost transmis prin legea ereditĉԑii întrͲo naturĉ umanĉ
cĉzutĉ, pĉcĉtoasĉ, înclinatĉ spre pĉcat, pentru care nimeni
nu este vinovat Ɣi 2) alegerile Ɣi faptele noastre pĉcĉtoase,
pentrucaresuntemresponsabiliƔivinovaԑi.Singurullucrupe
care îl moƔtenim în urma cĉderii lui Adam, ca fiind o
consecinԑĉ a cĉderii lui, este natura umanĉ slĉbitĉ, firea
pĉcĉtoasĉ cĉzutĉ. TotuƔi, noi nu primim în niciun fel
vinovĉԑia sau condamnarea pentru cĉderea lui Adam Ɣi nici
nu meritĉm vreo pedeapsĉ pentru aceasta. A crede cĉ
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aceastĉ idee ar face necesar sĉ acceptĉm poziԑia romanoͲ
catolicĉ, precum Ɣi pe cea protestantĉ, care susԑin dogma
„pĉcatului originar”. Înconsecinԑĉ,am fi obligaԑi sĉ credem
ƔisĉpracticĉmideeafalsĉabotezuluinouͲnĉscuԑilor.
Biserica RomanoͲCatolicĉ susԑine cĉ noi suntem
nĉscuԑi pĉcĉtoƔi Ɣi cĉ „pĉcatul originar… este universal. Ca
urmare, fiecare copil este întinat la naƔtere din cauza
neascultĉrii lui Adam…. De aceea, pentru a ajunge în
împĉrĉԑiacerurilor,botezul,carespalĉpĉcatuloriginar,este
esenԑial pentru copilul nou nĉscut, la fel cum este pentru
omul pe deplin matur, ” (Cardinal James Gibbons, Faith of
our Fathers, p.311). Confesiunea prinԑilor protestanԑi de la
Augsburg, spune „De la cĉderea lui Adam, toԑi oamenii…
sunt nĉscuԑi în pĉcat, ceea ce îi aƔazĉ sub condamnare Ɣi
aduce moartea veƔnicĉ asupra tuturor celor ce nu sunt
nĉscuԑi din nou prin botez Ɣi Duhul Sfânt” (J.A. Wylie, The
HistoryofProtestantism,partea1,p.597).
NaturaluiHristos
Învĉԑĉtura „pĉcatului originar” a izvorât din
pĉgânismul grecesc Ɣi a fost transmisĉ mai departe de
cĉtre… Augustin… în Biserica RomanoͲCatolicĉ Ɣi susԑinutĉ
de majoritatea protestanԑilor…. Aceasta este credinԑa falsĉ
în„pĉcatuloriginar”…carecereînmodlogiccaHristossĉfi
preluat natura omului dinainte de cĉdere, pentru aͲL face
liber în mod evident de presupusa vinĉ a „pĉcatului
originar”.Urmĉtorulpaslogic,desigur,esteacceptareaideii
falseaimaculateiconcepԑiiaMariei,mamaluiIsus,aƔaîncât
Elsĉfipututprimionaturĉumanĉfĉrĉpĉcat….Oricarearfi
concluzia la care se ajunge cu privire la efectul cĉderii lui
Adam, (Ɣi cu privire la natura pĉcatului transmis prin acea
cĉdere),eavadeterminaînmodlogicconcluziilenoastrecu
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privirelanaturaumanĉaluiIsusHristos….NormanGulleya
scris cĉ cele douĉ înԑelegeri contradictorii ale naturii lui
Hristos„izvorĉscdindouĉînԑelegeridiferitecuprivirelace
anumeconstituiepĉcatul”….
Isus a devenit unul dintre noi, prin faptul cĉ la
întrupare a luat… acelaƔi material de bazĉ uman slĉbit Ɣi
cĉzut… pe care noi îl avem ca rezultat al cĉderii. Natura
umanĉfĉrĉpĉcat,dedinainteacĉderii,nuputeasĉmoarĉ,
dar natura pĉcĉtoasĉ a omului de dupĉ cĉdere putea sĉ
moarĉ…. La întruparea Sa, Hristos a luat natura cĉzutĉ
slĉbitĉaomenirii,„naturapĉcĉtoasĉ”,aceeaƔinaturĉumanĉ
pe care o au bĉrbaԑii Ɣi femeile pe care a venit sĉͲi
mântuiascĉ. Acesta a fost întregul motiv al umilirii Sale
pentru a deveni om…. Isus a luat acelaƔi „trup pĉcĉtos” al
naturii umane cĉzute cĉreia noi îi suntem supuƔi Ɣi a biruit
puterea pĉcatului în acelaƔi trup omenesc cĉzut, pĉcĉtos.
AƔacumIsusSͲabazatpeputerealuiDumnezeuƔiaprimitͲo
pentru a face tot ce a fĉcut, tot astfel noi putem sĉ
experimentĉmbiruinԑaƔieliberareadepĉcat,prinpredarea
completĉfaԑĉdeHristos.
Paresurprinzĉtorpentrumulԑicĉteologiiprotestanԑi
cei mai eminenԑi din a doua parte a secolului al
douĉzecilea… au declarat deschis cĉ natura umanĉ a lui
Hristos a fost aceea a omului de dupĉ cĉdere…. Timp de o
sutĉ de ani, 1852Ͳ1952, adventiƔtii au susԑinut natura de
dupĉ cĉdere a lui Hristos ca fiind poziԑia adventistĉ
indiscutabilĉ….Înzilelenoastre,omajoritateaprotestanԑilor
Ɣi(înceamaimarepartefĉrĉsĉͲƔideaseama)omajoritate
dinBisericaAdventistĉdeZiuaabapteadeastĉziaacceptat
ideea cĉ Hristos a luat natura umanĉ de dinaintea cĉderii”
(DanielFerraz,TheHumanityoftheSonofGodIsEverything
toUs,(AdventistsAffirm,toamna,2009,pp.68Ͳ74).
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Câteva comentarii ale lui Ellen White sunt relevante
aici.„NaturaumanĉaFiuluiluiDumnezeuestetotulpentru
noi. Acesta este lanԑul de aur care leagĉ sufletul nostru de
Hristos Ɣi, prin Hristos, de Dumnezeu. Acesta trebuie sĉ fie
subiectul studiului nostru…. Iar studiul întrupĉrii lui Hristos
esteundomeniuroditor,carevarĉsplĉtipefiecarecĉutĉtor
care sapĉ adânc pentru a gĉsi adevĉrul prezent” (Youth’s
Instructor, 13 octombrie, 1898). „Marea lucrare a
rĉscumpĉrĉrii putea fi îndeplinitĉ numai dacĉ
Rĉscumpĉrĉtorul lua locul lui Adam cel cĉzut” (Review and
Herald,24februarie,1874).
SchimbareaBisericiiAdventistedeZiuaabapteadela
poziԑiaeisusԑinutĉcuconsecvenԑĉdin1852Ͳ1952cuprivire
lanaturaumanĉcĉzutĉaluiHristosareprezentatosarcinĉ
formidabilĉ…. Unul dintre promovatorii cei mai puternici Ɣi
mai activi ai acestei… noi interpretĉri antiͲadventiste, care
susԑine natura lui Hristos de dinaintea cĉderii, a fost LeRoy
EdwinFroom….CândBarnhouseƔiMartinaudiscutatcucei
trei reprezentanԑi ai Questions on Doctrine despre
„problema întrupĉrii”,… aceƔtia au fost asiguraԑi cĉ
„majoritatea denominaԑiunii fost deja învĉԑatĉ cu privire la
ideeacĉnaturaumanĉaluiHristosafostfĉrĉpĉcat,sfântĉ
Ɣi desĉvârƔitĉ, în ciuda faptului cĉ unii dintre autorii
denominaԑiunii au continuat ocazional sĉ tipĉreascĉ opinii
complet contrare Ɣi respingĉtoare pentru majoritatea
bisericii”….
În aparenԑĉ, QOD nu a îmbunĉtĉԑit semnificativ
percepԑia lui Barnhouse cu privire la adventiƔtii de ziua a
Ɣaptea. Se spune cĉ el ar fi declarat: „Tot ce spun este cĉ
adventiƔtii sunt creƔtini. Continui sĉ cred cĉ doctrinele lor
sunt aproape cele mai dubioase dintre toate doctrinele
grupĉrilorcreƔtinedinlume”….
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[În rezumat], Biblia ne învaԑĉ cĉ noi am moƔtenit
efectul, Ɣi nu vinovĉԑia pĉcatului lui Adam. Adam a
transmis… o naturĉ umanĉ cĉzutĉ, slĉbitĉ, transmisĉ de la
Adamîmpreunĉcuînclinaԑiasprepĉcat….Noiavem,înmod
fundamental,douĉsistemeteologicedebazĉpecareputem
sĉ
construim.
Este
sistemul
RomanoͲ
Catolic/Calvin/Evanghelic, al cĉrui afirmaԑii predominante
sunt: suveranitatea augustinianĉ a lui Dumnezeu, noi toԑi
suntem nĉscuԑi pĉcĉtoƔi, nevoia botezului noilorͲnĉscuԑi,
vom continua sĉ pĉcĉtuim pânĉ la revenirea Domnului….
Romani7descrieunomconvertit,…Isusafostnĉscutcuo
naturĉumanĉfĉrĉpĉcat,asemeneanaturiiluiAdamînainte
de cĉdere, natura Sa umanĉ nu a fost asemenea naturii
noastre. Prin urmare, descrierea crucialĉ a mântuirii,
„naƔtereadinnou”,…faptuldeafi„ofĉpturĉnouĉ”,…deaͲ
LaveapeHristos„locuind”înnoi,…nupotfiînԑeleseînmod
corect….
Apoi, existĉ forma adventistĉ de arminianism, care
susԑinecĉnoitoԑiamfostnĉscuԑicuoînclinaԑiesprepĉcat,
totuƔi, dacĉ trĉim complet predaԑi Ɣi dependenԑi de
Dumnezeu, aƔa cum a trĉit Hristos, noi putem sĉ
experimentĉm mântuirea „din” pĉcatele noastre, acum….
„Hristos în voi, nĉdejdea slavei”…. Isus este înlocuitorul
nostru Ɣi exemplul nostru de viaԑĉ biruitoare…. Isus a fost
nĉscutcuonaturĉumanĉcĉzutĉasemeneanaturiiluiAdam
dupĉ cĉdere, natura Sa umanĉ a fost asemenea naturii
noastre….Înacestfel,descrierilecrucialealeconvertiriipot
fiînԑelesecorect….
Încercarea de a rezolva dezbaterea cu privire la
natura umanĉ a lui Hristos nu poate fi fĉcutĉ prin
amestecarea interpretĉrilor „preͲcĉdere” Ɣi „postͲcĉdere”.
Este necesar a alege între una Ɣi cealaltĉ. Questions on
Doctrine a fost calul troian final care a deschis „oficial”
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porԑile pentru un potop de teologie catolicĉ Ɣi calvinĉ în
sistemuldoctrinarconfirmatînmoddivinaladventiƔtilorde
ziuaaƔaptea.Aceastĉcartecautĉefectivsĉîntoarcĉînapoi
o istorie de o sutĉ de ani de… învĉԑĉturĉ adventistĉ cu
privirelanaturaumanĉcĉzutĉaluiHristos….Aceastĉparte
a istoriei noastre… ne va ajuta sĉ înԑelegem dezbinarea
internĉcuprivirelastandardelecreƔtine,identitateanoastrĉ
cabisericĉarĉmĉƔiԑei,…motivelepentruîntârziereaceleide
adouavenirialuiHristos(Ferraz,p.77Ͳ87).
Mizaesteextremdemare,aƔacumaevidenԑiatJean
Zurcher în Touched With Our Feelings. „Dacĉ greƔim cu
privirelanaturaumanĉaluiIsus,riscĉmsĉgreƔimcuprivire
lafiecareaspectalPlanuluideMântuire.PoatecĉdĉmgreƔ
în a înԑelege realitatea rĉscumpĉrĉtoare a harului revĉrsat
asupra oamenilor de cĉtre Isus, pentru a elibera omenirea
deputereapĉcatului”.
Ellen White ne avertizeazĉ: „În concluziile noastre,
noifacemmultegreƔelidincauzaconcepԑiilornoastrefalse
cu privire la natura umanĉ a Domnului. Când îi atribuim
naturiiSaleumaneoputerepecareomulnupoatesĉoaibĉ
înconflicteleluicuSatana,noidistrugemcaracterulcomplet
alnaturiiSaleumane”(SDABibleCommentary,vol.7,p.929).
Prinurmare,deceuniiadventiƔticonservatoriaƔezaԑi
în poziԑii strategice… insistĉ sĉ susԑinĉ concepԑia cĉ Isus a
avutonaturĉasemeneaceleidedinainteacĉderii?...
1)Respectulfaԑĉdeautoritate….CeestepresupusƔi
susԑinut pe cĉile oficiale ale bisericii – îndeosebi dacĉ
susԑinĉtorii ideilor par plini de har, profund spirituali Ɣi
credincioƔi în alte privinԑe faԑĉ de învĉԑĉturile clasice
adventiste,acesteideisuntuƔordeacceptatcafiindcorecte
delasine.Adesea,astfeldeoameniseîntreabĉîneiînƔiƔi,în
tĉcere,nucuglastare,„CumpotsĉgreƔeascĉaƔademulԑi
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adventiƔti de ziua a Ɣaptea buni, inteligenԑi Ɣi evident
consacraԑi?”…
2) Asocierile negative atribuite concepԑiei cĉ Isus a
avut o naturĉ asemenea celei de dupĉ cĉdere…. A fost larg
promovatĉ presupunerea… cĉ a crede întrͲo cristologie de
dupĉcĉdereconstituieomarcĉaîmpotrivitorilorrĉutĉcioƔi
Ɣi critici, antiͲdenominaԑionali, care sunt mai interesaԑi sĉ
arunce cu pietre în bisericĉ, decât sĉ facĉ lucrarea lui
Dumnezeu….
3) Repulsia evlavioasĉ faԑĉ de gândul cĉ Isus a
experimentatispiteleunuitrupcĉzut….IdeeacĉMântuitorul
nostru curat Ɣi fĉrĉ patĉ a avut ceva care ar putea fi numit
„pĉcĉtos” este respingĉtoare pentru unii…. Gândul la
dorinԑelenelegiuitepulsândprinnerviiƔisimԑurileDomnului
lor fĉrĉ patĉ, chiar dacĉ El li SͲa împotrivit printrͲo voinԑĉ
sfinԑitĉ, este profund tulburĉtor. CunoscânduͲƔi propria
înclinaԑie de a ceda la astfel de îndemnuri,… ei nu vor ca
Hristos cel întrupat sĉ fi fost niciunde pe aproape de astfel
de lupte interioare (Kevin D. Paulson, Why Some
ConservativeAdventistsRemainConfusedAbouttheHuman
NatureofChrist).
ÎndreptĉԕireaƔisfinԕirea
Ce influenԑĉ au subiectul pĉcatului Ɣi al naturii lui
Hristos asupra experienԑei zilnice a mântuirii pe care o
cunoaƔtem ca fiind îndreptĉԑirea Ɣi sfinԑirea? Urmĉtoarele
douĉ scrisori au fost trimise revistei Ministry, una de cĉtre
un preot catolic Ɣi una de cĉtre un pastor luteran. Ambele
scrisori sͲau referit la „Declaraԑia comunĉ cu privire la
doctrina îndreptĉԑirii”, alcĉtuitĉ de Federaԑia Luteranĉ
Mondialĉ Ɣi Biserica Catolicĉ. Preotul a comentat: „Aceasta
detaliazĉ o înԑelegere comunĉ a înԑelegerii îndreptĉԑirii
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noastre, prin harul lui Dumnezeu, prin credinԑa în Hristos
Isus”. Pastorul luteran a zis: „RomanoͲcatolicii Ɣi luteranii
suntdeacordacumcuprivirelaesenԑaîndreptĉԑiriiprinhar,
prin credinԑĉ”. El sͲa referit la „Minunatul document al lui
Benedict cu privire la îndreptĉԑire, pe care acesta lͲa
prezentatanultrecut”(Ministry,mai,2010,p.4).
Oareconcepԑiilefalsesusԑinutedeobiceicuprivirela
pĉcatƔinaturaluiHristosîntunecĉliniilededemarcaԑieîntre
catolicism Ɣi protestantism în domeniul aspectelor practice
ale Evangheliei, cum ar fi îndreptĉԑirea prin credinԑĉ?
Adevĉrul este cĉ Evanghelia adventistĉ nu este nici
Evangheliacatolicĉtipicĉ,niciEvangheliaprotestantĉ,motiv
pentru care, probabil, Evanghelia adventistĉ nu este pe
placulniciunuiadincelelaltedouĉgrupe.EllenWhitespune:
„Binecuvântarea îndreptĉԑirii este pĉstratĉ prin predarea
continuĉ a voinԑei Ɣi prin ascultarea continuĉ” (Solii Alese,
vol.1, p.397). Tema aceasta este repetatĉ pretutindeni în
Scripturĉ,iarînEvangheliaaceastaestepusunaccentmajor
pe sfinԑire. Urmĉtoarea scrisoare constituie un exemplu al
înԑelegerii unice adventiste a Evangheliei. „Acesta este
punctulîncaremulԑiprotestanԑiƔicatolicidaugreƔînegalĉ
mĉsurĉ, înlocuind standardul Cuvântului lui Dumnezeu cu
tradiԑiile bisericii…. Încĉ din prima clipĉ în care îƔi exercitĉ
credinԑa, creƔtinii sunt îndreptĉԑiԑi pe baza faptelor lui
HristosƔiînniciunfelpebazafaptelorproprii.TotuƔi,acest
darfĉrĉplatĉpoatefipierdut,dacĉdĉmgreƔînaneînsuƔi
binecuvântĉrile care vin împreunĉ cu el: convingerea cu
privire la voinԑa lui Dumnezeu Ɣi puterea de a o aduce la
îndeplinire” (Ministry, mai 2010, p.4). Cu alte cuvinte,
îndreptĉԑireafĉrĉsfinԑireesteoEvangheliefalsĉ.
Lui Johnny îi plĉcea sĉ se dea cu sania. ÎntrͲo zi cu
zĉpadĉ,JohnnysͲauurcatpeundealdinspatelecaseilui,de
pecarenusͲamaidatcusanianiciodatĉ.Eraabrupt,aƔacĉ
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aƔtiutcĉvazburacuadevĉrat.Mamaluieraafarĉ,încurte,
Ɣiavĉzutcĉsaniacareîlpurtapefiuleialunecadinceînce
mairapidpedeal.Apoi,avĉzutcĉelseapropiacuvitezĉde
unfirdesârmĉghimpatĉpejumĉtateascunsînzĉpadĉ,aflat
aproximativ la înĉlԑimea gâtului. „ÎntindeͲte pe spate”, a
strigatea.Dincauzareflecԑieiorbitoareazĉpezii,Johnnynu
a vĉzut firul de sârmĉ, prin urmare, nici un motiv sĉ se
întindĉ. TotuƔi, el a auzit porunca mamei Ɣi afĉcut ceea ce
obiƔnuise sĉ facĉ întotdeauna: a ascultat. ÎntinzânduͲse pe
spatepesanie,atrecutpesubfiruldesârmĉghimpatĉƔia
ajunsînbraԑelemameilui….
Johnnyneaducefaԑĉînfaԑĉcuoîntrebarecuprivire
la relaԑia noastrĉ cu Dumnezeu: Oare trebuie noi sĉ Îl
ascultĉm pe Dumnezeu, chiar Ɣi când nu înԑelegem
motivul?...OareorelaԑiecuDumnezeubazatĉpeîncredere
cere ascultarea, chiar Ɣi când nu înԑelegem poruncile lui
Dumnezeu?... Cu toԑii avem în comun o mare nevoie
presantĉ: nevoia de a ne întemeia credincioƔia faԑĉ de
Dumnezeu pe credincioƔia Sa categoricĉ, statornicĉ Ɣi
neschimbĉtoare faԑĉ de noi. Uneori acest fapt înseamnĉ a
ascultafĉrĉaînԑelege;afidispuƔisĉacԑionĉmînaintedea
vedeamotivele(AdventistReview,27iunie,2010,p.23).
Adevĉrulcĉascultareaarelocînaintedeoînԑelegere
deplinĉ, din cauzĉ cĉ avem încrederea cĉ Dumnezeu aƔazĉ
Evangheliaadventistĉseparatdetoatecelelalteversiuniale
Evangheliei. Sĉ ne aducem aminte cĉ se presupune ca
neprihĉnirea sĉ fie primitĉ prin credinԑĉ Ɣi cĉ este
întotdeauna în legĉturĉ cu rĉspunsul nostru, care constĉ
întrͲo ascultare deplinĉ Ɣi necondiԑionatĉ. Acesta este
motivul pentru care numai Evanghelia adventistĉ poate sĉ
vorbeascĉ în mod onest despre adevĉrata desĉvârƔire
creƔtinĉ. Adevĉrata desĉvârƔire creƔtinĉ este vĉzutĉ cu cea
maimareclaritatelaHristos.AtitudineaSacuratĉamotivat
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ascultarea Sa absolutĉ, care a avut ca rezultat o unitate
deplinĉ cu Tatĉl. Ellen White aplicĉ aceste cuvinte la
experienԑa noastrĉ. „Aceastĉ jertfĉ a fost adusĉ în scopul
readucerii omului la desĉvârƔirea lui originarĉ; da, mai
mult… pentru aͲi da o schimbare deplinĉ a caracterului”
(Manuscrisul49,1898).
Neprihĉnirea împĉrtĉƔitĉ a lui Hristos este lucrarea
pe care El o sĉvârƔeƔte în noi, pentru a ne schimba dupĉ
chipul Sĉu Ɣi pentru a ne face una cu El. Aceasta este
adevĉrata semnificaԑiea faptului de a fi desĉvârƔiԑi în sfera
noastrĉ. Înseamnĉ a fi în mod desĉvârƔit una cu El.
Atitudinea noastrĉ este schimbatĉ, motivânduͲne sĉ fim
ascultĉtori pentru aͲL reflecta pe El în mod deplin…. Tot ce
deԑinem luĉm de la Hristos, respingând ceea ce umbreƔte
slava Sa. Privind la El ajungem asemenea Lui Ɣi suntem
schimbaԑiînslavaSa….
OameniideƔtiinԑĉaudescoperitrecentometodĉde
aobԑinepentruprimadatĉosuprafaԑĉ100%finĉpeosticlĉ
perfect Ɣlefuitĉ. Este atât de finĉ, încât atunci când douĉ
astfeldeplĉcuԑedesticlĉsuntlipiteunadealta,eliminând
oriceurmĉdeaerîntreele,legĉturadintremoleculeajunge
atât de puternicĉ, încât este aproape imposibil sĉ mai fie
despĉrԑite.Elesuntcuadevĉratuna….Neprihĉnireapecare
Domnul vrea sĉ neͲo împĉrtĉƔeascĉ este unitatea perfectĉ
pe care putem sĉ o avem prin cĉlĉuzirea Duhului Sĉu.
AscultareamotivatĉdeodragosteadevĉratĉIͲaîngĉduitsĉ
neƔlefuiascĉzidezi,pânĉcândajungemsĉfimlegaԑideEl
în mod absolut, devenind una cu El, pânĉ acolo încât este
aproape imposibil sĉ mai fim despĉrԑiԑi (Adventist World,
decembrie,2009,p.31).
AceastĉînԑelegereadventistĉunicĉƔipreԑioasĉface
sĉfiedeosebitdedificilsĉͲlauzimpeeditorulprecedental
Adventist Review spunând: „Problemele auzite adesea
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implicĉ […] natura umanĉ a lui Hristos Ɣi desĉvârƔirea
creƔtinĉ.Ungrupmicdargĉlĉgioscontinuĉsĉinsisteasupra
idealului desĉvârƔirii depline, în care nu mai existĉ pĉcat.
Apartenenԑii grupului nu au susԑinere din partea
conducĉtorilor bisericii, totuƔi […], dacĉ trebuie sĉ vorbim
despre unicitate cu privire la doctrina adventistĉ, atunci
aceasta constĉ mai degrabĉ în configuraԑia doctrinelor,
decâtînpuncteledecredinԑĉindividuale”.
Cu toate acestea, declaraԑia de mai sus nu se
potriveƔte cu sfatul inspirat. „Deosebirea dintre credinԑa
noastrĉƔiaceeaabisericiloroficialeesteaƔademare,pecât
este cerul de sus faԑĉ de pĉmânt” (Spiritual Gifts, vol.2,
p.300).RaymondCottrellascris:„DacĉadventiƔtiideziuaa
Ɣapteaarrenunԑalaînvĉԑĉturilelordistinctiveînscopuldea
obԑine Ɣi a purta haina respectabilitĉԑii teologice, fĉrĉ
îndoialĉ,eiarfiacceptaԑidecĉtrecelelaltegrupĉricreƔtine,
darprocedândastfel,arfiniƔtetrĉdĉtoriaiadevĉruluicare
iͲaufĉcutsĉfieunpopor….EiarîncetasĉmaifieadventiƔti
deziuaaƔaptea”(ReviewandHerald,15mai,1958).
„În acest timp al sigilĉrii, Satana foloseƔte fiecare
mijloc pentru a abate gândurile celor din poporul lui
Dumnezeu de la adevĉrul prezent Ɣi pentru aͲi face sĉ
Ɣovĉie. Am vĉzut cĉ Dumnezeu aƔazĉ o copertinĉ peste cei
din poporul Sĉu pentru aͲi ocroti în timpul de necaz; iar
fiecaresufletcareafosthotĉrâtcuprivirelaadevĉrƔiaavut
o inimĉ curatĉ urma a fi acoperit de copertina celui
Atotputernic”(EarlyWritings,p.43).
„Trebuie sĉ fim iluminaԑi cu privire la Planul de
Mântuire.Nicimĉcarunuldinosutanuînԑelegepentrusine
adevĉrul Bibliei cu privire la acest subiect care este atât de
necesar pentru bunĉstarea noastrĉ prezentĉ Ɣi veƔnicĉ”
(ReviewandHerald,3septembrie,1889).
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Fĉgĉduinԑa cu privire la sfânta sfintelor este
fĉgĉduinԑa desĉvârƔirii caracterului, o eliberare deplinĉ de
toatepĉcatele,atâtcunoscute,câtƔinecunoscute.Ignorarea
celor douĉ încĉperi ale sanctuarului Ɣi prezentarea în
exclusivitateabinecuvântĉrilorprimeiîncĉperiînseamnĉ,în
esenԑĉ, a spune cĉ nu existĉ nicio deosebire. Înseamnĉ a
mĉrƔĉlui înapoi spre Egipt Ɣi înapoi, înainte de anul 1844.
ÎnseamnĉaîncercasĉînchidemuƔadeschisĉƔisĉdeschidem
uƔa închisĉ. „VrĉjmaƔii adevĉrului prezent au încercat sĉ
deschidĉuƔasfintei,pecareIsusaînchisͲo,ƔisĉînchidĉuƔa
sfintei sfintelor, pe care El a deschisͲo în 1844” (Early
Writings,p.43).
SinguruladevĉrspecialpecareîlauadventiƔtiiƔicare
nu este prezentat de cĉtre nicio altĉ denominaԑiune este
mesajulcuprivirelaispĉƔireafinalĉ–curĉԑireasanctuarului.
„Mintea tuturor celor ce adoptĉ mesajul acesta este
îndreptatĉ spre sfânta sfintelor, unde Isus stĉ în faԑa
chivotului,îndeplinindlucrareafinalĉdemijlocirepentrutoԑi
aceia pentru care harul încĉ este valabil” (Early Writings,
p.254). „Tot ce este nedesĉvârƔit în noi va fi vĉzut Ɣi
abandonat. Toatĉ invidia, gelozia Ɣi bĉnuiala rea Ɣi toate
planurileegoistevorfialungatedinviaԑĉ”(SoliiAlese,vol.3,
p.427).
Din ce motiv a trebuit ca toate acestea sĉ fie
amânate pânĉ la 1844? Singurul motiv inteligent este acela
cĉ Dumnezeu cautĉ sĉ pregĉteascĉ un popor alcĉtuit din
oameni a cĉror luptĉ inegalabilĉ cu rĉul din viaԑa lor va
demola pentru totdeauna acuzaԑiile lui Satana împotriva
guvernĉrii lui Dumnezeu. IspĉƔirea finalĉ a fost amânatĉ
pânĉîntimpulsfârƔitului,deoarecenumaiatunciDumnezeu
va avea un popor fĉcut sĉ fie pe deplin desĉvârƔit.
Dumnezeu a putut sĉ foloseascĉ un om ca Martin Luther
întrͲoerĉanterioarĉ–unulcareobiƔnuiasĉbeabereƔisĉͲi
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urascĉpeevrei–darElnupoatesĉaccepteastfeldefapte
din partea credincioƔilor aflaԑi la încheierea marii lupte.
Timpul a continuat, trecând prin perioada inchiziԑiei Ɣi
Holocaustului, a sclaviei Ɣi secesiunii, pentru cĉ Dumnezeu
continuĉsĉaƔtepteogeneraԑiealcĉreitriumfdeplinasupra
pĉcatului va aduce la tĉcere pentru totdeauna acuzaԑiile
vrĉjmaƔului. Ceea ce unii au numit a fi „teologia ultimei
generaԑii” este, prin urmare, corolarul logic Ɣi esenԑial al
doctrineijudecĉԑiidecercetareînceputeîn1844.
Încĉsubhar
AƔadar, toate acestea înseamnĉ înaltĉ teologie, de
fapt, mai înaltĉ decât poate sĉ ajungĉ cel mai înalt gând
omenesc.Vreausĉîncheicucâtevagânduriîncurajatoare.
PrimadeclaraԑiefĉcutĉdeDumnezeulumiicĉzutea
fost Geneza 3,15. În ciuda pĉcatului lor, Domnul iͲa dat
imediat lui Adam Ɣi Eva fĉgĉduinԑa rĉscumpĉrĉrii. Este
vrednicdeobservatcĉnumaidupĉcefĉgĉduinԑaaceastaa
fost fĉcutĉ, numai dupĉ ce harul Ɣi mântuirea au fost
descoperite, Domnul a pronunԑat o judecatĉ asupra lui
Adam Ɣi Eva. Fĉgĉduinԑa mântuirii a fost rostitĉ prima, iar
apoiaurmatjudecata.Judecatavinenumaiprincomparaԑie
cufĉgĉduinԑaEvangheliei.
ÎnsuƔi conceptul de Evanghelie conԑine conceptul
condamnĉrii – o condamnare pe care nu trebuie sĉ o
suportĉm.Aceastaeste„vesteabunĉ”.DeƔiamcĉlcatLegea
luiDumnezeuƔideƔiDumnezeuvajudecafapteledecĉlcare
a Legii, în Hristos Isus, noi suntem cruԑaԑi de condamnarea
pe care judecata aceasta o va aduce cu siguranԑĉ. În
Apocalipsa 14, „Evanghelia veƔnicĉ” este prezentatĉ prima,
iarapoiurmeazĉanunԑuljudecĉԑii,întocmaicaînGeneza3.
Judecataseaflĉacolo,darnuînaintedeEvanghelie.AƔadar,
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temelia mesajului adevĉrului prezent trebuie sĉ fie harul,
vesteabunĉcĉ,deƔimeritĉmcondamnarea,suntemiertaԑi,
curĉԑiԑiƔiîndreptĉԑiԑiprinIsus.
Odatĉ cu apariԑia lui Israel existĉ Ɣi mai multe veƔti
bune. Pentru vechii egipteni, numele unui om era o parte
foarte realĉ a acelui om. Casele lor, deƔi fĉcute în principal
dincĉrĉmizidelut,totuƔistâlpiiuƔiiƔipragulerauconstruite
dinpiatrĉ.PestâlpiiuƔiierauînscrisenumeleoamenilorcare
locuiau în casĉ. Chiar dacĉ acea casĉ era distrusĉ, exista o
Ɣansĉ foarte mare ca numele înscrise pe piatrĉ sĉ
supravieԑuiascĉ,datoritĉdurabilitĉԑipietrei.
Când Dumnezeu leͲa cerut izraeliԑilor sĉ ungĉ stâlpii
uƔii Ɣi pragul cu sângele mielului pascal, El le cerea sĉͲƔi
acoperenumelecusângeleMielului.Numelelordepepiatrĉ
nuleͲaasiguratviaԑaviitoare;numaisângeleMieluluiputea
sĉ facĉ lucrul acesta. Noi trebuie sĉ învĉԑĉm aceeaƔi lecԑie.
Conteazĉ locul unde sunt scrise numele noastre. Singura
carte importantĉ este Cartea vieԑii Mielului. Pentru a avea
numele scrise în cartea aceea, trebuie sĉ acceptĉm sângele
Mielului,careialoculnostru.
Desigur, a umbla cu Dumnezeu înseamnĉ mai mult
decâtatât,dartotulîncepeaici.IzraeliԑiiƔiͲauînceputexodul
din Egipt prin acoperirea numelor lor cu sângele pascal, iar
apoi ƔiͲau început cĉlĉtoria cu Dumnezeu. La fel este Ɣi în
cazulnostru.CaleanoastrĉpoatefilungĉƔigrea,darputem
sĉ începem cĉlĉtoria noastrĉ, având numele acoperite cu
sângeleMielului.
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UncreƔtinismbazatpeexperienԑĉ

