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Cuvânt înainte
În ultimele câteva decenii, natura umană a Domnului Hristos a constituit
un subiect de studiu intens în unele cercuri academice adventiste. Publicarea
cărţii Questions on Doctrine (Întrebări despre doctrină) în 1957 a pregătit
terenul pentru aproape trei decenii de dezbateri, încă nerezolvate, după cum
am observat cel mai recent, în cele două opinii diametral opuse, publicate
una lângă alta în iunie 1985, în revista Ministry.
Dr. Ralph S. Larson — coordonator al bisericii şi al Departamentului
de Misiune al Seminarului Teologic Adventist, Orientul Îndepărtat — se
înscrie în această dezbatere prin cartea Cuvântul a fost făcut carne, cu un
obiectiv restrâns — mai degrabă limitat — decât unul specializat. Dr. Larson
nu abordează întreaga problemă a naturii umane a lui Hristos. El trasează
înţelegerea acestui aspect hristologic, în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua
a Şaptea, din 1852 până în 1952.
Dr. Larson prezintă aici o analiză destul de detaliată a dovezilor istorice,
iar contribuţia sa la studiul acestui subiect important este extrem de valoroasă. Fie că suntem sau nu de acord cu concluziile sale, cu toţii îi suntem
îndatoraţi pentru munca sa minuţioasă de a aduna această vastă compilaţie
de declaraţii făcute în scris de către adventişti de ziua a şaptea, de-a lungul
unei perioade de o sută de ani.
Pentru unii cititori, citirea atentă a cărţii Cuvântul a fost făcut carne s-ar
putea să nu ofere toate răspunsurile definitive căutate. Totuşi, cu siguranţă
se va dovedi a fi o experienţă îmbogăţitoare şi încurajatoare.
Werner Vyhmeister
Preşedinte al Seminarului Teologic Adventist
din Orientul Îndepărtat
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The Seventh-day Adventist Bible Commentary
(Comentariul Biblic Adventist de Ziua a Șaptea)
Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine
Bound Volumes of Review and Signs, cu numerotare
independentă a paginilor

Jones, Waggoner şi Prescott
A.T. Jones şi E.J. Waggoner au devenit renumiţi ca fiind liderii care au
accentuat „neprihănirea prin credinţă,” în timpul şi după Conferinţa Generală
din 1888. Modul lor de gândire faţă de acest subiect ne-a fost foarte bine
prezentat. Din nefericire, convingerile lor, la fel de puternice şi clare despre
umanitatea lui Isus, nu ne-au fost prezentate atât de bine. Studentul care
doreşte să urmărească opiniile lor de-a lungul anilor va găsi acest index
folositor:
A.T. Jones
Paginile 72, 81, 83, 93-111, 129, 133.
E.J. Waggoner:
Paginile 67, 69, 70, 144-145, 159-160.
Al treilea cel mai important contribuitor la poziţia hristologică a Bisericii
Adventiste (după Ellen White) a fost W.W. Prescott, administrator, educator
şi teolog. Părerile lui sunt prezentate la paginile următoare:
Paginile 80-81, 82-83, 91-93, 115-126, 163, 182, 190, 193, 207, 209,
212, 217-218, 220-221, 227-228.
Se va vedea că punctul de vedere al acestor oameni ilustrează legătura
strânsă dintre natura lui Hristos şi lucrarea de mântuire a lui Hristos. (Vezi
discuţia din capitolul XXI, paginile 331-338.)

Secţiunea întâi
h

Informaţii preliminare

I. Ce a fost făcut carne?
A fost logos, sau dabar?
Noul Testament a fost scris, desigur, în greacă, iar apostolul Ioan a scris
Evanghelia sa în aceea limbă. Procedând astfel, el a folosit termenul grecesc
logos care a generat multe discuţii.
La început era Cuvântul (logos) […] Cuvântul (logos) era cu
Dumnezeu şi Cuvântul (logos) era Dumnezeu. – Ioan 1:1–2
Şi Cuvântul (logos) a fost făcut carne şi a locuit printre noi...
vers. 14.
Deci, care este problema? Nu ar fi de aşteptat ca Ioan să folosească un
termen grecesc de vreme ce îşi scrie epistola în limba greacă? Într-adevăr.
Însă termenul logos în greacă are multe implicaţii culturale.
Logos, ca termen tehnic, pare să fi apărut de la stoici, care îl
foloseau pentru a indica Înţelepciunea Divină ca forţă integratoare a universului. – SDABC, V: 894
Aceasta a făcut pe mulţi teologi să concluzioneze că Ioan a fost puternic
influenţat de gândirea şi filosofia greacă, încât el a scris că logos-ul grecesc
a venit pe pământ în persoana lui Isus Hristos. (Studentul va găsi o analiză
detaliată a gândirii greceşti despre logos în Theological Dictionary, al lui
Kittel.) [1]
Însă alţi învăţaţi au subliniat că, deşi cititorii greci ai Evangheliei lui Ioan
ar fi apreciat faptul că el a recunoscut valoarea lui logos, ei ar fi fost ofensaţi
de declaraţia lui din versetul 14:
Şi Cuvântul (logos) a fost făcut carne […]
Pentru gândirea grecească, impregnată cu dualismul filosofilor, o astfel
de transformare ar fi de neconceput, întrucât logos-ul este spiritual, deci bun,
iar carnea este fizică, deci în mod intrinsec infamă, coruptă şi rea. Acesta este
contextul dualismului teologiei medievale creştine a „sufletului bun într-un
corp rău,” conceptul nemuririi sufletului, etc.
Pentru gândirea grecească, declaraţia: „Logosul a devenit carne” ar fi
aproximativ egală cu a spune: „Binele a devenit rău”.
[1] Gerhard Kittel, Theological Dictionary of the New Testament, Vol. IV, pp. 69–137.
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Există o altă posibilitate. Nu era nevoie ca Ioan să părăsească graniţele
culturii ebraice pentru a găsi conceptul care se referă la acel cuvânt incorporal, fără carne, care, devenind carne, ar putea aduce o schimbare semnificativă
şi importantă.
Chiar în inima culturii şi a tradiţiei ebraice se afla tronul milei, în cel mai
sfânt loc din sanctuar, acoperit de aripile heruvimilor, de unde ieşeau razele
luminoase ale gloriei lui Dumnezeu şi de unde se auzea, în ocazii extrem de
importante, dabar-ul (forma originară) — cuvântul — care sfătuia şi îndruma
poporul Israel.
Termenul dabar, folosit pentru prima dată pentru a descrie cuvântul
incorporal, a ajuns să fie folosit cu referire la locul din care se auzea cuvântul
– sfânta Şechina. Traducătorii versiunii King James a Bibliei, străduindu‑se
să transmită acest concept în limba engleză, au apelat la cuvântul oracol
pentru a traduce termenul dabar (forma originară):
Şi sfatul lui Ahitofel, pe care îl dădea în acele zile, era ca şi
cum un om ar fi întrebat oracolul lui Dumnezeu. — 2 Samuel
16:23.
Şi preoţii au adus chivotul legământului Domnului la locul
său, în oracolul casei, la locul preasfânt, sub aripile heruvimilor. — 1 Împăraţi 8:6.
Ascultă vocea cererilor mele, când strig către tine, când îmi
ridic mâinile spre oracolul tău sfânt. — Psalmi 28:2.
(A se vedea şi 1 Împăraţi 6:5, 16, 19, 20–23; şi 2 Cronici 4:20.)
Recitirea tuturor acestor versete, folosind termenul cuvânt de fiecare
dată când apare termenul oracol, va oferi o adâncă semnificaţie termenului
cuvânt pentru mentalitatea ebraică. Chiar acel cuvânt divin, binefăcător se
auzea din locul în care niciun trup, nicio carne nu se vedea, sfânta Şechina,
cel mai venerat loc din tot Israelul. Ce plin de semnificaţii profunde era
pentru israelitul din aceea vreme — evreul din vremea lui Ioan — să-i audă
Evanghelia interpretată astfel:
La început era Cuvântul […]
(Desigur. Ştim aceasta.)
Şi Cuvântul era cu Dumnezeu […]
(Da, da. Ştim.)
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Şi Cuvântul era Dumnezeu […]
(Fără îndoială. Înţelegem.)
Şi Cuvântul a fost făcut carne.
(Poftim? Vorbeşti serios? Chiar poate fi adevărat? Acel
cuvânt glorios, iubitor şi călăuzitor, prezenţa Şechinei, chiar
a devenit carne? Aceasta este Isus? Slavă lui Dumnezeu!)
Aşadar, putem lăsa deoparte fără probleme filosofia greacă cu cele două
dimensiuni ale sale. Domnul nostru Isus Hristos nu este logos; El este dabar.
Şi carnea din care este făcută rasa umană şi pe care Isus a preluat-o nu poartă
povara decadenţei şi a răutăţii intrinsece, atribuite de filosofia greacă. Noi nu
suntem elenişti; noi suntem creştini.
[…] Carnea prin sine însăşi nu poate lupta împotriva voinţei lui
Dumnezeu. – Ellen White, Căminul adventist, p. 127

II. Conjunctura cercetării
În primăvara anului 1983, absolvenţii Seminarului Teologic Adventist
din Orientul Îndepărtat mi-au cerut să ţin un serviciu divin special pentru ei.
Studiile Şcolii de Sabat, care au avut ca subiect natura umană a lui Hristos, au
ridicat întrebări şi au cauzat discuţii în ţările lor de origine, iar ei se aşteptau
să fie întâmpinaţi cu aceste întrebări atunci când fiecare se va întoarce în
câmpul său de lucru. M-au rugat să împărtăşesc cu ei rezultatele cercetării
mele pe acest subiect.
Le-am prezentat rezultatele propriului meu studiu de până atunci, la care
am adăugat informaţiile care mi-au fost împărtăşite de alţii. Însă, am realizat
că toate eforturile noastre până la acel moment erau incomplete, tratând
doar mici părţi din totalitatea dovezilor. Astfel, am decis să dedic cât de mult
timp posibil unei examinări mai minuţioase a declaraţiilor despre natura
lui Hristos care se găsesc nu numai în cărţile şi articolele publicate de Ellen
White, ci şi în scrierile altor lideri adventişti care au editat şi au contribuit la
revistele şi buletinele importante ale bisericii de-a lungul timpului.
Aceasta s-a dovedit a fi o experienţă foarte folositoare. Cercetarea a scos
la lumină mult mai multe informaţii despre acest subiect decât am crezut că
există. Din câte se pare, natura lui Isus a fost văzută de către pionierii Bisericii
Adventiste de Ziua a Şaptea ca fiind o doctrină fundamentală, extrem de
importantă, iar ei au dat mărturie despre aceasta destul de frecvent şi cu o
claritate neîndoielnică.
De asemenea, a fost o surpriză plăcută să descopăr că majoritatea, dacă
nu chiar toate problemele teologice care se află acum în atenţia bisericii, au
fost atent şi profund examinate de către strămoşii noştri spirituali, care, deşi
poate nu aveau diplome universitare, erau indiscutabil buni cunoscători ai
Scripturilor.
Al treilea aspect interesant, pe care-l dezvălui oarecum cu nostalgie, este
că până la jumătatea anilor 1950 majoritatea lucrărilor teologice din cadrul
bisericii noastre au fost scrise de administratorii bisericii, care au acceptat
responsabilitatea de a avea cunoştinţe temeinice în teologie ca fiind parte a
datoriei lor administrative.
S-ar părea că ei au considerat teologia o chestiune prea importantă
pentru a fi lăsată în seama teologilor.
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Posibil să fi avut dreptate.
Aş dori, însă, să subliniez că, deşi rezultatele cercetării mele m-au constrâns să nu fiu de acord cu unii teologi adventişti, intenţia mea nu este de a
contesta sinceritatea sau integritatea acelor persoane cu care nu sunt de acord.

III. Scopul şi amploarea acestei lucrări
Scopul acestei cercetări este de a determina care era opinia generală a
adventiştilor de ziua a şaptea cu privire la întrebarea hristologică specifică:
Hristos cel întrupat a venit pe acest pământ în natura umană a lui Adam cel
necăzut sau în natura umană a omului căzut?
Studiul este unul istoric, mai degrabă decât unul scripturistic sau teologic. El caută să stabilească ce au crezut adventiştii de ziua a şaptea, nu de ce au
crezut astfel. Întrucât argumentele scripturistice şi teologice ale convingerilor
lor constituie un subiect prea vast pentru a fi cuprins în parametrii acestei
lucrări, acestea vor trebui să fie abordate separat. Totuşi, în capitolul V se află
o scurtă listă a pasajelor scripturistice folosite cel mai frecvent de scriitorii
adventişti.
Documentele sursă includ articole publicate în revistele şi buletinele
adventiste importante: The Review and Herald, The Signs of the Times,
The Southern Watchman, The Watchman, Our Times, These Times, The
Youth’s Instructor, The Bible Echo, The Australasian Signs of the Times,
The Australasian Record şi The South African Signs of the Times; Buletinele
Conferinţei Generale, Studiile Şcolii de Sabat, cărţi scrise de autori adventişti
şi, în mod special, toate cărţile, articolele şi manuscrisele nepublicate scrise
de Ellen White.
Scrisorile lui Ellen White nu au fost examinate, dar lucrarea cuprinde
câteva elemente din aceste surse care mi-au fost oferite de către alte persoane.