Este sâmbĉtĉ seara, iar înĉuntrul unei vechi clĉdiri
din cĉrĉmidĉ, în centrul oraƔul, luminile lumânĉrilor
danseazĉpepereԑi.Acestaesteunserviciureligios.Ungrup
de aproximativ douĉzeci de oameni stĉ pe canapele Ɣi
scaune în acea încĉpere întunecoasĉ. Un bĉrbat stĉ pe un
scaunînaltƔipuneîntrebĉri.Sugereazĉrĉspunsurileposibile
Ɣi conduce discuԑia. Din când înc când, pastorul soarbe din
cana de cappuccino. Tânĉrul începe sĉ cânte la chitarĉ.
Mirosul de tĉmâie umple încĉperea. Ce se întâmplĉ aici se
numeƔte o bisericĉ emergentĉ. Fenomenul are loc
pretutindeniînAmericadeNordƔiincludeprobabildouĉzeci
de milioane de participanԑi. Cineva a fĉcut urmĉtorul
comentariu:„Înrealitate,nuesteatâtdemultorĉzvrĉtire,ci
estedoargĉsireaunuinousetderĉspunsuri,ocalediferitĉ
deaficreƔtin”.
Înarticolulacesta,urmeazĉsĉneocupĉmdelucruri
care sunĉ foarte ciudat în urechile adventiste. Voi explica
toԑitermeniiƔiimplicaԑiilelor,precumƔimotivulpentrucare
adventiƔtiideziuaaƔapteatrebuiesĉfieconƔtienԑicuprivire
laei.
MiƔcareaNewAge
Prin anii 1980, termenul miƔcarea New Age leͲa
inspirat creƔtinilor conservatori un sentiment de groazĉ. A
existat o convingere cĉ aceastĉ miƔcare era înconjuratĉ de
cevasinistru.Darîndeceniul1990,teamaaceastaadispĉrut
înmaremĉsurĉ.TotuƔi,miƔcareaînsinenuadispĉrut.Eaa
pĉtruns în tĉcere în cultura occidentalĉ Ɣi invadeazĉ
bisericile creƔtine. Prin anul 2002, sͲa estimat cĉ 20% din
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americaniadoptĉacumaspectealeacesteimiƔcĉri.Înlanԑul
naԑionaldelibrĉrii,numĉruldecĉrԑiNewAgeesteegalsau
depĉƔeƔte numĉrul cĉrԑilor creƔtine. Probabil cĉ elementul
fundamental al credinԑei miƔcĉrii New Age este acela cĉ
Dumnezeu Se aflĉ în fiecare dintre noi, iar noi trebuie sĉ
redescoperim aceastĉ esenԑĉ divinĉ din nou pentru a gĉsi
paceaƔifericirea.
Biserica emergentĉ este o încercare de desprindere
de activitĉԑile Ɣi obiectivele tradiԑionale ale bisericii. Un
pastoraspusurmĉtoarele:„Cucincianiînurmĉampĉrĉsit
biserica organizatĉ. Am renunԑat la munca mea de pastor
întrͲuna dintre cele mai mari biserici din America pentru a
merge… ei bine, niciunde, cu excepԑia garajului meu
transformatîntrͲunbirou”(SpencerBurke,MakingSenseof
Church, p.19). Mesajul mântuirii propovĉduit de biserica
emergentĉnuseaflĉîndoctrinĉ,ciîndiscuԑii,nuînadevĉr,
ci în dialog, cĉutând mereu, dar negĉsind niciodatĉ. Un alt
pastor a spus: „Predicile nu înseamnĉ în primul rând faptul
cĉ eu extrag adevĉrul din Biblie pentru aͲl aplica vieԑii
oamenilor. Predica înseamnĉ a exprima în cuvinte
experienԑele oamenilor, pentru a le îngĉdui sĉ gĉseascĉ o
legĉturĉmaiprofundĉînpropriaviaԑĉ”(DougPagitt,Church
ReͲImagined, p.166). Acest fapt îi îngĉduie fiecĉruia sĉ aibĉ
cevadespusƔisĉajungĉlaunfeldeconsenscuprivirelace
anume ar putea sĉ spunĉ Biblia. Deoarece culturile se
schimbĉfĉrĉîncetare,teologiatrebuiesĉseschimbeodatĉ
cuele.Unpastorafĉcuturmĉtoarearemarcĉ:„Atuncicând
schimbĉm mediul, mesajul primit de asemenea este
schimbat, oricât de subtil ar fi acest lucru” (Brian McLaren,
Church on the Other Side, p.68). Un alt pastor a declarat:
„Vechea paradigmĉ spunea cĉ dacĉ ai o învĉԑĉturĉ corectĉ
veiaveaoexperienԑĉcuDumnezeu.Nouaparadigmĉspune
cĉdacĉaioexperienԑĉcuDumnezeu,veiaveaoînvĉԑĉturĉ
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corectĉ” (Leith Anderson, A Church for the 21st Century,
p.21).Prinurmare,caresuntcâtevadintreacesteexperienԑe
carevorproduceînvĉԑĉturilecorecte?
Rugĉciuneacontemplativĉ
ÎncentrulacesteiîntregimiƔcĉriabisericiiemergente
se aflĉ conceptul rugĉciunii contemplative. Cum
experimenteazĉcinevaacestfelderugĉciune?„Cândcineva
pĉtrunde în straturile mai adânci ale rugĉciunii
contemplative,vaexperimentaogolireinterioarĉ…otĉcere
misticĉprofundĉ…oabsenԑĉagândurilor”(WilliamJohnosn,
Letters to Contemplatives, p.13). Cum se ajunge la aceastĉ
tĉcere? Prin repetarea unei rugĉciuni sau a unor cuvinte
sfinte. „Nu te gândi la semnificaԑia cuvântului; gândirea Ɣi
reflecԑiatrebuiesĉînceteze.PurƔisimplurosteƔtecuvântul
înliniƔte,ignorândtoatesentimenteleƔigândurile”(Willigis
Jager, Contemplation: A Christian Path, p.31). Cu alte
cuvinte,minteatrebuiesĉͲƔiîncetezeactivitateaînscopulde
aexperimentaprezenԑaluiDumnezeu.Unobservatorscrie:
„RugĉciuneacontemplativĉaajunsîncĉodatĉcevaobiƔnuit
în comunitatea creƔtinĉ” (Sheed & Ward Catalog,
Winter/Lent, 1978, p.12). Încĉ odatĉ, este o expresie
interesantĉ. Unde a fost mai înainte? În catehismul catolic,
gĉsim expresia urmĉtoare: „Rugĉciunea contemplativĉ este
tĉcere” (Catechism of the Catholic Church, 1994, p.652).
Curentul major al bisericilor protestante (episcopali,
metodiƔti, prezbiterieni, luterani, Biserica lui Hristos) sͲa
scufundatînapelecontemplative.
Oare termenii mantra Ɣi meditaԑie fac sĉ vĉ sune
vreunclopoԑelînmemorie?EivindirectdinmetodeleNew
Age. Un profesor de colegiu scrie: „Studenԑii mei au fost în
generalmetodiƔti,prezbiterieni,congregaԑionaliƔtiƔibaptiƔti
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lavârstamijlocie,între30Ɣi50deani,activiînconducerea
laicĉaibisericilorlor.Înaparenԑĉ,eisuntoamenidestulde
convenԑionali. TotuƔi, am descoperit cĉ aproape toԑi
studenԑii mei au întâlnit miƔcarea New Age întrͲuna din
multe ei forme Ɣi au fost atraƔi de misterele ei” (Bruce
Epperly,Crystal&Cross,p.14).
MiƔcarea AncientͲFuture (Credinԕa din
vechimeƔiviitoare)
O altĉ expresie auzitĉ adesea este „creƔtinismul
originar”sau„ancientͲfuturefaith”(credinԑadinvechimeƔi
viitoare. Aceastĉ expresie se referĉ la o spiritualitate care
vine din trecutul îndepĉrtat Ɣi face experienԑa noastrĉ
creƔtinĉ sĉ fie mai autenticĉ. Practicile strĉvechi sau
originare nu se referĉ la apostolii din primul secol, ci la
pĉrinԑii din pustie, care au trĉit asemenea unor cĉlugĉri, în
micicomunitĉԑi.Eiauadaptatpracticamantrelorhindusela
metodalorderugĉciune.Altepracticistrĉvechicareajungsĉ
fie populare sunt lumânĉrile Ɣi tĉmâia, semnul crucii,
ungerea cu untdelemn Ɣi servicii cum ar fi „Advent,
Epiphany, Lent and Holy Week” (adventul, epifania, postul
mare Ɣi sĉptĉmâna sfântĉ). Pe lista misterelor strĉvechi se
aflĉtoatecĉrԑilecatolice.Oautoritateîndomeniulreînnoirii
închinĉriispunecĉnoitrebuiesĉ„privimbisericilecatolice,
ortodoxe Ɣi protestante ca fiind diferite forme ale unei
singure biserici adevĉrate – toate fiind întemeiate pe
învĉԑĉtura Ɣi autoritatea apostolicĉ, gĉsinduͲƔi un teren
comunîncredinԑaexprimatĉdecreƔtinismulclasic”(Robert
Webber, AncientͲFuture Faith, p.85). Câԑiva dintre aceƔti
mistici au avut viziuni în care li sͲa arĉtat o femeie despre
careeiaucrezutcĉeraMaria.Unaspectinteresantalaceste
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reînnoiri a închinĉrii este folosirea unor încĉperi
întunecoase. Acest element se aflĉ în mod obiƔnuit în
templelebudiste,precumƔiînbisericilecatoliceƔiortodoxe.
InterͲspiritualitatea
Ce este interͲspiritualitatea? Acesta este rezultatul
dorit al rugĉciunii contemplative. Deoarece Dumnezeu Se
aflĉîntoԑioameniireligioƔiƔinereligioƔi,toatelucrurilesunt
întrͲolegĉturĉintrinsecĉ.Existĉunterenspiritualcomunîn
toatereligiile.BisericaarenevoiesĉstudiezeƔisĉcauteun
teren comun cu hinduƔii, budiƔtii, musulmani, Ɣiiԑii, jainiƔtii,
taoiƔtii, confucianiƔtii, Ɣi popoarele indigene. ÎntrͲun sondaj
de opinie, 84% din americanicredeau cĉ Dumnezeu Seaflĉ
pretutindeniƔiîntoatelucrurile.
Labirintul
Aԑi auzit de labirint? Este o structurĉ asemĉnĉtoare
unui labirint, folositĉ în rugĉciunea contemplativĉ.
Participantul pĉƔeƔte prin labirint, pânĉ când ajunge în
centru, iar apoi pĉƔeƔte înapoi, pânĉ când iese din labirint.
Adesea, pe parcurs, pot fi vizitate puncte de oprire pentru
rugĉciune,undeseaflĉlumânĉriƔitablouri.Obiectivuleste
acela de a te concentra, pentru a atinge prezenԑa lui
Dumnezeu,pemĉsurĉceajungiîncentrullabirintului.
Cercultobelor
Apoi, existĉ cercul tobelor, ceea ce este exact aƔa
cum sunĉ. O reclamĉ spunea: „Noi îi unim pe oamenii din
întreaga lume întrͲo orĉ de bĉtut al tobelor la unison! Ne
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adunĉm laolaltĉ întrͲun sat global al tobelor!” (Worldwide
Drumming event, Heartfelt Arena [One World Beat, 2006
event]).
LegĉturilecatoliceƔihinduse
În aceastĉ bisericĉ emergentĉ nu existĉ nicio teamĉ
de a se întoarce la sursele de învĉԑĉturĉ catolice. Un
conducĉtoralserviciilordivinescria:„Pĉrinԑiitimpuriinepot
aduce înapoi la ceea ce este obiƔnuit Ɣi ne ajutĉ sĉ trecem
dincolo de diferitele noastre tradiԑii. Cuvintele: Unul, Sfânt,
Catolic Ɣi Apostolic indicĉ spre unitatea bisericii” (Robert
Webber, AncientͲFuture Faith, p.89). ÎntrͲo carte intitulatĉ
JourneysHome,gĉsimmulteexempledeprotestanԑicarese
întorclacatolicism,iarpentruuniipĉrinԑiibisericeƔtiaujucat
un rol important în întoarcerea lor. Calea credinԑei din
vechime Ɣi viitoare (ancientͲfuture faith) are potenԑialul de
aͲiducepemulԑiînbraԑeleRomei.
Acest misticism creƔtin are legĉturi directe cu
misticismuloriental.Uncĉlugĉrcatolicderenumemondiala
ajuns sĉ creadĉ, cu ajutorul unui mistic hindus, cĉ tĉrâmul
atinsprinmeditaԑieesteacelaƔi,indiferentdereligiata.„În
centrul fiinԑei noastre se aflĉ un punct al vidului interior,
careesteneatinsdepĉcat,unpunctaladevĉruluipur.Acest
micpunctesteslavapurĉaluiDumnezeuînnoi.Easeaflĉîn
fiecare”(ThomasMerton,ConjecturesofaGuiltyBystander,
p.157Ͳ158).
Susԕinĉtoriiprincipali
Existĉ câteva nume Ɣi cĉrԑi care ar putea sĉ ne fie
familiare,darcaresuntbinecunoscuteînaceastĉmiƔcare.
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Ͳ M. Scott Peck, The Road Less Traveled – au fost
tipĉritemilioanedeexemplarealeacesteicĉrԑi.Easpunecĉ
obiectivul creƔterii spirituale este acela de a ajunge în
totalitate Ɣi pe deplin Dumnezeu. Autorul este mândru de
faptulcĉestemembrualmiƔcĉriiNewAge.
Ͳ Thomas Merton, pĉrintele miƔcĉrii rugĉciunii
contemplative,esteuncĉlugĉrcatolic.
Ͳ Henri Nouwen este un teolog catolic. El crede cĉ
fiecare îƔi gĉseƔte propria cale spre Dumnezeu, deoarece
DumnezeulocuieƔteînfiecarefiinԑĉumanĉ.
Ͳ Thomas Keating Ɣi Basil Pennington sunt cĉlugĉri
catolici.
ͲTildenEdwardsƔiGeraldMay,unpreotepiscopalƔi
un psihiatru, sunt profesori la Shalem Institute for Spiritual
FormationînWashington,D.C.
ͲMortonKelseyestepreotepiscopal.
ͲMatthewFoxesteunpreotepiscopalcarecredeîn
misticismulNewAge,înecumenismulprofundƔiînexistenԑa
divinĉatuturorcreaturilor.
Apoi, trecem la lumea creƔtinĉ evanghelicĉ, în care
credincioƔiiinsistĉasuprainspiraԑieiverbale,reveniriiliterale
a lui Hristos, importanԑei naƔterii din nou Ɣi în faptul cĉ
NumeleluiIsusestesinguracaleamântuirii.
ͲRichardFoster,CelebrationofDiscipline(Disciplinele
spirituale) – cartea aceasta a fost tipĉritĉ în douĉ milioane
de exemplare. El îi recomandĉ pe Tilden Edwards, Thomas
Merton Ɣi Henri Nouwen. Termenii „spiritual formation”
(formare spiritualĉ) Ɣi „spiritual directors” (îndrumĉtori
spirituali) au fost transferaԑi din ordinele catolice în
seminariile evanghelice, împreunĉ cu rugĉciunea
contemplativĉ, rugĉciunea respiraԑiei care foloseƔte mantre
Ɣigolireaminԑii.Esteorealitatetragicĉaceeacĉrugĉciunea
contemplativĉƔipanteismulsepotrivescprecummânaîntrͲ
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omĉnuƔĉ.PurƔisimplunupoԑiaveauna,fĉrĉaoaveapea
doua.CĉrԑileluiFosteraufostclasatepelocul1Ɣi3întrͲun
sondajdeopinieînmijloculcreƔtinilorevanghelici.
Ͳ Brennan Manning este un fost catolic, susԑinut de
PhilipYancey.ElîirecomandĉpeBasilPennington,Thomas
Merton Ɣi Thomas Keating. Toԑi aceƔtia îi pun pe creƔtini în
legĉturĉ cu ceva foarte periculos. Tilden Edwards scrie:
„Acest curent mistic (rugĉciunea contemplativĉ) este podul
care uneƔte spiritualitatea occidentalĉ Ɣi spiritualitatea
Orientului Îndepĉrtat” (Tilden Edwards, Spiritual Friend,
p.18).CaleaaceastaacondusdinIndialaAlexandria,apoila
pĉrinԑii catolici, la Thomas Merton, la Foster Ɣi Manning.
Manning ne recomandĉ sĉ încetĉm sĉ ne gândim la
Dumnezeucândnerugĉm,aƔaîncâtsĉputemintraînmarea
tĉcerealuiDumnezeu–totcetrebuiesĉfacemestedoarsĉ
repetĉmuncuvântsacruîncetƔides.Cucâԑivaaniînurmĉ,
Manning a fost invitat de Malcom Maxwell pentru a fii
vorbitorulSĉptĉmâniideRugĉciunelaPacificUnionCollege.
Ͳ Chicken Soup for the Soul este o serie de cĉrԑi
foarte populare printre creƔtini. Ea promoveazĉ mulԑi
scriitori Ɣi cĉrԑi oculte, cum ar fi Hot Chocolate for the
Mystical Soul cu mediumuri Ɣi spiritiƔti care îƔi spun
poveƔtile. Pe mĉsurĉ ce Cuvântul lui Dumnezeu ajunge tot
mai puԑin citit Ɣi tot mai puԑin important, sporirea
experienԑelormisticeseînteԑeƔte,deoareceoameniidoresc
sĉ se apropie de Dumnezeu. Christianity Today numeƔte
caleasprematuritatecafiindfaptulcĉevangheliciiînvaԑĉde
la înԑelepԑii din bisericile RomanoͲCatolicĉ Ɣi Ortodoxĉ
Rĉsĉriteanĉ,ceeaceesteunmotivdebucurie.
Ͳ Tony Campolo a adoptat misticismul, rugĉciunea
centralizatoare, mantrele Ɣi misticii catolici, îndeosebi pe
IgnatiusdeLoyola.ElspunecĉReformaԑiuneaprotestantĉa
lĉsatpreamultadevĉrcatolicpedinafarĉ.
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Acum, ne vom ocupa de câԑiva oameni cu care
suntem mai familiarizaԑi. bi ei auadoptat unele aspecteale
misticismuluioriental.Cineestecelmaiinfluentpracticantal
misticismului în zilele noastre? Nimeni altul decât Oprah
Winfrey.„Dumnezeunueste‘acolosus’.Elexistĉînfiecare
din noi, Ɣi depinde de noi sĉ cĉutĉm divinul interior” (Eric
Butterworth, Discover the Power Within You, coperta).
Showul ei a lansat mulԑi autori New Age în centrul atenԑiei
naԑionale. Un alt personaj este chiar mai greu de crezut. A
fost scrisĉ o carte care spune cĉ Duhul Sfânt Ɣi natura lui
Buddha sunt sinonime. Psalmul 23 Ɣi I Ching sunt citate
împreunĉ.NoitrebuiesĉͲLascultĉmpeDumnezeu,peIsus,
pe toԑi Buddha Ɣi pe sfinԑi. În cartea aceasta se aflĉ o
declaraԑie de susԑinere, scrisĉ de nimeni altul decât Fred
Rogers(WayneMuller,Sabbath,coperta).Aԑiauzitvreodatĉ
de Mr. Roger’s Neighborhood (Vecinii Domnului Roger)?
AceastĉmiƔcaresepotriveƔtecurezultateleunuisondajde
opinie din 2002, în care 70% dintre creƔtini cred cĉ cei din
altereligiiartrebuisĉfielĉsaԑiînpace.Nuestenecesarsĉle
fieprezentatIsusHristos.Acum,nevomocupadeunpastor
care lͲa înlocuit pe Billy Graham ca pastor principal în
America. Rick Warren crede cĉ biserica ar trebui sĉ lase
deoparte deosebirile dintre religii Ɣi sĉ conlucrĉm pentru
rezolvarea problemelor sociale. El iͲa spus lui Eric Sawyer,
cofondator al ACTͲUP, un grup activist gay, urmĉtoarele:
„Eric,cumpotsĉteajutsĉͲԑiprezinԑimesajul?”Elazis:„Eu
lucrez cu aceƔti oameni gay” (Interviu luat de Charlie Rose,
17august,2006).Viziunealuiesteocooperareglobalĉcare
va cuprinde catolici, musulmani Ɣi homosexuali. „Dacĉ vreԑi
ca Isus sĉ Se întoarcĉ mai curând, concentraԑiͲvĉ asupra
împlinirii misiunii voastre, nu asupra explicaԑiilor profeԑiei”
(RickWarren,PurposeDrivenLife,p.286).Cualtecuvinte,sĉ
nuneconcentrĉmasuprareveniriiluiHristos,cisĉͲiajutĉm
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pe oameni sĉ înԑeleagĉ faptul cĉ Hristos Se aflĉ deja în ei.
Tony Campolo spune cĉ aceia care pun accentul pe
evenimentele finale Ɣi A Doua Venire au fost cauza unor
consecinԑeextremdedĉunĉtoare(TonyCampolo,Speaking
My Mind, p.209,211). Rick Warren spune cĉ aceƔti creƔtini
constituie unul dintre cei mai mari duƔmani ai secolului al
douĉzeci Ɣi unulea Ɣi sunt asemenea fundamentaliƔtilor
islamici (Paul Nussbaum, The Purpose Driven Pastor,
Philadelphia Enquirer, 8 ianuarie, 2006). Pastorul Warren
spune cĉ a aflat despre rugĉciunea respiraԑiei de la un
cĉlugĉr catolic pe nume Fratele Lawrence (Rick Warren,
PurposeDrivenLife,p.89).UnadeptalluiLawrenceîldescrie
cântând Ɣi dansând cu violenԑĉ, asemenea unui nebun
(Gerald May, The Awakened Heart, p.87). Foarte adesea,
WarrenîipromoveazĉpeRichardFoster,BrennanManning,
Henri Nouwen Ɣi Thomas Merton. Warren exercitĉ o
influenԑĉ majorĉ în efortul de a aduce rugĉciunea
contemplativĉ Ɣi formarea spiritualĉ în curentul principal al
creƔtinismului. Rick Warren spune cĉ unul dintre gânditorii
cei mai importanԑi Ɣi provocatori ai bisericii este Leonard
Sweet,carespune:„ReinventaԑiͲvĉpentrusecolulalXXIͲlea,
sau veԑi muri” (Leonard Sweet, Soul Tsunami, p.75). El
vorbeƔtedespre„ocanalizareaenergiilorluiHristosprintrͲo
experienԑĉ minteͲtrup” (Leonard Sweet, Quantum
Spirituality,p.70).
Sue Monk Kidd, un creƔtin baptist, declarĉ:
„Autoritatea finalĉ a vieԑii mele nu este Biblia. Autoritatea
mea finalĉ este vocea divinĉ din sufletul meu. Punct” (Sue
MonkKidd,TheDanceoftheDissidentDaughter,p.76).„Am
ajuns sĉ mĉ cunosc pe mine însumi ca o întruchipare a
divinitĉԑii”(Ibid,p.161).
Richard Foster prevede „o mare Ɣi nouĉ adunare a
poporului lui Dumnezeu…. Vĉd un cĉlugĉr catolic stând
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alĉturideunevanghelistbaptistînĉlԑândojertfĉdelaudĉ”
(RichardFoster,StreamsofLivingWater,p.273,274).
Noulspiritism
Ascultaԑi un tânĉr scriitor descriind metoda lui de
rugĉciune. „MiͲam construit o camerĉ pentru rugĉciune. În
acel spaԑiu, am aprins lumânĉri, am ars tĉmâie, am agĉԑat
rozarii Ɣi am ascultat casete cu cĉlugĉri benedictini. Am
meditatoreînƔirasupraunorcuvinte,imaginiƔisunete.Am
ajuns în punctul de a fi în stare sĉ ating starea alfa a
creierului,stareaîncareaparvisele”(MikePerschon,Desert
Youth Worker: Disciplines, Mystics, and the Contemplative
Life, Youthworker, noiembrieͲdecembrie, 2004). Acum,
ascultaԑi un practicant al unei alte puteri supranaturale:
„btiinԑa vrĉjitoriei se bazeazĉ pe abilitatea de a intra întrͲo
staremodificatĉaconƔtiinԑei,pecarenoionumim‘alfa’….În
starea aceasta, putem sĉ primim informaԑii mistice,
vizionare, care nu vin prin cele cinci simԑuri…. Alfa este
trambulina pentru lucrĉrile parapsihologice Ɣi magice. Este
inima vrĉjitoriei” (Laurie Cabot, Power of the Witch,
p.173,183).Darveԑispunecĉacesttânĉrnuestevrĉjitor.El
este un creƔtin devotat. Ascultaԑi din nou: „Misticii din
fiecare tradiԑie religioasĉ vorbesc despre starea alfa a
conƔtiinԑei….Prinmetodelelor,eiauînvĉԑatcumsĉintreîn
alfa, când se roagĉ sau se închinĉ. Ei învaԑĉ cum sĉ ajungĉ
iluminaԑi” (Ibid., p.200). Înԑelegeԑi ce se întâmplĉ? CreƔtini
dedicaԑi sunt conectaԑi direct cu tĉrâmul lui Satana. Ei îi
îngĉduie lui Satana sĉ strĉbatĉ barierele lobilor frontali ai
gândirii raԑionale Ɣi sĉ intre direct în subconƔtient, prin
intermediul cĉruia el ajunge stĉpânul lor la fel de sigur
precum a fost posedarea demonicĉ din Scripturĉ. Sĉ
ascultĉm o femeie descriind experienԑa labirintului: „Îmi
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amintesc cĉ… rosteam rugĉciuni de recunoƔtinԑĉ adresate
tuturor spiritelor pe care le invocasem în timpul ritualului
nostru….Apoiamvĉzutfiinԑedinluminĉalbastrĉ,fĉrĉchip,
dar în formĉ de om, întrͲo procesiune solemnĉ…. MͲam
simԑit minunat sĉ împĉrtĉƔesc acelaƔi spaԑiu cu fĉpturile
acestea – îngeri, gardieni ai labirintului” (Lauren Artress,
WalkingaSacredPath,p.95Ͳ96).
Aceasta a devenit o parte importantĉ a lucrĉrii
creƔtine pentru tineret. ÎntrͲun sondaj de opinie desfĉƔurat
în Ɣaisprezece biserici, Ɣcoli Ɣi licee, rĉspunsul a fost:
„Suntem dornici sĉ învĉԑĉm practicile rugĉciunii
contemplative” (Mark Yaconelli, „Ancient Future Youth
Ministry”,GroupMagazine,iulie–august,1999,p.39).Chiar
Ɣi Charles Swindoll îi susԑine pe Henri Nouwen Ɣi Richard
Foster (Charles Swindoll, So You Want to be Like Christ?
p.65).
CreƔtinism„fĉrĉbisericĉ”
În ԑesĉtura acestor învĉԑĉturi despre formarea
spiritualĉstrĉbateunfirimportant.NutrebuiesĉÎlprimeƔti
peHristoscaMântuitoraltĉuƔisĉfiinĉscutdinnoupentru
a fi urmaƔ al lui Hristos. Oricine, nu doar cei credincioƔi,
poate sĉ practice disciplinele spirituale Ɣi sĉ devinĉ
asemenealuiHristos.Isusestemaidegrabĉunmodeldemn
de urmat, decât un Mântuitor. Deoarece mulԑi aƔaͲziƔi
creƔtininĉscuԑidinnounuaulocuirealĉuntricĉaluiHristos,
ei cautĉ cu disperare o experienԑĉ creƔtinĉ, iar formarea
spiritualĉ aratĉ asemenea unui dar din cer, care le oferĉ
paceaƔiasigurareamântuirii.
Mai multe organizaԑii misionare încearcĉ o nouĉ
abordare a lucrĉrii misionare. Ele câƔtigĉ convertiԑi,
îngĉduinduͲle sĉ rĉmânĉ la multe dintre concepԑiile Ɣi
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practicilelorreligioasetradiԑionale,subpretextulcĉseabԑin
sĉͲi ofenseze pe cei din alte culturi. Acest faptconduce, de
exemplu, „la un hinduism creƔtinat”, deoarece Ɣi unul Ɣi
celĉlaltsuntaceleaƔiînesenԑĉ.„Noinuvremsĉschimbĉm…
geniul religios al Indiei” (H.L. Richard, Christ – Followers in
India Flourishing Outside the Church, Mission Frontiers,
martie – aprilie, 1999). În termeni practici, acest lucru
înseamnĉcĉfamiliileseînchinĉluiIsus,încaselelor,alĉturi
de închinarea adusĉ celorlalԑi zei hinduƔi. Leonard Sweet
face referire la „scânteile sacrului în urmaƔii lui Iehova, sau
Kali sau Krishna” (Leonard Sweet, Quantum Spirituality,
p.130).Ocartedeclarĉ:„CreƔtiniinupotsĉevanghelizezecu
adevĉrat,dacĉnusuntpregĉtiԑisĉfieevanghelizaԑiînacest
proces”. Noi trebuie „sĉ învĉԑĉm din tradiԑiile credinԑei din
afara staulului creƔtin”, deoarece „Duhul Sfânt a fost cu
aceƔti oameni tot timpul” (Eddie Gibbs Ɣi Ryan K. Bolger,
Emerging Churches: Creating Christian Community in
Postmodern Cultures, p.131Ͳ132). Oare toate aceste lucruri
ne readuc în memorieamintiri cuprivire la cele întâmplate
încreƔtinismuldinperioadasecoleloraldoileaƔialpatrulea?
IspĉƔiresubstitutivĉ?
Un preot episcopal spune: „Fixaԑia bisericii asupra
morԑiiluiIsuscaactmântuitoruniversaltrebuiesĉînceteze”
(Alan Jones, Reimagining Christianity, p.132). Un alt scriitor
declarĉ: „Dumnezeul lui Noe… Dumnezeul din pustie…
Dumnezeul lui David… acest Dumnezeu nu existĉ” (William
Shannon, Silence on Fire, p.109Ͳ110). Evident, acest fapt
ducelaurmĉtorulpas:„RenunԑlaconcepԑiacĉBibliaesteun
produs divin. Am învĉԑat cĉ este un produs cultural
omenesc….EsteaproapesigurcĉIsusnuafostnĉscutdintrͲ
ofecioarĉ,nuSͲaconsideratpeSineafiFiulluiDumnezeuƔi
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nu a înԑeles scopul Lui de a muri pentru pĉcatele lumii”
(MarcusBorg,TheGodWeNeverKnew,p.25).Unautorface
referirelaideeacĉIsusaîncercatsĉiamaimultesufleteîn
cer dupĉ ce astea mor, spunând: „O citire cinstitĉ a
Evangheliilordistrugeaceastĉideecomplet”(BrianMcLaren,
PBSSpecialonEmergingChurch,ReligionandEthicsWeekly,
15 iulie, 2005, partea 2). Apoi, el comenteazĉ asupra
reformulĉrii gândirii lui cu privire la evoluԑie Ɣi creaԑionism.
IspĉƔirea nu este necesarĉ în biserica emergentĉ, deoarece
toate fĉpturile create sunt mântuite Ɣi unificate cu
Dumnezeu.
ÎnԑelegeԑicâtdepericulosesteacestcreƔtinismbazat
pe experienԑĉ? Moartea ispĉƔitoare a lui Hristos este
înlocuitĉ cu ritualurile romanoͲcatolice Ɣi misticismul
orientalcarenepunînlegĉturĉdirectĉcuspiritismul.Acest
fel de creƔtinism spune cĉ, deoarece Dumnezeu Se aflĉ în
interiorulnostrualtuturor,toatereligiilesuntcĉicareducla
Dumnezeu, Ɣi nimeni nu este greƔit din cauza cĉii pe care
merge.
Procesul de reunirecuRoma a început deja printrͲo
spiritualitate bazatĉ pe experienԑĉ Ɣi prin rugĉciunea
contemplativĉ,careseîntemeiazĉîntotalitatepeexperienԑe
subiective. Manifestĉrile spiritiste vor apĉrea, cu multĉ
atenԑie acordatĉ Mariei. Religiile lumii se vor uni pentru a
promova pacea. Noul Hristos Se va aƔtepta ca toԑi sĉ se
apleceƔisĉIseînchine.
Legĉturaadventistĉ
PutemsĉrecunoaƔtemcuuƔurinԑĉcâtdepericuloase
sunttoateacestelucruripentrubisericacreƔtinĉƔiîndeosebi
pentru creƔtinii evanghelici, dar ce legĉturĉ au ele cu
adventiƔtiideziuaaƔaptea?Înmodsiguri,noisuntemimuni
586

faԑĉdeaceastĉmareamĉgire.Eibine,probabilcĉamfostcu
cincizeci de ani în urmĉ, dar nu mai suntem astĉzi. În mod
tragic, apĉrarea noastrĉ împotriva acestei amĉgiri a fost
spulberatĉdeaniideapostaziecrescândĉ.
Samir Selmanovic este un fost pastor adventist de
ziua a Ɣaptea. Astĉzi, el face parte din miƔcarea bisericii
emergente. „A crede cĉ Dumnezeu este limitat la acesta
[creƔtinism]arfioîncercaredeaͲLconducepeDumnezeu”.
Viziunea lui este aceea de aͲi uni pe evreii progresiƔti,
creƔtini,musulmaniƔipecĉutĉtoriispiritualitĉԑiicarenuauo
religie, întrͲo comunitate interconfesionalĉ pentru binele
lumii.„CeaparԑineîmpĉrĉԑieiluiDumnezeunupoatefirĉpit
de creƔtinism” (Doug Pagitt Ɣi Tony Jones, The Sweet
Problem of Inclusiveness, An Emergent Manifesto of Hope,
p.192Ͳ194).
RevistaaustralianĉSignsoftheTimesƔionouĉcarte
susԑin rugĉciunea centralizatoare, rugĉciunea respiraԑiei Ɣi
folosirea expresiei sau numelui lui Hristos în rugĉciune. O
Conferinԑĉ din Statele Unite a invitat conducĉtorii bisericii
emergentesĉleprezinteseminarii.UncursalSeminaruluile
cere tuturor studenԑilor sĉ citeascĉ lucrarea lui Richard
Foster. Leonard Sweet Ɣi Samir Selminovic au vorbit la
adunĉri sponsorizate de adventiƔti. În Adventist Review se
facereclamĉunorcĉrԑicaretrateazĉpracticilestrĉvechi.
AceastĉnouĉabordareacreƔtinismuluideԑinetoate
cheileîmpliniriiprofeԑiilorfinalealeApocalipsei.TrebuiesĉͲi
avertizĉm cu credincioƔie pe toԑi cei pe care putem sĉͲi
avertizĉm, pentru a recunoaƔte amĉgirile finale ale lui
SatanaƔipentruarĉmânecredincioƔiCuvântuluiinspiratal
luiDumnezeu.
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Notĉsuplimentarĉ
Nimic din articolul de mai sus nu ar trebui sĉ fie
folosit pentru a descuraja practicarea corectĉ a meditaԑiei.
AƔacumestevalabilînlegĉturĉcutoatedarurilebunealelui
Dumnezeu,Satanaapervertitprocesulmeditaԑiei,înscopul
de aͲi pune pe oameni în legĉturĉ directĉ cu tĉrâmul lui.
TotuƔi,meditaԑiacreƔtinĉesteextremdeimportantĉpentru
creƔterea creƔtinĉ. „Meditaԑia Ɣi rugĉciunea sunt necesare
pentruacreƔteînhar”(Mĉrturii,vol.2,p.187).
Unii au pus la îndoialĉ practicarea oricĉrui fel de
vizualizare sau imaginaԑie în creƔterea creƔtinĉ. Ellen White
are multe de spus despre pericolele unei imaginaԑii
nedisciplinate. Ea avertizeazĉ cĉ nu poate exista nicio
reformĉ realĉ în viaԑa unui om, dacĉ imaginaԑia nu este
reformatĉ de puterea harului lui Dumnezeu. TotuƔi,
observaԑicuatenԑiedeclaraԑiileurmĉtoare.
Ar fi bine sĉ petrecem o orĉ în fiecare zi în
contemplarea vieԑii lui Hristos. Ar trebui sĉ luĉm punct cu
punct Ɣi sĉ lĉsĉm imaginaԑia sĉ cuprindĉ fiecare scenĉ,
îndeosebicelefinale”(HristosLuminalumii,p.83).
Construiԑi în imaginaԑia voastrĉ tabloul cĉminului
celormântuiԑi(CaleacĉtreHristos,p.86).
În Biblie se deschide un teritoriu nelimitat pentru
imaginaԑie(Tragediaveacurilor,p.507).
Mintea lor (a copiilor) trebuie sĉ fie umplutĉ cu
povestiri despre viaԑa Domnului, iar imaginaԑia lor sĉ fie
încurajatĉsĉcreezetablourileslaveilumiiviitoare(Tragedia
veacurilor,p.488).
Oh, cât de mult pierdem noi, prin faptul cĉ nu ne
educĉm imaginaԑia sĉ insiste asupra lucrurilor divine, mai
degrabĉ decât asupra celor pĉmânteƔti! Noi putem sĉͲi
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oferim imaginaԑiei cel mai amplu domeniu (SDA Bible
Commentary,vol.6,p.1085).
Evident,existĉofolosirecorectĉaimaginaԑiei,prina
vedeacuochiiminԑiiscenedinviaԑaluiHristossaupovestiri
biblice, sau cerul. În meditaԑia creƔtinĉ, mintea este
concentratĉ asupra adevĉrurilor Bibliei, iar gândurile sunt
orientate prin concentrarea asupra realitĉԑilor Bibliei. În
meditaԑia orientalĉ, scopul este acela de a goli mintea de
oricegândconƔtient,aƔaîncâtaceastasĉfiedeschisĉpentru
îndemnurile „divine”. Metodele folosite în meditaԑia
orientalĉ au scopul de a face mintea sĉ treacĉ întrͲo stare
„neutrĉ”,pentruafideschisĉfaԑĉdeoricearputeafiaƔezat
înea.CemijlocperfectîioferĉacestlucruluiSatanapentru
aͲƔi aƔeza gândurile direct în mintea conƔtientĉ, fĉrĉ nicio
evaluareanaliticĉ.
În meditaԑia creƔtinĉ, mintea este direcԑionatĉ Ɣi
controlatĉ de gânduri. În meditaԑia orientalĉ, mintea este
golitĉ de gândirea conƔtientĉ. Calea adevĉrului se aflĉ
întotdeaunafoarteaproapedecaleaminciunii.
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Ultimapiesĉdinpuzzle

btiԑi cum este cu adevĉrat viaԑa pentru aceia care Îl
eliminĉpeDumnezeudinconcepԑialordesprelume,iarapoi
înceteazĉ sĉ se gândeascĉ la viitorul lor? Un filozof de la
Oxford,carefusesemembrualParlamentului,precumƔiun
autorbineͲcunoscut,arecunoscutpersonalcĉviaԑaluiafost
excelentĉ. TotuƔi, a existat o micĉ problemĉ. „În mijlocul
tuturoracestorlucruri,amfostaproapeliteralmentecopleƔit
de un simԑ al faptului cĉ sunt muritor. Am fost izbit, ca Ɣi
cumaƔfifostizbitdeomacaradedemolare,deînԑelegerea
faptului cĉ urma sĉ mor în mod inevitabil…. Moartea,
moartea mea, distrugerea mea literalĉ era totalmente
inevitabilĉ Ɣi fusese astfel încĉ din prima clipĉ a conceperii
mele. Nimic din ce aƔ fi putut sĉ fac vreodatĉ, acum sau în
oricealttimp,nuputeasĉschimbelucrurilecunimicƔinuar
fipututsĉleschimbeînniciunmomentalvieԑiinoastre….În
ochii veƔniciei, viaԑa omului abia dacĉ este asemenea unei
pâlpâiri de lumânare. Moartea va veni asupra noastrĉ
înaintedeaƔtiundeneaflĉm;iarodatĉcesuntemmorԑi,va
fi pentru totdeauna. Ce poate sĉ însemne sau sĉ conteze
oricefaceu,cândvoifidejaplecatîntrͲoinexistenԑĉdeplinĉ
pentru restul veƔniciei? Ce poate sĉ conteze pentru oricine
altcineva, de asemenea, când Ɣi ei vor fi nimic pentru
veƔniciei?Dacĉvidulestedestinaԑiapermanentĉanoastrĉ,a
tuturor, întreaga valoare Ɣi semnificaԑie sunt pur Ɣi simplu
niƔte pretexte pentru a duce mai departe micul nostru joc
omenesc, asemenea copilaƔilor care se îmbracĉ în costume
debal”.
Elascrisînmodelocventdespreluptaluiculipsade
sensavieԑii,cuînԑelegereafaptuluicĉindiferentceafĉcut
elsauîntregulsuccespecarelͲaavut,indiferentdacĉascris
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cĉrԑi importante sau a devenit Secretarul Ministerului de
Externe, indiferent dacĉ a fost cĉsĉtorit sau nu, sau dacĉ a
datgreƔîntotceafĉcut,„nimicdinacesteanuarficontat
niciînceamaivagĉmĉsurĉpentruminesaupentruoricine
altcineva,cândvomficutoԑiinimic,aƔacumtoԑiurmeazĉsĉ
fie,inclusivtoԑiceicareîncĉnusͲaunĉscut;cĉnuvaconta
nici în cea mai vagĉ mĉsurĉ, dupĉ ce am murit Ɣi nu ar fi
contat nici în cea mai vagĉ mĉsurĉ, dacĉ nu mͲaƔ fi nĉscut
niciodatĉ; cĉ eu urma sĉ fiu în orice caz, pentru veƔnicie,
ceeaceaƔfifost,dacĉnumͲaƔfinĉscutniciodatĉ;cĉnua
existat niciun sens în oricare din acestea; Ɣi cĉ în cele din
urmĉ totul era nimic”. În cartea sa, Confessions of a
Philosopher, el a scris cĉ dupĉ toԑi aceƔti ani de cĉutare:
„Acum, sunt la fel de încurcat de întrebĉrile metafizice mai
maricuprivirelaexistenԑamea,pecâtamfostatuncicând
eramcopil–defapt,maimultdeatât,deoareceînԑelegerea
profunzimilor Ɣi dificultĉԑilor întrebĉrilor în sinea lor este
acummultmaimare”.
Majoritatea oamenilor încearcĉ sĉ ignore aceastĉ
realitate prin a nu se gândi la ea, dar fĉrĉ Dumnezeu,
aceasta este singura realitate existentĉ. Dacĉ nu poԑi sĉ
rĉspunzilaproblemavieԑii,nuainiciunrĉspunslaproblema
vieԑii. Moartea ruineazĉ totul. Ea este marele neutralizator,
mareledistrugĉtor.
Cliff Goldstein relateazĉ o experienԑĉ personalĉ cu
privire la aceastĉ dilemĉ. „Anul trecut, am vorbit despre
existenԑaluiDumnezeuînfaԑaunorstudenԑidintrͲuncolegiu
secular din California. Am spus: ‘btiԑi, când am fost
aproximativ de vârsta majoritĉԑii dintre voi, când nu
credeamînDumnezeuƔicândcevamĉconvingeadincândîn
când cĉ era posibil ca Dumnezeu sĉ existe, întotdeauna
alungamacelgânddinminte.Dece?Pentrucĉeracevacare
îmi spunea cĉ, întrͲadevĉr, dacĉ Dumnezeu exista, atunci –
592