IV. Principii şi proceduri — categoriile de dovezi
Cercetarea a arătat că declaraţiile făcute atât de Ellen White cât şi de
ceilalţi scriitori se împart, în mod natural, în cinci categorii:
1. Cele mai puternice declaraţii, care folosesc cuvintele natura păcătoasă
sau natura căzută pentru a descrie natura umană a lui Isus.
El a luat asupra Sa natura noastră păcătoasă. – Ellen White,
RH 15/12/96
El a luat asupra Sa natura umană căzută, suferindă, degradată
şi mânjită de păcat. – Ellen White, YI 20/12/1900
El S-a umilit […] luând asupra Sa natura umană căzută. – C.T.
Ellingston, RH 29/12/10
În umanitatea Sa, Hristos a fost părtaş la natura noastră
păcătoasă, căzută. – Bible Readings for the Home Circle, p. 115
2. Declaraţii care nu folosesc termenii păcătoasă sau căzută, ci echivalenţe incontestabile:
[…] Hristos a luat asupra Sa neputinţele umanităţii degenerate.
– Ellen White, ST 03/12/02
Hristos a unit în realitate natura ofensatoare a omului cu
natura Sa fără păcat. – Ellen White, RH 17/07/1900
Aşa cum a fost Isus în carne omenească, aşa vrea Dumnezeu
să fie şi urmaşii Săi. – Ellen White, ST 1/04/97
Da, cititorule, binecuvântatul Fiu al lui Dumnezeu […] a accep
tat să locuiască într-o carne cu aceleaşi dorinţe pe care le ai şi
tu în carnea ta. – J.H. Durland, ST 26/09/95
3. Declaraţii care variază de la a fi greu de înţeles la a fi complet lipsite
de sens, dacă Îi sunt aplicate lui Hristos în natura lui Adam cel necăzut:
Hristos a declarat: Nu voi încălca niciun singur principiu al
naturii umane. – Ellen White, Ms. 65, 1899
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Un înger nu ar fi ştiut cum să simpatizeze cu omul căzut, dar
[…] Isus poate fi mişcat de toate neputinţele noastre. – Ellen
White, RH 1/10/89
El a fost supus slăbiciunilor umanităţii. – Ellen White, ST
22/04/97
Ca orice copil al lui Adam, El Şi-a asumat consecinţele acţiunii legii eredităţii. – HLL, p. 49
Infinit superior faţă de Boaz în toate privinţele, totuşi El S-a
aplecat pentru a se căsători cu rasa umană pierdută. – E.
Farnsworth, ST 6/05/97
4. Declaraţii care resping în mod specific ideea că Hristos a luat natura
necăzută a lui Adam:
În pustie, Domnul Hristos nu S-a aflat într-o poziţie mai
favorabilă pentru a suporta ispitele lui Satana, decât s-a aflat
Adam, când a fost ispitit în Eden. Fiul lui Dumnezeu S-a
umilit şi a luat natura omului, după ce neamul omenesc
rătăcise patru mii de ani de la Eden, iar această natură căzuse
din starea iniţială de curăţie şi neprihănire. – Ellen White,
RH 28/07/74
Natura Sa umană a fost creată; ea nu avea nici măcar puteri
îngereşti. A fost umană, identică cu a noastră. – Ellen White,
Ms. 94, 1893
Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilinţă aproape fără
margini ca să ia natura omului chiar şi atunci când Adam se
afla în Eden, nevinovat. Dar Isus a luat corp omenesc atunci
când rasa umană fusese slăbită de patru mii de ani de păcat.
Ca orice copil al lui Adam, El Şi-a asumat consecinţele acţiunii legii eredităţii. Care erau consecinţele acestea, se poate
vedea în istoria strămoşilor Săi pământeşti. El a venit cu o
ereditate ca aceasta, ca să împartă cu noi grijile şi ispitele şi să
ne dea o pildă de o viaţă fără păcat. – Ellen White, HLL, p. 49
Al doilea Adam nu a venit în starea în care se afla primul
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Adam când a căzut, ci în starea în care se afla omenirea după
patru mii de ani de degradare […] – A.T. Jones, RH 18/02/96
El nu a venit în această lume luând asupra Sa condiţia lui
Adam, ci S-a coborât mai jos pentru a-l cunoaşte pe om aşa
cum este el, slăbit de păcat, mânjit de propriile fărădelegi. –
Stephen Haskell, ST 2/04/96
5. Declaraţii care, conform principiilor hermeneuticii, ar fi putut fi
incluse, dar au fost atât de numeroase încât am fost copleşit de mulţimea
dovezilor, astfel că am disperat compilându-le sau chiar numărându-le.
Expresia „Şi-a înveşmântat divinitatea în natura umană” apare atât de
frecvent în scrierile lui Ellen White, încât unui cercetător i-ar lua luni întregi
să compileze toate apariţiile acestei exprimări. Iar conform principiilor
hermeneuticii (regulile dovezilor), că declaraţiile unui scriitor trebuie clarificate prin alte declaraţii ale aceluiaşi scriitor, ar trebui să ne întrebăm de
fiecare dată când vedem această expresia: „La care natură umană se referă?
Căzută sau necăzută?”
Datorită frecvenţei cu care ea îşi arată clar poziţia faţă de acest subiect,
regulile dovezilor ne obligă să răspundem „căzută”, prin urmare:
Hristos a venit în asemănarea cărnii păcătoase, înveşmân
tându-Şi divinitatea în natura umană. – ST 11/04/95
Nu suntem îndreptăţiţi să atribuim nicio altă semnificaţie cuvintelor
ei, întrucât ea niciodată nu ne-a oferit vreo altă semnificaţie.
Oricum, sarcina de a compila toate apariţiile acestei expresii — „Şi-a
înveşmântat divinitatea în natura umană” — este prea mare pentru mine.
Poate altcineva îşi va lua sarcina de a face acest lucru.
Acelaşi principiu se aplică şi celor câteva citate care au fost incluse şi
care fac referire la natură în general, cele în care Ellen White declară pur
şi simplu că Hristos a luat „natura umană” sau „natura noastră.” Deoarece
aceste expresii se găsesc adesea într-un context care descrie în mod clar
acea natură ca fiind căzută, şi niciodată într-un context care o descrie ca
fiind o natură necăzută, regulile hermeneuticii ne permit să le includem ca
dovezi. Oricum, aceasta ar fi crescut foarte mult mărimea acestei lucrări;
aşadar, din motive de concizie, am inclus doar o parte reprezentativă din
aceste declaraţii cu caracter general. (Comparaţi folosirea termenilor sabat
şi zecime în Scriptură. Definiţia dată pentru unele întrebuinţări se aplică
la toate celelalte.)
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Privitor la prezentarea dovezilor, am ales să le organizez pe ani, mai
degrabă decât pe categorii. Mi s-a părut că ar fi mai uşor pentru student să
găsească anumite dovezi, în cazul în care va fi interesat. Această organizare
serveşte şi la ilustrarea paralelei strânse dintre modul de gândire al lui
Ellen White şi al celorlalţi care au editat şi au scris pentru The Review and
Herald, The Signs of the Times şi alte reviste adventiste. Această legătură
aproape că ar putea fi numită simbiotică. Indiferent ce a scris ea, ei au repetat
cu exactitate, atât în ce priveşte subiectul, cât şi argumentele de susţinere.
Iar din câte am descoperit eu, ea nu s-a simţit niciodată inconfortabil cu
declaraţiile lor puternice despre natura lui Hristos.
Recunosc faptul că utilizarea frecventă a punctelor de suspensie […]
este supărătoare, însă nu am avut timp să copiez materiale mai extinse. În
consecinţă, atât pasajele biblice folosite pentru a sprijini poziţia scriitorului
cât şi bogăţia raţionamentului utilizat au mult de suferit din acest motiv.
Din motive de consecvenţă am scris cu majusculă toate pronumele
referitoare la Dumnezeire, indiferent dacă scriitorii originari au făcut acest
lucru sau nu.
Toate sublinierile sunt făcute de mine, dacă nu este specificat altceva.
Oricât de simplă ar putea părea, numărarea declaraţiilor a fost de fapt
puţin complicată, întrucât acestea au variat de la simple la complexe şi com
puse, cu unele afirmaţii care uneori apar într-un singur articol sau chiar
într-un singur paragraf.
În final, am decis să urmăresc pe cât de mult posibil intenţia aparentă
a autorului. Dacă a doua sa declaraţie părea că este doar o extindere sau
lămurire a celei dintâi, nu a fost luată în considerare separat. Însă, dacă a doua
sau următoarele declaraţii lăsau impresia că sunt destinate să reafirme forţa
sau importanţa ideii exprimate anterior, acestea au fost luate în considerare
separat. În acest sens, mi-am propus să mă conformez cât de mult posibil
scopului autorului, dar trebuie recunoscut că unele diferenţe de rezultat sunt
de aşteptat, întrucât alţi cercetători au efectuat numărătoarea diferit.
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Secţiunea a doua
h

Informaţii introductive

V. O hristologie bazată pe Biblie
Textele din Scriptură folosite cel mai frecvent de Ellen White şi alţi
scriitori adventişti pentru a-şi susţine punctul de vedere cu privire la faptul
că Domnul Isus Hristos, când S-a întrupat, a luat asupra Sa natura umană a
omului căzut, au fost următoarele:

în primul şi în primul rând, Romani 8:3:
Dumnezeu, trimiţând pe propriul său Fiu în asemănarea cărnii
păcătoase şi pentru păcat, a condamnat păcatul în carne.
Ei au înţeles cuvintele în asemănarea cărnii păcătoase ca fiind o des
criere literală a cărnii omeneşti a Mântuitorului. Ei au înţeles cuvântul
asemănarea din acest pasaj ca având acelaşi sens cu cel folosit în Filipeni
2:7, a fost făcut în asemănarea oamenilor, sens ce nu indică o similitudine
aparentă sau parţială, ci o asemănare adevărată şi completă, diferind de a
noastră doar prin faptul că carnea (natura) lui Hristos nu a fost implicată
niciodată în păcătuire.
Ei au înţeles a condamnat păcatul în carne ca însemnând că Hristos a
trăit o viaţă fără păcat într-o carne păcătoasă pentru a demonstra că omul,
folosindu-se de aceaşi credinţă, încredere şi dependenţă de Dumnezeu, pe care
El le-a folosit, se poate bucura de acelaşi succes ca Hristos. Aşadar, la origine,
hristologia lor (natura lui Hristos) a fost indisolubil legată de soteriologia lor
(lucrarea mântuitoare a lui Hristos). Acest pasaj din Romani 8:3 a fost cel
mai frecvent text hristologic citat de o mare parte din ei.
Alte texte utilizate în mod frecvent au fost: (sublinierea îmi aparţine)
Despre Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost
născut conform cărnii din sămânţa lui David. – Romani 1:3
Fiindcă deopotrivă cel ce sfinţeşte şi cei sfinţiţi, sunt toţi
dintr-unul; din care cauză, nu se ruşinează să îi numească
fraţi. – Evrei 2:11
Fiindcă, după cum copiii sunt părtaşi cărnii şi sângelui, în
acelaşi fel şi El s-a împărtăşit din aceleaşi […] – Evrei 2:14
Fiindcă, într-adevăr, nu a luat asupra Lui natura îngerilor, ci
a luat asupra Lui sămânţa lui Avraam. – Evrei 2:16
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De aceea în toate I se cuvenea a fi făcut asemenea fraţilor Săi
[…] – Evrei 2:17
Aceste versete au fost văzute ca fiind cheile interpretative ale înţelegerii
corecte a cuvintelor lui Ioan:
La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvân
tul era Dumnezeu. Acelaşi era la început cu Dumnezeu. Toate
lucrurile au fost făcute de El şi fără El nu a fost făcut nimic din
ceea ce a fost făcut […] Şi Cuvântul a fost făcut carne şi a locuit
printre noi, plin de har şi de adevăr (şi noi am privit gloria Lui,
glorie ca a singurului-născut din Tatăl). Ioan 1:1–3, 14
Ei au văzut scara lui Petru (2 Petru 1:4–8) şi scara lui Iacov (Gen. 28:12–
15) ca fiind simboluri ale naturii căzute pe care a preluat-o Hristos (vezi Ellen
White în Bible Echo – Australian Signs of the Times, 14/12/1903, et.al.) [1].
Ca şi în acest citat, s-a afirmat adesea că dacă Hristos nu ar fi venit în natura
căzută – carnea păcătoasă a omului – partea de jos a scării lui Iacov nu ar fi
atins pământul, iar mântuirea nu ar fi fost posibilă pentru om.
Ellen White foloseşte simbolistica şarpelui de aramă ridicat de Moise
în pustie ca o reprezentare a cărnii păcătoase pe care a preluat-o Hristos,
întrupându-Se (Numeri 21:9, Hristos, Lumina Lumii, pp. 174–175 şi Scrisoarea 55, 1895). [2] Ea scoate în evidenţă faptul că, aşa cum mâna lui Isus
nu s-a contaminat atunci când a atins carnea unui lepros, tot aşa Isus nu
s-a întinat când a venit să locuiască în trup omenesc, o declaraţie care nu ar
avea niciun sens dacă s-ar aplica la natura necăzută a lui Adam. (Vezi Divina
vindecare, p. 70) [3]
Aşadar, pionierii adventişti au aderat puternic la mărturia pură a Scripturilor, crezând şi învăţând că Hristos a venit pe pământ în natura umană
a omului căzut.
De asemenea, ei au aderat puternic la învăţăturile lui Ellen White, pe
care au considerat-o a fi un mesager inspirat trimis de Dumnezeu bisericii
rămăşiţei din Apocalipsa 12:17, care ţine poruncile lui Dumnezeu. După
cum vom vedea, Ellen White avea covingeri profunde şi ferme despre natura
umană a lui Hristos, pe care le-a exprimat liber şi în întregime în multe din
cărţile şi articolele ei.
[1] Paginile 60, 66, 85, 148 şi 153 din această lucrare
[2] Paginile 90 şi 148 din această lucrare
[3] Pagina 171 din această lucrare