gândinduͲmĉ la felul în care trĉiam – eram întrͲo mare
încurcĉturĉ’. Starea de spirit sͲa schimbat instantaneu. Zeci
deconƔtiinԑe,launison,auînceputsĉseîntoarcĉîmpotriva
lorînƔiƔi.AfostaproapecaƔicumtemperaturadinîncĉpere
a crescut din cauza frĉmântĉrilor care existau dincolo de
acelechipuricesesimԑeaudeodatĉneconfortabil”.Dincând
încând,conƔtiinԑarevinelaviaԑĉ,iarnoisuntemobligaԑisĉ
negândimmĉcarpentruoclipĉ.
Unateuascris:„VreaucaateismulsĉfieadevĉratƔi
mĉsimtderanjatdefaptulcĉuniidintreceimaiinteligenԑiƔi
bine informaԑi oameni pe care îi cunosc sunt credincioƔi
religioƔi.MotivulnuestedoarcĉeunucredînDumnezeuƔi,
fireƔte, sper cĉ am dreptate, ci este acela cĉ eu sper ca
Dumnezeusĉnuexiste!NuvreausĉexisteunDumnezeu;nu
vreaucauniversulsĉfieastfel”.CerecunoaƔtereuimitorde
onestĉ. Înԑelegeԑi? Dumnezeu vine automat cu implicaԑii
morale. Dacĉ Dumnezeu existĉ, atunci existĉ o putere
moralĉ transcendentĉ faԑĉ de care vei trebui sĉ dai
socotealĉ, iar aceasta este o perspectivĉ înspĉimântĉtoare
pentru aceia care, chiar Ɣi fĉrĉ o cunoaƔtere a Legii lui
Dumnezeu, totuƔi simt cĉ nu trĉiesc în mod corect. Acesta
este adevĉratul motiv pentru care evoluԑionismul este aƔa
de popular, deoarece oferĉ o evadare temporarĉ de
conƔtiinԑasupĉrĉtoare.
Apostolul Pavel a scris despre astfel de oameni
urmĉtoarele:„Înadevĉr,însuƔirilenevĉzutealeLui,puterea
LuiveƔnicĉƔidumnezeireaLui,sevĉdlĉmurit,delafacerea
lumii, când te uiԑi cu bĉgare de seamĉ la ele în lucrurile
fĉcutedeEl.AƔacĉnusepotdezvinovĉԑi;fiindcĉ,mĉcarcĉ
au cunoscut pe Dumnezeu, nu LͲau proslĉvit ca Dumnezeu,
nici nu IͲau mulԑĉmit; ci sͲau dedat la gândiri deƔarte, Ɣi
inima lor fĉrĉ pricepere sͲa întunecat. SͲau fĉlit cĉ sunt
înԑelepԑi,Ɣiauînnebunit”(Romani1,20Ͳ22).
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Sunteԑi recunoscĉtori cĉ nu trebuie sĉ citiԑi sau sĉ
spuneԑi ceea ce tocmai am citit? Sunteԑi recunoscĉtori cĉ
avemosoluԑielogicĉƔiraԑionalĉpentrugândulîngrozitorcĉ
viaԑaestelipsitĉdesens?„Acumdarnuestenicioosândire
pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trĉiesc dupĉ
îndemnurilefiriipĉmânteƔti,cidupĉîndemnurileDuhului.În
adevĉr,legeaDuhuluideviaԑĉînHristosIsus,mͲaizbĉvitde
LegeapĉcatuluiƔiamorԑii”(Romani8,1.2).SuntînveƔmântat
înhainaneprihĉniriiluiIsus,singuraneprihĉniresuficientde
bunĉpentruaînlĉturavinovĉԑiamea.NoiƔtimceînseamnĉ
o conƔtiinԑĉ vinovatĉ, când aceasta clocoteƔte în noi. Acea
vinovĉԑieartrebuisĉneconducĉlaEl,lapiciorulcrucii,când
putem sĉ cĉdem în faԑa Dumnezeului nostru rĉstignit Ɣi sĉ
ceremharulSĉucafiindsinguranoastrĉsperanԑĉ.
Prin urmare, sĉ petrecem puԑin timp meditând cu
privire la Acela care ne dĉ speranԑĉ când lucrurile par fĉrĉ
speranԑĉ Ɣi care ne oferĉ calea de a ieƔi din lipsa de
semnificaԑieavieԑii.
Fiulomuluipentrutotdeauna
Nu putem decât sĉ ne minunĉm de ceea ce Ɣtim
despre credinԑa noastrĉ. Creatorul, Cel care este mai mare
decât universul, a devenit cel mai umil dintre cei umili Ɣi a
suferitmoarteapĉcĉtosului,pentrucaniciunpĉcĉtossĉnu
fie nevoit sĉ se confrunte el însuƔi cu moartea. Acela care
este egal cu Dumnezeu, Cel care este Dumnezeu, Cel care
este mai presus decât întreaga Creaԑiune, ajunge sĉ fie, la
cruce, fĉptura cea mai de jos, chiar un blestem pentru noi,
pentru ca noi sĉ nu fim nevoiԑi sĉ ne confruntĉm niciodatĉ
cu blestemul acela. Apostolul Pavel a scris despre Hristos:
„El,mĉcarcĉaveachipulluiDumnezeu,totuƔinͲacrezutca
un lucru de apucat sĉ fie deopotrivĉ cu Dumnezeu, ci SͲa
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dezbrĉcatpesineînsuƔiƔialuatunchipderob,fĉcânduͲSe
asemeneaoamenilor.LaînfĉԑiƔareafostgĉsitcaunom,SͲa
smeritƔiSͲafĉcutascultĉtorpânĉlamoarte,Ɣiîncĉmoarte
decruce”(Filipeni2,6Ͳ8).
Ellen White fĉgĉduieƔte cĉ „în Hristos, noi ajungem
sĉ fim uniԑi cu Dumnezeu mai strâns, decât dacĉ nu am fi
cĉzut niciodatĉ. Prin faptul cĉ a luat natura noastrĉ,
Mântuitorul SͲa legat pe Sine de omenire, printrͲo legĉturĉ
carenuvafiruptĉniciodatĉ.ElestelegatdenoideͲalungul
veacurilorveƔnice[…].Dumnezeuaadoptatnaturaumanĉîn
persoanaFiuluiSĉuƔiaduscuSineaceeaƔinaturĉîncerurile
înalte. Cel care împĉrtĉƔeƔte tronul universului este «Fiul
omului»”(HristosLuminalumii).Domnulnunumaicĉaluat
asupra Sa natura umanĉ, dar va pĉstra acea naturĉ umanĉ
pentru totdeauna; omenirea, în persoana lui Hristos, va
împĉrtĉƔitronuluniversuluipentruveƔnicie.
De multe ori, pe când era în trup omenesc, Isus SͲa
referit la Sine ca fiind „Fiul omului”, iar aceasta a fost o
referire clarĉ la natura Sa umanĉ Ɣi la legĉturile Sale cu
familia omeneascĉ. El a trebuit sĉ devinĉ om, pentru a fi
înlocuitorul Ɣi exemplul nostru. „Astfel dar, deoarece copiii
sunt pĉrtaƔi sângelui Ɣi cĉrnii, tot aƔa Ɣi El însuƔi a fost
deopotrivĉ pĉrtaƔ la ele, pentru ca, prin moarte, sĉ
nimiceascĉpecelceareputereamorԑii,adicĉpediavolul,Ɣi
sĉizbĉveascĉpetoԑiaceia,careprinfricamorԑiierausupuƔi
robiei toatĉ viaԑa lor. Cĉci negreƔit, nu în ajutorul îngerilor
vine El, ci în ajutorul seminԑei lui Avraam. Prin urmare, a
trebuit sĉ Se asemene fraԑilor Sĉi în toate lucrurile, ca sĉ
poatĉ fi, în ce priveƔte legĉturile cu Dumnezeu, un mare
preotmilosƔivrednicdeîncredere,casĉfacĉispĉƔirepentru
pĉcatelenorodului.biprinfaptulcĉElînsuƔiafostispititîn
ceea ce a suferit, poate sĉ vinĉ în ajutorul celor ce sunt
ispitiԑi”(Evrei2,14Ͳ18).
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IsusnunumaicĉaluatasupraSanaturaumanĉ,ciEl
arenevoiedenaturaaceea,pentruafi„unmarepreotmilos
Ɣi vrednic de încredere” în cer. „Cĉci este un singur
Dumnezeu, Ɣi este un singur mijlocitor între Dumnezeu Ɣi
oameni: Omul Isus Hristos” (1 Timotei 2,5). Omul Hristos
Isus,deƔicontinuĉafidivin,pĉstreazĉnaturaumanĉpecare
aluatͲo,cândsͲanĉscutînlumeaaceasta.NaturaSaumanĉ
nu Îl va pĉrĉsi niciodatĉ. Biblia nedĉ motive convingĉtoare
sĉ credem cĉ Hristos „pĉstreazĉ natura Sa umanĉ pentru
totdeauna”, o naturĉ pe care a luatͲo cu El în cer, dupĉ ce
lucrareaSapepĉmântafostîncheiatĉ.
Ellen White scrie despre sfârƔitul pĉcatului,
urmĉtoarele: „Rĉmâne un singur semn de aducere aminte:
Rĉscumpĉrĉtorulnostruvapurtapentrutotdeaunasemnele
rĉstigniriiSale.PecapulSĉurĉnit,pecoastaLui,pemâinileƔi
picioarele Lui, se aflĉ singurele urme ale lucrĉrii nemiloase
pecareleͲasĉvârƔitpĉcatul….IarsemneleumiliriiSalesunt
cinstea Sa cea mai înaltĉ. DeͲa lungul veacurilor veƔnice,
rĉnileGolgoteivorarĉtalaudaSaƔivorvorbidespreputerea
Sa”(Tragediaveacurilor,p.674).
Acum, sĉ privim înapoi, la timpul întrupĉrii Sale. Ce
înseamnĉnaturaSaumanĉpentrunoi?
Câtdemultafostasemeneanouĉ?
Noi ne luptĉm cu emoԑiile noastre, cu greƔelile
noastre, cu descurajarea Ɣi cu impulsurile puternice ale
naturii noastre inferioare. Dar oare Isus ne înԑelege cu
adevĉrat?CâtdemultafostElasemeneamea?
Cu o ocazie, Domnul Isus a gĉsit un om cu mâna
uscatĉînsinagogĉ,iariudeiiÎlurmĉreauîndeaproape,Ɣtiind
cĉeraposibilcaElsĉcalcelegilelorcuprivirelaSabat.„Apoi
leͲazis:‘EsteîngĉduitînziuaSabatuluisĉfacibinesausĉfaci
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rĉu? Sĉ scapi viaԑa cuiva sau sͲo pierzi?’ Dar ei tĉceau.
Atunci, rotinduͲbi privirile cu mânie peste ei, Ɣi mâhnit de
împietrirea inimii lor, a zis omului: ‘ÎntindeͲԑi mâna!’ El a
întinsͲo,ƔimânaisͲafĉcutsĉnĉtoasĉ.FariseiiauieƔitafarĉ,
Ɣi sͲau sfĉtuit îndatĉ cu Irodianii cum sĉͲL piardĉ”. Aceasta
nuafostoizbucnireatemperamentului,ciomânielegitimĉ
faԑĉdeipocriziacucareeiîƔisusԑineautradiԑiilelor,întimp
cecomplotausĉͲLucidĉ.
Observaԑi de asemenea întristarea Lui, din cauza
orbiriilorintenԑionateƔiauriilorucigaƔe.
Când a mers în Getsemani împreunĉ cu trei din
ucenicii Sĉi, Isus „a început sĉ Se întristeze Ɣi sĉ se
mâhneascĉ foarte tare. Isus leͲa zis atunci: ‘Sufletul Meu
este cuprins de o întristare de moarte; rĉmâneԑi aici, Ɣi
vegheaԑiîmpreunĉcuMine’”(Matei26,37.38).Niciunuldin
noi nu are vreo idee cu privire la descurajarea care apĉsa
continuuasuprasufletuluiluiIsus,Ɣiîndeosebiînacesttimp
decrizĉ.„Ei(ucenicii)Îlvĉzuserĉadeseadeprimat”(Spiritof
Prophecy,vol.3,p.94).DincauzavieԑiiƔimisiuniisolitarealui
Isus, aceastĉ trĉsĉturĉ umanĉ a lui Isus este înԑeleasĉ cu
uƔurinԑĉ.
Când Domnul Isus Ɣi ucenicii Sĉi SͲau adunat pentru
ultimalorcinĉ,El„SͲatulburatînduhulLui,amĉrturisit,Ɣia
zis: ‘Adevĉrat, adevĉrat, vĉ spun, cĉ unul din voi Mĉ va
vinde’” (Ioan 13,21). Aceasta este aceeaƔi emoԑie pe care
uceniciiausimԑitͲo,cândLͲauvĉzutpeIsusmergândpeapĉ.
Irod a simԑit aceastĉ emoԑie, când înԑelepԑii lͲau întrebat
despre împĉratul nouͲnĉscut. Cuvântul înseamnĉ anxietate,
incertitudine sau fricĉ. Trebuie sĉ ne amintim cĉ Isus nu a
Ɣtiut ce Îi rezerva viitorul, cu excepԑia unor detalii care IͲau
fost descoperite de cĉtre Tatĉl. Isus a simԑit aceeaƔi
anxietate Ɣi incertitudine pe care le simԑim noi, când
lucrurilenumergaƔacumamsperat.
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Urmĉtoarele declaraԑii sunt elocvente Ɣi foarte
uimitoare, deoarece ne aratĉ cât de uman a fost Isus în
realitateƔicâtdeîndeaproapeauoglinditfrĉmântĉrileSale
frĉmântĉrile noastre. Eu voi prezenta pur Ɣi simplu
declaraԑiile,fĉrĉniciuncomentariu.
„El a avut toatĉ puterea pasiunii naturii umane” (In
HeavenlyPlaces,p.155).
„El a binecuvântat copiii care erau stĉpâniԑi de
aceleaƔi pasiuni ca ale Sale” (Signs of the Times, 9 aprilie,
1896).
„Fiul lui Dumnezeu […] sͲa luptat exact cu aceleaƔi
ispitenemiloaseƔiaparentcopleƔitoarecareîiasalteazĉpe
oameni”(SoliiAlese,cartea1,p.95).
„ElƔtiecâtdeputernicesuntînclinaԑiileinimiifireƔti”
(Mĉrturii,vol.5,p.177).
„El Ɣtie din experienԑĉ care sunt slĉbiciunile omului,
[…] Ɣi în ce constĉ puterea ispitelor noastre” (Divina
vindecare,p.71).
ÎntrͲo scrisoare adresatĉ nepoatei ei de optsprezece
ani, ea scrie: „Isus a fost cândva exact de vârsta ta […]. El
este familiarizat cu ispitele tale […]. Mintea Lui, asemenea
minԑiitale,apututfiagasatĉƔiîncurcatĉ[…].Tunutreciprin
niciodificultatecarenuaapĉsatcuogreutateegalĉasupra
Lui […]. Simԑĉmintele Sale au putut fi rĉnite din cauza
neglijenԑei,aindiferenԑeicelorcepretindeauaͲIfiprieteni,
lafeldeuƔorcasimԑĉminteletale”(OurHighCalling,p.57Ͳ
59).
Nedĉmnoiseamapedeplincâtdecompletumana
fostIsusƔicâtdebinecunoaƔteEllupteleƔiispitelenoastre?
„Cĉci nͲavem un Mare Preot, care sĉ nͲaibĉ milĉ de
slĉbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost
ispititcaƔinoi,darfĉrĉpĉcat.Sĉneapropiemdarcudeplinĉ
încredere de scaunul harului, ca sĉ cĉpĉtĉm îndurare Ɣi sĉ
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gĉsimhar,pentrucasĉfimajutaԑilavremedenevoie”(Evrei
4,15.16).NoiputemsĉneapropiemcudeplinĉîncredereƔi
cu îndrĉznealĉ de tronul lui Dumnezeu, pentru cĉ Isus este
acoloƔipentrucĉElînԑelegecuadevĉratluptelenoastre.
Experienԕamorԕiiadoua
DupĉtreizeciƔitreideanideexperienԑĉîndomeniul
realitĉԑiinoastreomeneƔti,DomnulIsusajungelamomentul
celmaidificilalîntregiiSaleexistenԑeveƔnice.„Apoiamers
puԑin mai înainte, a cĉzut cu faԑa la pĉmânt, Ɣi SͲa rugat,
zicând: ‘Tatĉ, dacĉ este cu putinԑĉ, depĉrteazĉ de la Mine
paharulacesta!TotuƔinucumvoiescEu,cicumvoieƔtiTu’”
(Matei26,39).CareestesemnificaԑiarugĉciuniipecareEla
înĉlԑatͲo de trei ori? Care a fost paharul în faԑa cĉruia El a
simԑitofricĉ,oîntristaredemoarte?
„Unii au vederi înguste despre ispĉƔire. Ei cred cĉ
Hristos a suferit numai o micĉ parte din pedeapsa Legii lui
Dumnezeu;ei presupun cĉ, în timpce mânia lui Dumnezeu
era asupra iubitului Sĉu Fiu, Isus, pe parcursul tuturor
suferinԑelorSaledureroase,aveadovadaiubiriiTatĉluiSĉuƔi
acceptareaLui;cĉporԑilemormântuluierauluminateînfaԑa
Lui de o speranԑĉ strĉlucitoare, Ɣi cĉ El avea o dovadĉ
statornicĉ a slavei Sale viitoare. Aici este o mare greƔealĉ”
(Mĉrturii,vol.2,p.214).
Soarta finalĉ a celor pierduԑi este moartea a doua.
Sentimentuldegroazĉestestârnitdeînԑelegereaîntrutotul
copleƔitoare a faptului cĉ sunt pe punctul sĉ înceteze a
exista. Suferinԑa lor cuprinde gânduri pline de neliniƔte Ɣi
agoniecuprivirelafelulîncarepĉcateleloriͲauadusînlocul
acesta. Ei sunt topiԑi de simԑĉminte insuportabile de
disperareprofundĉ,Ɣtiindcĉsuntpierduԑipentrutotdeauna
Ɣi cĉ nu pot face nimic pentru a opri nimicirea. Nimeni nu
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poate sĉ vinĉ în ajutorul lor sau sĉ opreascĉ îndeplinirea
sentinԑei.EiƔtiucĉurmeazĉsĉmoarĉsinguriƔisĉîncetezea
exista pentru totdeauna. Aceastĉ experienԑĉ de neimaginat
afostpreԑulplĉtitpentrumântuireanoastrĉ.
„Mântuitorul nu putea vedea prin porԑile
mormântului. Speranԑa nuͲI înfĉԑiƔa ieƔirea din mormânt ca
biruitorƔinicinuͲIspuneacĉTatĉlaprimitsacrificiulSĉu.El
Setemeadefaptulcĉpĉcatuleraatâtdeneplĉcutînaintea
lui Dumnezeu, încât despĉrԑirea Lor avea sĉ fie veƔnicĉ.
Domnul Hristos simԑea groaza pe care avea sͲo simtĉ
pĉcĉtosul, atunci când harul nu va mai mijloci deloc în
favoarea neamului omenesc vinovat. Sentimentul pĉcatului
eraacelacareaduceamâniaTatĉluiasupraSa,caînlocuitor
alomului,ƔicarefĉceacapaharulpecareEllͲabĉutsĉfie
atâtdeamar;faptulacestaafrântinimaFiuluiluiDumnezeu
[…]. Retragerea privirii dumnezeieƔti de la Mântuitorul în
aceastĉ orĉ a supremei dureri a strĉpuns inima Sa cu o
întristare ce nu va putea niciodatĉ sĉ fie înԑeleasĉ de cĉtre
om. Atât de mare a fost chinul acesta, încât durerea fizicĉ
deͲabiamaierasimԑitĉ”(HristosLuminalumii,p.753).
AceastĉluptĉadespĉrԑiriiafostceacareLͲafĉcutpe
Mântuitorul cel muribund sĉ strige: „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce MͲai pĉrĉsit?” (Matei 27,46).
Citim cĉ „îndoielile cu privire la unitatea Sa cu Tatĉl au
sfâƔiat sufletul Sĉu” (Signs of the Times, 14 august, 1879).
AcestaesteFiulluiDumnezeu/Fiulomului,careSeîntreabĉ
dacĉ Îl va mai vedea vreodatĉ pe Tatĉl Sĉu. Teama Sa,
nesiguranԑa Sa au fost reale, pentru cĉ El a trecut prin
experienԑa morԑii a doua. El a murit de moartea a doua, în
careoricesperanԑĉestespulberatĉ.
Mântuitorulnostruaalesmaidegrabĉmoartea,chiar
moarteaveƔnicĉ,decâtsĉtrĉiascĉfĉrĉnoi.HristosneͲauitit
atât de mult, încât sĉ moarĉ pentru totdeauna, dacĉ era
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necesar. Acesta este paharul pe care Hristos SͲa temut sĉͲl
bea.
UndeafostTatĉl?
„În ceasul cel mai întunecat, când Hristos îndura
suferinԑa cea mai mare pe care Satana putea sĉ o producĉ
pentruatorturanaturaSaumanĉ,TatĉlSĉubiͲaascunsdeEl
faԑa Sa iubitoare, mângâietoare Ɣi miloasĉ. În aceastĉ
încercare, inima Lui sͲa frânt” (Manuscript Releases, vol.12,
p.407). În timpul acelor ore întunecate de dupĉͲamiazĉ,
TatĉlafostalĉturideFiulSĉu,dardincauzalegĉmântuluipe
careîlfĉcuserĉîmpreunĉînveƔniciatrecutĉ,Tatĉlatrebuit
sĉͲbiascundĉprezenԑaîntimpulsuferinԑeiluiIsus.Eltrebuia
sĉ nu Se apropie de Isus, deoarece mântuirea neamului
omenesc depindea de abԑinerea Sa în acea clipĉ. El trebuia
sĉ exercite o stĉpânire de sine divinĉ, infinitĉ, pentru aͲbi
ԑineînfrâudorinԑaSadivinĉ,infinitĉdeaͲLajutapeFiulSĉu
înspĉimântat, suferind Ɣi muribund, cu care împĉrtĉƔise
veƔniciatrecutĉ.Isusnutrebuiasĉaibĉniciunsimԑĉmântal
conƔtienԑei cu privire la prezenԑa Tatĉlui Ɣi nici cu privire la
legĉturaveƔnicĉadragosteicarefuseseîntotdeaunaîntreei,
deoarece Isus suferea moartea celui pĉcĉtos, fĉrĉ nicio
speranԑĉsauajutor.
DragosteadivinĉaTatĉluifaԑĉdetineƔifaԑĉdemine
a ԑinut în frâu îndemnul Sĉu interior copleƔitor de aͲbi
întinde mâinile, de aͲL lua pe Isus în braԑele Sale Ɣi de aͲL
asiguracĉEleracuFiulSĉuînclipaaceeaîncareIsusavea
cea mai mare nevoie. Dumnezeu nu a putut Ɣi nu a vrut sĉ
facĉ acest lucru, pentru cĉ, dacĉ lͲar fi fĉcut, noi toԑi am fi
fost pierduԑi. Oh, ce durere trebuie sĉ fi suportat inima
infinitĉ a Tatĉlui, în timp ce Îl vedea pe Fiul Sĉu iubit Ɣi
nevinovat,temânduͲsecĉElÎlabandonaseƔiÎllĉsasesingur.
601

Modul în care Tatĉl biͲa reԑinut îmbrĉԑiƔarea divinĉ va
constitui subiectul de studiu al celor rĉscumpĉraԑi pentru
veacurilenesfârƔitealeveƔniciei.
Uneori, uitĉm cĉ ispĉƔirea înseamnĉ suferinԑa
Dumnezeirii.Tatĉl,FiulƔiDuhulSfântauplĉtitpreԑulpentru
rĉscumpĉrareanoastrĉ.Afostsingurulmomentdinîntreaga
veƔnicie, când în Dumnezeire a avut loc o „despĉrԑire”. O
singurĉdatĉ,legĉturaveƔnicĉdintreceletreiPersoaneafost
întreruptĉ. O singurĉ datĉ, eternul Trio a fost obligat sĉ
experimenteze abandonarea Ɣi separarea totalĉ de Fiul – o
separarecareliteralmenteafrântinimaFiuluiluiDumnezeu.
„Afostnecesarcaîntunericulîngrozitorsĉseadune
înjurulsufletuluiSĉu,dincauzaretrageriidragosteiƔifavorii
Tatĉlui; deoarece Isus stĉtea în locul pĉcĉtosului Ɣi fiecare
pĉcĉtostrebuiesĉexperimentezeacestîntuneric[…].Inima
lui Dumnezeu a suferit întristarea cea mai mare, când Fiul
Sĉu cel nevinovat suferea pedeapsa pĉcatului. Aceastĉ
despĉrԑireîntreputeriledivinenuvamaiavealocniciodatĉ
deͲalungulveacurilorveƔniciei”(Manuscrisul93,1899).
Sĉ ne aducem aminte cĉ, pe parcursul acestei
experienԑe, Isus a trebuit sĉ facĉ niƔte alegeri. El nu SͲa
salvat pe Sine ÎnsuƔi, chiar Ɣicând SͲa temutcĉ era pierdut
pentru veƔnicie. El Ɣtia cĉ putea sĉ strige: „Destul; sĉ piarĉ
neamulomenescpĉcĉtos”,Ɣifiecareîngerdincerarfivenit
sĉͲLsalveze.DardacĉIsusarficoborâtdepecrucepentrua
Se salva pe Sine, neamul omenesc ar fi fost pierdut. Când
atârnapecruce,SatanacontinuasĉͲLispiteascĉ,atacânduͲL
cugânduridescurajatoare,cumarfi:Suntatâtdepuԑinicare
vorbeneficiadejertfaTa;numeritĉtoatĉsuferinԑa;nimĉnui
nuͲi pasĉ; Îԑi iroseƔti viaԑa pentru niƔte oameni care nu Te
iubesc;eisuntunneamnerecunoscĉtordeoamenirĉi;lasĉͲi
sĉpiarĉ;coboarĉdepecruceƔisalveazĉͲTepeTineÎnsuԑi.
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Durerea emoԑionalĉ pe care Fiul lui Dumnezeu a
suportatͲo din cauza simԑĉmântului supĉrĉrii Tatĉlui Sĉu,
pentrucĉmurdĉriaƔiruƔineapĉcatelorlumiiaufostpusepe
umeriiSĉiƔidincauzagroazeigânduluicĉsufletulSĉuseafla
înabsenԑamileiƔieraincapabilsĉsimtĉprezenԑaTatĉlui–
toate acestea au frânt inima Fiului lui Dumnezeu. Pur Ɣi
simplu,Elaalesmaidegrabĉmoartea,decâtsĉtrĉiascĉfĉrĉ
noi.ElnuavrutsĉfieDumnezeu,dacĉnoinuputeamsĉfim
cu El. Dumnezeu a ales sĉ nu existe pentru veƔnicie, dacĉ
acest lucru ar fi fost necesar pentru ca noi sĉ putem trĉi
veƔnic.Înԑelegeԑimotivulpentrucareîncercareacruciiafost
biruinԑa cea mai mare la care universul a fost sau va fi
vreodatĉ martor? Moartea Isus a fost biruinԑa credinԑei. În
ceasurileîntunecatealecrucii,IsusatrebuitsĉSebazezepe
cunoaƔtereaanterioarĉaTatĉlui.AceastaafostceeaceLͲa
susԑinut, în timp ce suporta simԑĉmântul dezaprobĉrii Ɣi
despĉrԑirii.
„Înmijloculîntunericuluiînspĉimântĉtor,înaparenԑĉ
uitat de Dumnezeu, Domnul Hristos a bĉut ultimele drojdii
dincupadureriiomeneƔti.Înceasurileaceleaîngrozitoare,El
SͲasprijinitpedovezileacceptĉriiSaledecĉtreTatĉl,careIͲ
aufostdatemaiînainte.ElcunoƔteacaracterulTatĉluiSĉu,
înԑelegeadreptatea,milaƔimareaSaiubire.Princredinԑĉ,El
SebazapeAcelapecareLͲaascultatîntotdeaunacubucurie.
bi,însupunere,ElSͲaîncredinԑatpeSineluiDumnezeu,iar
sentimentul pierderii aprobĉrii Tatĉlui Sĉu LͲa pĉrĉsit. Prin
credinԑĉ, Domnul Hristos a fost biruitor” (Hristos Lumina
lumii,p.756).
CântarealuiMoiseƔiaMielului
Un aspect trebuie sĉ fie luat în considerare. „bi am
vĉzutcaomaredesticlĉamestecatĉcufoc;Ɣipemareade
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sticlĉ, cu alĉutele lui Dumnezeu în mânĉ, stĉteau biruitorii
fiarei, ai icoanei ei, Ɣi ai numĉrului numelui ei. Ei cântau
cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, Ɣi cântarea
Mielului”(Apocalipsa15,2.3).Careestecântareaaceasta?
Dupĉpĉcatullorîngrozitordeaseînchinalaunviԑel
deaur,DumnezeuaameninԑatcĉvanimicipeIsraelƔicĉva
relua totul de la început cu Moise. „Acum, lasĉͲMĉ; mânia
Mea are sĉ se aprindĉ împotriva lor: ƔiͲi voi mistui; dar pe
tine te voi face strĉmoƔul unui neam mare” (Exod 32,10).
TotuƔi, Moise sͲa rugat lui Dumnezeu sĉ nu le dea
popoarelor pĉgâne o scuzĉ pentru a interpreta greƔit
caracterulSĉuiubitorƔimilos.„MoisesͲaîntorslaDomnul,
Ɣiazis:‘Ah!poporulacestaafĉcutunpĉcatfoartemare!biͲ
au fĉcut un dumnezeu de aur. IartĉͲle acum pĉcatul! Dacĉ
nu, atunci, ƔtergeͲmĉ din cartea Ta, pe care ai scrisͲo!’”
(Exod 32,31.32). Moise a cerut realmente moartea veƔnicĉ,
în situaԑia în care caracterul lui Dumnezeu avea sĉ fie
discreditatƔiplanulSĉuaveasĉfieruinat.
Moise Ɣi Hristos împĉrtĉƔesc în comun un lucru –
moarteaveƔnicĉafostdepreferatfaԑĉdeeƔeculPlanuluide
Mântuire al lui Dumnezeu. Cântarea lui Moise Ɣi a Mielului
înseamnĉcĉ,pentruultimageneraԑie,pentrurĉmĉƔiԑĉ,viaԑa
veƔnicĉ Ɣi speranԑa cerului nu sunt atât de importante, pe
câtsuntapĉrareaNumeluiluiDumnezeuƔisuccesulPlanului
deMântuire.
Înԑelegeԑicumschimbĉacestfapttotulînexperienԑa
noastrĉ religioasĉ? În centrul preocupĉrilor noastre nu se
mai aflĉ faptul de a fi iertaԑi, aƔa încât sĉ putem avea
asigurarea mântuirii personale. Raԑiunea existenԑei noastre
ƔiafaptuluideafiadventiƔtideziuaaƔapteaesteaceeade
aducepânĉlacapĉtPlanuldeMântuirealluiDumnezeu,de
a apĉra Numele lui Dumnezeu Ɣi caracterul Sĉu, prin
dezminԑirea ultimelor acuzaԑii ale lui Satana împotriva
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Planului lui Dumnezeu. Satana spune cĉ pĉcĉtoƔii cu o
naturĉ cĉzutĉ nu sunt în stare sĉͲL asculte pe Dumnezeu
100%tottimpulƔicĉEvanghelianuareaceaputere.
Motivaԑia noastrĉ pentru a ne împotrivi ispitei Ɣi a
biruipĉcatulnuestesperanԑadeaajungeîncersauteama
deiad.NoinuluĉmdeciziiînfiecareziƔinupunemîntrebĉri
cuprivirelaceestecorectƔiceestegreƔitdincauzadorinԑei
noastre de a fi mântuiԑi. Motivaԑia noastrĉ pentru a fi
rĉmĉƔiԑa Ɣi pentru a respecta poruncile lui Dumnezeu
trebuie sĉ fie ultima piesĉ din marele puzzle al Planului de
MântuirealluiDumnezeu,înscopuldeafiargumentulfinal
în drama sĉlii de judecatĉ, care se desfĉƔoarĉ de 6000 de
ani, dovedind cĉ Satana minte Ɣi cĉ metoda lui nu
funcԑioneazĉ.
DeciziilenoastrecuprivirelaceestecorectƔiceeste
greƔit,atâtlanivelindividual,câtƔicagrup,cabisericĉ,nuse
vorbazapeceesteîngĉduitdatoritĉmileiluiDumnezeuƔia
împietririi inimii noastre, ci pe ceea ce va dovedi cĉ
Dumnezeuestedrept,iarSatanaestegreƔit.Noinuvommai
întrebaceputemsĉnepermitemsĉfacem,ƔitotuƔisĉfim
mântuiԑi. Singura noastrĉ dorinԑĉ va fi aceea de a apĉra
Numele lui Dumnezeu. Noi vom renunԑa pentru totdeauna
sĉcĉutĉmminimumnecesarpentruafimântuiԑi.Noidorim
sĉƔtimƔisĉfacemoriceÎlvaonorapeDumnezeu.
Dupĉ încheierea timpului de probĉ, noi vom avea
temeriƔineliniƔti,darnucuprivirelapropriamântuire,cine
vom teme cĉ Îl reprezentĉm greƔit pe Dumnezeu. Când
ajungem în punctul în care am prefera mai degrabĉ sĉ fim
ƔterƔi din Cartea vieԑii Ɣi sĉ mergem întrͲo inexistenԑĉ
veƔnicĉ,decâtsĉpĉtĉmNumeleluiDumnezeuînvreunfel,
atuncivomînvĉԑacântarealuiMoiseƔiaMielului,ocântare
pe care poporul lui Dumnezeu nu a învĉԑatͲo Ɣi nu o va
învĉԑa în nicio altĉ generaԑie, cântarea celor 144000 care Îl
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urmeazĉ în exclusivitate pe Miel, fĉrĉ nicio incursiune pe
teritoriulluiSatana,fiecubunĉƔtiinԑĉ,fiedinneƔtiinԑĉ.
Singura mea speranԑĉ Ɣi dorinԑĉ fierbinte este ca
aceastĉgeneraԑie,aiciƔiacum,vaînvĉԑacântarealuiMoise
ƔiaMieluluiƔivaîncheiaacelpuzzlealPlanuluideMântuire
alluiDumnezeu,fĉrĉniciunspaԑiulibersaupiesecarenuse
potrivesc.
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ISTORIEADVENT 
MoƔtenirealĉsatĉdeFord

Subiectul cel mai confuz Ɣi mai dezbinĉtor din
Biserica Adventistĉ de Ziua a baptea din zilele noastre nu
este hirotonirea femeilor sau muzica rock creƔtinĉ, ci
subiectullegatdefelulîncareunomestemântuitprinjertfa
luiHristos.OarenuesteuimitorcĉadevĉrulcelmaisimpluƔi
elementar al Bibliei a fost atât de rĉstĉlmĉcit de Satana,
încât foarte puԑini înԑeleg cum funcԑioneazĉ mântuirea?
Suntem abili Ɣi volubili când vorbim despre Evanghelie Ɣi
fiecareareoînԑelegerediferitĉacuvântului.Înacestarticol,
urmeazĉsĉrecapitulĉmultimiitreizecideaniaiconcepԑiilor
adventiste cu privire la îndreptĉԑire Ɣi sfinԑire. Prima datĉ
cândmiͲamdatseamacĉexistaocontroversĉafostatunci
când Desmond Ford a venit sĉ predea la Pacific Union
College. DintrͲo datĉ, nu a mai fost nicio certitudine cu
privirelafelulîncarefuncԑioneazĉîndreptĉԑirea.
VomvedeafelulîncareDr.FordaînԑelesEvanghelia,
aƔacumsͲaexprimatelînsuƔiîncartealui,RightWithGod
Right Now. Subtitlul cĉrԑii este, „How God Saves People As
Shown in the Bible’s Book of Romans”. „Vestea proastĉ în
Epistola cĉtre Romani este cĉ toate gândurile pe care le
avem sunt întinate. Fiecare emoԑie a inimii noastre, fiecare
înclinaԑie a minԑii noastre Ɣi fiecare tendinԑĉ a firii sunt
întinate–înfiecaredintrenoi–pânĉlaadouavenirealui
IsusƔipânĉlaproslĉvire….PĉcatulrĉmâneîncreƔtinpânĉla
proslĉvire” (p.1,15). Cu alte cuvinte, Evanghelia nu înlĉturĉ
pĉcatul din viaԑa noastrĉ. Ea poate sĉ înlĉture numai
condamnareapecareomeritĉmnoi,întimpcefiecarefaptĉ
saugânddinviaԑanoastrĉcontinuĉsĉfiepĉcĉtoase.
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Sĉ citim câteva versete din Epistola cĉtre Romani.
„Dar mulԑumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru cĉ, dupĉ ce
aԑi fost robi ai pĉcatului, aԑi ascultat acum din inimĉ de
dreptarulînvĉԑĉturii,pecareaԑiprimitͲo.biprinchiarfaptul
cĉ aԑi fost izbĉviԑi de sub pĉcat, vͲaԑi fĉcut robi ai
neprihĉnirii….Daracum,odatĉceaԑifostizbĉviԑidepĉcatƔi
vͲaԑifĉcutrobiailuiDumnezeu,aveԑicarodsfinԑirea,iarca
sfârƔit: viaԑa veƔnicĉ” (Romani 6,17.18.22). Când
experimentĉmschimbareadelastareaderobiaipĉcatuluila
starea de robi ai neprihĉnirii, suntem eliberaԑi de pĉcat.
Eliberarea de pĉcat Ɣi sfinԑirea sunt strâns legate între ele.
Acesta este un tablou destul de diferit de „veƔtile rele din
EpistolacĉtreRomani”,aƔacumsuntdescrisedeFord.
Ford continuĉ pe tema aceasta: „Cu toԑii am fost
egoiƔti. Noi încĉ suntem egoiƔti […]. Nu existĉ nici mĉcar o
singurĉ înclinaԑie a inimii… care sĉ nu fie întinatĉ de
egoismul nostru, chiar Ɣi dupĉ convertire” (p.17.68). În
aceastĉconcepԑie,convertireanuneschimbĉînrealitate,ea
schimbĉnumaifelulîncareneevalueazĉDumnezeu.Puneԑi
aceastĉ idee în contrast cu douĉ declaraԑii ale lui Ellen
White:„PrinprimireaneprihĉniriiSaleatribuite,prinputerea
transformatoare a Duhului Sfânt, noi devenim asemenea
Lui” (SDA Bible Commentary, vol.6, p.1098). „Dupĉ ce neͲa
fĉcut neprihĉniԑi, prin atribuirea neprihĉnirii lui Hristos,
Dumnezeu ne declarĉ drepԑi” (Solii Alese, cartea 1, p.394).
EunuamcititniciodeclaraԑievenitĉdintrͲosursĉinspiratĉ,
care sĉ spunĉ cĉ Hristos a fost egoist, iar nouĉ ni se spune
aici cĉ vom deveni asemenea lui Hristos, prin atribuirea
neprihĉnirii Sale, ceea ce înseamnĉ cĉ suntem fĉcuԑi
neprihĉniԑi. Convertirea schimbĉ realmente viaԑa de la
stareadeegoism,laceadelipsĉaegoismului.
AƔadar, iatĉ semnificaԑia cuvântului îndreptĉԑire, din
perspectiva lui Ford: „Acest cuvânt, ‘îndreptĉԑire’, nu
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înseamnĉ niciodatĉ a fi fĉcut neprihĉnit în interior. El
înseamnĉ, în mod strict, a fi considerat neprihĉnit […].
Întreaga religie adevĉratĉ graviteazĉ în jurul acestui punct
central […].. Îndreptĉԑirea se aflĉ asupra ta fĉrĉ încetare,
asemenea soarelui […]. Îndreptĉԑirea este asupra ta tot
timpul”(p.19Ͳ21).Fordcredecĉîndreptĉԑireaneacoperĉtot
timpul, deoarece noi pĉcĉtuim tot timpul. Încĉ odatĉ, Ellen
White spune: „Iertarea lui Dumnezeu nu este pur Ɣi simplu
unactjuridic,princareElneelibereazĉdecondamnare.Nu
este numai iertarea pĉcatului, ci eliberarea din pĉcat. Este
revĉrsarea dragostei rĉscumpĉrĉtoare, care transformĉ
inima” (Cugetĉri de pe Muntele fericirilor, p.114). Iertarea
estesinonimĉcuîndreptĉԑireaƔiestemaimultdecâtfaptul
de a fi considerat neprihĉnit sau de a fi eliberat de
condamnare. Este transformarea inimii de la egoism, la
dragoste.
ÎnconcepԑialuiFord,naƔtereadinnounuînseamnĉ
mântuirea, ci numai rezultatul mântuirii, care constĉ în
exclusivitate în a fi declarat neprihĉnit prin îndreptĉԑire.
TotuƔi,aceastĉideenupareasepotrivicudeclaraԑiadinTit
3,5Ͳ7: „El neͲa mântuit, nu pentru faptele, fĉcute de noi în
neprihĉnire, ci pentru îndurarea Lui, prin spĉlarea naƔterii
din nou Ɣi prin înnoirea fĉcutĉ de Duhul Sfânt, pe care LͲa
vĉrsat din belƔug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul
nostru;pentruca,odatĉsocotiԑineprihĉniԑiprinharulLui,sĉ
ne facem, în nĉdejde, moƔtenitori ai vieԑii veƔnice”. Actul
îndreptĉԑiriiesteprecedatdenaƔtereadinnousauînnoirea
interioarĉ,iaracestfaptesteîndeplinitdecĉtreDuhulSfânt.
În scrierile apostolului Pavel, îndreptĉԑirea este mult mai
mult decât a fi considerat sau declarat neprihĉnit. Ea este
purƔisimplutransformareainterioarĉ.
Dr. Ford pune în contrast îndreptĉԑirea Ɣi sfinԑirea:
„Îndreptĉԑireaaredeafacecustatutultĉu.Sfinԑireaaredea
609

facecustareata[…].StatutultĉuesteîntotdeaunaacelaƔiîn
Hristos–desĉvârƔit.Stareataestecândsus,cândjos,când
înĉuntru, când în afarĉ, adicĉ un haos […]. Statutul se
bazeazĉpeceeaceafĉcutHristospentrumine.Stareamea
se bazeazĉ pe ceea ce Hristos face în mine. Statutul este
desĉvârƔit, complet sutĉ la sutĉ. Starea mea nu este,
deoarece Dumnezeu lucreazĉ în mine […]. Mesajul creƔtin
constĉ în ce anume este Hristos pentru mine – ce a fĉcut
Hristosdeja.ViaԑacreƔtinĉconstĉînceanumeesteHristos
înmine–ceseîntâmplĉdupĉconvertire”(p.21,22).Vĉrog
sĉ observaԑi cĉ noi rĉmânem îndreptĉԑiԑi în permanenԑĉ,
chiar Ɣi când viaԑa noastrĉ este un haos. Îndreptĉԑirea
rĉmâne pe loc, în timp ce sfinԑirea este când sus, când jos,
cândînĉuntru,cândafarĉ.
Acum, trebuie sĉ privim mai îndeaproape câteva
declaraԑii care sunt totalmente respinse Ɣi chiar urâte de
cĉtre aceia care susԑin concepԑia lui Ford. Ele intrĉ în
contradicԑiecutoatefaԑeteleEvanghelieipopulare.„Fiecare
pĉcataducecondamnareaasuprasufletului”(Mĉrturii,vol.4,
p.623).„PĉcĉtosulneajutorattrebuiesĉseprindĉdeHristos
cafiindsinguraluinĉdejde.DacĉsedesprindedeElpentruo
singurĉ clipĉ, îƔi pune în pericol sufletul Cugetĉri de pe
MuntelefericirilorSĉvârƔireaoricĉruipĉcatcunoscut[…]va
[…] despĉrԑi sufletul de Dumnezeu” (The Faith I Live By,
p.138). „SĉvârƔirea unui pĉcat cunoscut aduce la tĉcere
vocea Duhului Sfânt Ɣi separĉ sufletul de Dumnezeu”
(Tragediaveacurilor,p.472).Înmodclar,cândpĉcĉtuim,ne
pierdemîndreptĉԑirea.Îndreptĉԑireanuesteasupranoastrĉ
în permanenԑĉ, asemenea soarelui, chiar Ɣi atunci când
pĉcĉtuim cu bunĉ Ɣtiinԑĉ. Când pĉcĉtuim, pur Ɣi simplu nu
suntemmântuiԑi.
Pe lângĉ acest fapt, în Biblie nu se face niciodatĉ
deosebirea între îndreptĉԑirea care este îndeplinitĉ pentru
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noiƔisfinԑireacareesteîndeplinitĉînnoi.Îndreptĉԑireaeste
atât ceea ce Dumnezeu face pentru noi, cât Ɣi în noi. Atât
îndreptĉԑirea, cât Ɣi sfinԑirea au loc numai prin credinԑĉ Ɣi
suntprodusedecĉtreDuhulSfântînambelecazuri.Statutul
nostru înaintea lui Dumnezeu nu este drept, dacĉ starea
noastrĉ spiritualĉ nu este dreaptĉ. Îndreptĉԑirea este
convertirea,experienԑanaƔteriidinnou.EstetotalgreƔitsĉ
separĉm îndreptĉԑirea Ɣi sfinԑirea, fĉcând din prima
experienԑamântuirii,iardinadouarezultatulmântuirii.
Acest fapt ne conduce la 1844: „Ziua IspĉƔirii din
Vechiul Testament a indicat evenimentul crucii de pe
Golgota. Este greƔit sĉ o amestecĉm în calendar, încercând
sĉ aducem împlinirea Zilei IspĉƔirii pânĉ în secolul al
nouĉsprezecelea. Ziua IspĉƔirii din vechime nu vorbeƔte
despresecolulalnouĉsprezecelea.Eaindicĉsprecrucealui
Hristos. Acolo a avut loc ispĉƔirea finalĉ Ɣi deplinĉ […]. Noi
privim numai la Golgota, nu la un eveniment sau la o datĉ
inventatĉ de om” (p.55). De ce a trebuit Ford sĉ respingĉ
ideea cĉ ispĉƔirea finalĉ are loc dupĉ 1844? Este foarte
important sĉ înԑelegem cĉ aceastĉ concepԑie a lui despre
mântuirelͲadeterminatsĉrespingĉinterpretareaadventistĉ
acapitolelor7Ɣi8dinDaniel.Premisadelacareapornitel
în înԑelegerea Evangheliei este aceea care lͲa obligat sĉ
respingĉ mesajul judecĉԑii preadvente. El spune: „Noi toԑi
am fost în Adam Ɣi Eva, când ei au pĉcĉtuit…. Prin pĉcatul
unuia, condamnarea a venit asupra noastrĉ, a tuturor. Noi
am fost nĉscuԑi morԑi […]. Pĉcatul continuĉ […]. În viaԑa
noastrĉ se aflĉ un pĉcat rezidual” (p.87,102). Deoarece
pĉcatul este la fel de neîncetat precum respiraԑia, noi nu
putemsĉtrĉimniciodatĉfĉrĉpĉcat,nicisĉfimfĉrĉpĉcatla
judecatĉ. „Pentru cĉ suntem nĉscuԑi în pĉcat, pentru cĉ
suntem nĉscuԑi fĉrĉ Duhul Sfânt, […] noi nu putem sĉ
respectĉm o lege sfântĉ în mod desĉvârƔit. Nici chiar dupĉ
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convertire […], eu nu împlinesc pe deplin Legea lui
Dumnezeunicimĉcarosingurĉzi,deoareceîncĉamvechea
naturĉ”(p.241,242).
Desigur,sefacereferirelaRomani7:„ÎnEvanghelie,
nu se aflĉ nicio condamnare, chiar dacĉ nu reuƔim sĉ
atingem standardele lui Dumnezeu […]. Romani 8 nu
vorbeƔte despre un om diferit de cel din Romani 7 […]
OameniigreƔesc,cândspun:«TrebuiesĉieƔimdinRomani7
ƔisĉintrĉmînRomani8»”(p.161,177,178).Cualtecuvinte,
Romani 7 constituie experienԑa creƔtinĉ normalĉ, deoarece
noi nu suntem condamnaԑi, nici chiar când suntem vânduԑi
robipĉcatului.DarsĉcitimdinnouRomani8,1.2:„Acumdar
nuestenicioosândirepentruceicesuntînHristosIsus,care
nu trĉiesc dupĉ îndemnurile firii pĉmânteƔti, ci dupĉ
îndemnurile Duhului. În adevĉr, legea Duhului de viaԑĉ în
HristosIsus,mͲaizbĉvitdeLegeapĉcatuluiƔiamorԑii”.Oare
nu se aflĉ aici un contrast clar faԑĉ de neajutorarea,
disperarea, frustrarea Ɣi nenorocirea omului din Romani 7?
În experienԑa personalĉ, cele douĉ capitole sunt întrͲun
contrastasemeneanopԑiiƔizilei.
Trebuie sĉ fie observat încĉ un aspect: „Noi nu
mĉrturisimpĉcatulînscopuldeafiiertaԑi.Noiamfostdeja
iertaԑi prin crucea lui Hristos” (p.316). Aceastĉ declaraԑie
spune cĉ iertarea ne aparԑine înainte de a ne mĉrturisi
pĉcatul. TotuƔi, ce ne învaԑĉ Biblia? „Dacĉ ne mĉrturisim
pĉcatul, El este credincios Ɣi drept ca sĉ ne ierte Ɣi sĉ ne
curĉԑeascĉdeoricenelegiuire”(1Ioan1,9).„CineîƔiascunde
fĉrĉdelegile, nu propĉƔeƔte, dar cine le mĉrturiseƔte Ɣi se
lasĉ de ele, capĉtĉ îndurare” (Proverbe 28,13). Una dintre
învĉԑĉturile cele mai clare ale Bibliei este aceea cĉ atunci
când ne mĉrturisim pĉcatele, suntem iertaԑi. În rezumat,
EvanghelialuiFordprezintĉpatrupuncteprincipale:
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 Îndreptĉԑireaestenumaiodeclaraԑielegalĉceareloc
încer,undeneprihĉnirealuiHristosesteatribuitĉcelui
credincios.ÎndreptĉԑireaconstĉînfaptulcĉHristosne
declarĉneprihĉniԑi,nuînfaptulcĉnefaceneprihĉniԑi.
 Îndreptĉԑirea este disponibilĉ fĉrĉ încetare pentru cel
credincios, asemenea unei umbrele care se aflĉ
deasupra lui, chiar Ɣi când pĉcĉtuieƔte. Mântuirea
noastrĉ este asiguratĉ, chiar Ɣi când pĉcĉtuim, atâta
vremecâtcontinuĉmsĉcredemînIsus.
 Noinunemĉrturisimpĉcatulînscopuldeafiiertaԑi.
 NaƔtereadinnouesterezultatulîndreptĉԑirii.Lucrarea
transformatoare a Duhului Sfânt este exclusĉ din
procesulîndreptĉԑirii.
 ConcepԑiacĉîndreptĉԑireaestenaƔtereadinnoueste
oînvĉԑĉturĉromanoͲcatolicĉ.
 Îndreptĉԑireaarelegĉturĉcustatutullegalînaintealui
Dumnezeu,nucustareaspiritualĉ.
 Sfinԑireaarelegĉturĉcustareaspiritualĉ.
 Când Dumnezeu îi îndreptĉԑeƔte pe cei pĉcĉtoƔi, ei
rĉmânpĉcĉtoƔi.
 Sfinԑirea nu are loc în exclusivitate prin credinԑĉ.
Numai îndreptĉԑirea are loc în exclusivitate prin
credinԑĉ.
 Sfinԑirea este rezultatul îndreptĉԑirii, Ɣi are loc prin
credinԑĉplusefortulomenesc.
 Legea lui Dumnezeu nu poate fi respectatĉ în mod
desĉvârƔit,nicichiardecĉtreceiconvertiԑi.Totceface
un credincios este întinat de pĉcat. Cel credincios
pĉcĉtuieƔte continuu. Îndreptĉԑirea este o umbrelĉ
legalĉ aflatĉ deasupra lui, asigurânduͲi mântuirea, în
ciudapĉcatelordinviaԑalui.
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 Noi nu suntem condamnaԑi, chiar dacĉ nu reuƔim sĉ
atingem standardul lui Dumnezeu. David nu ƔiͲa
pierdutîndreptĉԑirea,cândapĉcĉtuit.
 Cuprivirelapĉcat,nuexistĉniciodeosebireîntreomul
religiosƔicelnereligios.
 ZiuaIspĉƔiriisͲaîmplinitpedeplinlacruce.Aceastanu
aavutniciolegĉturĉcuanul1844Ɣicujudecatacarea
urmat. Învĉԑĉtura lui cu privire la neprihĉnirea prin
credinԑĉestepremisapebazacĉreiarespingejudecata
de cercetare. Dacĉ mântuirea este o declaraԑie legalĉ
permanentĉ pentru cel credincios, de ce neͲar mai
judecaDomnulpentrufaptelenoastre?
 Hristos este înlocuitorul nostru la judecatĉ. Pentru cĉ
Hristos este desĉvârƔit, iar desĉvârƔirea Sa este
atribuitĉ în dreptul nostru, noi putem fi apĉraԑi la
judecatĉ.

(Sunt îndatorat rezumatului concis prezentat de Dr.
Erwin Gane întrͲo broƔurĉ intitulatĉ An Examination of
DesmondFord’sBook,disponibilĉlaOrionPublishing).
RoadeleEvanghelieiluiFord
Deoarece punctele principale ale acestei învĉԑĉturi
nu au fost abordate Ɣi respinse niciodatĉ cu claritate,
seminԑele semĉnate în deceniul 1970 au adus o recoltĉ
bogatĉînceitreizecideanicareauurmat.IdeileluiFordau
continuat sĉ aparĉ în cĉrԑi, articole Ɣi predici despre
Evanghelie.Mulԑidinzilelenoastre,carenuarvisaniciodatĉ
sĉͲlurmezepeFordcontinuĉsĉpromovezeconcepԑialuicu
privire la mântuire, îndeosebi tinerii noƔtri. Un exemplu cu
privire la acest fapt se aflĉ întrͲo carte recentĉ, scrisĉ de
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GeorgeKnight,intitulatĉCrossofChrist.Puncteleprincipale
evidenԑiateîncarteaaceastasunturmĉtoarele:

 NoisuntemnĉscuԑiînvrĉjmĉƔiecuDumnezeu.
 Natura egoistĉ pe care o moƔtenim constituie un
pĉcat.
 Noi nu putem sĉ învingem toate obiceiurile noastre
rele.
 Moartea lui Hristos este parteacentralĉ a Planului de
Mântuire,nuviaԑaSa.
 Îndreptĉԑireaîldeclarĉneprihĉnitpecelpĉcĉtos.
 Judecata aratĉ dacĉ am acceptat sau nu jertfa lui
Hristos.
 Cei144000nusuntoparteaprocesuluiispĉƔirii.
 IspĉƔirea este îndeplinitĉ separat de participarea
omului.

Toate aceste puncte sunt identice cu înԑelegerea lui
FordcuprivirelaispĉƔireƔimetodamântuirii.Evanghelialui
FordafostacceptatĉdemulԑiadventiƔtiîndeceniilededupĉ
retragereaacreditĉriiluipastorale.Trebuiesĉneamintimcĉ
în centrul punctelor principale teologice ale lui Ford sͲau
aflat subiectele referitoare la neprihĉnirea prin credinԑĉ,
schiԑate în secԑiunea precedentĉ, Ɣi nu declaraԑiile lui cu
privirelaanul1844Ɣijudecatadecercetare.Acesteaaufost
doar rezultatul natural al felul în care a înԑeles el procesul
mântuirii.
ÎnrevistaMinistrydinianuarieƔimartie,2008,afost
publicatĉ o serie alcĉtuitĉ din douĉ pĉrԑi cu privire la
subiectul neprihĉnirii prin credinԑĉ. Autorul a fost Dr. Roy
Gane, profesor de ebraicĉ Ɣi limbile Orientului Apropiat la
Seminarul Teologic. El a declarat urmĉtoarele: „Nu toate
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nedesĉvârƔirile omeneƔti, nici chiar din sfera activitĉԑii
conƔtiente, pot fi considerate pĉcate. Viaԑa omului este
încĉrcatĉ de tot felul de nedesĉvârƔiri nepĉcĉtoase cauzate
de limitele noastre în domeniul aptitudinilor, cunoaƔterii,
memoriei,coordonĉriifiziceƔiaƔamaideparte”.Dr.Ganea
fĉcut o deosebire importantĉ între „pĉcatul” ca naturĉ
cĉzutĉƔi„pĉcatul”caocĉlcareaLegiiluiDumnezeu.Natura
noastrĉ cĉzutĉ pe care o moƔtenim la naƔtere a produs
multĉnedesĉvârƔire,daracestrezultatalpĉcatuluiluiAdam
trebuiesĉfiedeosebitcupreciziedecĉlcĉrileporuncilorlui
Dumnezeu,carecauzeazĉorupturĉînrelaԑiacuDumnezeu.
DeƔistareacĉzutĉpecareomoƔtenimlanaƔterearenevoie
desângeleispĉƔitoralluiHristosƔidevindecare,eanuare
nevoie de iertare, deoarece iertarea se aplicĉ numai
cĉlcĉrilor morale ale voinԑei explicite a lui Dumnezeu. Prin
urmare, termenii îndreptĉԑire, sfinԑire Ɣi neprihĉnire prin
credinԑĉ, aƔa cum sunt folosiԑi de obicei, nu se aplicĉ la
starea noastrĉ cĉzutĉ, pe care o moƔtenim la naƔtere ca
rezultatalpĉcatuluiluiAdam.Stareacĉzutĉarenevoiedeo
reͲcreare prin intermediul jertfei lui Hristos, în timp ce
cĉlcĉrile morale au nevoie de iertare prin intermediul
aceleiaƔijertfe.
Apoi, Gane a pus urmĉtoarea întrebare: „Este
îndreptĉԑirea prin credinԑĉ numai o declaraԑie în virtutea
cĉreia, prin credinԑĉ, un pĉcĉtos stĉ înaintea lui Dumnezeu
ca Ɣi cum ar fi neprihĉnit, sau implicĉ ceva mai mult?” El
rĉspunde: „Când Dumnezeu îi considerĉ neprihĉniԑi pe cei
care au credinԑĉ […], El îi declarĉ a fi astfel deoarece
Cuvântul Sĉu creator iͲa fĉcut sĉ fie astfel”. Cu privire la
relaԑia dintre îndreptĉԑire Ɣi sfinԑire, el spune: „DeƔi
îndreptĉԑirea Ɣi sfinԑirea se deosebesc din punct de vedere
teologice, ele sunt interconectate din punct de vedere al
experienԑei, încĉ din momentul convertirii. Ambele au
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aspectecaresedesfĉƔoarĉcontinuu,suntaspecteesenԑiale
alemântuiriiƔisuntdarurialeharuluiluiDumnezeu”.
Ceea ce a fost deosebit de interesant în legĉturĉ cu
aceastĉ serie de articole au fost scrisorile trimise de cititori
cuprivirelaacestepuncte.Cinevaascris:„Articolulscrisde
Dr.GanepurƔisimpluprezintĉîncĉoîncercaredeasusԑine
neprihĉnireaobԑinutĉprindezvoltareacaracterului,teologia
seceriƔului,careaîncurcatpoporulnostrutimpdedecenii….
El încearcĉ dar nu reuƔeƔte sĉ dovedeascĉ modul în care
Duhul Sfânt ne inspirĉ neprihĉnirea pânĉ la punctul în care
numaipĉcĉtuimdelocƔisuntempĉziԑideoricecĉdere,nu
prinharulluiDumnezeuƔiprinrealizĉrileluiHristos,ciprin
ascultareanoastrĉ–implicândcĉprinaceastĉîmpĉrtĉƔirea
neprihĉniriiesteposibilcanoisĉnumaipĉcĉtuimniciodatĉ.
IdeeacĉoameniitrebuiesĉatingĉdesĉvârƔireacaracterului
prinDuhulSfânt,înscopuldeafimântuiԑi,esteidenticĉideii
teologului catolic care susԑine cĉ, pentru a fi mântuiԑi,
trebuie sĉ fim plini de fapte bune […]. Dacĉ putem fi
mântuiԑidoardinpĉcatelenoastre,Ɣinuînpĉcatelenoastre,
atuncisuntemcutoԑiinenorociԑi”(Martie,2008).
Acest rĉspuns are nevoie de o oarecare explicaԑie.
Teologia seceriƔului este învĉԑĉtura cĉ, atunci când
caracterul lui Hristos este reflectat în mod desĉvârƔit în
poporulSĉu,ElSevaîntoarce(ParaboleleDomnuluiHristos,
p.69). Dupĉ evenimentul Ford, sͲa dezvoltat o opoziԑie
puternicĉ faԑĉ de aceastĉ concepԑie. Aceasta nu este
„neprihĉnireaobԑinutĉprindezvoltareacaracterului”,cieste
neprihĉnirea prin credinԑĉ care conduce la maturitatea
caracterului. Ideea „introducerii neprihĉnirii în noi” este
versiunea catolicĉ a neprihĉnirii împĉrtĉƔite. Aceastĉ idee
spune cĉ noi putem sĉ umplem un rezervor de neprihĉnire
asemenea unui rezervor de automobil, care dupĉ aceea
devine proprietatea noastrĉ, pe baza faptelor bune pe care
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putem sĉ le sĉvârƔim pentru a merita mântuirea.
Neprihĉnirea împĉrtĉƔitĉ constĉ în faptul cĉ Hristos ne
împĉrtĉƔeƔteneprihĉnireaSaclipĉdeclipĉ,atâtavremecât
rĉmânemînEl,ceeaceproduceînnoiuncaracterasemenea
caracteruluiluiHristos.Ganenuafĉcutnicioaluzielaideea
cĉ noi putem fi umpluԑi cu neprihĉnire. Gane nu a sugerat
niciodatĉ cĉ noi suntem pĉziԑi de cĉdere „prin propria
ascultare”. Ascultarea noastrĉ nu ne va duce mai departe
decât ascultarea fariseilor. Este evident cĉ în aceastĉ
scrisoare se aflĉ câteva „sperietori de ciori” – presupoziԑii
incorecte care vor sĉ facĉ punctele susԑinute de autor sĉ
parĉstupide.Oideeadevenitfoarteevidentĉînultimiizece
ani. Orice accent pus pe neprihĉnirea interioarĉ Ɣi biruinԑa
asuprapĉcatuluiesteetichetatcafiindoteologiecatolicĉ–
din nou, pentru aͲi determina pe ascultĉtori sau cititori sĉ
respingĉ astfel de concepԑii. O declaraԑie semnificativĉ din
aceastĉ scrisoare este concepԑia autorului ei cĉ noi trebuie
sĉfimmântuiԑi„înpĉcatelenoastre”.Toateceledemaisus
constituieodemonstraԑieclarĉamoƔteniriilĉsatedeFordîn
gândireaadventistĉactualĉ.
O altĉ scrisoare spunea: „DeƔi este încĉrcatĉ de o
mulԑimedepasajedinScripturĉ,poziԑialuiDr.Ganereflectĉ
mai degrabĉ teologia preͲReformaԑiune (credinԑĉ plus),
decât poziԑia protestantĉ (numai credinԑa)”. Observaԑi din
nou legĉtura fĉcutĉ între teologia lui Gane Ɣi catolicism, în
scopul de a recomanda o respingere imediatĉ a unei astfel
de teologii. Un alt scriitor a spus: „Biblia Ɣi toԑi marii
reformatoriprotestanԑineînvaԑĉcĉnuexistĉabsolutniciun
merit care ne îndreptĉԑeƔte, în niciun fel Ɣi în nimic din ce
putemnoisĉfacem,înnimicdincefaceDumnezeuînnoi,în
nimic din ce face Dumnezeu cu noi, în nimic din ce pune
DumnezeuînnoiƔiînnimicdinceeacedezvoltĉDumnezeu
în noi!” (mai, 2008). Chiar dacĉ Dumnezeu lucreazĉ în
618