VI. Definirea termenilor: Limbajul specific
al lui Ellen G. White — „White-isme”
Unul dintre principiile bine stabilite ale cercetării este acela că folosirea
termenilor şi/sau expresiilor (grupurilor de cuvinte) de către un scriitor
trebuie să fie înţeleasă în lumina altor întrebuinţări ale aceloraşi termeni
sau expresii de către acelaşi scriitor. Dacă scrierile unui autor nu sunt foarte
extinse, este greu a se face comparaţii şi a se stabili sensurile unui cuvânt.
Cu siguranţă acesta nu este cazul lui Ellen White. Ea a scris douăzeci şi
cinci de milioane de cuvinte şi a folosit termeni şi expresii cu un sens deosebit
de uniform. Studentul va observa, totuşi, faptul că utilizările din scrierile
sale, deşi clare, uniforme şi consecvente, sunt uneori diferite de ale noastre.
În astfel de cazuri trebuie s-o lăsăm pe Ellen White să ne vorbească în felul ei
şi să avem grijă să nu impunem o interpretare contrară, sau propria noastră
interpretare, în locul cuvintelor ei.
1. Pentru o înţelegere corectă a declaraţiilor lui Ellen White despre natura
umană a lui Isus este extrem de important să recunoaştem aderarea ei strictă
la definiţiile din dicţionar în folosirea unor cuvinte cheie, precum păcătos,
fără păcat, păcătoşenie şi nepăcătoşenie. Cineva poate avea impresia că ea
trebuie să fi scris cu dicţionarul lângă ea. O utilizare neglijentă a oricăruia
dintre aceşti termeni cu referire la natura lui Hristos poate cauza neînţelegeri
serioase. Ea a căutat să evite astfel de neînţelegeri, folosind definiţiile din
dicţionar cu o precizie constantă.
Când abordăm acest subiect, prima noastră observaţie este că Ellen
White foloseşte termenii natură şi carne, în contextul discuţiilor hristologice,
ca fiind interschimbabili:
El a luat asupra Sa natura noastră păcătoasă. – ST 30/07/02
(p. 132)
El a luat asupra Sa asemănarea cărnii păcătoase. – ST 3/09/02
(p. 133)
Acesta este doar un exemplu din multele alte expresii de acest fel. În
continuare, vom observa întrebuinţarea termenilor menţionaţi mai sus.
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a.) Păcătos (engl. Sinful)
Dicţionarele oferă ca înţeles pentru sufixul -ful, a avea tendinţa către. [1]
Aceasta este insuficient pentru a descrie un fapt real. Conform utilizării
sale, termenul păcătos (engl. sinful) nu se referă deloc la actul de a păcătui,
cu mult mai puţin la a fi plin de păcat, aşa cum l-ar citi unii. El înseamnă
a avea tendinţa către păcat, ceea ce descrie cu exactitate carnea (natura)
pe care o avem noi, fiinţele umane căzute. Ellen White foloseşte în mod
constant acest termen, păcătos, pentru a descrie carnea (natura) în care
Hristos şi-a făcut sanctuarul Său pământesc. Ea a înţeles carnea (natura) Sa ca având aceleaşi tendinţe (tendinţe naturale, nu tendinţe rele) pe
care le are carnea (natura) noastră. (A se vedea mai jos despre tendinţe.)
b.) Fără păcat (engl. Sinless)
Dicţionarele definesc sufixul -less ca însemnând fără şi incapabil de a.
Prin urmare, o persoană neînfricată (engl. fearless) nu este capabilă să simtă
frică, o persoană fără remuşcări nu este capabilă să simtă remuşcare, etc., iar
o natură fără păcat nu este capabilă să păcătuiască. Ellen White afirmă, în
repetate rânduri, că Hristos nu a păcătuit, dar ea nu descrie niciodată carnea
(natura) pe care El a preluat-o ca fiind fără păcat, cu atât mai puţin ar trebui
să se înţeleagă faptul că natura (carnea) Sa era incapabilă să păcătuiască. Ea
nu a fost de partea celor care cred că a fost imposibil pentru Hristos ca să
păcătuiască. Ea a crezut că ispitele Sale au fost reale şi că El ar fi putut păcătui.
c.) Păcătoşenie (engl. Sinfulness)
Dicţionarele definesc sufixul -ness ca însemnând o stare de a fi. Aceasta
înseamnă cu mult mai mult decât o tendinţă către. Trebuie să implice înfăp
tuirea propriu-zisă a păcatului. Ellen White aplică acest termen fiinţelor
umane, dar niciodată lui Hristos, cu atât mai puţin ar trebui să se înţeleagă
faptul că Hristos a păcătuit. Observaţi:
În El nu era nici vicleşug, nici păcătoşenie, […] totuşi El a luat
asupra Sa natura noastră păcătoasă. – ST 30/07/02
[…] luând natura, dar nu şi păcătoşenia omului. – ST 29/05/01
Ea nu a pus semnul egalităţii între păcătos şi păcătoşenie, aşa cum ar face
unii astăzi, asfel trebuie să se concluzioneze că ea se ghidează după dicţionar.
[1] Webster’s Unabridged: The New American Handy College Dictionary
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d. Nepăcătoşenie (engl. Sinlessness)
Din nou, dicţionarele definesc sufixul -ness ca însemnând o stare de
a fi. Dat fiind că Ellen White a crezut că El nu a păcătuit niciodată şi nu a
fost niciodată în starea de a fi un păcătos, ea nu a ezitat să folosească acest
termen pentru Hristos. După cum a înţeles ea, nepăcătoşenia într-o natură
păcătoasă este o posibilitate reală şi realizabilă, fiind demonstrată de Hristos
şi prezentată în faţa tuturor creştinilor ca un obiectiv. Acelor creştini pe deplin
biruitori, ea le prezice:
Toţi cei care, prin credinţă, ascultă de poruncile lui Dumnezeu
vor atinge starea de nepăcătoşenie în care a trăit Adam înainte
de căderea lui în păcat. – ST 23/07/02, p. 3, col. 1; BV 253
Este evident că aceste persoane nu îşi vor pierde natura căzută, păcătoasă.
Starea lor va fi de nepăcătoşenie într-o natură păcătoasă. Această asociere
de idei este întâlnită din nou într-o declaraţie despre Hristos:
Când a luat natura omului în starea lui căzută, Domnul Hristos nu a luat parte nici în cea mai mică măsură la păcatele
acestei naturi […] Nu trebuie să avem nicio îndoială cu privire
la nepăcătoşenia desăvârşită a naturii omeneşti a lui Hristos.
– ST 9/06/98; SA I:256
Spre deosebire de Ellen White — şi mai puţin atenţi la definiţiile din
dicţionar decât a fost ea — unii ar pune semnul egalităţii între fără păcat
şi nepăcătoşenie în descrierea pe care o fac naturii umane a lui Hristos, în
aparenţă netemându-se că, prin folosirea cuvântului fără păcat, ar genera
riscul de a se înţelege că natura Sa umană este descrisă ca fiind incapabilă
să păcătuiască. Ellen White nu a făcut asta. Ea foloseşte termenul nepăcătoşenie în dreptul naturii umane a lui Hristos, şi nu termenul fără păcat.
Este foarte regretabil că unii dintre cei care interpretează scrierile ei nu au
recunoscut acest fapt şi insistă, cu încăpăţânare, că atunci când ea a scris
nepăcătoşenie, de fapt, ea a vrut să spună fără păcat. [2] Eu sugerez că ea a
vrut să spună ce a scris şi a scris ce a vrut să spună.
Următoarele sunt alte câteva utilizări ale cuvintelor specifice lui Ellen
White — „White-isme” tipice. Familiarizarea cu acestea va spori semnificativ
înţelegerea scrierilor ei.
[2] vezi în Ministry, septembrie, 1956, pp. 19–20 (paginile 267–271 din lucrarea prezentă)
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2. Meritele lui Hristos — nu doar îndreptăţire.
Neprihănirea noastră se găseşte în ascultarea de Legea lui
Dumnezeu, prin meritele lui Isus Hristos. – RH 4/02/90, p.
65, col. 2; BV 363
[…] prin meritele lui Hristos putem fi înălţaţi ca să păzim
poruncile lui Dumnezeu. – RH 18/08/91, p. 513, col. 2; BV 513
[…] Să ne facă biruitori prin meritele Sale. – RH 27/09/92,
p. 610, col. 1; BV 600
[…] Trebuie să ne prindem de meritele lui Hristos şi să încetăm
a mai păcătui. – RH 17/06/90, p. 369, col. 1; BV 403
3. Neprihănirea atribuită — nu doar îndreptăţire.
[…] Prin neprihănirea atribuită a lui Hristos, toţi cei care Îl
primesc prin credinţă îşi pot arăta credincioşia prin păzirea
Legii. – ST 7/04/98, p. 3, col. 1; BV 465
[…] Făcând astfel cu putinţă pentru om să păzească poruncile lui Dumnezeu prin atribuirea neprihănirii Sale. – ST
18/06/94, p. 509, col. 1; BV 125
El mărturiseşte că, prin atribuirea neprihănirii Sale, sufletul credincios va asculta de poruncile lui Dumnezeu. – ST
16/01/96, p. 5, col. 3; BV 264
4. Înlocuitor şi Garant — nu doar îndreptăţire.
[…] Ca Înlocuitor şi Garant al nostru, El ar putea să-l biruiască
pe prinţul întunericului în favoarea noastră şi să ne facă
biruitori prin meritele Sale. – RH 27/09/92, p. 610, col. 1;
BV 600
[…] Prin desăvârşirea Înlocuitorului şi Garantului fără păcat,
[creştinul] poate să alerge pe calea ascultării smerite de toate
poruncile lui Dumnezeu. – ST 22/08/92, p. 647, col. 2; BV 507
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5. A doua şansă — omul o are acum.
Unii au sugerat că motivul pentru care Adam nu a murit de îndată ce a
păcătuit este că forma ebraică a verbului din Geneza 2:17 nu cere o moarte
imediată. Ellen White oferă o explicaţie diferită. După ea, motivul pentru
care Adam nu a murit imediat este că Hristos a intervenit imediat, astfel
încât omul să poată avea a doua şansă la mântuire. Aşadar, omul are acum
o a doua şansă.
După cădere, Hristos a devenit instructorul lui Adam. El a
acţionat în locul lui Dumnezeu faţă de omenire, salvând rasa
umană de la moarte imediată. – ST 29/05/01
În clipa în care omul a acceptat ispitele lui Satana […] Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, S-a aşezat între cei vii şi cei morţi, zicând:
„Pedeapsa să cadă asupra Mea. Mă voi aşeza în locul omului.
El va primi o nouă şansă. – Scrisoarea 22, 13 februarie 1900,
ca în SDABC Vol. I, p. 1085
6. Căderea — nu capacităţi noi, etc.
Căderea nu a creat în om noi capacităţi, energii şi pasiuni,
deoarece aceastea erau o reflecţie a Divinităţii. Din cauza
neascultării de cerinţele lui Dumnezeu, aceste puteri au fost
pervertite. – RH 1/03/87, p. 129, col. 1; BV 115
7. Natura noastră — nu constituie o scuză pentru păcat.
Să nu spui: „Îmi stă în fire să fac aşa sau aşa, şi nu pot face
altfel. Am moştenit slăbiciuni care mă fac neputincios în faţa
ispitei.” – ST 17/06/89, p. 354, col. 3; BV 295
Însă mulţi spun că Isus nu a fost ca noi, că El nu a fost aşa
cum suntem noi în lume şi că a fost de origine divină, iar noi
nu putem birui aşa cum El a biruit. (Apoi ea citează câteva
texte din Scriptură pentru a combate această greşeală.) – RH
1/03/92, p. 130, col. 1; BV 548

38 |

Definirea termenilor: Limbajul specific al lui Ellen G. White — „White-isme”

8. Ispitele — nu sunt o parte a naturii omului imposibil de înlăturat.
Noi trebuie să ne însuşim aceste făgăduinţe, că putem birui
necredinţa şi obţine biruinţa asupra oricărei ispite din partea
vrăjmaşului […] – RH 8/05/13, p. 436, col. 1; BV 330
Dumnezeu ne va pune la încercare în mod repetat până când
ne vom birui propriile ispite sau până când renunţăm cu totul
la răzvrătirea şi încăpăţânarea noastră. – RH 18/06/89, p.
385, col. 2; BV 311
9. Transmiterea păcatului — prin contaminare şi prin influenţă, nu prin
moştenire biologică.
Prin natura sa, păcatul se răspândeşte şi sporeşte. De la primul
păcat al lui Adam, păcatul s-a răspândit din generaţie în generaţie ca o boală contagioasă. – ST 1/04/86, p. 193, col. 1; BV 28
Prin intermediul influenţei, profitând de acţiunea minţii asupra minţii, [Satana] l-a convins pe Adam să păcătuiască […] De
atunci încolo, păcatul şi-a continuat lucrarea odioasă, ajungând
de la minte la minte. – RH 16/04/01, p. 241, col. 1; BV 281
10. Natura căzută moştenită — nu constituie o scuză pentru păcat.
Sunt mulţi aceia care murmură împotriva lui Dumnezeu în
inimile lor. Ei spun: „Noi moştenim natura căzută a lui Adam
şi nu suntem responsabili pentru imperfecţiunile noastre
naturale.” Ei critică cerinţele lui Dumnezeu şi se plâng că El
le cere ceea ce ei nu au putere să ofere. Satana s-a plâns de
acelaşi lucru în ceruri, dar astfel de gânduri îl dezonorează pe
Dumnezeu. – ST 29/08/92, p. 662, col. 3
11. Moartea copiilor — nu din cauza vinei moştenite.
Pentru a avea o existenţă veşnică, omul trebuia să continue să
se împărtăşească din pomul vieţii […] Nimeni din familia lui
Adam n-a avut îngăduinţa să treacă peste această barieră (vezi
Geneza 3:22–24) şi să se înfrupte din fructele dătătoare de
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viaţă: aşa că nu există nici un păcătos nemuritor. – Patriarhi
şi profeţi, p. 60
Adam nu putea transmite urmaşilor lui ceea ce nu avea […]
Dacă omul, după cădere, ar fi avut intrare liberă la pomul
vieţii, ar fi trăit veşnic […] Nimănui din familia lui Adam
nu i-a mai fost îngăduit să treacă această barieră şi să se
împărtăşească din rodul dătător de viaţă. De aceea nu există
păcătos nemuritor. – Tragedia veacurilor, p. 533, 534
12. „A condamnat păcatul în carne” (Romani 8:3) — O viaţă fără păcat
într-o carne păcătoasă.
Satana a declarat că este imposibil ca fiii şi fiicele lui Adam
să poată păzi Legea lui Dumnezeu […] Oamenii care se află
sub controlul lui Satana repetă aceste acuzaţii împotriva
lui Dumnezeu, afirmând că oamenii nu pot păzi Legea lui
Dumnezeu. Înveşmântându-şi divinitatea în natură umană,
Isus S-a umilit astfel încât să poată sta ca reprezentant şi
conducător al familiei umane, iar prin precept şi exemplu a
condamnat păcatul în carne şi a negat afirmaţiile lui Satana
[…] El a împlinit fiecare aspect al Legii şi a condamnat păcatul în carne […] Dumnezeu s-a manifestat în carne pentru
a condamna păcatul în carne, manifestând o ascultare desăvârşită faţă de Legea lui Dumnezeu. – ST 16/01/96 (Dacă este
posibil, studentul ar trebui să citească tot articolul.)
13. Şarpele de aramă — carnea păcătoasă pe care a preluat-o Hristos.
Ce ciudat simbol al lui Hristos a fost acela al asemănării
cu şerpii care îi muşcau. Simbolul acesta a fost înălţat pe o
prăjină, iar ei trebuiau să privească la el şi să fie vindecaţi. În
acelaşi fel, Isus a fost făcut în asemănarea cărnii păcătoase.
– Scrisoarea 55, 1895 (Vezi şi HLL pp. 174, 175)
14. „Animalic” — folosit în sensul de biologic.
Orice tendinţe animalice trebuie să fie supuse puterilor mai
înalte ale sufletului. – CA 128
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15. „A luat asupra” — Înţelesul este clarificat prin folosirea expresiilor
paralele.
S-a asociat cu slăbiciunea neamului omenesc. – RH 1/04/75
A unit rasa căzută cu Sine. – ST 23/09/89
Una cu rasa umană căzută. – ST 25/04/92
A unit omul păcătos cu natura Sa divină. – RH 16/10/94
Îmbrăţişează omenirea căzută. – 6M 147
S-a contopit cu fiinţele umane căzute. – SPEE 259
Copilul unei neam omenesc căzut. – Scrisoarea 9, 1901
S-a identificat cu slăbiciunea şi ticăloşia omului căzut. – RH
4/08/74
16. „Chipul” — Nu este identic cu natura.
A fost în planul lui Dumnezeu ca Domnul Hristos să ia asupra
Sa chipul şi natura omului căzut. – SG IV:115 şi RH 31/12/72
El nu a fost făcut doar carne, ci a fost făcut în asemănarea
cărnii păcătoase. – W–6–1896, (Scrisoarea 106, 1896)
17. Hristos „al doilea Adam” — Nu aceeaşi natură, dar cu aceleaşi ispite
pe care le-a avut primul Adam (vezi lunga discuţie din RH 28/07/74 de la
pagina 58 şi citatul din ST 17/10/1900 de la paginile 153–154.)
18. Pasiuni şi tendinţe.
Aceşti termeni au primit atât de multă atenţie în ultimii ani încât mi s-a
părut potrivit să fac un studiu extins asupra lor. În special termenul „tendinţe”
a cauzat multe discuţii, aşa cum a fost folosit de Ellen White pe când se afla
în Australia, într-o scrisoare personală către pastorul W.L.H. Baker care
lucra în Tasmania. Referinţe la această scrisoare vor fi făcute în secţiunea
următoare a acestei lucrări şi în Anexa B de la finalul acestei lucrări, pagina
384. Scrisoarea în sine poate fi văzută în Anexa A (pagina 371).

VII. Un studiu al cuvintelor pasiuni şi tendinţe
în scrierile lui Ellen White
Ellen White a scris cu privire la cuvintele folosite de scriitorii Bibliei:
Biblia trebuia să fie dată în limbajul oamenilor […] Diferite
înțelesuri sunt exprimate prin același cuvânt. – 1 SA 20.
(Din moment ce propriile ei scrieri sunt date de asemenea în limbaj
omenesc, putem aplica şi în cazul lor principiul enunţat mai sus.)

PASIUNI — CONTROL
În unele pasaje, Ellen White foloseşte cuvântul pasiuni pentru a descrie
ceva care trebuie supus controlului:
Poftele şi pasiunile sale [ale lui Adam] se aflau sub controlul
raţiunii. – PP 45 (Observaţi că Adam cel necăzut nu era lipsit
de pasiuni.)
Cuvintele [lui Pavel], practicile sale, pasiunile sale, toate erau
aduse sub stăpânirea Duhului lui Dumnezeu. – FA 315
Bărbat cu aceleaşi pasiuni ca ale noastre, [Daniel] este descris de pana inspiraţiei ca fiind fără greşeală. – PR 546
Omul care se teme de Dumnezeu nu trebuie să fie dominat de
circumstanţe, de pofte şi de pasiuni […] – MP 421
Pofta şi pasiunile ar trebui înfrânate şi aduse sub controlul
unei conştiinţe luminate. – 3M 491
Fiecare creştin adevărat îşi va stăpâni apetitul şi pasiunile.
– 3M 569–570
Tinerilor noştri le lipsesc mamele care să-i înveţe chiar din
leagăn să-şi stăpânească pasiunea […] – 3M 564–565
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TENDINŢE — CONTROL
De asemenea, Ellen White foloseşte în unele pasaje cuvântul tendinţe
(engl. propensities) pentru a descrie ceva ce trebuie stăpânit. Observaţi în
primele dintre aceste pasaje faptul că pasiunile şi tendinţele sunt amintite
în acelaşi context, precum şi dovada că Hristos a biruit, controlându-le pe
amândouă:
Pentru ca pasiunile şi apetitul vostru să poată fi supuse contro
lului raţiunii […] Tendinţele noastre fireşti trebuie stăpânite;
altfel, niciodată nu putem birui cum a biruit Hristos. – 4M 235
[…] Făcându-i pe oameni în stare să-şi pună toate înclinaţiile
sub controlul puterilor superioare […] – 3M 491
El şi-a adus familia la regulile lui rigide, dar n-a reuşit să-şi
stăpânească tendinţele animalice. – 2M 378 (Notă: Ellen
White foloseşte animalic în sensul de biologic.)
Toate tendinţele animalice trebuie să fie supuse puterilor
superioare ale sufletului. – CA 128
Satana ştie foarte bine că, dacă fiinţa umană este condusă
de un intelect iluminat şi dacă tendinţele ei instinctuale sunt
subordonate puterilor morale, posibilitatea lui de a învinge
prin ispite va fi foarte mică. – ScT 237
Prin urmare, când a scris despre Hristos, Ellen White a avut în vedere
acest tip de pasiuni şi/sau tendinţe:
Deşi a avut întreaga putere a pasiunilor omeneşti, El nu
a consimţit niciodată să făptuiască vreun act care să nu fie
curat, înălţător şi nobil. – IHP 155
El a fost făcut asemenea fraţilor Săi, cu aceleaşi susceptibilităţi mintale şi fizice. – RH 10/02/85 (Dicţionarul Roget’s Thesaurus listează susceptibilităţi şi tendinţe ca fiind sinonime.)
Deci El a avut aceste pasiuni şi tendinţe, dar le-a ţinut sub control,
trăind astfel o viaţă fără păcat. O astfel de experienţă ne este recomandată
şi nouă.
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În cele ce urmează, vom observa o întrebuinţare foarte diferită a cuvintelor pasiuni şi tendinţe.

PASIUNI — ELIMINATE
În unele pasaje, Ellen White foloseşte cuvântul pasiuni pentru a descrie
ceva ce trebuie eliminat:
Când [harul lui Hristos] este sădit în inimă, el va îndepărta
pasiunile rele care provoacă cearta şi dezbinarea. HLL 305
Pasiunile nesfinte trebuie răstignite. – SE 128
Voinţa şi pasiunile nesfinţite trebuie răstignite. – 3M 84
Pasiunile noastre rele […] toate trebuie biruite. – 3M 115
Oricare ar fi obiceiul rău şi pasiunea predominantă, care din
cauza îndelungatei practicări a robit sufletul şi trupul, Hristos
e în stare şi doreşte să te elibereze. HLL 203
Iritarea, înălţarea de sine, mândria, pasiunea […] trebuie să
fie biruite. – 4M 527
După cum în lista precedentă am găsit o echivalare a cuvântului pasiune cu tendinţă, aceeaşi echivalare o găsim aici:
[Soţia] este considerată o unealtă pusă în slujba satisfacerii
tendinţelor josnice, desfrânate şi foarte multe femei se supun
să devină roabe ale pasiunilor desfrânate... 2M 474
Cu toate că folosirea expresiilor următoare este mai degrabă descriptivă, este evident că doar controlul nu ar fi o soluţie adecvată la problema
tendinţelor:
Pasiuni depravate; pasiuni josnice, pasiuni vulgare, josnice;
pasiuni diabolice. – 2M 474
Pasiuni stricate. – 2M 410
Pasiuni amare sau nenorocite. – 2 CB 1017
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Pasiuni josnice. – 3M 475
Pasiuni criminale. – PP 658
Pasiuni pervertite. – DH 238
Pasiuni vicioase. – 2M 468
Creştinii ar realiza puţin prin simpla limitare a indulgenţei pentru
astfel de pasiuni, aşa cum cuvântul control din lista anterioară ar fi putut
indica. Acest tip de pasiune însă trebuie să fie eliminată.

TENDINŢE — ELIMINATE
De asemenea, în unele pasaje, Ellen White foloseşte cuvântul tendinţe
pentru a descrie ceva ce trebuie eliminat:
Chiar dacă tendinţele lor rele li se par la fel de preţioase ca
mâna dreaptă sau ochiul drept, ele trebuie să fie îndepărtate
din caracterul lucrătorului, deoarece, altfel, el nu poate fi bine
primit înaintea lui Dumnezeu. – MP 171–172
Lucrurile lipsite de sens şi tendinţele către amuzament şi
plăcere ar trebui înlăturate. – ScT 42
Cu toate că este o folosire mai degrabă descriptivă, se pare că în cazurile următoare a controla nu ar constitui o soluţie adecvată la problema
tendinţelor:
Tendinţele iubirii de bani. – 3M 545
Tendinţe iubitoare de scandal. – 5M 57
Tendinţe egoiste. – 7M 204
Tendinţa de a face planuri. – 4M 351
Tendinţe senzuale. – DH 389
Între acestea, este încurajator să citim:
Noi nu trebuie să mai păstrăm nicio tendinţă păcătoasă.
– RH 24/04/1900.
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Prin urmare, trebuie că pe acest tip de pasiuni şi/sau tendinţe l-a avut
în vedere Ellen White atunci când a scris despre Hristos:
El a fost un mare petiţionar, neavând pasiunile firii noastre
căzute, dar înconjurat de neputinţe asemănătoare, ispitit în
toate privinţele, cum suntem şi noi. – 2M 509
El ne este frate în slăbiciunile noastre, dar nu în a le avea ca
pasiuni. – 2M 202
În El nu a existat nici măcar pentru o clipă vreo tendinţă
rea. – 5 SDABC 1128

CONCLUZII
1. Ellen White a fost conştientă de faptul că aceleaşi cuvinte sunt uneori
folosite pentru a exprima idei diferite.
2. Găsim un astfel de exemplu în folosirea cuvintelor pasiuni şi tendinţe. Ea foloseşte ambele cuvinte în două moduri diferite.
3. Ea echivalează pasiunile cu tendinţele în fiecare din cele două utilizări
diferite.
4. În una dintre utilizări, atât cuvântul pasiuni cât şi tendinţe, sunt
folosite pentru a descrie ceva ce creştinii trebuie să controleze, dar că, prin
însăşi natura lucrurilor, acestea trebuie să rămână şi nu pot fi eliminate
din experienţa lor. În această utilizare ea tinde să lege cuvântul tendinţă cu
termeni descriptivi precum animalic, omenesc, firesc, etc.
5. În cealaltă utilizare ambele cuvinte – pasiuni şi tendinţe – sunt folosite
pentru a descrie ceva ce creştinii nu trebuie să păstreze, ci trebuie să elimine. Pentru problema unor astfel de pasiuni şi înclinaţii controlul nu constituie
o soluţie adecvată. În această utilizare ea tinde să lege cuvântul tendinţă cu
termeni descriptivi cum ar fi rea, păcătoasă, senzuală, etc.
6. Cu referire la Hristos, ea indică faptul că El a avut o categorie de
pasiuni şi înclinaţii, dar nu şi cealaltă. Astfel, declaraţiile sale cu privire la
acest subiect ar trebui să fie văzute ca fiind complementare şi nu contradictorii.
Pentru comparaţie, să punem împreună câteva declaraţii:
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PASIUNI
Deşi a avut întreaga putere a pasiu
nilor omeneşti, El nu a consimţit
niciodată să făptuiască vreun act
care să nu fie curat, înălţător şi nobil.
– IHP 155.