interiorul nostru prin harul sĉu Ɣi prin neprihĉnirea lui
Hristos, aceastĉ lucrare nu constituie îndreptĉԑirea
mântuitoare.
Dr.Ganearĉspunssuccintlascrisorileprimite.„Tom
HughesreprezintĉgreƔitabordareameaƔioidentificĉgreƔit
cafiindfilozofiacatolicĉaneprihĉniriiintrodusesauinfuzate
în noi, care susԑine cĉ ‘sufletul’ nĉscut din nou, neprihĉnit,
este capabil prin sine însuƔi sĉ sĉvârƔeascĉ fapte ce
constituieunmeritparԑialpentrumântuire[…].Cuprivirela
lucrarealuiHristosdeanemântuidinpĉcatelenoastre,[…]
deƔi noi nu vom fi eliberaԑi de natura noastrĉ pĉcĉtoasĉ
pânĉ la proslĉvire, Hristos ne oferĉ prin Duhul Sfânt ocazia
de a câƔtiga o biruinԑĉ progresivĉ asupra alegerilor
pĉcĉtoase(=curĉԑireacaracteruluinostru)”.Carĉspunslao
altĉ scrisoare, Gane a spus: „Multe ‘nedesĉvârƔiri’, inclusiv
numeroasele greƔeli pe care fiinԑele omeneƔti nu sunt în
stare sĉ le biruiascĉ în viaԑa aceasta, din cauza limitelor lor
fizice Ɣi mintale (cum ar fi pierderea memoriei) nu sunt
incluseîndefiniԑiabiblicĉafaptelorƔigândurilorpĉcĉtoase…
ca fiind cĉlcĉri morale ale Legii lui Dumnezeu.
«NedesĉvârƔirea» constituie o categorie mai largĉ decât
«pĉcatul». Toate pĉcatele sunt nedesĉvârƔiri, dar nu toate
nedesĉvârƔirile sunt pĉcate”. Cu referire la scrisoarea lui
Gordon Collier, Gane declarĉ cĉ acesta foloseƔte „pasaje
selective Ɣi rigide ale Scripturii, care rup relaԑia dinamicĉ
dintreîndreptĉԑireƔisfinԑireƔidintrerolulluiHristosƔirolul
Duhului Sfânt […]. Collier este un exemplu al felului de
abordareneechilibratĉpecareseriameaalcĉtuitĉdindouĉ
pĉrԑiaavutscopuldeaocontracara”(mai,2008).
Scrisorile care rĉspund la articolele lui Gane sunt
reprezentative pentru Evanghelia lui Ford în forma ei purĉ,
iar aceastĉ Evanghelie este promovatĉ acum pe scarĉ largĉ
în Ɣcolile Ɣi bisericile noastre. O perspectivĉ foarte
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interesantĉcuprivirelaacestesubiectevinedinparteaunui
teolog evanghelic, J.P. Moreland, de la Biola University:
„Care a fost esenԑa Evangheliei? […] De la Reformaԑiunea
protestantĉ, Evanghelia a fost identificatĉ cu îndreptĉԑirea
prin credinԑĉ […]. Noi suntem declaraԑi neprihĉniԑi prin
încredereapecareopunemînlucrareasĉvârƔitĉdeIsus[…].
În primii 20 de ani ai vieԑii mele creƔtine, aceasta a fost
EvangheliapecareamîmpĉrtĉƔitͲocuceinecredincioƔi[…].
Am constatat cĉ este dificil sĉ fac legĉtura între aceastĉ
Evanghelie Ɣi sfinԑirea, maturitatea Ɣi creƔterea spiritualĉ.
Tot ce am putut sĉ spun a fost: «Dacĉ Isus este acum
Domnul tĉu, tu trebuie sĉͲL asculԑi»”. Dar în 1980, el a
descoperitoEvangheliamaivastĉ.„Punctulîncareajungisĉ
fii îndreptĉԑit? Îndreptĉԑirea este calea prin care cineva
începeoviaԑĉdesfinԑire.Evanghelianeinvitĉlaoviaԑĉîntru
totul nouĉ Ɣi îmbelƔugatĉ […]. Eu ajung sĉ fiu îndreptĉԑit
pentru a putea sĉ învĉԑĉ sĉ trĉiesc aceastĉ viaԑĉ nouĉ, o
viaԑĉ care îmi va aparԑine pentru totdeauna […]. Un om
acceptĉharulfĉrĉplatĉalluiDumnezeuprinîndreptĉԑire,în
scopuldeaîncepeoviaԑĉîncareÎlvaaveadinceîncemai
multpeIsuscaDomnalluiînviaԑaaceastaƔiînceaviitoare”
(Ministry, mai, 2009). Eu am constatat cĉ aceasta este o
declaraԑie destul de uimitoare din partea unui teolog
evanghelic,îndeosebideoareceîntreaganoastrĉconfuziecu
privire la subiectul acesta a venit din cauza adoptĉrii în
adventismaconcepԑiilorevanghelice.
Cu alte cuvinte, îndreptĉԑirea nu este suma totalĉ a
neprihĉnirii prin credinԑĉ, ci deschiderea uƔii pentru
neprihĉnireaprincredinԑĉ.CândIsusesteacceptatcaDomn
al nostru, neprihĉnirea Sa este atât îndreptĉԑirea, cât Ɣi
sfinԑireanoastrĉ.Dinnefericire,sfinԑireaafostdenigratĉca
fiinddoarunrodalEvangheliei,sauunrezultatalfaptuluide
afimântuit,întimpcearfimaicorespunzĉtordinpunctde
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vedere biblic sĉ spunem cĉ sfinԑirea este în realitate însĉƔi
inima Evangheliei. Îndreptĉԑirea este singura cale prin care
putemaveaacceslaoviaԑĉasemenealuiHristos,iaracesta
este,înesenԑĉ,mesajulEvangheliei.
Voi împĉrtĉƔi câteva pasaje ample dintrͲun articol
remarcabilscrisdeFernandoCanale,profesordeteologiela
SeminarulTeologic.
Recent,uniiauajunssĉconsiderelucrareapastoralĉ
mai degrabĉ ca fiind o propovĉduire a mântuirii, decât o
chemare la o viaԑĉ sfântĉ…. Luther a dedus cĉ sfinԑirea Ɣi
respectarea poruncilor lui Dumnezeu nu sunt o parte
integralĉ a mântuirii, ci rezultatul mântuirii…. Pastorii au
avut înclinaԑia de a adopta abordĉri orientate spre
consumatori, care vor atrage majoritatea oamenilor din
toate culturile. Astfel de abordĉri nu ezitĉ sĉ foloseascĉ
ritualuri, preferinԑe culturale contemporane Ɣi mijloace de
atracԑie teatralĉ (de exemplu, muzica), atâta vreme cât
evenimentele publice furnizeazĉ o audienԑĉ largĉ, unde
poate avea loc predicarea Ɣi administrarea unei mântuiri
instantanee.
Pastorii care cred, acԑioneazĉ Ɣi slujesc întrͲo astfel
deatmosferĉarputeasĉaibĉsatisfacԑiadeavedeasutede
oameni ridicânduͲƔi mâinile ca un rĉspuns emoԑional al
acceptĉriimântuirii.TotuƔi,eunucredcĉaceioamenicare
rĉspund în felul acesta înԑeleg sau experimenteazĉ
ingredientul fundamental al înԑelegerii adventiste a
mântuirii:ƔianumecĉmântuireavinedintrͲoexperienԑĉa
credinԑei care conduce la ascultare…. Eu susԑin cĉ
proclamareacredinԑei,fĉrĉochemarelasfinԑireƔiascultare,
este întru totul strĉinĉ de elementele esenԑiale ale
adventismului.
Declaraԑia apostolului Pavel se evidenԑiazĉ în mod
convingĉtor: „Urmĉriԑi pacea cu toԑi Ɣi sfinԑirea, fĉrĉ care
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nimeninuvavedeapeDomnul”(Evrei12,14)….„Fiԑisfinԑi”,
ziceDumnezeu,„cĉciEusuntsfânt”(1Petru1,16)….Planul
deMântuirealluiDumnezeuaducesfinԑireaînapoiînviaԑa
oamenilor. Experienԑa sfinԑirii prin credinԑĉ Ɣi ascultare
reface chipul lui Dumnezeu în oameni Ɣi produce bucuria
mântuirii.
Credinԑa Ɣi ascultarea sunt douĉ componente
inseparabile ale aceluiaƔi act al încrederii libere a omului în
Dumnezeu. Decizia liberĉ a omului de a rĉspunde la
chemarea lui Dumnezeu la mântuire… nu este cauza, ci
condiԑia necesarĉ pentru mântuire…. AceeaƔi credinԑĉ Ɣi
ascultare prin care acceptĉm Ɣi primim iertarea Sa
(îndreptĉԑirea prin credinԑĉ) implicĉ în mod simultan Ɣi
necesarunstildeviaԑĉcaracterizatdeoascultarevoioasĉƔi
de bunĉvoie (sfinԑirea). În conformitate cu Scriptura, nu
putemaveauna,fĉrĉcealaltĉ.ÎnaintealuiDumnezeu,noinu
putem sĉ avem iertarea pĉcatelor, fĉrĉ a fi ascultĉtori în
mod simultan Ɣi fĉrĉ a ajunge sĉ fim schimbaԑi în mod
progresivdupĉchipulSĉu.
„Deci, fiindcĉ avem astfel de fĉgĉduinԑe, prea
iubiԑilor,sĉnecurĉԑimdeoriceîntinareacĉrniiƔiaduhului,
Ɣisĉneducemsfinԑireapânĉlacapĉt,înfricadeDumnezeu”
(2Corinteni7,1).ÎnvĉԑĉturaBibliei,carenespunecĉunstil
de viaԑĉ sfânt (sfinԑirea) este necesar pentru mântuire, se
aflĉîncontradicԑiecuconcepԑiasusԑinutĉdeunii(Ministry,
mai,2009).
Acesta a fost un apel excelent la o înԑelegere
echilibratĉ a îndreptĉԑirii Ɣi sfinԑirii. El a fĉcut deosebire
foarte bine între cauzele Ɣi condiԑiile mântuirii. Cauzele
mântuirii sunt întotdeauna harul lui Dumnezeu Ɣi ispĉƔirea
sĉvârƔitĉ de Hristos. Condiԑiile mântuirii sunt constituite de
alegerilenoastredeacrede,deaaccepta,deanepredaƔi
deanepocĉi.NiciunadintreacestecondiԑiinumeritĉƔinici
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nu câƔtigĉ mântuirea, dar fĉrĉ aceste alegeri nu putem fi
mântuiԑi.
TotuƔi, în ciuda acestei abordĉri echilibrate, este
destul de sigur cĉ articolul respectiv a primit rĉspunsuri
negative din partea a doi pastori. „Am fost descurajat de
lectura articolului pastorului Fernando L. Canale”. El lͲa
caracterizat ca fiind „o înԑelegere confuzĉ sau parԑialĉ a
Evangheliei[…].Acestarticolarputeafiînԑelescasusԑinând
[…]omântuireorientatĉsprefapte[…].Numaiceimântuiԑi
suntsfinԑiԑi[…].NumaiceimântuiԑisuntfĉcuԑifĉpturinoiƔi
sunt chemaԑi sĉ aibĉ gândul lui Hristos”. Aceste declaraԑii
spun cĉ noi suntem mântuiԑi înainte de a fi sfinԑiԑi, suntem
mântuiԑiînaintedeafifĉcuԑifĉpturinoiƔisuntemmântuiԑi
înaintedeaprimigândulluiHristos.Cualtecuvinte,niciunul
din aceste lucruri nu este necesar pentru mântuire.
„Articolul lui Fernando L. Canale seamĉnĉ mai mult cu o
parafrazareadeclaraԑieiConciliuluidinTrent[…].Câtdetrist
estecĉapararticoledeacestfel”(Ministry,iulie,2009).Încĉ
odatĉ descoperim cĉ orice apel la sfinԑire ca parte a
Evanghelieiesteetichetatcafiindcatolic.
Acesta a fost mai degrabĉ un studiu tehnic al
îndreptĉԑirii Ɣi sfinԑirii, necesar din cauza atacurilor subtile,
bine argumentate Ɣi chiar logice împotriva adevĉratei
Evanghelii.MoƔtenirealĉsatĉ de Desmond Ford a fost dusĉ
mai departe la multe nivele ale conducerii administrative,
teologiceƔipastorale.DeƔiFordnumaiocupĉunloccentral
în gândirea adventistĉ, Evanghelia lui a câƔtigat în teologia
adventistĉ.
Recomandĉripractice
Voi concluziona acest articol cu câteva recomandĉri
practicepentruviaԑĉ,Ɣinudoarpentrupredicareauneivieԑi
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sfinԑite. Apostolul Pavel spune: „Orice gând îl facem rob
ascultĉrii de Hristos” (2 Corinteni 10,5). Noi trebuie sĉ
preluĉm orice gând interior Ɣi sĉͲl facem rob ascultĉrii de
Hristos. Aceasta este o declaraԑie de importanԑĉ imensĉ!
Constataԑi uneori cĉ, cu cât încercaԑi mai mult sĉ nu vĉ
gândiԑi la unele lucruri, cu atât mai mult vĉ gândiԑi la ele?
Apostolul vorbeƔte aici despre nivelul cel mai înalt al
maturitĉԑii creƔtine. Cine este în stare sĉ realizeze acest
lucru, fiind confruntaԑi cu tot felul de distracԑii Ɣi atracԑii
veniteliteralmentedinoricedirecԑiesprecareneîndreptĉm
atenԑiaînzilelenoastre?CinepoatesĉͲƔipĉstrezegândurile
în siguranԑĉ Ɣi neinfluenԑate? Dar sĉ ne amintim rĉspunsul
dat de Isus, când ucenicii Sĉi LͲau întrebat: „Cine poate fi
mântuit?” El a rĉspuns: „,La oameni lucrul acesta este cu
neputinԑĉ,darlaDumnezeutoatelucrurilesuntcuputinԑĉ”
(Matei19,25.26).PuterealuiDumnezeuƔinumaiaceastane
faceînstaresĉfacemoricegândrobascultĉriideHristos.
Eutrebuiesĉvĉdcuochiiminԑiitabloulatotfelulde
gânduri aberante mĉrƔĉluind întrͲo procesiune înapoia lui
Hristos, Biruitorul, asemenea unor prizonieri de rĉzboi:
gânduri de mândrie, gânduri de descurajare, gânduri
imorale, pofte, gânduri de superioritate faԑĉ de ceilalԑi,
gânduri de inferioritate faԑĉ de ceilalԑi, gândurile unor vicii
ascunse,gânduriderĉzvrĉtireƔinesupunere.Trebuiesĉvĉd
toate aceste gânduri care ne molesteazĉ Ɣi ne înving
mĉrƔĉluind cu cozile între picioare în spatele Eliberatorului
nostru, supuse Ɣi înfrânte de puterea Sa. Poate cĉ nu am
ajunsîncĉacolo,dardacĉnunegândimlaacestlucru,nuîl
vom dori niciodatĉ cu ardoare. Iar dacĉ nu îl vom dori
niciodatĉcuardoare,nuîlvomcereniciodatĉînrugĉciune.
Iar dacĉ nu îl vom cere niciodatĉ în rugĉciune, nu îl vom
experimenta niciodatĉ. Întĉriԑi de o putere care se aflĉ
dincolo de limitele noastre, vom putea sĉ mergem întrͲo
624

lume distrusĉ ducând cu noi puterea vindecĉtoare a
Evangheliei – fĉcând orice gând, venit din exterior sau din
interior,robalascultĉriideIsusHristos.
ThomasDavisaevidenԑiatunpunctcentralpentruo
viaԑĉ sfinԑitĉ, fĉrĉ de care nici ascultarea, nici sfinԑirea nu
suntposibile.
Dacĉ mântuirea vine fĉrĉ platĉ, oare nu este o
contradicԑie a spune cĉ noi trebuie realmente sĉ plĉtim un
preԑ?.... Unde aƔezĉm predarea, care pare sĉ sugereze
renunԑarea la propria libertate?.... Isus a exprimat întrͲun
mod inconfundabil de clar cerinԑa predĉrii Ɣi renunԑĉrii la
sine: „Dacĉ voieƔte cineva sĉ vinĉ dupĉ Mine, sĉ se lepede
de sine, sĉͲƔi ia crucea, Ɣi sĉ Mĉ urmeze” (Matei 16,24)….
Iacov îi sfĉtuieƔte pe cititorii lui: „SupuneԑiͲvĉ dar lui
Dumnezeu”(Iacov4,7)….Supunereapoateficaracterizatĉca
un rĉspuns faԑĉ de convingerea inspiratĉ de Dumnezeu,
exprimarea dragostei faԑĉ de Dumnezeu, aƔa încât El sĉ
poatĉspulberatoatĉîmpotrivireanoastrĉinterioarĉfaԑĉde
voinԑaSa,sĉschimbegândireanoastrĉƔisĉreͲorientezeîn
mod radical atitudinea, motivele Ɣi dorinԑele noastre –
întreaga inimĉ – pentru ca noi sĉ ne abandonĉm propriile
„drepturi”egoisteƔisĉcĉutĉmfĉrĉîncetaresĉîmplinimvoia
Sa…. AƔadar, prin predare, noi recunoaƔtem dreptul lui
DumnezeuasuprafiecĉruiaspectalvieԑiinoastreƔiÎidĉmde
bunĉvoiedreptuldeaaƔteptadelanoisĉneconformĉmcu
modelulSĉuîntoateprivinԑele….
Dar când o confruntare interpersonalĉ ne stârneƔte
mânia,dorinԑaderĉzbunareƔiresentimentele;cândcineva
ne frustreazĉ Ɣi ne împiedicĉ sĉ ne aducem la îndeplinire
dorinԑele,cândpunelaîndoialĉopiniilenoastre,cândneagĉ
„drepturile” noastre sau „ne dezamĉgeƔte”; când cineva
paresĉmicƔorezesentimentulrespectuluidesinesaucriticĉ
apetitulnostru,atitudineanoastrĉarputeasĉfiedestulde
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diferitĉ.CândsuntemprinƔiîntrͲosituaԑieîncaretrebuiesĉ
ne luptĉm cu predarea, cu abandonarea resentimentelor
noastre, a mâniei, sau altor gânduri, suntem loviԑi de
pĉcĉtoƔenia abisalĉ a naturii noastre, de puterea pĉcatului,
de preԑul pe care îl cere predarea noastrĉ Ɣi de înclinaԑia
noastrĉreadeaneîmpotrivipredĉriifaԑĉdeDuhulSfânt….
Oare i se cere ceva pĉcĉtosului pentru a primi
iertarea?Oseriedetextevinînminte:„DacĉpoporulMeu…
sevasmeri,…Ɣisevaabatedelacĉileluirele,…îivoiierta
pĉcatul” (2 Cronici 7,14). „Dar dacĉ nu iertaԑi oamenilor
greƔelilelor,niciTatĉlvostrunuvĉvaiertagreƔelilevoastre”
(Matei 6,15). „PocĉiԑiͲvĉ…. spre iertarea pĉcatelor voastre”
(Fapte 2,38). „Dacĉ ne mĉrturisim pĉcatele, El este
credincios Ɣi drept, ca sĉ ne ierte pĉcatele” (1 Ioan 1,9).
AƔadar,existĉcerinԑepecaretrebuiesĉleîndeplinimpentru
aprimiiertareamântuitoarealuiDumnezeu….
„ÎnScripturĉ,Hristosestereprezentatcaundar,însĉ
darulacestaestenumaipentruaceiacareseconsacrĉLuicu
tot sufletul, trupul Ɣi duhul lor, fĉrĉ rezerve” (Parabolele
Domnului Hristos, p.115, sublinierile adĉugate)…. Prin
urmare, Hristos nu ne îndreptĉԑeƔte pe baza predĉrii
noastre, ci El nu poate sĉ ne îndreptĉԑeascĉ pânĉ când noi
nu ne predĉm…. Noi trebuie sĉ plĉtim un preԑ pentru
îndreptĉԑire–acelpreԑnuconstĉînfaptelebunepecarele
sĉvârƔim sau pe meritele pe care le avem, ci în predarea
noastrĉ fĉrĉ rezerve faԑĉ de Isus…. A învĉԑa sau predica
îndreptĉԑirea fĉrĉ a arĉta cu claritate Ɣi obligaԑia de a ne
preda lui Isus… îl lasĉ pe învĉԑĉtor sau predicator fĉrĉ
apĉrare în faԑa acuzaԑiei cĉ vinde o Evanghelie ieftinĉ
(Ministry,iunie,2009).
Aceasta este esenԑa întregii activitĉԑi pentru
mântuire Ɣi este necesarĉ pentru mântuire. Fĉrĉ o predare
absolutĉ, mântuirea nu este posibilĉ. „Dacĉ noi consimԑim,
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El Se va identifica în aƔa mĉsurĉ cu gândurile Ɣi cu ԑintele
noastre, încât va uni inima Ɣi mintea noastrĉ cu voinԑa Sa,
astfel cĉ, atunci când ascultĉm de El, vom împlini propriile
îndemnuri. Voinԑa, înnobilatĉ Ɣi sfinԑitĉ, îƔi va gĉsi cea mai
mareplĉcereînslujireaLui.CândÎlcunoaƔtempeDumnezeu
aƔacumavemprivilegiulsĉͲLcunoaƔtem,viaԑanoastrĉvafi
oviaԑĉdecontinuĉascultare.Prinapreciereacaracteruluilui
Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, pĉcatul va ajunge
pentru noi ceva odios…. Adesea, inima va arde în noi când
DomnulSevaapropiasĉaibĉcomuniunecunoi,aƔacuma
avut pe vremuri cu Enoh. Cei care se hotĉrĉsc sĉ nu facĉ
niciunlucru,deniciunfel,carenuIͲarplĉcealuiDumnezeu,
vorcunoaƔte,dupĉceauînfĉԑiƔatcazullorînainteaLui,care
estecaleapecaretrebuiesĉmeargĉ.Eivorpriminunumai
înԑelepciune,ciƔiputere.LisevadaputeresĉasculteƔisĉ
slujeascĉ,aƔacumafĉgĉduitHristos”(HristosLuminalumii,
p.668).
„CerceteazĉͲmĉ, Dumnezeule, Ɣi cunoaƔteͲmi inima!
ÎncearcĉͲmĉ, Ɣi cunoaƔteͲmi gândurile! Vezi dacĉ sunt pe o
cale rea, Ɣi duͲmĉ pe calea veƔniciei!” (Psalmi 139,23.24).
Oare fiecare creƔtin duce o luptĉ interioarĉ, încercând sĉ
reprime fiecare gând rĉu? Ce putem spune despre femeia
care cântĉ cu rĉbdare imnurile la orgĉ în fiecare Sabat;
despre preƔedintele celui mai apropiat colegiu adventism;
desprefemeiadeafacericarefacecomentariiinteligenteîn
timpul studiului bcolii de Sabat? Pastorii? Categoric da, cu
toԑii ne luptĉm cu igiena minԑii întrͲun domeniu sau altul.
Fiecare dintre noi Ɣtie înĉuntrul inimii lui cĉ a avut aceste
gândurinegative.
Iatĉ câteva modalitĉԑi practice de a ne ocupa de
propriilegânduri.
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 ConsacrĉͲte pe deplin lui Dumnezeu clipĉ de clipĉ, zi
dezi.
 Pune în practicĉ metode de aͲԑi reorienta gândurile
spre Dumnezeu pe parcursul zilei, fĉcând pauze
regulatepentruaterugaîntĉcere.
 Cultivĉ umilinԑa, ceea ce înseamnĉ a fi dispus sĉ te
schimbi,cândԑisedovedeƔtecĉtrebuiesĉteschimbi.
 Evitĉ gândurile rele, când îԑi dai seama cu claritate
unde se ascund, aƔa cum a sugerat apostolul Pavel:
„GândiԑiͲvĉlalucruriledesus”.
 Cereajutorulunuiprietensauconsilier.
 Principiile lui Pavel încĉ mai cĉlĉuzesc gândurile
noastre:„Încolo,fraԑiimei,totceesteadevĉrat,totce
este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este
curat, totce este vrednic de iubit, tot ceeste vrednic
deprimit,oricefaptĉbunĉ,Ɣioricelaudĉ,aceeasĉvĉ
însufleԑeascĉ”(Filipeni4,8).