El a fost un mare petiţionar, neavând
pasiunile firii noastre căzute, dar
înconjurat de infirmităţi asemănătoare, ispitit în toate privinţele, cum
suntem şi noi.” – 2M 509 [1]

TENDINŢE
El a fost asemenea fraţilor Săi în toate lucrurile, cu aceleaşi susceptibi
lităţi mintale şi fizice. – RH 10/02/85
(Dicţionarul Roget’s Thesaurus listează
susceptibilities şi propensities ca fiind
sinonime.)

Tendinţele noastre naturale tre
buie stăpânite; altfel, niciodată nu
putem birui cum a biruit Hristos.
– 4M 235.

În El nu a existat nici măcar pentru
o clipă vreo tendinţă rea. – 5 SDABC
1128

(Observaţi diferenţa dintre tendinţele naturale şi tendinţele rele. Pentru
ea, acestea sunt două categorii distincte.)
Nu ar trebui s-o forţăm pe Ellen White să se contrazică prin a ignora
faptul că, în mod evident, ea a utilizat ambele cuvinte în două sensuri diferite.
Nu ar trebui nici să ne concentrăm atenţia către un anumit fel de utilizare,
ignorându-l pe celălalt. Ar trebui să recunoaştem dovada incontestabilă a
faptului că ea a înţeles că Hristos a avut anumite pasiuni şi tendinţe naturale
şi că El a evitat păcatul, ţinându-le sub control. Celălalt tip de pasiuni şi
tendinţe rele, care înseamnă a păcătui sau sunt rezultatul păcătuirii, şi pe care
creştinii trebuie să le elimine din experienţa lor, Hristos nu l-a avut deloc.
Este nejustificat să luăm declaraţia:
„În El nu a existat nici măcar pentru o clipă vreo tendinţă rea” şi să o
citim ca şi cum Ellen White ar fi scris tendinţă naturală, tragând din aceasta
concluzia că ea a crezut că Hristos a luat natura necăzută a lui Adam. Ar
[1] Pentru a vedea, de exemplu, cum a fost înţeles acest lucru de contemporanii ei, vezi A.T. Jones GCB
1895, p. 327, col. 1 (pagina 106 din această lucrare) şi J.H. Durland, ST 10/10/95, p. 5, col. 2 (pagina 112
din această lucrare).
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trebui mai degrabă să fie înţeleasă ca o declaraţie categorică a faptului că El
nu a păcătuit, ceea ce este de asemenea indicat de construcţia frazei, prin
folosirea conjuncţiei dar. Acest cuvânt este utilizat după o propoziţie pentru
a arăta că opusul acelei declaraţii este adevărat.
De exemplu:
Aş fi putut pleca, dar nu am plecat.
Ea ar fi putut câştiga, dar nu a câştigat.
Această idee de opoziţie nu se pierde atunci când se folosesc alte cuvinte
în a doua propoziţie.
Aş fi putut pleca, dar am fost ocupat.
Citind această frază, nimeni nu ar concluziona că am plecat.
Ea ar fi putut câştiga, dar a fost obosită.
Citind această frază, nimeni nu ar concluziona că ea a câştigat. Opoziţia
indicată de conjuncţia dar exclude o astfel de concluzie. Aşadar, când Ellen
White a scris:
El ar fi putut păcătui, El ar fi putut cădea, dar în El nu a existat
nici măcar pentru o clipă vreo tendinţă rea,
noi am putea înţelege că aceasta înseamnă clar că:
El ar fi putut păcătui, dar nu a păcătuit.
În acest caz, noi nu folosim declaraţia ei cu privire la tendinţe în opoziţie
cu multele ei declaraţii în care afirmă că Hristos a luat natura căzută a omului.
Ar trebui să păstrăm în minte implicaţiile conjuncţiei adversative dar
atunci când studentul studiază acest pasaj:
Adam a fost ispitit de către vrăjmaş şi a căzut. Nu păcatul din el
l-a constrâns să cedeze, fiindcă Dumnezeu l-a făcut după chipul
Său – curat şi drept. El a fost tot la fel de perfect precum îngerii
dinaintea tronului. Nu exista în el niciun principiu corupt,
nicio tendinţă spre rău, dar când Hristos a venit să întâmpine
ispitele lui Satana, El avea „asemănarea cărnii păcătoase.” – ST
17/10/1900
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Vezi următorul capitol şi Anexa B de la finalul acestui volum (Ellen
White corectează două erori hristologice) pentru o discuţie despre scrisoarea
Baker în care se găseşte propoziţia „în El nu a existat nici măcar pentru o
clipă vreo tendinţă rea.” Pentru textul propriu-zis al scrisorii, vezi Anexa
A (pagina 371).

VIII. O explicaţie a scrisorii Baker
În acest punct al discuţiei noastre, s-ar putea naşte anumite întrebări în
mintea studentului. De ce se acordă atât de multă atenţie folosirii termenilor
pasiuni şi tendinţe în scrierile lui Ellen White? Şi de ce următoarea secţiune
este împărţită în funcţie de legătura lor cu ceva numit „scrisoarea Baker”?
Răspunsul este simplu şi totuşi surprinzător. O scrisoare personală şi
privată a fost scrisă de Ellen White, aproape de finele anului 1895 (unii spun
începutul anului 1896), pe când aceasta se afla în Australia, către un pastor
tânăr din Tasmania (o insulă situată în sudul Australiei), pe nume W.L.H.
Baker. În această scrisoare, Ellen White a scris despre Hristos:
El ar fi putut păcătui, El ar fi putut cădea, dar în El nu a existat
nici măcar pentru o clipă vreo tendinţă rea.
Anumiţi interpreţi ai scrierilor lui Ellen White au profitat de această
scrisoare şi au folosit-o drept principiul călăuzitor (în modul în care a fost
interpretată) căruia trebuie să fie subordonate toate celelalte declaraţii hristo
logice făcute de ea în cărţi, articole sau alte scrisori private.
Paşii logici urmaţi de interpreţii ei par a fi următorii:
1. Ellen White i-a scris lui Baker că Hristos nu a avut nicio tendinţă rea.
2. Prin aceasta, ea a vrut să spună că Hristos nu a avut tendinţe naturale
aşa cum au oamenii căzuţi.
3. Dacă El nu a avut tendinţele naturale pe care le are omul căzut, rezultă
că El nu a avut aceeaşi natură umană pe care o are omul căzut.
4. Prin urmare, Ellen White îi spunea, de fapt, lui Baker că Hristos a
venit pe pământ în natura umană a lui Adam cel necăzut.
Stabilind acest lucru spre satisfacţia lor, din propria lor interpretare a
scrisorii ei, aceştia nu par a fi deranjaţi de faptul că Ellen White nu a scris
nicăieri că Hristos a venit pe pământ în natura lui Adam cel necăzut, nici de
faptul că ea a scris adesea că Hristos a venit pe pământ în natura umană a
omului căzut. Ei spun că trebuie să ne reamintim că Ellen White nu a avut
decât trei clase şi niciun fel de pregătire teologică. Aşadar, nu trebuie să
avem prea multe aşteptări din partea ei, dar ar trebui să sprijinim cu inima
deschisă spusele ei atunci când ne dăm seama ce a vrut ea de fapt să spună,
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dar oarecum — insinuează ei — nu a reuşit să exprime corect prin propriile
sale cuvinte.
În calitate de interpreţi ai ei, acesţia o sprijină cu generozitate, explicând
lumii că atunci când ea a scris că Hristos a suportat aceleaşi ispite pe care
le-a avut şi Adam, ea a vrut de fapt să spună că Hristos a avut aceeaşi natură
umană cu a lui Adam înainte de cădere; că atunci când ea a scris nepăcătoşenia naturii umane a lui Hristos, ea de fapt a vrut să spună natura umană
fără păcat a lui Hristos; că atunci când ea a scris că Hristos a venit pe pământ
în natura umană a omului căzut, ea a vrut de fapt să spună că doar natura
Sa fizică a fost ca cea a omului căzut; şi că atunci când ea a scris că Hristos
a luat asupra Sa toate neputinţele, toate slăbiciunile şi toate susceptibilităţile
naturii umane căzute, ea de fapt a vrut să spună că El a făcut acest lucru
înlocuitor, nu în mod real. Ei amintesc adesea cititorilor lor că întruparea lui
Hristos este o mare taină.
Aşadar, ajutând-o cu largă inimă să spună ceea ce au gândit ei că a vrut
să spună, dar aparent nu şi-a putut găsi cuvintele pentru a-şi exprima corect
ideile, interpreţii ei pot acum lăuda cu înflăcărare înţelepciunea remarcabilă
a intenţiilor ei, în expresii precum:
„Excepţională în amploare [...] înţelegere, cunoaştere, echilibru,
fiabilitate. Niciun alt scriitor din rândurile noastre nu a abordat
acest lucru în sfera sa de activitate [...] Declaraţiile ei sunt
surprinzător de clare [...] Nimic de care să te ruşinezi, ai motive
doar să te mândreşti [...] inestimabil [...] remarcabil [...] concis
[...] cuprinzător,” etc., etc. [1]
Putem fi iertaţi pentru că ne întrebăm cine merită pe deplin aceste laude:
Ellen White, care aparent nu a fost în stare să spună ceea ce a vrut să spună,
sau interpreţii ei, care au sprijinit-o cu inima deschisă? Fie că interpreţii ei
într-adevăr o laudă pe Ellen White, fie că se laudă pe ei înşişi, aceasta pare
a fi o întrebare legitimă.
Prin urmare, este necesar să mergem mai departe cu investigaţia noastră,
păstrând totuşi în minte anumite întrebări:
•

La urma urmei, ar putea fi posibil ca Ellen White să fi vrut să spună
ce a scris şi să fi scris ce a vrut să spună?

•

Găsim vreo declaraţie făcută de ea că Hristos a preluat natura umană
a lui Adam înainte de cădere? Dacă nu, cum putem fi siguri că aceasta
este ceea ce ea a crezut cu adevărat?

[1] Froom, Movement of Destiny, pp. 494–495
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•

Găsim vreo declaraţie făcută de ea conform căreia Hristos ar fi preluat
numai natura fizică a omului căzut atunci când S-a întrupat?

•

Găsim vreo declaraţie făcută de ea conform căreia Hristos ar fi preluat
în mod înlocuitor — şi nu în mod real — slăbiciunile, neputinţele şi
susceptibilităţile naturii umane căzute?

•

Găsim vreo scrisoare disciplinară scrisă de Ellen White către mai
mulţi lideri de seamă ai bisericii care învăţau că Hristos a venit pe
pământ în natura omului căzut? De ce l-ar corecta pe Baker, însă
nu şi pe ceilalţi?

•

Găsim vreo schimbare între declaraţiile timpurii şi cele ulterioare
ale lui Ellen White cu privire la natura umană lui Isus?

•

Găsim vreun alt domeniu în care Ellen White a avut nevoie atât de
disperată de sprijinul interpreţilor pentru a spune ceea ce încerca
să spună?

Având aceste întrebări în minte, să ne întoarcem la rapoartele istoriei.
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IX. 1852–1894 ● Perioada dinaintea scrisorii Baker

Editorial
RH 16/09/52
p. 76, col. 2

1852

Precum Aaron şi fiii săi, El a luat asupra Sa carnea şi sângele,
sămânţa lui Avraam […]

„English Author”
RH 18/10/53
p. 115, col. 2

1853

Isus Hristos, care ni se prezintă ca fiind „Fiul lui Dumnezeu”,
una cu Tatăl […] care „a luat asupra Lui sămânţa lui Avraam”,
adică natura noastră, şi a păstrat-o fără păcat […]

J.M. Stephenson
RH 09/11/54
p. 99, col. 3

1854

A spune că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său „în asemănarea
cărnii păcătoase” este echivalent cu a spune că Fiul lui Dumnezeu a preluat natura noastră […]
J.M. Stephenson
RH 15/07/54
p. 106, col. 3

Ce sânge a fost vărsat „pentru iertarea păcatelor?” Nu a fost
acelaşi sânge care a curs prin venele Mariei, mama Sa, şi prin
intermediul strămoşilor săi, al Evei, mama tuturor celor vii?
Altfel, El nu ar fi fost „sămânţa femeii,” a lui Avraam, Isaac,
Iacov şi David […]
El a moştenit toate senzaţiile cărnii […] El a avut toate pasiunile
umane nevinovate […]
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J.M. Stephenson
RH 17/10/54
p. 75, col. 1

[…] În ceea ce-L privea, Fiul a trebuit să ia asupra Lui natura
omului [cu excepţia păcatului…]
J.M. Stephenson
RH 14/11/54
p. 107, col. 4

El a avut toate pasiunile umane nevinovate […]

Ellen White
Spiritual Gifts
Vol. I, p. 25

1858

Isus le-a mai zis […] că El va trebui să preia natura umană
căzută şi că puterea Sa nu va fi nici măcar egală cu a lor.

Editorial
RH 10/05/60
p. 195, col. 3

1860

[…] Ce neputinţe mai umane, mai severe şi mai umilitoare
trebuia El să preia pentru a fi atins de ceea ce simţi tu?

Ellen White
Spiritual Gifts
Vol. IV, p. 115

1864

A fost planul lui Dumnezeu ca Hristos să ia asupra Sa chipul
şi natura omului căzut […] (Observaţi că Ellen White nu echivalează chipul cu natura.)