Înceledinurmĉ,leadresezuncuvântdeîncurajare
creƔtiniloristoviԑi,caresimtcĉluptĉsinguri,pierzândbĉtĉlia
împotrivagândirilorrele.UnLuptĉtordesĉvârƔitaluptatƔia
câƔtigat deja rĉzboiul, iar El a fĉgĉduit cĉ pacea Lui „vĉ va
pĉziinimileƔigândurileînHristosIsus”(Filipeni4,7).
Doresc ca îndreptĉԑirea Ɣi sfinԑirea sĉ fie mai mult
decâtodoctrinĉteologicĉ.Sĉfieominunecareneschimbĉ
viaԑa.
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Ceamfipututfi?
ToԑiadventiƔtiideziuaaƔapteasuntdeacordcĉanii
caresͲauscursîntre1888Ɣi1900aureprezentatoperioadĉ
foarte semnificativĉ pentru Biserica Adventistĉ. Dar
perspectivadincareestefĉcutĉaceastĉevaluarediferĉmult
delainterpretunlaaltul.Eucredcĉ,datoritĉdeciziilorluate
în aceastĉ perioadĉ, întreaga istorie a Bisericii Adventiste a
urmat un curs diferit. Foarte adesea, considerĉm cĉ
subiectulcelmaiimportantalacestoraniafostneprihĉnirea
prin credinԑĉ, Ɣi, întrͲadevĉr, aƔa este, dar adevĉrata
semnificaԑietrececumultdincolodedomeniuldezbaterilor
teologice,cuprinzândƔimodalitĉԑileîncareurmasĉfiedusĉ
maidepartelucrareabisericii.Bisericaîncaretrĉimastĉzia
fostafectatĉîntrͲomaremĉsurĉdedeciziileluatecuosutĉ
deaniînainte.
În cele ce urmeazĉ, vom realiza un studiu istoric al
câtorvaevenimentespecificecareauavutlocînAdventism
deͲa lungul ultimei sute de ani. Speranԑa mea este cĉ, în
timp ce parcurgem aceste momente cruciale ale istoriei
noastre, vom învĉԑa lecԑii cu sĉ ajutorul cĉrora sĉ putem
evitĉm repetarea greƔelilor fĉcute de oameni bine
intenԑionaԑi. Scriptura prezintĉ cu  conƔtiinciozitate greƔeli
ale unor oameni credincioƔi cu scopul ca generaԑiile
urmĉtoaresĉnurepete.SperanԑameaestecĉƔinoiputem
învĉԑa din greƔelile fĉcute în istoria adventistĉ, astfel încât,
pe mĉsurĉ ce ne pregĉtim pentru revenirea iminentĉ a
Domnuluinostru,sĉluĉmdeciziimaibune.
Oevaluareinspiratĉ
La scurt timp dupĉ evenimentele din 1888, Ellen
White a cugetat la ceea ce se întâmplase la Minneapolis.
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Manuscrisul30din1889poatefigĉsitînTheEllenG.White
1888 Materials, paginile 352Ͳ381. Acea perioadĉ a fost
foartedificilĉpentruEllenWhite,iareaƔiͲaexprimatfoarte
clar frustrarea Ɣi dezamĉgirea. „Am trecut prin cea mai
dureroasĉ încercare a vieԑii mele, deoarece, din acest
moment, încrederea pe care am avutͲo pânĉ acum, cĉ
Dumnezeu conduce Ɣi stĉpâneƔte mintea Ɣi inima fraԑilor
mei, nu a mai fost aceeaƔi. Când am primit invitaԑia: ‘Sora
White, dorim sĉ participi la întrunirea noastrĉ; influenԑa ta
este necesarĉ’ am simԑit cĉ nu trebuie sĉ mĉ gândesc la
preferinԑele sau la simԑĉmintele mele, ci sĉ mĉ ridic prin
credinԑĉ Ɣi sĉ încerc sĉͲmi fac partea, lĉsânduͲL pe Domnul
sĉ îndeplineascĉ lucrarea care era absolut necesarĉ. Acum,
asupra mea apasĉ o povarĉ mai mare. Din acest moment,
trebuiesĉprivescnumaispreDumnezeu,pentrucĉnumai
îndrĉznescsĉdepinddeînԑelepciuneafraԑilormei.Vĉdcĉei
nuapeleazĉîntotdeaunalaDumnezeupentruafisfĉtuitorul
lor,ciaƔteaptĉsĉfieconduƔiîntrͲomaremĉsurĉdeoamenii
pecareiͲauaƔezatînfruntealorînloculluiDumnezeu’”.
Putem simԑi puԑin împreunĉ cu Ellen White în
experienԑaaceasta?Înaintedeaceadatĉ,eafusesedeacord
sĉrĉspundĉlasolicitĉrileconducĉtorilorbisericii,respectând
înmodtacitîndrumĉrileprivitoarelalocurileîncaretrebuia
sĉvorbeascĉƔisĉlucreze.Daracum,numaiputeacontinua
sĉ accepte deciziile lor chiar atât de uƔor, deoarece ei
ascultau de oameni în loc sĉ asculte de Dumnezeu. „La
adunarea de la Battle Creek (în 1889), am încercat sĉͲmi
explic cu claritate poziԑia, dar oamenii care ar fi trebuit sĉ
stea alĉturi de mine, nu miͲau adresat niciun cuvânt ca
rĉspuns. Am declarat cĉ la Minneapolis am rĉmas aproape
singurĉ. Am stat singurĉ înaintea lor în timpul conferinԑei,
deoareceluminapecareDumnezeuaconsideratdecuviinԑĉ
sĉ miͲo încredinԑeze, a fost aceea cĉ ei nu acԑionau în
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conformitatecusfatulluiDumnezeu.Nimeninuaîndrĉznit
sĉ spunĉ: ‚Sorĉ White, sunt alĉturi de tine. Sunt de partea
ta”.
Putem simԑi durerea pe care o trĉia solul lui
Dumnezeu pe parcursul acestei perioade critice a
Adventismului? Probabil cĉ, cel mai important aspect al
anului 1888, nu a fost ceea ce au fĉcut sau spus Jones Ɣi
Waggoner, ci atitudinea conducĉtorilor bisericii faԑĉ de
sfatul dat prin inspiraԑie. Scepticismul Ɣi îndoiala aduc
întotdeaunaunseceriƔamar,iardeciziileurmĉtoareidecade
au fost luate, în mare parte, datoritĉ atitudinii Ɣi spiritului
greƔit al conducĉtorilor din aceastĉ perioadĉ. „MͲam simԑit
profund îndureratĉ din cauzĉ cĉ fraԑii mei, care mĉ
cunoƔteaudemulԑianiƔiaveaudovezilecaracteruluilucrĉrii
mele, aveau sĉ rĉmânĉ în continuare în amĉgirea în care
erauƔi,înlocsĉmĉrturiseascĉfaptulcĉaugreƔit,susԑineau
aceleaƔiideifalse,caƔicândarfifostadevĉruri”.
„IeƔiԑi de pe cale, fraԑilor. Nu vĉ interpuneԑi între
Dumnezeu Ɣi lucrarea Sa. Dacĉ, în ceea ce vĉ priveƔte, nu
simԑiԑi nicio responsabilitate faԑĉ de solie, atunci eliberaԑi
caleadinainteacelorcareaupesufletaceastĉpovarĉ”.Dacĉ
acestmesajarfifostascultat,câtdemultedeciziiarfiputut
filuateînmoddiferitdecelecareneafecteazĉpânĉînziua
de azi. Ellen White a înԑeles adevĉrata problemĉ a anului
1888. „Existĉ o mândrie a pĉrerilor personale, o
încĉpĉԑânarecareînchidesufletulfaԑĉdeceeaceestebine
ƔifaԑĉdeDumnezeu.Avertizĉrileaufostdispreԑuite,harula
fost respins, privilegiile au fost abuzate, convingerea a fost
slĉbitĉ,iarmândriainimiiomeneƔtiafostîntĉritĉ.Rezultatul
esteacelaƔicaîncazuliudeilor–oîmpietrirefatalĉainimii.
SufletulcareseridicĉîmpotrivasoliilorluiDumnezeu,nuse
aflĉînsiguranԑĉ”.Adevĉrataproblemĉaanului1888afost
mândriaumanĉƔiabuzuldeautoritate.FiinԑeleomeneƔtivor
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faceîntotdeaunagreƔelineintenԑionate,dar,dacĉrefuzĉsĉ
se schimbe când Dumnezeu le adreseazĉ mustrarea,
rĉzvrĉtirea care rezultĉ va constitui întotdeauna o pagubĉ
gravĉ pentru cauza lui Dumnezeu. Acest spirit a prejudiciat
în lucrarea Bisericii Adventiste aspecte cruciale, care nu au
fostniciodatĉpedeplinrestabiliteînurmĉtoriiosutĉdeani.
Dupĉ aproape un an, Ellen White leͲa adresat
delegaԑilorConferinԑeiGeneraleîncĉunsfat.Manuscrisul30
din1890poatefigĉsitînTheEllenG.White1888Materials,
p.906Ͳ916. „Celor în faԑa cĉrora stau astĉzi, le spun, în
temere Ɣi iubire faԑĉ de Dumnezeu, cĉ existĉ pentru noi o
luminĉmaimareƔicĉprinprimireaacesteilumini,vorveni
binecuvântĉri mari. Dar, când îi vĉd pe fraԑii mei plini de
mânie împotriva soliilor Ɣi a solilor lui Dumnezeu, mĉ
gândesclasceneasemĉnĉtoaredinviaԑaDomnuluiHristosƔi
din viaԑa reformatorilor. Cei prin care Dumnezeu îƔi trimite
razeleSalepreԑioasedeluminĉ,aupartedeaceeaƔiprimire
careleͲafostacordatĉslujitorilorluiDumnezeudinveacurile
trecute. Conducĉtorii poporului din zilele noastre repetĉ
comportamentulƔifapteleiudeilordinvechime.EicriticĉƔi
ridicĉ întrebare dupĉ întrebare, refuzând sĉ recunoascĉ
dovezile Ɣi respingând lumina trimisĉ, exact în acelaƔi fel în
care iudeii au tratat lumina adusĉ lor de cĉtre Domnul
Hristos”.
„Inimarĉutĉcioasĉanecredinԑeivafacecaminciuna
sĉ parĉ a fi adevĉr, iar adevĉrul sĉ parĉ minciunĉ, Ɣi va
adoptaaceastĉpoziԑie,indiferentdedovezilecareiͲarputea
fi aduse”. Observaԑi cĉ problema aflatĉ aici, nu este
acceptarea unei erori, ci refuzul de a rĉspunde la dovezile
aduseînfavoareaadevĉruluiƔipromovareapropriiloropinii
în locul luminii trimise de Dumnezeu. Mândria umanĉ Ɣi
îndreptĉԑirea de sine au constituit întotdeauna adevĉrata
problemĉ.„Eimergpeocalecareduceînîntunericulnopԑii.
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Ei cred cĉ respectĉ îndemnurile unei raԑiuni demne de
încredere, dar în realitate urmeazĉ un alt domn. În orbirea
lor,aceƔtioamenisͲauaƔezatsubconducereaunuidomnde
a cĉrui putere sunt total inconƔtienԑi. Ei sͲau opus unicului
Duh care ar fi putut sĉͲi conducĉ, sĉͲi lumineze Ɣi sĉͲi
mântuiascĉ”.
„PrinrespingereasolieidatelaMinneapolis,oamenii
au sĉvârƔit un pĉcat. Ei au comis mult mai mult decât un
pĉcat, deoarece au nutrit ani de zile aceeaƔi urĉ împotriva
solilor lui Dumnezeu Ɣi sͲau opus adevĉrului pe care Duhul
SfântîiîndemnasĉͲlaccepte”.Observaԑicuatenԑieefectele
cauzate de acest spirit greƔit al oamenilor lui Dumnezeu.
„Ceicareseopunluminii,înceledinurmĉ,numaireuƔescsĉ
orecunoascĉ....LuminaafostconsideratĉfanatismƔisͲa
vorbitdespreeacaƔicândarfifostfanatism,caƔicândarfi
fostunpericolcaretrebuieoprit.Înfelulacesta,oameniiau
devenitniƔteîndrumĉtoricareducîntrͲodirecԑiegreƔitĉ”.
În anii care au urmat dupĉ 1888, mândria pĉrerilor
personaleƔiabuzuldeautoritateaudeterminatconducĉtorii
bisericii sĉ se schimbe cĉlĉuzirea lui Hristos cu stĉpânirea
Satanei,fĉrĉaficonƔtienԑideaceasta.Rezultatulafostacela
cĉ au îndrumat biserica întrͲo direcԑie greƔitĉ. Adevĉrata
problemĉ a anului 1888 poate fi rezumatĉ la mândrie Ɣi
autoritarism.
Cartea scrisĉ de A.C. Daniells, în 1929, Christ Our
Righteousness, este destul de relevantĉ în aceastĉ privinԑĉ.
Fratele Daniells, pensionar, fost preƔedinte al Conferinԑei
Generale, reflecta la evenimentele petrecute cu 38 de ani
înainte. „În 1888, adventiƔtii de ziua a Ɣaptea au primit o
solie de trezire foarte concretĉ […]. În toԑi aceƔti ani, ei au
avut o convingere fermĉ Ɣi au nutrit o speranԑĉ întemeiatĉ
cĉ,întrͲozi,aceastĉsolievabeneficiadeomareatenԑieîn
rândul nostru Ɣi va realiza lucrareade curĉԑireƔi renaƔtere,
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pentru îndeplinirea cĉreia credeau cĉ a fost trimisĉ de
Dumnezeuînbisericĉ[…].Estegreudeconceputfelulîncare
a putut exista o greƔealĉ de înԑelegere Ɣi nesiguranԑĉ cu
privire la dovezile cereƔti aduse în sprijinul acelei solii […].
Este evident cĉ aplicarea acestei solii nu sͲa limitat doar la
perioadaConferinԑeidelaMinneapolis,ciseextindepânĉla
încheierea timpului Ɣi, prin urmare, are, pentru biserica din
prezent,oînsemnĉtatemaimaredecâtputeaaveaîn1888.
CucâtsuntemmaiaproapedemareazialuiDumnezeu,cu
atât mai imperativĉ este nevoia lucrĉrii de curĉԑire a
sufletului pentru realizarea cĉreia a fost trimisĉ acea solie
[…]. Ar trebui sĉ ne aƔteptĉm ca solia neprihĉnirii prin
credinԑĉ,careafosttrimisĉbisericiiîntrͲoformulareatâtde
definitĉ, sĉ beneficieze de un loc dominant în perioada de
încheiere a marii miƔcĉri de care suntem legaԑi” (p.23Ͳ26).
DinperspectivafrateluiDaniells,soliadela1888nurealizase
încĉ lucrarea pentru care fusese trimisĉ. În perioada dintre
anii1890Ɣi1900,solianuafostacceptatĉ.Aceastanupoate
însemnaaltcevadecâtcĉ,deciziileluateînaceltimp,nuau
fost determinate de un rĉspuns sincer faԑĉ de respectiva
solie. Noi nu am luat decizii întemeiate pe acea solie, ci
provocate de opoziԑia faԑĉ de ea. Fratele Daniells ƔiͲa
exprimat, de asemenea, speranԑa cĉ, pe mĉsurĉ ce ne vom
apropiadeîncheiereatimpului,soliadela1888vaocupaun
loc dominant în studiul Ɣi experienԑa noastrĉ. Curĉԑirea
sufletului, pe care o realizeazĉ aceastĉ solie, va fi absolut
esenԑialĉ,dacĉbisericarĉmĉƔiԑeidoreƔtesĉͲƔiîndeplineascĉ
lucrareaînmodtriumfĉtor.IgnorândƔirespingândpunctele
cheie ale soliei, nu putem „încheia lucrarea”. AƔa cum, în
perioada anilor 1890, exista o opoziԑie deschisĉ Ɣi una
ascunsĉîmpotrivasoliei,totastfelseîntâmplĉƔiînperioada
anilor 1990. Se pare cĉ învĉԑĉm foarte greu lecԑiile istoriei.
Respingerea acelei solii a costat lumea o sutĉ de ani de
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suferinԑĉ în plus. Oare vom condamna noi lumea la încĉ o
sutĉdeanidepĉcat,prinmândriapĉrerilorpersonaleƔiprin
încĉpĉԑânarea noastrĉ, sau ne vom umili inima Ɣi vom
îngĉduicasolialuiDumnezeusĉîndeplineascĉastĉziînviaԑa
noastrĉ, lucrarea pe care nu a putut sĉ o îndeplineascĉ în
urmĉcuosutĉdeani?
Rezultatelepracticealerespingeriisoliei
AƔa cum se întâmplĉ cu toate soliile trimise de
Dumnezeu,acceptareasaurespingerealoraduc,petermen
lung,rezultatecumultmaivastedecâtefectelepropriuͲzise
ale soliei iniԑiale. Prin respingerea soliei de la 1888 au fost
comisegreƔelisuplimentare,carecontinuĉsĉneafectezeƔi
astĉzi. Dacĉ ne amintim cĉ adevĉrata problemĉ a fost
mândria pĉrerilor personale Ɣi abuzul de autoritate, nu ar
trebuisĉfimsurprinƔisĉvedemcumsentimenteledeofensĉ
Ɣi animozitatea se rĉsfrâng Ɣi asupra altor domenii ale
lucrĉrii.
Planul lui Dumnezeu a fost ca lucrarea medicale cu
cea pastoralĉ sĉ se desfĉƔoare  întrͲo strânsĉ asociere.
Educaԑia sanitarĉ Ɣi tratamentele naturale aveau rolul de a
deschide calea Evangheliei, pregĉtind inimile oamenilor
pentru a se preda conducerii Domnului Isus Hristos.
Dumnezeuadoritca,pretutindeniînlume,pastoriiƔimedicii
sĉ lucreze împreunĉ în mici clinici Ɣi restaurante. Dar în
perioada dintre 1890 Ɣi 1900, între conducerea lucrĉrii
misionare medicalĉ Ɣi conducerea pastoralĉ, au început sĉ
aparĉuneleneînԑelegeri.Dr.JohnHarveyKellogeracelmai
renumitmisionarmedicalladataaceea,avândalĉturideel
maimulԑiasociaԑicuinstruireîndomeniulmedicinii.Treptat,
Dr. Kellog a început sĉ fie nemulԑumit de conducĉtorii
bisericii. El simԑea cĉ aceƔtia nu practicau cu adevĉrat
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principiile reformei sĉnĉtĉԑii Ɣi nu susԑineau lucrarea lui. În
acelaƔitimp,A.T.Jonescontinuasĉseconfruntecuopoziԑia
deschisĉƔiascunsĉfaԑĉdesoliadela1888Ɣi,larândullui,a
început sĉ fie nemulԑumit de conducĉtorii bisericii. Spre
sfârƔitul deceniului, Jones sͲa asociat cu Dr. Kellog în
dezaprobarea manierei în care era condusĉ biserica. Apoi,
Dr. Kellog a expus o formĉ de panteism, iar conducĉtorii
bisericii, îndemnaԑi de Ellen White, au luat o poziԑie foarte
durĉîmpotrivaideilorlui.Legĉturadintrelucrĉtoriimedicali
Ɣi pastori a fost totalmente distrusĉ, cu simԑĉminte
puternice de suspiciune Ɣi neîncredere de ambele pĉrԑi. Nu
este incorect sĉ declarĉm cĉ a fost destul de greu sĉ
restabilimacealegĉturĉ.LucrareamedicalĉƔiceapastoralĉ
sͲau desfĉƔurat în direcԑii paralele, cu obiective diferite,
metode diferite Ɣi sisteme de retribuԑie diferite. Planul lui
Dumnezeu pentru lucrarea misionarĉ medicalĉ nu a fost
niciodatĉ pe deplin realizat în Biserica Adventistĉ, cu
excepԑia unor exemple particulare izolate care
demonstreazĉcearfipututfiînîntreagabisericĉ,dacĉamfi
urmatcuatenԑiesfatulluiDumnezeu.
Unaltrezultatalrespingeriisolieidela1888poatefi
observat în domeniul lucrĉrii de educaԑie. La trei ani dupĉ
1888, conducĉtorii au decis sĉ despartĉ grupul alcĉtuit din
Jones,WaggonerƔiEllenWhite.LuiEllenWhiteisͲacerutsĉ
meargĉ în Australia, ceea ce a Ɣi fĉcut. În timp ce se afla
acolo, ea a hotĉrât sĉ introducĉ reforma sĉnĉtĉԑii întrͲo
manierĉ care nu fusese încĉ aplicatĉ în Statele Unite. Ea a
fĉcut tot ceea ce a putut mai bine pentru a institui la
Avondaleunsistemeducaԑionalcorespunzĉtorceluipecare
Dumnezeu iͲl descoperise camodel pentru toate instituԑiile
deeducaԑieadventistĉ.FrateleSutherlandafostconvinscĉ
acestsistemeducaԑionaltrebuieadoptatƔiînStateleUnite,
iar conducĉtorii bisericii iͲau cerut sĉ instituie reformele de
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rigoareînBattleCreek,Michigan.Sutherlandaînԑelesfoarte
bine cĉ reformele respective nu putea fi aplicate în Battle
Creek, prin urmare, a început la Berrien Springs, unde se
înfiinԑase Colegiul Misionar Emmanuel. Timp de doi ani,
Sutherland Ɣi Magan au încercat sĉ urmeze exemplul de la
Avondale în educarea tinerilor. Dar, din diferite motive, nu
aureuƔit,iarîn1904,audemisionat.DupĉmultĉcercetareƔi
frĉmântare sufleteascĉ, au înfiinԑat o nouĉ Ɣcoalĉ, la
Madison,înTennesee,undeauîncercatdinnousĉpunĉîn
aplicarereformeleprivitoarelaeducaԑie,pecarenufuseserĉ
înstaresĉleinstituieînMichigan.
CuprivirelaaceastĉnouĉƔcoalĉ,EllenWhiteafĉcut
câteva remarci semnificative: „Lucrarea pe care au
îndeplinitͲo fraԑii la Madison a realizat, în ceea ce priveƔte
prezentarea unei imagini corecte a ceea ce înseamnĉ o
educaԑiemultilateralĉƔicompletĉ,maimultdecâtoricealtĉ
Ɣcoalĉ înfiinԑatĉ de Biserica Adventistĉ de Ziua a baptea, în
America” (Ms. Rel., vol. 11, p. 182). „Dacĉ ar exista mai
multeƔcolicaresĉbeneficiezedeoeducaԑiesimilarĉ,noiam
deveni,capopor,opriveliƔtepentrulume,îngeriƔioameni.
Soliaarfidusĉrapidînfiecareԑarĉ,iarsufletelecareseaflĉ
acumînîntuneric,arficonduselaluminĉ”(Ms.Rd.,vol.11,
p.193).
ÎntrͲadevĉr, în anii ulteriori, Ɣcoala Madison sͲa
bucuratdeunmaresuccesƔimulԑisperaucĉaceastĉƔcoalĉ
vaputeafiunmodelpentrutoateinstituԑiiledeînvĉԑĉmânt
adventiste, oferinduͲi bisericii posibilitatea de a recupera
unele dintre pierderile suferite în perioada dintre 1890 –
1910. Dacĉ biserica ar fi fost dispusĉ sĉͲƔi reorganizeze
Ɣcolile elementare pe baza modelului de la Madison, astĉzi
neͲamfibucuratdebinecuvântĉrilebogatealeuneieducaԑii
realizate pe deplin dupĉ voia lui Dumnezeu. Dar, în loc sĉ
procedeze astfel, conducĉtorii bisericii au ԑinut la distanԑĉ
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ƔcoaladinMadison,oferinduͲiajutorpuԑinƔidestuldemultĉ
opoziԑie. În loc sĉ modifice programul de educaԑie în toate
instituԑiileadventistedinlume,bisericaadeclaratƔcoaladin
Madison ca fiind „selfͲsupporting school”, adicĉ Ɣcoalĉ
independentĉ, ceea ce însemna cĉ i se va permite sĉͲƔi
continue nestânjenitĉ activitatea, dar nu avea sĉ devinĉ
niciodatĉ un model pentru sistemul educaԑional adventist.
Ca rezultat, nu am avut Ɣansa de aͲL vedea pe Dumnezeu
fĉcândlucrareadeeducaԑieadventistĉ,capƔinucoadĉ.
Conferinԕabiblicĉdin1952
În 1952 a fost convocatĉ o Conferinԑĉ biblicĉ
mondialĉ a bisericii. la Washington, D.C. La conferinԑĉ sͲau
prezentat multe solii excelente, transcrise întrͲun set de
douĉ volume intitulate Our Firm Foundation. PreƔedintele
Conferinԑei Generale a încheiat conferinԑa cu o provocare.
„Solianeprihĉniriiprincredinԑĉvestitĉlaconferinԑadin1888
a fost repetatĉ aici […]. Iar acest mare adevĉr a fost
prezentat la conferinԑa bibilicĉ din 1952 cu mult mai multĉ
puteredecâtlaconferinԑadin1888[…].Luminaîndreptĉԑirii
Ɣi a neprihĉnirii prin credinԑĉ strĉluceƔte astĉzi asupra
noastrĉ mai limpede decât oricând Ɣi decât asupra oricĉrui
popor. Întrebarea, ‚Care a fost atitudinea lucrĉtorilor Ɣi a
poporului nostru faԑĉ de solia neprihĉnirii prin credinԑĉ
vestitĉîn1888?Ceaufĉcuteicuprivirelaea?’nuvamaifi
rostitĉ niciodatĉ. De acum înainte, marea întrebare trebuie
sĉ fie, ‚Ce au fĉcut ei cu lumina privitoare la neprihĉnirea
princredinԑĉ,careafostproclamatĉlaconferinԑabiblicĉdin
1952?”(Vol.2,p.617).
Fratele Branson lega în mod clar aceastĉ conferinԑĉ
desoliadela1888.Eladresaparticipanԑilorprovocareadea
întreprinde o acԑiune semnificativĉ ca rĉspuns la solia
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neprihĉnirii prin credinԑĉ care fusese prezentatĉ la
conferinԑadin1952.Elsugeracĉ,înlocdeaͲicondamnape
cei din trecut, trebuie sĉ ne întrebĉm ce vom face noi cu
privirelaceleprezente.Acestaestedeasemeneaadevĉratul
scopalarticoluluipecareîlcitiԑi.Singurulmotivpentrucare
revedemeƔecuriledintrecut,constĉîndorinԑadeaînԑelege
modul în care putem evita repetarea lor. Dacĉ Biserica
Adventistĉ de Ziua a baptea a pierdut în anii de dupĉ 1888
un teren destul de important, atenԑia noastrĉ trebuie sĉ se
concentreze asupra modalitĉԑilor în care putem sĉͲl
recuperĉm. Ce putem face pentru a repara pe cât posibil
pagubele produse atunci Ɣi pentru a pregĉti calea prin care
Dumnezeu sĉͲbi realizeze demonstraԑia Sa finalĉ înaintea
lumii Ɣi a îngerilor? Cum putem noi rĉspunde la solia din
1888,astfelîncâtbinecuvântareadeplinĉaluiDumnezeusĉ
poatĉ fi revĉrsatĉ asupra bisericii rĉmĉƔiԑei Sale, cu
rezultatul inevitabil al primirii ploii târzii Ɣi al vestirii
strigĉtuluicuglastarealîngerului?
Prin urmare, ce a înԑeles fratele Branson ca fiind
rĉspunsul corect faԑĉ de soliile conferinԑei din 1952?
„Suntem angajaԑi întrͲun efort menit sĉ dubleze numĉrul
membrilor noƔtri întrͲo perioadĉ de patru ani, de la 1
ianuarie,1950,la31decembrie,1953”.Dublareanumĉrului
demembriiconstituieunscopadmirabil,daroareînaceasta
constĉsoliadela1888?Estedublareanumĉruluidemembri
caleadearepararĉulprodusîn1888?Sausoliadela1888
se referĉ la umilirea inimii Ɣi ascultarea de Dumnezeu în
toatelucrurile?NuvorbeƔteeadespreumplereanoastrĉcu
neprihĉnirealuiHristos,aƔaîncâtmanifestareaeisĉdevinĉ
evidentĉînfaԑalumii?
Eibine,cesͲaîntâmplatînaniidedupĉ1852?Aufost
oare promovate noi programe care sĉ aducĉ succesul
bisericiipretutindeniînlume?Da.Amdublatnoinumĉrulde
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membri? Da. A venit Duhul Sfânt în revĉrsarea ploii târzii?
Nu.AmvestitnoiEvangheliaînîntreagalume?Nu.Defapt,
la numai patru ani dupĉ aceea, în cadrul unor dezbateri
serioase cu liderii religioƔi evanghelici, în strĉduinԑa de a fi
concilianԑiƔideaevitaetichetade„sectĉ”,noiamsacrificat
câteva dintre aspectele foarte importante ale doctrinei
neprihĉnirii prin credinԑĉ. În loc de a face un pas înainte în
lumina deplinĉ a soliei de la 1888, am abandonat în mod
publiccâtevadintrepunctelecentralealeacesteisolii.Apelul
fratelui Branson a fost corect, dar soluԑia sugeratĉ –
dublarea numĉrului de membrii – nu a ԑintit spre cauzele
fundamentalealeeƔeculuidela1888.Problema1888afost
oproblemĉainimii,carenupoatefirezolvatĉniciodatĉprin
programe Ɣi statistici. Probabil cĉ, asemenea poporului
evreudintimpulDomnuluiHristos,Ɣinouĉneestelafelde
greu sĉ învĉԑĉm lecԑiile dureroase ale istoriei. Mândria
omeneascĉƔiimagineapublicĉparsĉneabsoarbĉinimaîn
totalitate, astfel încât nu mai rĉmâne loc pentru predare Ɣi
ascultare din iubire. În mod categoric, în perioada anilor
1950, nu neͲam apropiat de înԑelegerea semnificaԑiei soliei
de la 1888 Ɣi nici nu am reparat pagubele produse prin
respingereaei.
Adunĉrileanualedin1973Ͳ1974
Adunarea anualĉ reprezintĉ cea mai importantĉ
întrunire anualĉ a Bisericii Adventiste de Ziua a baptea. În
1973 Ɣi 1974 au avut loc douĉ asemenea întruniri foarte
semnificative. Pentru un scurt timp, la fiecare dintre cele
douĉ adunĉri, treburile administrative au fost lĉsate la o
parte, iar conducĉtorii bisericii sͲau ocupat de problemele
spirituale.Credcĉfiecareadventisttrebuiesĉaudĉapelurile
rostitedeconducĉtoriibisericiiîncadrulacestoradunĉri.
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LaînceputulAdunĉriianualedin1974,frateleRobert
Pierson, preƔedintele Conferinԑei Generale, leͲa adresat
delegaԑilorurmĉtorulapel:
„DomnulsͲaapropiatmultdepoporulSĉuîntimpul
Adunĉrii anuale din 1973 […]. A fost un timp de cercetare
profundĉainimii,nunumaiîncadrulƔedinԑeloroficiale,ciƔi
acasĉ Ɣi în camerele noastre de hotel. În calitate de
conducĉtori,amrecunoscutcĉamîmplinit,cabisericĉ,mult
preapuԑindinaƔteptĉrileƔidorinԑeleDomnuluinostruƔineͲ
amcercetatsufletul,înefortuldeadescopericesͲarputea
face pentru a pune capĉt amânĉrii Domnului Ɣi pentru a
grĉbivenirealuiHristos.
În timpul sĉptĉmânii, mai precis al celor zece zile în
careamfostîmpreunĉ,preocupareaconducĉtorilorbisericii
a fost aceea de a deveni asemenea lui Isus Ɣi de a câƔtiga
biruinԑa asupra pĉcatului în vieԑile noastre […]. Atât ca
indivizi,câtƔicabisericĉ,amfostchemaԑilaoschimbarede
direcԑie, la o schimbare a accentelor, la o schimbare a
prioritĉԑilor.
SͲau schimbat prioritĉԑile noastre în timpul celor
doisprezecelunicareautrecut,sauaucontinuatelesĉfieîn
mare parte aceleaƔi de dinaintea întâlnirii noastre cu
Domnul? Ce putem spune despre agendele de lucru ale
comitetelornoastre–aufosteleînmodsubstanԑialdiferite?
Au fost organizate Ɣedinԑele dupĉ aceeaƔi obiƔnuitĉ ordine
de zi? […] Unii au declarat cĉ Adunarea anualĉ din 1973 a
fostceamaisemnificativĉîntrunireaBisericiiAdventistede
la 1888 încoace. NeͲa vorbit Domnul întrͲadevĉr întrͲo
manierĉ specialĉ? NeͲachematEl sĉ continuĉm pocĉinԑaƔi
înnoireanoastrĉ,sauafostdoarunvaltrecĉtor?Amrĉspuns
noi printrͲo biruinԑĉ durabilĉ asupra pĉcatului, sau am
pĉrĉsit Takoma Park Ɣi neͲam întors acasĉ în aceeaƔi
experienԑĉlaodiceanĉdedinainte?Casĉmĉexprimînmod
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practic–auobservatfraԑiinoƔtricolaboratorivreodiferenԑĉ
în viaԑa noastrĉ, când neͲam întorsde la Adunareaanualĉ?
Au sesizat vreo schimbare soԑiile noastre, soԑii Ɣi copiii
noƔtri? Sunteԑi voi, anul acesta, mai aproape de idealul lui
Dumnezeu, ca urmare a participĉrii la Adunarea anualĉ de
anul trecut? Este caracterul vostru mai aproape de
caracterul lui Hristos, Modelul nostru? Sunteԑi voi mai
binevoitori, mai atenԑi acum? Aԑi câƔtigat biruinԑa asupra
oricĉrei necurĉԑii, asupra temperamentului Ɣi vorbirii
nestĉpânite? A produs Adunarea anualĉ din 1973 vreo
schimbare?
Probabil cĉ întrebarea cea mai pĉtrunzĉtoare dintre
toate este: Dacĉ membrii bisericii Ɣi conducĉtorii ei din
fiecare nivel al administraԑiei Ɣi din fiecare zonĉ au trĉit
aceeaƔiexperienԑĉdecarebeneficiemnoi,neputemaƔtepta
la revĉrsarea ploii târzii Ɣi la reînnoirea strigĉtului cu glas
tare, curând – foarte curând? […] Vreau sĉ închei aceastĉ
lucrare!VreausĉͲLvĉdpeIsus!Vreausĉmergînainte,casĉͲ
LcunoscpeDomnul,aƔaîncâtaceastĉmareluptĉsĉpoatĉfi
încheiatĉ odatĉ pentru totdeauna! Cu doisprezece luni
înainte,amrealizatunînceput–unbunînceput.Mulԑumim
luiDumnezeupentruacelînceput.Darunbunînceputnue
destul.Oreînviorare,odatĉpean,laAdunareaanualĉ,deƔi
este o binecuvântare, pur Ɣi simplu nu este destul.
Reînviorarea noastrĉ trebuie sĉ se dezvolte întrͲo reformĉ
durabilĉ!(ReviewandHerald,30ianuarie,1975)
Acest puternic apel accentua câteva aspecte. În
primul rând, recunoaƔterea rolului nostru în amânarea
venirii Domnului Hristos. În al doilea rând, faptul cĉ
adunarea a constituit o încercare de a trata problemele
nerezolvate de la 1888. Este de o importanԑĉ considerabilĉ
sĉ observĉm cĉ, în timpul acestor douĉ adunĉri, nu sͲa
discutat nici mĉcar odatĉ despre dublarea numĉrului de
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membri sau despre botezarea unui marelui numĉr
menԑionat. Atenԑia a fost concentratĉ asupra reformei
spirituale a inimii, aƔa cum îndemna solia de la 1888. În al
treilearând,sͲaadresatchemarealaoschimbarededirecԑie
în viaԑa individualĉ Ɣi în bisericĉ în ansamblu. A existat o
înԑelegere clarĉ a faptului cĉ nu putem „încheia lucrarea”
prin programe mai bune sau printrͲo tehnologie mai înaltĉ.
Schimbareaprioritĉԑilorafostconsideratĉunicasperanԑĉde
aprimiploaiatârzieaDuhuluiSfânt.
Ca rezultat al acestui apel, Adunarea anualĉ de la
1974aformulatƔivotatodeclaraԑiedemisiune.Declaraԑiaa
fost publicatĉ pe prima paginĉ a revistei Review, sub titlul,
„World Leaders in Annual Council Speak to the Church”
(Conducĉtoriibisericiidinîntreagalumevorbesc).
În calitate de conducĉtori, simԑim cu seriozitate cĉ
„chipulluiIsus”trebuiesĉsereflecteînmodclar,nunumai
în viaԑa personalĉ a membrilor bisericii, dar Ɣi în predicile
adventiste,înliteraturaadventistĉƔiîninstituԑiileadventiste
–Ɣcoli,spitaleƔicasedeediturĉ.Rĉspunsullaîntrebarea:Ce
este diferit cu privire la religia adventistĉ? trebuie sĉ fie
evidentpentrutoԑiceicarevinînlegĉturĉcuoricaredintre
domeniilebisericiirĉmĉƔiԑei.Scopuladventistesteînprimul
rândcalitateaƔinucantitatea....Întrebarea,DeceÎllĉsĉm
peIsussĉaƔtepte?trebuiesĉplanezeasuprafiecĉreifamilii
adventiste,asuprafiecĉreiadunĉriabisericii,micĉsaumare.
NoicredemcĉDumnezeudoreƔtesĉrealizeze,prinaceastĉ
generaԑie, ceea ce a dorit sĉ realizeze de multe decenii.
CredemcĉartrebuisĉiseofereluiDumnezeuocaziadea
dovedi prin acest popor, astĉzi, cĉ harul Lui este suficient
pentru aͲi pĉzi pe oameni de cĉdere (vezi Iuda 24), cĉ
bĉrbaԑiiƔifemeilecaretrĉiescînmijloculispiteiƔipĉcatului
potînvinge,aƔacumaînvinsIsus(veziApocalipsa3,21),iar
caleavieԑiiproduceoameniiceimaifericiԑi,maibuniƔimai
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demni de încredere de pe pĉmânt. . . . Când o generaԑie
întreagĉdeadventiƔtideziuaaƔapteaiauînseriosintenԑia
deadevenitotceeacepoatefaceharulluiDumnezeudinei,
momentuldecizieifinaleaîntregiilumi,pentrusauîmpotriva
luiDumnezeu,numaipoatefiamânatmultĉvreme.(Review
andHerald,14noiembrie,1974)
Ce declaraԑie remarcabilĉ Ɣi neobiƔnuitĉ! Amânarea
venirii lui Hristos nu se va încheia prin programe noi, prin
eforturimaienergiceînactivitateadeevanghelizaresauprin
dublareanumĉruluidemembriiaibisericii,ciprinfaptulcĉ
adventiƔtiideziuaaƔaptea„devinodovadĉaceeacepoate
face harul lui Dumnezeu” cu privire la biruirea pĉcatului Ɣi
ispitei.CândogeneraԑiedeadventiƔtivortratacuseriozitate
propria lor religie, Satana va fi înfrânt în rĉzboiul contra lui
Dumnezeu!
Laosĉptĉmânĉdupĉaceea,KennethWood,editorul
publicaԑieiReview,comentaacestapelastfel:
„A ignora solia este echivalent cu a vota o nouĉ
amânare a venirii lui Hristos. Ascultarea ei înseamnĉ votul
pentru grĉbirea venirii lui Hristos. Solia a fost vestitĉ ca un
rodalapeluluiadunĉriidin1973.Formulareaapeluluiafost
realizatĉpetemeiulacceptĉriiurmĉtoarelorpresupoziԑii:(1)
Hristosarfipututvenicumaimultedeceniiînurmĉ,(2)vina
amânĉrii îi aparԑine omului, nu lui Dumnezeu, Ɣi (3)
amânareavacontinuapânĉcândseceriƔulpĉmântuluivafi
copt – pânĉ când Dumnezeu va avea un popor care sĉ
dezvolte,caracterulluiIsus,princredinԑaluiIsus,Ɣiînfelul
acesta sĉ dezicĉ pentru totdeauna acuzaԑia Satanei cĉ
Dumnezeuafostnedreptînpretenԑiaadresatĉomuluidea
asculta în mod desĉvârƔit legea Lui […]. Noi credem cĉ la
Adunarea anualĉ, Duhul Sĉu a început o lucrare care ar
putea duce la venirea lui Hristos în zilele noastre. El a
începutsĉconƔtientizezenevoiaschimbĉrilorînbisericĉ.Cu
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toate acestea, biserica este mare, iar schimbĉrile necesitĉ
timp. AƔa cum a subliniat cineva, o barcĉ poate fi întoarsĉ
înapoi cu uƔurinԑĉ, dar ca sĉ întorci un vapor oceanic este
nevoie de timp. TotuƔi, poate fi întors! Dacĉ Dumnezeu
cautĉ sĉ întoarcĉ aceastĉ bisericĉ spre pocĉinԑĉ, înviorare,
reformĉ Ɣi spre lume – prin luminarea mĉrturisirii Ɣi, dacĉ
poporulluiDumnezeuestedispussĉcoopereze,începândcu
conducĉtorii,schimbĉrilepotfirealizate,iarlucrareapoatefi
încheiatĉ!”(ReviewandHerald,21noiembrie,1974).
Încĉ odatĉ, observaԑi accentul pe schimbarea de
direcԑie a bisericii. Ca sĉ existe vreo speranԑĉ a revenirii
apropiate a lui Hristos, marele vapor oceanic, identificat ca
fiind Biserica Adventistĉ de Ziua a baptea, trebuie orientat
întrͲo direcԑie diferitĉ. În acelaƔi editorial, fratele Wood
adresaoavertizareserioasĉ:
Dar,dacĉpoporulƔiconducĉtoriinusuntpreocupaԑi
deintenԑialuiDumnezeu,dacĉsuntmulԑumiԑisĉrĉmânĉîn
lumeaaceastaƔidacĉsuntsatisfĉcuԑicu„agendeledelucru
obiƔnuite”,atunci,aƔacumaarĉtatpreƔedinteleConferinԑei
Generale, la Adunarea anualĉ recentĉ [1973 Ɣi probabil
1974], se va vorbi Ɣi despre generaԑia noastrĉ ca despre
aceeadela1888.Nuneputemgândilacevamaitrist.Câtde
tragicarfidacĉLͲamdezamĉgipeDumnezeuƔidacĉ,privind
înurmĉ,teologiiƔiistoriciiadventiƔtidinviitor,arfinevoiԑi
sĉ considere timpul nostru ca fiind o ocazie pierdutĉ, un
timpîncareMiƔcareaAdventistĉnuaîmplinitaƔteptĉrilelui
Dumnezeu.Aceastanutrebuiesĉseîntâmple!
btiԑicesͲapetrecutdefaptînaniidedupĉ1888?Noi
am încuiat Ɣi am baricadat uƔa în faԑa Duhului Sfânt. Dacĉ
Domnul Hristos ar fi dorit sĉ vinĉ atunci, noi LͲam fi tratat
aƔa cum LͲau tratat iudeii la prima venire. Noi iͲam dat lui
Satana ocazia de a înainta în lucrarea lui de tulburare a
popoarelor lumii acesteia. IͲam spus lui Dumnezeu cĉ nuͲbi
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poate încheia marea luptĉ tocmai acum. De ce? Datoritĉ
mândrieipĉrerilorpersonale,amândrieipoziԑieiierarhiceƔi
arefuzuluidearecunoaƔtegreƔeala.Aceastavoiasĉspunĉ
fratele Pierson când declara cĉ am putea experimenta în
generaԑianoastrĉunaldoilea1888.FrateleWoodƔifratele
Piersonadresaubisericiiapeluldeaînvĉԑalecԑiileperioadei
dela1888,casĉevitĉmrepetareaaceloraƔigreƔeli.