Ellen White
RH 19/04/70
p. 139, col. 1, BV 95

1870

[…] [El] a luat natura noastră ca să poată înţelege cum să
simpatizeze cu fragilitatea noastră […]

1852–1894 ● Perioada dinaintea scrisorii Baker

Ellen White
RH 31/05/70
p. 185, col. 2, BV 97

[…] Hristos S-a umilit până acolo încât a luat asupra Sa natura
noastră […] ca să […] poată deveni mijlocul prin care omul
căzut să fie salvat.
p. 186, col. 1, BV 98

[…] Hristos intervine între omul căzut şi Dumnezeu, şi-i spune
omului: încă poţi veni la Tatăl […]
Ellen White
RH 24/12/72
p. 118, col. 1, BV 118

1872

Astfel a fost întâmpinat Mântuitorul când a venit în această
lume căzută. El […] a luat asupra Sa natura omului, pentru a
putea mântui rasa căzută. În loc ca oamenii să-L slăvească pe
Dumnezeu pentru onoarea pe care le-a acordat-o, trimiţându-L
pe Fiul Său în asemănarea cărnii păcătoase […]
Ellen White
RH 31/12/72
p. 119, col. 3, BV 119

Lucrarea Sa a fost de a uni finitul cu infinitul. Aceasta era
singura cale prin care omul putea fi înălţat […] A fost planul lui
Dumnezeu ca Hristos să ia asupra Sa chipul şi natura omului
căzut […]
J.H. Waggoner, editor la The Signs of the Times
The Atonement (1872)
p. 161

Şi atunci El a părăsit tronul slavei şi al puterii, şi a luat asupra
Sa natura omului căzut. În El erau contopite „strălucirea slavei
Tatălui” şi slăbiciunea „seminţei lui Avraam.” În Sine Însuși, a unit
pe Dătătorul Legii cu călcătorul Legii – Creatorul cu creatura […]
S.S. Griswald
RH 26/11/72
p. 186, col. 4

Aşadar, Domnul nostru a luat asupra Sa natura seminţei lui
Avraam. Evrei 2:16
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1873
Ellen White
RH 21/01/73
p. 126, col. 1, BV 126

Hristos a binevoit să preia natura umană, şi astfel El a unit, aici
pe pământ, interesele sale cu fiii şi fiicele căzute ale lui Adam […]

1874
Ellen White
RH 24/02/74
p. 83, col. 2, BV 139

Prin umilinţa şi sărăcia Sa, Hristos S-a identificat cu slăbiciunile rasei umane căzute […] Marea lucrare de răscumpărare
putea fi îndeplinită numai dacă Răscumpărătorul lua locul lui
Adam cel căzut […] Maiestatea Cerului S-a oferit să Se umilească pentru omenirea căzută […] El a luat natura omului căzut.
Ellen White
RH 28/07/74
p. 51, col. 1, BV 143

În pustie, Domnul Hristos nu S-a aflat într-o poziţie mai
favorabilă pentru a suporta ispitele lui Satana, decât s-a aflat
Adam, când a fost ispitit în Eden. Fiul lui Dumnezeu S-a
umilit şi a luat natura omului, după ce neamul omenesc
rătăcise patru mii de ani de la Eden, iar această natură căzuse din starea iniţială de curăţie şi neprihănire. De-a lungul
veacurilor, păcatul lăsase urme îngrozitoare asupra neamului
omenesc, şi în familia omenească predomina pretutindeni
degenerarea — fizică, mintală şi morală.
Când a fost asaltat de ispititor în Eden, Adam nu a avut nicio
urmă de păcat. El a stat înaintea lui Dumnezeu în toată puterea desăvârşirii lui. Toate organele şi însuşirile făpturii lui
erau dezvoltate în mod echilibrat şi armonios.
În pustia ispitirii, Domnul Hristos a stat în locul lui Adam
pentru a rezista încercării pe care Adam nu a reuşit să o supor
te. Acolo, Hristos a biruit în favoarea păcătosului, la patru mii
de ani după ce Adam a întors spatele luminii căminului său.

1852–1894 ● Perioada dinaintea scrisorii Baker

Despărţită de prezenţa lui Dumnezeu, cu fiecare generaţie
succesivă, familia omenească se îndepărtase tot mai mult
de curăţia, înţelepciunea şi cunoaşterea, pe care Adam le-a
avut iniţial, în Eden. Pentru a-l ajuta pe om, Domnul Hristos
a purtat păcatele şi slăbiciunile neamului omenesc, aşa cum
au fost ele când a venit pe pământ. În favoarea neamului
omenesc şi luând asupra Sa toate slăbiciunile omului căzut,
El a trebuit să reziste ispitelor lui Satana în toate punctele în
care a fost asaltat omul.
Adam a fost înconjurat de tot ce putea să-i dorească inima.
Fiecare nevoie îi era împlinită. În Edenul slăvit nu a existat
niciun păcat şi niciun semn de decădere. Îngerii lui Dumnezeu
vorbeau direct şi plini de dragoste cu perechea sfântă. Păsările
ciripeau cântecele lor vesele de laudă la adresa Creatorului.
Animalele liniştite se jucau cu o nevinovăţie fericită în jurul
celor doi şi se supuneau cuvintelor lor. Adam a avut desăvârşirea unui bărbat matur şi a fost lucrarea cea mai nobilă a
Creatorului. El a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, doar
cu puţin mai prejos decât îngerii.
În ce contrast a fost cel de-al doilea Adam, când a intrat în
pustia mohorâtă pentru a Se descurca singur faţă în faţă cu
Satana! De la căderea în păcat şi până în vremea venirii lui
Hristos pe pământ, neamul omenesc scăzuse din punct de
vedere al staturii şi puterii fizice şi coborâse tot mai mult pe
scara valorii morale. Pentru a-l ridica pe omul căzut, Domnul
Hristos trebuia să coboare acolo unde se afla el. Domnul a
luat natura umană şi a purtat slăbiciunile şi degenerarea
neamului omenesc. Acela care nu a cunoscut niciun păcat S-a
făcut păcat pentru noi. El S-a umilit până la cele mai mari
adâncimi ale nenorocirii omeneşti, ca să fie calificat pentru a
intra în legătură directă cu omul şi pentru a-l ridica din starea
de degradare în care îl adusese păcatul. (Similar în HLL 117)
Ellen White
RH 4/08/74
p. 58, col. 1, BV 144

Natura umană a Domnului Hristos a atins cele mai mari
adâncimi ale stării jalnice a omului şi El S-a identificat cu
slăbiciunile şi nevoile omului căzut […]
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Ellen White
RH 18/08/74
p. 146, col. 1, BV 146

[…] El S-a umilit până acolo încât a luat natura omenească,
pentru ca […] să poată ajunge la om acolo unde se afla el.
Domnul a obţinut pentru fiii şi fiicele căzute ale lui Adam
puterea aceea pe care ei nu sunt în stare să o obţină singuri
[…] În umilinţa Sa, Hristos a coborât până la cele mai mari
adâncimi ale nenorocirii omeneşti, plin de simpatie şi milă
pentru omul căzut, smerire reprezentată lui Iacov prin capătul
scării, care se sprijinea pe pământ […] Îngerii pot veni din cer
pe pământ pentru a-i vesti omului căzut soliile dragostei […]
Editorial
James White, pres¸edinte al Conf. Generale, editor la Review and Herald, etc.
ST 4/06/74

[…] El a luat asupra Sa natura seminţei lui Avraam pentru a
răscumpăra neamul nostru căzut […]

Ellen White
RH 4/03/75
p. 159, col. 2, BV 159

1875

Ce gest de bunăvoinţă din partea Domnului vieţii şi al slavei
de a ridica omul căzut.
Ellen White
RH 1/04/75
p. 161, col. 2, BV 161
p. 162, col. 1, BV 162

Satana a demonstrat că posedă cunoştinţe despre punctele
slabe ale inimii omeneşti şi a mers până la limitele puteri
sale pentru a profita de slăbiciunea naturii umane pe care a
preluat-o Hristos […] Deoarece Fiul lui Dumnezeu S-a unit cu
slăbiciunea umanităţii […]
Ellen White
RH 29/04/75
p. 163, col. 1, BV 163

[…] Tatăl a încredinţat Fiului Său, într-o manieră specială,
cazul neamului omenesc căzut.
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Ellen White
RH 6/05/75
p. 164, col. 3, BV 164

Domnul Hristos S-a făcut păcat pentru neamului omenesc căzut […] Hristos a stat în fruntea familiei umane ca reprezentant
al lor […] În asemănarea cărnii păcătoase, El a condamnat
păcatul în carne.
Ellen White
ST 4/01/77
p. 1, col. 3, BV 41

1877

El a luat asupra Sa natura umană cu toate slăbiciunile ei […]
James White
RH 29/11/77
p. 172, col. 2

[…] Hristos, slăbit de natura noastră [...] vlăguit de sămânţa
lui Avraam [...] ia asupra Sa slăbiciunea seminţei lui Avraam
ca să poată ajunge la cei slăbiţi de păcat.
Ellen White
ST 30/01/79
p. 85, col. 1

1879

[Satana] le-a spus îngerilor săi că atunci când Isus va lua natura căzută a omului, Îl va putea învinge […]
Ellen White
ST 7/08/79
p. 101, col. 3, BV 101

Aici [la botezul Domnului] a fost dată Fiului lui Dumnezeu
asigurarea că Tatăl Său a acceptat neamul omenesc căzut
prin reprezentantul lor. ... Fiul lui Dumnezeu a fost atunci
reprezentantul neamului nostru.
Ellen White
RH 11/10/81
p. I, col. 2, BV 289

1881

Răscumpărătorul nostru a înţeles perfect nevoile omenirii.
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El, care a binevoit să ia asupra Sa natura omului, a cunoscut
slăbiciunea umană. [...] Domnul Hristos a luat asupra Sa
neputinţele noastre, şi în slăbiciunea naturii umane, El avea
nevoie să caute putere la Tatăl.
James White
RH 4/01/81
p. 2, col. 1

Infinita umilinţă din partea Fiului lui Dumnezeu de a ajunge la
cele mai de jos adâncimi ale suferinţei şi degradării omeneşti. [...]
M.C. Wilcox
RH 2/08/81
p. 83 , col. 1

[...] Acela, făcându-se părtaş aceloraşi neputinţe cu ale naturii
umane, a umblat pe acest pământ. ...
Ellen White
5M, 1882
p. 204

1882

[...] Lucrarea Sa a fost în favoarea omului căzut. [...] El a preluat
natura noastră. [...]
Ellen White
5M, 1882
p. 346

Maiestatea cerului nu Se ţine deoparte de neamul omenesc
degradat şi păcătos.
Ellen White
5M, 1882
pp. 746, 747

Domnul Hristos S-a coborât până acolo, încât a luat asupra Sa
natura omenească, pentru ca astfel să poată ajunge la neamul
omenesc căzut şi să-l ridice […] [El] S-a făcut părtaş naturii
noastre omeneşti, ca să poată veni în legătură cu omenirea.
The Expositor
RH 22/08/82
p. 533, col. 1

El a renunţat la chipul Său divin pentru a putea lua un chip
cât mai inferior posibil faţă de acesta. [...]
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Ellen White
ST 11/01/83
p. 14, col. 1, BY 327

1883

Isus a luat asupra Sa natura omului ca să dea un exemplu
pentru omenire, un exemplu complet, desăvârşit […] natura
noastră căzută trebuie să fie curăţită.
Ellen White
ST 12/04/83
p. 169, col.2, BY 342

Deoarece Fiul lui Dumnezeu S-a unit cu slăbiciunea neamului
omenesc [...]

1884

Editorial – anunţând o nouă ediţie a cărţii The Atonement de J.H. Waggoner
RH 16/12/84
p. 792, col. 1

În [ispăşire] este cuprinsă „taina” centrală a Evangheliei,
„Dumnezeu manifestat în carne,” o fiinţă divină purtând natura seminţei lui Avraam […]
Ellen White
ST 15/01/85
p. 33, col. 3, BV 480

1885

[…] El a binevoit să ia asupra Sa slăbiciunile şi neputinţele
naturii umane […]
Ellen White
ST 29/10/85
p. 642, col. 1, BV 506

El Şi-a părăsit tronul din curţile cereşti, S-a dezbrăcat de haina
Sa împărătească, a îmbrăcat natura Sa divină cu natura umană
şi a venit în lumea noastră vestejită şi deteriorată de blestem,
pentru a se coborî la nivelul oamenilor.
Ellen White
RH 10/02/85
p. 81, col. 3, BV 505

El a fost făcut asemenea fraţilor Săi, cu aceleaşi susceptibilităţi mintale şi fizice.
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Ellen White
RH 25/05/86
p. 1, col.2, BV 45

1886

Hristos S-a umilit până acolo încât a luat asupra Sa natura
noastră […] ca să […] poată deveni mijlocul prin care omul
căzut să fie salvat.
Ellen White
Ms. 16, 1886
p. 2

Hristos cuprinde rasa umană căzută cu braţul Său omenesc
întins, în timp ce cu braţul Său divin prinde tronul Dumnezeului Atotputernic, unind în acest fel pământul cu cerul şi omul
căzut, finit, cu Dumnezeul infinit.

Ellen White
RH 4/01/87
p. 2, col. 1, BV 104

1887

[…] I-a fost atât de milă de neamul omenesc căzut încât Şi-a
dezbrăcat hainele împărăteşti, a părăsit curţile împărăteşti din
ceruri şi a venit în această lume a degradării şi a păcatului,
luând asupra Sa chipul omului […]
Ellen White
RH 15/03/87
p. 1, col. 3, BV 119

[Hristos] a văzut că omul a devenit atât de slăbit datorită neascultării încât nu avea nici înţelepciunea, nici puterea necesară
de a-l înfrunta pe şiretul vrăjmaş; iată de ce Fiul lui Dumnezeu
ia asupra Sa natura omului […]
Ellen White
RH 5/07/87
p. 1, col. 3, BV 151 (Un comentariu interesant despre boală)

El ar fi putut face ca natura Sa umană să reziste ravagiilor
bolii, turnând din natura Sa divină în cea umană, vitalitate
şi vigoare nepieritoare. Dar El S-a umilit luând asupra Sa
natura omului. (Înainte de cădere, Adam nu a fost afectat de
nicio influenţă a bolii.)
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Ellen White
ST 24/11/87
p. 706, col. 1, BV 165

El a luat asupra Sa natura noastră pentru a putea cunoaşte
încercările şi durerile noastre, şi având cunoştinţă despre toate
experienţele noastre, El şade înaintea Tatălui ca Mediator şi
Mijlocitor.
Ellen White
RH 17/07/88
p. 450, col. 1, BV 230

1888

El S-a dezbrăcat de hainele Sale împărăteşti, Şi-a înveşmântat
divinitatea în umanitate, a coborât de pe tronul împărătesc ca
să poată ajunge până la cele mai de jos adâncimi ale durerii şi
ispitei, să ridice naturile noastre căzute şi să ne facă pe noi
în stare să biruim. [...]
Ellen White
RH 28/08/88
p. 545, col. 2, BV 241

El Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate. [...] El a coborât
până la cele mai de jos adâncimi ale durerii şi degradării umane
ca să-l poată ridica pe omul căzut într-o stare de bucurie şi
curăţie.
Ellen White
RH 11/12/88
p. 1, col. 1, BV 263

Cel care era una cu Tatăl a lăsat tronul Său glorios din ceruri şi
Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate, aplecându-Se astfel
la nivelul capacităţilor slabe ale omului. [...] Cel mai mare dar
pe care cerul îl putea dărui a fost oferit pentru răscumpărarea
neamului omenesc căzut.
Ellen White
RH 11/06/89
p. 369, col. 1, 2, BV 308

1889

Hristos a preluat natura umană pentru a Se putea coborî la
nivelul neamului omenesc. El a venit şi a lucrat în chip de om
pentru a salva rasa umană căzută.

| 65

66 |

1852–1894 ● Perioada dinaintea scrisorii Baker

Ellen White
ST 8/07/89
p. 402, col. 1, BV 301

El a venit ca un om al durerii spre a purta neputinţele neamului
omenesc.
Ellen White
ST 29/07/89
p. 450, col. 2, BV 307

Hristos este scara pe care a văzut-o Iacov. El este legătura care
uneşte pământul cu cerul şi conectează omul finit cu Dumnezeul infinit. Această scară ajunge de la cea mai joasă degradare a
pământului şi a neamului omenesc până la înălţimea cerurilor
[…] [Hristos] a venit în această lume ca să poată înţelege toate
nevoile omenirii căzute.
Ellen White
ST 23/09/89
p. 577, col. 3, BV 322
p. 578, col. 1, BV 323

[…] Divinul Fiu al lui Dumnezeu, care […] a coborât din cer şi
a preluat natura lor căzută […] El a luat asupra Sa natura
noastră pentru a putea ajunge la om în condiţia sa căzută […]
El a venit […] ca să unească rasa umană căzută cu Sine […]
Ellen White
ST 30/09/89
p. 594, col. 1, BV 325

El a fost făcut copil pentru a putea înţelege ispitele copilăriei
şi să-i cunoască slăbiciunile […]
Ellen White
RH 1/10/89
p. 609, col. 3, BV 335

Un înger nu ar fi ştiut cum să simpatizeze cu omul căzut, dar
[…] Isus poate fi atins de toate neputinţele noastre.
Ellen White
RH 24/12/89
p. 801, col. 2, BV 351

Isus Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate ca să poată
experimenta tot ceea ce are legătură cu viaţa oamenilor.
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R.A. Underwood, preşedinte de Uniune
RH 24/09/89
p. 1, col. 1

Înainte ca Hristos că poată deveni un mijlocitor desăvârşit, El
trebuia să ia asupra Sa natura omului şi să fie supus tuturor
slăbiciunilor şi ispitelor omeneşti, moştenitorul cărora a devenit omul căzut […] Îngerii, sau alte fiinţe care niciodată nu
au avut de-a face cu natura omului căzut, nu ar fi fost potriviţi
pentru o asemenea poziţie.
Ellen White
RH 18/02/90
p. 97, col. 1, BV 367

1890

Noi nu ne putem imagina umilinţa pe care a îndurat-o El prin
faptul că a luat asupra Sa natura noastră. Nu numai că era o
dezonoare să facă parte din neamul omenesc […]
Ellen White
RH 10/06/90
p. 353, col. 2, BV 401

[…] Tatăl ceresc L-a trimis pe Fiul Său ca să preia natura
umană pentru a ridica rasa umană căzută […]
Ellen White
ST 28/07/90
p. 429, col. 1, BV 399

Cu braţul Său omenesc, El a coborât până la cele mai mari
adâncimi ale durerii umane pentru a putea ridica omul căzut
[…] Prin faptul că a preluat natura umană, El a înălţat neamul
omenesc căzut înaintea lui Dumnezeu […]
E.J. Waggoner, editor la The Signs of the Times
Hristos şi neprihănirea Sa (mai târziu Hristos, neprihănirea noastră) 1890
pp. 26, 27, 28, 30

[…] trebuie ca El să fi fost făcut asemenea omului păcătos deoarece El a venit să-l răscumpere pe omul păcătos […] În plus,
faptul că Hristos a luat asupra Sa carnea, nu a unei fiinţe fără
păcat, ci a omului păcătos, şi anume, că însăşi carnea pe care
El a preluat-o a avut toate slăbiciunile şi tendinţele păcătoase la
care este supusă natura umană căzută, este dovedit de declaraţia
potrivit căreia El „a fost născut conform cărnii din sămânţa lui
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David.” […] de fapt luând asupra Sa natura păcătoasă […] suferind
tot ce a moştenit carnea păcătoasă, El ştie totul despre aceasta.
Ellen White
RH 10/02/91
p. 82, col. 1, BV 465

1891

[…] Isus […] a unit lumea căzută cu cerul, a legat omul finit cu
Dumnezeul infinit; prin intermediul scării tainice – Hristos
– fiecare om pierdut poate obţine cerul.
Ellen White
RH 21/07/91
p. 450, col. 1, BV 506

El S-a umilit pentru a Se putea coborî la nivelul oamenilor.
Ellen White
ST 13/04/91
p. 117, col. 2, BV 451

[…] Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul omului
căzut.
Ellen White
RH 28/04/91
p. 257, col. 2, BV 483

[…] În natura Sa umană, El a cunoscut toate dificultăţile care
asaltează neamul omenesc.
Ellen White
ST 18/05/91
p. 157, col. 1, BV 434

Isus a părăsit slava cerească, S-a dezbrăcat de hainele Sale
împărăteşti şi Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate ca să
poată ridica omul căzut […] Isus Şi-a consacrat de bunăvoie
toată puterea şi măreţia, cauzei neamului omenesc căzut […]
desăvârşirea caracterului îi este oferită omului căzut […]
Ellen White
ST 15/06/91
p. 189, col. 2, BV 438

Încă de la început Hristos a fost una cu Tatăl; deşi El împărtăşea slava Tatălui, a binevoit să devină Înlocuitorul şi Garantul
omului căzut.
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Ellen White
ST 24/08/91
p. 269, col. 3, BV 444

[Isus] este „Mijlocitorul” între Dumnezeul cel Sfânt şi natura
noastră umană păcătoasă – Cel care „Îşi pune mâna peste
amândoi.”
Ellen White
Ms. 7, 1891
p.1

Aşa cum a trăit Isus în natura omenească, la fel Îşi doreşte
Dumnezeu să trăiască şi urmaşii Lui.
E.J. Waggoner
GCB 1891
p. 156, col. 1

[…] [Isus] a fost făcut în toate lucrurile asemenea celor pe care
a venit să îi mântuiască.
E.J. Waggoner
GCB 1891
p. 156, col. 2

În toate lucrurile El este făcut asemenea fraţilor Săi […]
E.J. Waggoner
GCB 1891
p. 187, col. 2

Dar ceea ce Legea nu a putut să facă, a venit Isus să facă în
asemănarea cărnii păcătoase.
E.J. Waggoner
GCB 1891
p. 187, col. 2

[…] prin viaţa sa El a arătat că păcatul este condamnat în carne
şi că El l-a nimicit, căci în El, trupul păcatului este nimicit […]
E.J. Waggoner
GCB 1891
p. 187, col. 2

El a luat această natură păcătoasă – a luat-o asupra Sa – pentru
ca noi să putem fi eliberaţi de ea.
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E.J. Waggoner
GCB 1891
p. 245, col. 2

Dumnezeu L-a trimis pe propriul Său Fiu în asemănarea cărnii
păcătoase, şi pentru păcat, pentru ca El să poată condamna
păcatul în carne.

1892
Ellen White
RH 1/03/92
p. 130, col. 1, BV 548

Însă mulţi spun că Isus nu a fost ca noi, că El nu a fost aşa cum
suntem noi în lume şi că a fost de origine divină, iar noi nu
putem birui aşa cum El a biruit. Dar Pavel spune: „Într-adevăr, nu a luat asupra Lui natura îngerilor, ci a luat asupra Lui
sămânţa lui Avraam. De aceea în toate I se cuvenea a fi făcut
asemenea fraţilor Săi […]
Ellen White
ST 18/04/92
p. 374, col. 3, BV 481

[…] cu braţul Său omenesc Hristos cuprinde rasa umană căzută, iar cu braţul Său divin El prinde tronul Celui infinit […]
Ellen White
ST 25/04/92
p. 391, col. 1, BV 484

[…] El a binevoit să ia hainele naturii umane pentru a deveni
una cu rasa umană căzută.
Ellen White
ST 8/08/92
p. 616, col. 2, BV 504

[…] El a preluat asemănarea cărnii păcătoase.
Ellen White
RH 27/09/92
p. 610, col. 1, BV 600

[…] El a venit în haina naturii noastre umane […]
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Ellen White
RH 1/11/92
p. 673, col. 3

Răscumpărătorul lumii Şi-a înveşmântat natura divină în
natura umană, aşa încât să poată ajunge în legătură directă
cu oamenii, deoarece a fost nevoie de natura divină şi de cea
umană, pentru a aduce în lume mântuirea care îi era necesară
omului căzut.
Ellen White
ST 21/11/92
p. 39, col. 1, BV 526

[…] El a avut toată puterea pasiunii naturii umane […]
G.E. Fifield
ST 25/07/92
p. 582, col. 1, BV 500

[…] de fapt, natura divină a luat asupra sa natura umană, cu
toată slăbiciunea şi oboseala ei, cu toate pasiunile, dorinţele,
poftele şi ispitele ei.

1893
Ellen White
ST 20/02/93
p. 246, col. 3, BV 23
p. 247, col. 1, BV 24

[…] El a trebuit să ia asupra Sa natura noastră […] El a luat
asupra Sa natura omului […] El a luat chip de rob, făcându-Se
asemenea cărnii păcătoase […] fără păcat şi glorificat prin
natura Sa, Fiul lui Dumnezeu a îmbrăcat hainele naturii umane
pentru a deveni una cu rasa căzută. Cuvântul cel veşnic a
binevoit să devină carne.
Ellen White
Ms. 1, 1893
p. 8

Isus a venit în asemănarea cărnii păcătoase, iar printr-o viaţă
curată şi sfântă, El a condamnat păcatul în carne.
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Ellen White
Ms. 93, 1893
p. 3

[Hristos] S-a umilit luând natura omului în starea ei căzută,
dar El nu a luat şi pata păcatului […]
Ellen White
Ms. 94, 1893
p. 2

Natura Sa umană a fost creată; aceasta nu avea nici măcar
puteri îngereşti. A fost umană, identică cu a noastră […] El a
avut un trup omenesc şi o minte omenească. El a fost oase din
oasele noastre şi carne din carnea noastră.
S.N. Haskell
GCB 1893
p. 214, col. 1

[…] El a luat asupra Sa natura noastră păcătoasă, dar a fost
fără păcat.
A.T. Jones, editor la The Signs of the Times, editor la Review and Herald
GCB 1893
p. 207

Acea haină a fost ţesută în Isus, în aceeaşi carne pe care tu şi
cu mine o avem, fiindcă El S-a făcut părtaş aceleaşi cărni şi
sânge pe care le avem şi noi.
A.T. Jones
GCB 1893
p. 301, col. 1

[…] în carnea noastră – El a avut carnea mea; El a avut carnea
ta […]
A.T. Jones
GCB 1893
p. 412, col. 2

[…] Domnul Isus Hristos, care a venit şi a stat unde stau şi eu,
în carnea în care locuiesc şi eu […]
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R.A. Underwood
GCB 1893
p. 140, coloanele 1, 2

(Citând-o pe Ellen White, cu evidenţierea unor idei) Hristos a
luat natura umană cu toate slăbiciunile ei […] El a preluat natura umană, purtând neputinţele şi degenerarea rasei umane.
Ellen White
ST 16/04/94
p. 372, col. 1, 2, BV 109

El a renunţat la coroana Sa şi la veşmântul Său împărătesc,
Şi-a îmbrăcat divinitatea în natura umană, pentru a putea
veni în contact cu neamul omenesc […] El nu a venit în lumea
noastră ca un înger de mărire, ci ca un om. El a fost făcut în
asemănarea cărnii păcătoase şi a condamnat păcatul în carne.
Cu braţul Său uman El a cuprins rasa umană, iar cu braţul Său
divin a prins tronul Celui infinit, unind pe om cu Dumnezeu
şi pământul cu cerul.
Ellen White
RH 24/04/94
p. 257, col. 2, BV 141

[…] slăbiciunile umane, nevoile umane au fost asupra Lui.
Ellen White
YI 23/08/94
p. 268, col. 2

Fie ca cei mici să aibă în minte că Isus, când era copil, a luat
asupra Sa natura umană şi a fost făcut în asemănarea cărnii
păcătoase, fiind ispitit aşa cum sunt ispitiţi toţi copiii.
Ellen White
RH 16/10/94
p. 641, col. 3, BV 193