ÎntrͲun alt editorial, referinduͲse la trecut, fratele
WoodvorbeadespreAdunareaanualĉdin1973:
„Noi credem cĉ apelul a avut o importanԑĉ
neobiƔnuitĉ Ɣi cĉ Dumnezeu îl foloseƔte pentru a crea o
nemulԑumiresfântĉîninteriorulbisericii–onemulԑumirecu
privire la realizĉrile spirituale ale bisericii, cu privire la
progresuleiƔicuprivirelaunelemĉsuriadministrative,ԑinte
Ɣi prioritĉԑi. Credem cĉ aceastĉ nemulԑumire determinĉ la
autoͲexaminareƔicĉvaconducelaunstudiumaiprofundal
Cuvântului lui Dumnezeu, la o mai strânsĉ relaԑie cu
Dumnezeu, la o înԑelegere a neprihĉnirii prin credinԑĉ, atât
cadoctrinĉ,câtƔicaexperienԑĉ,laodorinԑĉfierbintedupĉ
revĉrsarea Duhului Sfânt în ploaia târzie, la schimbĉri
drastice în multe instituԑii denominaԑionale Ɣi la o acԑiune
misionarĉ mai bine conturatĉ Ɣi mai puternicĉ. Dar, dacĉ
membriiƔiconducĉtoriibisericiinureuƔescsĉînԑeleagĉƔisĉ
accepte una dintre premisele fundamentale pe care a fost
întemeiatapelul,Ɣianume,cĉesteposibilsĉgrĉbimsausĉ
amânĉm cea de a doua venire a lui Hristos, se vor vedea
rezultatepuԑine,sauchiarniciunul.”(ReviewandHerald,28
februarie,1974)
Ideeaexprimatĉaiciestedeoimportanԑĉcrucialĉ–
noitrebuiesĉacceptĉmadevĉrulcĉdatareveniriiluiHristos
esteinfluenԑatĉ,fiepozitiv,fienegativ,deacԑiunilenoastre
ca bisericĉ, pentru cĉ, dacĉ acest adevĉr nu este acceptat,
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apelulestelipsitdesens.DupĉcumintrarealuiIsraelînԑara
fĉgĉduitĉafostinfluenԑatĉdecĉtrepropriilelordecizii,tot
astfelintrarearĉmĉƔiԑeiînԐarafĉgĉduitĉesteinfluenԑatĉde
cĉtre deciziile ei. Avem nenumĉrate dovezi inspirate cu
privire la ideea aceasta Ɣi, dacĉ refuzĉm sĉ o credem, vom
continua sĉ aƔteptĉm în zadar ca Dumnezeu sĉͲbi
îndeplineascĉ marea lucrare. Realitatea dureroasĉ este
aceeacĉDumnezeuaaƔteptatƔiaƔteaptĉdemaibinedeo
sutĉ de ani ca noi sĉ pĉƔim alĉturi de El. Fratele Wood
accentua ideea cĉ nu trebuie sĉ fim prea mulԑumiԑi de
lucrarea bunĉ pe care o realizĉm, îndeosebi atunci când
privim la creƔterea noastrĉ numericĉ. El sugera cĉ în
instituԑiilenoastrevorfinecesare„schimbĉridrastice”.Oare
nuartrebuisĉneamintimcareaufostplanurileƔiscopurile
lui Dumnezeu la înfiinԑarea acestor instituԑii Ɣi sĉ vedem
undeneͲamabĉtutdepecale–înmareparte,carezultatal
respingerii soliei de la 1888? Dacĉ suntem cu adevĉrat
serioƔicuprivirelafaptulcĉreprezentĉmbisericarĉmĉƔiԑei
din profeԑie, trebuie sĉ întreprindem acԑiuni „drastice”
pentru a începe o reînviorare Ɣi o reformĉ adevĉratĉ atât
timpcâtuƔaharuluiesteîncĉdeschisĉ.
În 1973, apelul Adunĉrii anuale a fost intitulat, „Un
apelfierbinte”ƔipublicatpeprimapaginĉarevisteiReview.
ProbabilcĉaceastaaconstituitceamaidirectĉƔimaiprecisĉ
declaraԑietipĉritĉvreodatĉînpublicaԑiilenoastredinultimii
ani.
Dumnezeu aƔteaptĉ sĉ aparĉ o generaԑie de
adventiƔti care sĉ demonstreze cĉ oamenii pot urma calea
vieԑii aici pe pĉmânt, cĉ Domnul Isus nu a fost un exemplu
caredepĉƔeƔtepotenԑialulurmaƔilorLui,cĉharulSĉuesteîn
stare sĉ ne pĉzeascĉ de orice cĉdere Ɣi sĉ ne înfĉԑiƔeze
înainteaLuifĉrĉpatĉƔifĉrĉzbârciturĉ”Iuda24.
647

FiecaremembrualbisericiiLaodiceaarenevoie...de
o predare adevĉratĉ Ɣi deplinĉ a vieԑii Ɣi a voinԑei faԑĉ de
autoritatea divinĉ a Bibliei Ɣi faԑĉ de Spiritul Profeԑiei – o
predare care poate fi numitĉ chemarea la schimbĉri
revoluԑionare în modul de viaԑĉ personal Ɣi în mĉsurile Ɣi
practicile administrative ale bisericii. Fiecare membru
trebuie sĉ recunoascĉ faptul cĉ, fie grĉbeƔte, fie întârzie
venirea Domnului Hristos. . . . În calitate de conducĉtori
participanԑi la aceastĉ Adunare anualĉ, am recunoscut în
modonestfaptulcĉexistĉinconsecvenԑeîntrepredicareaƔi
practicile bisericii, Ɣi cĉ îngĉduirea în continuare a acestor
inconsecvenԑe va conduce în mod implicit la amânarea
realizĉriideplineamisiuniibisericiiƔiaveniriiluiHristos....
IgnorareasaurespingereasfaturilorluiDumnezeuarputeafi
pe drept definitĉ ca un act de nesupunere care va afecta
modulîncareprivimƔiaƔteptĉmvenireaDomnului.
Observaԑi cuvintele Ɣi ideile dramatice ale acestui
apel. Avem nevoie de „schimbĉri revoluԑionare” în modul
nostrudeviaԑĉƔiînpracticilebisericii.Aceastanuestedoar
o ajustare uƔoarĉ a ceea ce deja realizĉm, astfel încât sĉ
putem elimina micile deficienԑe. Conducĉtorii noƔtri au
sugerat cĉ trebuie sĉ se producĉ schimbĉri majore ale
modului în care ne organizĉm agenda de lucru, ca bisericĉ.
Inconsecvenԑelenoastre,datoratefaptuluicĉnuamascultat
sfaturileluiDumnezeu,reprezintĉo„nesupunere”,iardacĉ
suntlĉsatenecorectate,vorcontinuasĉamânerevenirealui
Hristos. Acestea sunt cuvinte puternice venite din partea
conducĉtorilor Bisericii Adventiste de Ziua a baptea. Dar
astĉzi, cei care folosesc exact aceleaƔi cuvinte sunt
consideraԑi oameni lipsiԑi de loialitate care produc
dezbinare.Oare este posibil ca mândria pĉrerilor personale
Ɣi imaginea publicĉ sĉ fi ocupat încĉ odatĉ locul central în
inimaAdventismului?
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În apelul lor, conducĉtorii bisericii au indicat, printrͲ
un act curajos Ɣi foarte neobiƔnuit, anumite domenii
specifice încare ne aflĉm întrͲo poziԑie de nesupunere faԑĉ
deDumnezeu.
Eiauatrasatenԑiaasupranevoiiuneimaimariatenԑii
înpĉzireaSabatului,înadministrareadarurilorcareîiaparԑin
lui Dumnezeu, în pĉzirea porԑilor sufletului Ɣi în aplicarea
principiilor vaste Ɣi precise ale vieԑuirii sĉnĉtoase.  Aceste
grupuri de studiu au indicat, de asemenea, dovezi ale
scĉderii moralitĉԑii, inclusiv în privinԑa atitudinii mai mult
decâtincidentale,faԑĉdedivorԑƔirecĉsĉtorire.SͲaexprimat
îngrijorarea faԑĉ de tendinԑa crescândĉ de a imita lumea în
îmbrĉcĉminte Ɣi ornamentaԑii. Aceste grupuri de studiu au
examinat întregul spectru al domeniilor de activitate
instituԑionalĉ a Bisericii Adventiste de Ziua a baptea Ɣi au
adus dovezi care evidenԑiazĉ faptul cĉ unele dintre aceste
instituԑiiîƔipierdînanumiteprivinԑecaracterullordistinctiv
ca instrumente ale înaintĉrii lucrĉrii lui Dumnezeu pe
pĉmânt. . . .  Este cunoscut faptul cĉ, întrͲun veac al
dezvoltĉriiconƔtiinԑeisocialeƔialschimbĉriloresteposibilca
instituԑiile adventiste sĉ fie implicate în acԑiuni care
beneficiazĉdeomareapreciere,darpecarelepotrealizaƔi
cei aflaԑi în lume, în timp ce biserica rĉmĉƔitei neglijeazĉ
lucrareapecarenuopoatefacenimenialtcinevaînafaraei.
. . . Unul dintre cele mai mari pericole care ameninԑĉ
instituԑiile noastre de învĉԑĉmânt superior este reprezentat
de teologiile Ɣi filozofiile contrafĉcute, care ar putea fi
asimilate în mod inconƔtient de cĉtre studenԑii noƔtri din
instituԑiile neadventiste, Ɣi care, la întoarcerea lor ca
profesori, sĉ aducĉ „vinul” Babilonului în Ɣcolile noastre
(Apocalipsa 14,8Ͳ10; 18,1Ͳ4). Este de asemenea cunoscut
faptul cĉ existĉ o ameninԑare constantĉ la adresa creƔterii
spirituale, prin sporirea invenԑiilor destinate confortului,
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ridicarea nivelului de trai Ɣi dorinԑa dupĉ o remuneraԑie
egalĉcuaceeaoferitĉdelume....
ÎntimpceAdunareaanualĉaevaluatacesteaspecte
Ɣi altele legate de viaԑa poporului lui Dumnezeu Ɣi a
instituԑiilorbisericii,sͲaridicatîntrebarea,încemĉsurĉƔiîn
ce sens reprezintĉ toate acestea o nesupunere faԑĉ de
autoritatea Ɣi voinԑa lui Dumnezeu, exprimatĉ în mod clar
prin Cuvântul Sĉu Ɣi prin scrierile Spiritului Profeԑiei. Fĉrĉ a
condamnapenimeni,adunareainvitĉpoporulluiDumnezeu
de pretutindeni sĉ rĉspundĉ apelului la reînviorare Ɣi
reformĉ–sĉîntreprindĉoriceschimbarecareparenecesarĉ
pentruafacecabisericasĉfieînstaresĉͲLreprezintecorect
peDomnulHristosƔisĉîmplineascĉmisiuneaLuiunicĉ....
Delegaԑii acestei Adunĉri anuale din 1973 extind urmĉtorul
apel,adresânduͲsetuturorlucrĉtorilorƔimembrilorbisericii
dinîntreagalume....Renunԑaԑilaspiritulnesupuneriicarea
influenԑat prea mult vreme oamenii Ɣi deciziile bisericii.
(ReviewandHerald,6decembrie,1973).
Un alt motiv de îngrijorare al Adunĉrii anuale a fost
dezvoltarea tendinԑei instituԑiilor noastre de a participa la
acԑiuni demne de apreciere prin care se afirmĉ instituԑiile
lumeƔti (rĉzboiul împotriva drogurilor, etc.), în timp ce
neglijeazĉ acele domenii de activitate pe care nu le poate
face nimeni altcineva în afara rĉmĉƔiԑei (tratamente
naturale, lucrarea misionarĉ medicalĉ, etc.). Este
întotdeauna ceva obiƔnuit sĉ ne lĉsĉm prinƔi de valul
popularitĉԑii,Ɣisĉcedĉmispiteideaneconcentraenergiile
asupra acestor activitĉԑi care se bucurĉ de mare apreciere.
TrebuiesĉneamintimcinesuntemƔicenestrĉduimnoide
fapt sĉ realizĉm prin „faptele noastre bune”. Biserica
rĉmĉƔiԑei are un scop Ɣi o misiune diferitĉ de orice altĉ
organizaԑiedepepĉmânt,iarnoitrebuiesĉneconcentrĉm
asupramotivelorfundamentalealeexistenԑeinoastre.
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Înapelullaîncetareanesupuneriidinmijloculnostru,
Adunarea anualĉ spunea cĉ trebuie „sĉ întreprindem orice
schimbarecareparenecesarĉpentrurevenirealaascultarea
de îndrumĉrile lui Dumnezeu”. Aceasta este, încĉ odatĉ, o
chemarelaoschimbaretotalĉînmultedintreactivitĉԑileƔi
programele noastre, ca sĉ ne putem bucura de
binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lucrĉrii noastre. Este
foarteuƔorsĉconfundĉmcreƔterilenumericecuaprobarea
luiDumnezeu.Grijanoastrĉneîncetatĉtrebuiesĉfieaceea
de a ne aƔeza întrͲo relaԑie corectĉ cu Dumnezeu, de a fi
ascultĉtori faԑĉ de voia Lui, ca sĉ putem intra în lumina
binecuvântĉrilorluiDumnezeu.
Lecԕiidinistorianoastrĉ
Trebuie sĉ ne amintim în mod continuu cĉ
reînviorarea nu vine niciodatĉ fĉrĉ reformĉ. Dacĉ
reînviorarea este menitĉ sĉ transforme cu adevĉrat viaԑa
noastrĉ Ɣi biserica, atunci vom fi nevoiԑi sĉ schimbĉm un
mare numĉr de lucruri care se petrec astĉzi. Dumnezeu nu
va trimite niciodatĉ mĉsura deplinĉ a harului Sĉu (Duhul
Sfântînploaiatârzie),întimpcenoirĉmânemneascultĉtori
în diferite domenii. Conducĉtorii din 1973Ͳ74 ai bisericii
noastre,auînԑelescuclaritateacesteimperative,dareumĉ
întreb dacĉ viziunea noastrĉ este la fel de bine conturatĉ.
CreƔterea numericĉ Ɣi prestigiul par sĉ domine gândirea
noastrĉ,iarapelurilelareformĉƔiascultaresuntpercepute
adesea ca fiind o lipsĉ de loialitate Ɣi acte dezbinĉtoare.
Oriceapelurilaoreînviorareadevĉratĉtrebuiesĉadreseze
Ɣi o chemare la reformĉ în privinԑa unor acte concrete de
neascultare.
Reînviorarea, îndeosebi cea mai mare dintre toate
reînviorĉrile spirituale din istorie – ploaia târzie – va fi
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întemeiatĉpeadevĉrƔiniciodatĉpeunamestecdeadevĉrƔi
eroare.EroareadistrugeƔidezbinĉîntotdeauna.Acestaeste
unica raԑiune principalĉ a pluralismului Ɣi fragmentĉrii
noastre contemporane. Dumnezeu nu va fi niciodatĉ
justificatprinintermediulerorii.NumaiadevĉrulpoateaƔeza
tronul lui Dumnezeu Ɣi destinul bisericii rĉmĉƔitei pe o
temelie sigurĉ, o temelie care sĉ nu poatĉ fi zguduitĉ de
atacurileSatanei.Trebuiesĉneconcentrĉmtoateeforturile
asupra înԑelegerii adevĉrului aƔa cum ni lͲa dat Dumnezeu,
nu aƔa cum au încercat sĉͲl intuiascĉ minԑile omeneƔti. bi
trebuie sĉ fi suficient de oneƔti pentru a recunoaƔte cĉ nu
amînĉlԑatƔinuamtrĉitacestadevĉrsuficientdebinepânĉ
acum. Dacĉ nu ne umilim inimile noastre mândre Ɣi nu ne
pocĉim de mândria pĉrerilor personale, noi – aceastĉ
generaԑie–nuvomputeaniciodatĉprimiploaiatârzie.
Îmi este foarte teamĉ cĉ, la o sutĉ de ani dupĉ
respingerea soliei de la 1888, încĉ nu am învĉԑat lecԑiile pe
care Dumnezeu a dorit sĉ le învĉԑĉm din experienԑa aceea.
MândriapĉrerilorpersonaleƔimândriapoziԑieiierarhicepar
a fi chiar mai puternice decât au fost în zilele lui Butler Ɣi
Smith. În 7 ianuarie, 1988, Adventist Review a publicat o
ediԑie comemorativĉ 1888. La pagina 21 se afla un ghid al
evenimentelor Ɣi materialelor aniversare. Cuvântul
„aniversare” apĉrea de nouĉ ori întrͲo coloanĉ Ɣi jumĉtate.
Ceaniversĉmnoi?ÎnmodobiƔnuit,aniversĉmvictoriiƔimari
evenimente. Sĉrbĉtorim evenimente care neͲau produs
bucurie Ɣi pe care am dori sĉ le repetĉm. Oare aceasta sĉ
însemne anul 1888? Oare au aniversat izraeliԑii care au
rĉtĉcitpatruzecideaniînpustie,evenimentulnefericitdela
CadeƔͲBarnea, unde, datoritĉ neascultĉrii, cu excepԑia a
celor doi, au fost condamnaԑi cu toԑii sĉ moarĉ în pustie?
CadeƔͲBarneaƔi1888reprezintĉexactacelaƔilucru.Dacĉar
trebui sĉ învĉԑĉm cea dintâi lecԑie a istoriei, atunci aceasta
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este lecԑia pocĉinԑei pentru ceea ce sͲa întâmplat la 1888.
Pocĉinԑanoastrĉnuesteînprimulrândpentrupĉcatelede
acum o sutĉ de ani, ci pentru cĉ astĉzi continuĉm sĉ
comitem aceleaƔi pĉcate ale îndĉrĉtniciei Ɣi mândriei prin
careîntârziemƔimaimultîmplinireaplanuluiluiDumnezeu.
Dacĉ ne gândim la ceea ce am realizat pânĉ acum, putem
spunecĉnuneͲampocĉit.Cândvomregretaînmodsincer
mulԑumireadesineƔimândrianoastrĉlaodiceeanĉƔi,când
ochiinoƔtrivorvedeaînmodclarceamfipututfi,înviaԑa
noastrĉ personalĉ Ɣi în viaԑa bisericii se vor produce
schimbĉriradicale.NoinufiniciodatĉaceiaƔi.
În mod tragic, în ediԑia comemorativĉ a revistei
Review, nu a existat nicio recomandare de a citi soliile lui
Jones Ɣi Waggoner. Nici mĉcar una! În ediԑia din noiembrie
1984 a aceleiaƔi publicaԑii, a apĉrut urmĉtoarea declaraԑie:
„În 1888, la preͲsesiunea Adunĉrii pastorale, Biserica
AdventistĉsͲaorientatîntrͲodirecԑieascendentĉ.Deatunci
bisericanuamaifostaceeaƔi.Adunareapastoralĉdin1985
urmeazĉ tradiԑia celei din 1888”. Dacĉ credem cu adevĉrat
cĉbisericanoastrĉsͲaorientatîntrͲodirecԑieascendentĉîn
1888,atuncinuamînvĉԑatceadintâilecԑieaistorieinoastre.
Cumneputemnoipocĉidecevapecareîlpercepemcafiind
omarevictorie?
ÎntrͲo ediԑie comemorativĉ a revistei Ministry
(februarie,1988)seaflĉurmĉtoareleobservaԑii:
Cu siguranԑĉ, biserica a crescut ca mĉrime. La acea
sesiuneaConferinԑeiGenerale[1888],eraumaipuԑinde100
de delegaԑi. Astĉzi, numĉrul delegaԑilor este atât de mare,
încâtnunemaiputemadunaîntrͲomicĉbisericĉ,citrebuie
sĉcĉutĉm,pentrusesiunileConferinԑelornoastreGenerale,
celemaimariamfiteatrealelumii.În1890,înlume,existau
maipuԑinde30.000deadventiƔti.Astĉzisuntmaimultde5
milioane. Biserica se roagĉ ca Dumnezeu sĉ ne conducĉ la
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botezareaadouĉmilioanedesufletepreԑioasĉîntre1985Ɣi
1990, iar eu îi invit cei care spun cĉ biserica eƔueazĉ, sĉ
devinĉoparteasuccesului.(p.62)
AcestecuvinteseamĉnĉcuapelulrostitlaConferinԑa
biblicĉdin1952,dartotalopusfaԑĉdeapelurileAdunĉrilor
anuale din 1973 Ɣi 1974. Concentrarea asupra câƔtigĉrii de
suflete Ɣi creƔterii numerice este mult mai popularĉ decât
schimbarea strategiilor Ɣi practicilor noastre de la
nesupunere, la ascultare. Când vom trata cu seriozitate
primirea ploii târzii, nu vom mai vorbi despre dublarea
numĉruluidemembriiaibisericii.Singurulnostruinteresva
fi justificarea numelui lui Dumnezeu în marea luptĉ contra
Satanei. Vom dori sĉ punem capĉt oricĉrei neascultĉri
personale Ɣi colective pe care Satana ar putea sĉ o
foloseascĉ drept acuzaԑie împotriva lui Dumnezeu.
Preocuparea noastrĉ pentru justificarea lui Dumnezeu va
deveni mai importantĉ decât dorinԑa de a fi mântuiԑi. Tot
ceea ce va conta pentru poporul lui Dumnezeu este ca
domniaSataneipeaceastĉplanetĉ,sĉajungĉlaoîncheiere
rapidĉ. Tot ceea ce spunem sau facem, va avea o
semnificaԑienumaiînmĉsuraîncarecontribuielaatingerea
acestuiobiectiv.
Soluԑiile sugerate astĉzi în vederea rezolvĉrii
problemelor bisericii au un singur element comun cu
atitudinea manifestatĉ la 1888. Ele sunt metode omeneƔti,
bazate pe mândria omeneascĉ asociatĉ cu lipsa implicitĉ a
dispoziԑiei de a recunoaƔte greƔelile majore. O singurĉ
soluԑieoferĉsperanԑasuccesului,iaraceastaseregĉseƔteîn
sfaturileconducĉtorilorbisericiinoastreîn1973Ɣi1974.Ele
chemau la predarea caracterului, biruinԑa asupra pĉcatului,
nemulԑumireafaԑĉdeprogresulbisericiipânĉlaaceadatĉ,Ɣi
la toate „schimbĉrile revoluԑionare” care ar putea fi
necesarepentruaneconduceînapoi,ladeplinaarmoniecu
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voinԑa exprimatĉ a lui Dumnezeu. Aceasta este calea. Sunt
provocĉri serioase Ɣi directe, lipsite de orice mândrie
omeneascĉcaresĉnedeterminesĉprotestĉmafirmândcât
demultbinefacempretutindeniînlume.ConducĉtoriinoƔtri
neͲaucerutsĉfimcâtsepoatedecinstiԑicunoiînƔineƔisĉͲL
lĉsĉmapoipeDumnezeusĉpreiaconducereadeplinĉodatĉ
pentrutotdeauna.
Nu este de mare folos sĉ începem sĉ arĉtĉm cu
degetulspreceicaregreƔesc.Avemsuficientelucruridecare
sĉ ne preocupĉm în cadrul propriei noastre sfere de
influenԑĉ.AmfostmulԑumiԑisĉͲilĉsĉmpealԑiisĉgândeascĉ
în locul nostru Ɣi am fost mulԑumiԑi de propria noastrĉ
bogĉԑie. Am fost mulԑumiԑi cu fĉgĉduinԑele lui Dumnezeu
careneasigurĉcĉvaducecorabiaînport.DarLͲamlĉsatpe
Dumnezeu sĉ aƔtepte în atât de multe privinԑe. Acum este
timpul sĉ ne întrebĉm: „Cum am întârziat eu venirea Ta,
Doamne? Ce doreƔti Tu sĉ fac? Mĉ pocĉiesc de atitudinea
mea nepĉsĉtoare Ɣi indiferentĉ. Voi sacrifica mândria
pĉrerilormeleînfavoareavoinԑeiTale”.Atunci,neprihĉnirea
prin credinԑĉ nu va mai fi doar o doctrinĉ, ci va deveni o
experienԑĉ personalĉ. Numai atunci vom putea fi siguri cĉ
1974 Ɣi timpul petrecut pânĉ ziua de astĉzi nu vor mai
constituiunalt1888,înistoriapoporuluiluiDumnezeu.Anii
încaretrĉimpotreprezenta,saucelmaitristeƔecdinistoria
adventistĉ,saucelmaistrĉlucitsuccespecarelͲamcunoscut
vreodatĉ. Generaԑia actualĉ poate recupera eƔecurile trĉite
cu o sutĉ de ani în trecut Ɣi poate pregĉti calea revenirii
triumfĉtoare a Regelui nostru. Hotĉrârea se aflĉ mâinile
noastre.Oarecefeldehotĉrârevafi?
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