El […] a legat omul păcătos cu propria sa natură divină […]
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The Australian Bible Echo
Bible Echo a fost o revistă periodică iniţiată de Stephen Haskell şi J.O.
Corliss ca ajutor pentru lucrarea de predicare în Australia a soliei Advente. Pe
2 noiembrie 1885, ei au publicat o ediţie experimentală prin care au încercat
să estimeze şansele de succes. Aparent mulţumiţi, ei au început să publice
această revistă lunar, începând cu luna ianuarie a anului 1886. În cele din
urmă, revista a început să se tipărească bilunar, iar apoi săptămânal. Între
timp, numele ei s-a schimbat din Bible Echo în Bible Echo and Signs of the
Times, şi într-un final The Australasian Signs of the Times.
Întrucât se pare că unii cititori ai acestei lucrări îşi doresc să studieze separat citatele din Bible Echo, percepând revista ca parte integrantă a
mediului în care a trăit şi a lucrat W.L.H. Baker, acestea sunt prezentate în
această secţiune, separat de celelalte citate. Să ne reamintim că Ellen White
a fost în Australia în perioada anilor 1891—1900.
Ellen White
BE 8/87
p. 114, col. 1

1887

El, care nu a socotit a fi tâlhărie faptul de a fi egal cu Dumnezeu,
după ce a venit pe pământ, purtând suferinţele noastre şi
natura noastră îndurerată.
Episcopul Simpson, prelegeri despre predicare de la Yale (citat)
BE 12/87
p. 179, col. 2, 3

Romaniştii au încercat să îndepărteze natura umană a lui
Hristos de a noastră cât de mult posibil, şi prin urmare au
dezvoltat doctrina concepţiei imaculate a Mariei. Dar nu așa
ne prezintă Scripturile. Ele arată că Isus, în ce priveşte latura
Sa umană, a fost descendentul unor strămoşi care nu au fost
cu nimic mai presus decât ceilalţi oameni; că printre aceşti
strămoşi se aflau cei care s-au făcut vinovaţi de toate viciile şi
infracţiunile posibile neamului omenesc; că sângele care a curs
prin venele Sale, când era în natură umană, venise de secole
prin cei mai josnici dintre cei mai josnici. Totuşi, El a preluat

1886–1904 ● Secţiune specială: The Australian Bible Echo

această natură umană; prezenţa Lui a făcut-o şi a păstrat-o
curată şi sfântă.
Ellen White
BE 15/01/89
p. 17, col. 2

1889

Dumnezeul Universului a dat în mâinile Fiului Său cazurile
noastre pentru a fi judecate, Cel care cunoaşte neputinţele
noastre […] El a luat asupra Sa natura noastră […]
S.H. Haskell
BE 15/03/89
p. 89, col. 1

Hristos a venit prima dată, îmbrăcat cu natură umană, neluând
asupra Sa natura îngerilor, ci sămânţa lui Avraam, pentru a
putea fi făcut asemenea noastră şi să fie supus ispitei, durerii
şi morţii, ca prin legătura Sa cu neamul omenesc să poată
simpatiza cu creaturile Sale căzute. (Citat Evrei 2:16–18)
Ellen White
BE 15/04/89
p. 113, col. 3

[Hristos] S-a dezbrăcat de hainele sale împărăteşti, Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate şi a părăsit tronul împărătesc
ca să poată coborî până în cele mai de jos adâncimi ale durerii
umane şi ale ispitei, să ridice natura noastră căzută şi să facă
posibil pentru noi să devenim biruitori, fii ai lui Dumnezeu,
moştenitori ai împărăţiei veşnice.
Editorial (G.C. Tenney, ed.)
BE 15/05/89
p. 152, col. 1

Foarte puţini dintre noi conştientizează cât de mult natura
divină s-a apropiat de om în persoana lui Isus din Nazaret. La
drept vorbind, este imposibil pentru noi să concepem chiar
şi infinita bunăvoinţă care a fost necesară pentru ca Fiul
lui Dumnezeu, partenerul Tatălui, să trebuiască să apară în
carnea muritoare şi să ia parte la experienţele omeneşti, cu
toate încercările şi slăbiciunile lor. Cât de desăvârşit a fost
realizat acest lucru, este exprimat de către apostolul Pavel în
Evrei 2:17: „De aceea în toate I se cuvenea a fi făcut asemenea
fraţilor Săi.”
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Doar în acest fel El ar fi putut simţi puterea ispitelor. Nu avem
nici un motiv să credem că ispitele la care este supus neamul
omenesc ar impresiona în vreun fel Dumnezeirea. Ci, „în toate
lucrurile a fost ispitit ca noi:” în consecinţă El trebuie să fi
fost părtaş naturii noastre. Dacă cineva consideră că această
exprimare este prea dură, să citească versetul 16 din Evrei 2:
„Fiindcă, într-adevăr, nu a luat asupra Lui natura îngerilor,
ci a luat asupra Lui sămânţa lui Avraam.” Ştim că El a fost
supus ispitelor pentru că s-a spus despre El: „Fiindcă, în aceea
că El Însuşi a suferit, fiind ispitit, este în stare să ajute pe cei
ispitiţi.” Ispitele au avut putere asupra lui Isus. Sub efectul
lor a suferit El, împotriva lor s-a luptat şi pe ele le-a biruit.
Există foarte puţină compasiune la simplul gând că Isus s-a
confruntat cu ispitele noastre, în capacitatea şi natura Sa
divină. Ele ar fi doar un puf de păpădie împotriva unui munte.
În acest sens „Dumnezeu nu poate fi ispitit.”
Dar când ne gândim la Mântuitorul nostru în starea Sa umilă,
„mai prejos decât îngerii,” întâmpinând cu succes atacurile lui
Satana şi răutatea oamenilor, şi luptându-Se cu slăbiciunea
înnăscută; şi când privim la propriile noastre greşeli şi adesea
la lipsa noastră de succes, ne întrebăm cum a îndurat El „o
astfel de împotrivire a păcătoşilor faţă de El?” […] Viaţa Sa fără
cusur în acele circumstanţe devine o permanentă mustrare a
păcatelor noastre precum şi o încurajare pentru slăbiciunea
noastră. (Sublinierea îmi aparţine.)
Editorial (G.C. Tenney, ed.)
BE 3/06/89
p. 168, col. 1

[Hristos] S-a rugat pentru noi, ca acelaşi har care I-a întărit
inima şi L-a ajutat în slăbiciunile Sale să ne fie oferit şi nouă […]
Răscumpărarea […] devine o necesitate prin mila Sa iubitoare,
asocierea Sa cu durerea şi slăbiciunea umană […] (Sublinierea
îmi aparţine.)
D. Lacy
BE 1/04/90
p. 99, col. 3

1890

(După ce a citat Evrei 2:9, 14, 15) […] El […] a fost într-adevăr părtaş
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cărnii şi sângelui asemenea nouă. De ce? Pentru ca El să cunoască
personal şi să fie atins de simțământul slăbiciunilor noastre.
Editorial
BE 1/12/91
p. 361, col. 1

El S-a legat de neamul omenesc, luând natura noastră şi devenind unul de-al nostru […] ceea ce prezintă importanţă pentru
neamul omenesc şi ceea ce acesta poate aprecia este faptul că
El a fost părtaş naturii oamenilor, intereselor, bucuriilor şi
durerilor lor.
Stephen Haskell
BE 15/02/92
p. 56, col. 3

Făcându-Se părtaş naturii noastre, braţul Său omenesc cuprinde rasa umană căzută.
A.W. Semmens, profesor la Melbourne School, secretarul Conferinţei Australasia
BE 15/05/92
p. 148, col. 3

El a luat asupra Sa carnea păcătoasă pentru a suferi şi muri
pentru omul vinovat.
Editorial
BE 15/08/92
p. 248, col. 2

[…] El a trecut prin toate încercările şi slăbiciunile noastre.
Ellen White
BE 1/09/92
p. 258, col. 2.

Hristos Şi-a arătat dragostea faţă de omul căzut, părăsind
fericirea cerului, dragostea şi omagiul îngerilor, pentru a veni
în această lume şi a ajunge în legătură cu omul în condiţia
sa căzută.
Ellen White
BE 15/09/92
p. 274, col. 3.

[…] El a luat asupra Sa natura omului şi a fost făcut „în asemănarea cărnii păcătoase” şi S-a făcut păcat pentru noi „ca noi să
fim făcuţi dreptatea (n.tr. neprihănirea) lui Dumnezeu în El.”

| 77

78 |

1886–1904 ● Secţiune specială: The Australian Bible Echo

Ellen White
BE 1/11/92
p. 322, col. 2

Mulţi spun că Isus nu a fost asemenea nouă, că El nu a fost
ca noi în această lume, că El a fost divin şi că de aceea noi
nu putem să biruim aşa cum a biruit El. Dar acest lucru nu
este adevărat. „Fiindcă, într-adevăr, nu a luat asupra Lui
natura îngerilor, ci a luat asupra Lui sămânţa lui Avraam.”
[…] El a luat asupra Sa natura noastră.
Ellen White
BE 15/11/92
p. 338, col. 1

Marea lucrare de mântuire putea fi realizată de Răscumpărătorul nostru doar luând locul omului căzut. Când Adam a fost
asaltat de ispititorul, nu era atins de niciun efect al păcatului, ci
el era înconjurat de slava Edenului. Dar nu a fost aşa cu Isus,
căci, purtând neputinţele omenirii degenerate, El s-a dus în
pustie pentru a-l înfrunta pe vrăjmaşul cel puternic […]
Ellen White (folosind cuvintele Bibliei ca fiind ale ei)
BE 15/12/92
p. 370, col. 1

[…] El Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate, S-a făcut
pe Sine Însuşi lipsit de importanţă, a luat asupra Sa chip de
rob şi a fost făcut în asemănarea cărnii păcătoase. Fiindcă,
într-adevăr, nu a luat asupra Lui natura îngerilor, ci a luat
asupra Lui sămânţa lui Avraam.

Ellen White
BE 1/08/93
p. 242, col. 2

1893

[…] El a trebui să ia asupra Sa natura noastră […] El […] a fost
făcut în asemănarea cărnii păcătoase […] fără păcat şi înălţat
prin natură, Fiul lui Dumnezeu a binevoit să îmbrace hainele
neamului omenesc, pentru a Se face una cu rasa umană căzută.
(Editorialul de pe prima pagină)
BE 22/11/93
Coloanele 2 şi 3

Când Hristos a venit pe pământ, El a luat natura omului. El
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„a fost născut conform cărnii din sămânţa lui David.” Romani
1:3. Despre propria sa natură, David spune: „Iată, am fost
format în nelegiuire; şi în păcat m-a conceput mama mea.”
Psalmii 51:5. Ioan ne spune că Hristos, Cuvântul, a fost „făcut
carne” (Ioan 1:14) şi Pavel ne spune că El a fost făcut „în
asemănarea cărnii păcătoase. Romani 8:3.
Natura pe care a preluat-o Hristos şi slăbiciunile pe care le-a
luat atunci când a venit pe acest pământ pentru a recupera
ceea ce Satana a obţinut la căderea omului, sunt prezentate
astfel de apostol:
„Fiindcă, într-adevăr, nu a luat asupra Lui natura îngerilor, ci
a luat asupra Lui sămânţa lui Avraam. De aceea în toate I se
cuvenea a fi făcut asemenea fraţilor Săi, ca să fie Mare Preot
milos şi credincios în cele privitoare la Dumnezeu, pentru a
face împăcare pentru păcatele poporului.”
Aşadar, Scripturile declară atât de clar, pe cât pot cuvintele
exprima, că atunci când Hristos a venit pe acest pământ, El
a luat natura păcătoasă a omului căzut. „În toate I se cuvenea
a fi făcut asemenea fraţilor Săi.” El „în toate a fost ispitit asemenea nouă, totuşi fără păcat.” Evrei 4:15. Făcând aceasta,
El S-a pus în locul omului […]
Luând natura umană, Hristos nu a devenit un păcătos. „El a
preluat natura umană, purtând neputinţele şi degradarea
rasei umane.” „El a luat natura omului, capabil să cedeze
ispitei.” El „a luat natura umană cu toate slăbiciunile ei.”
(Toate sublinierile aparţin editorului.)
(Editorialul de pe prima pagină)
BE 1/12/93
Coloana 1

El a venit în „asemănarea cărnii păcătoase”. În toate lucrurile
El a fost „făcut asemenea fraţilor Săi”. El a fost ispitit în toate
lucrurile „asemenea nouă”. El a luat natura umană, cu toate
slăbiciunile şi susceptibilităţile ei.
(Editorialul de pe prima pagină)
BE 8/12/93
Coloana 2

El a luat natura umană cu toate susceptibilităţile ei.
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Editorial
BE 19/11/94
p. 354, col. 2

1894

(După ce a citat Romani 8:3–4) […] Hristos a venit pe pământ
în chipul omului păcătos […]
Ellen White
BE 19/11/94
p. 355, col. 3

[Scara lui Iacov] este o reprezentare a lui Hristos. El vine pe
pământ şi Se coboară la oameni acolo unde se află ei; prin
meritele Sale El uneşte omul neputincios cu Dumnezeul infinit;
prin jertfa Sa, El atrage rasa umană căzută la Sine […]

Ellen White
BE 22/04/95
p. 123, col. 1

1895

Isus a fost una cu Tatăl şi a făcut cunoscută desăvârşirea lui
Dumnezeu; şi cu toate acestea, El a venit în această lume în
asemănarea cărnii păcătoase […]
W.W. Prescott
BE 9/12/95
p. 380 col. 2

Dar cine a păzit poruncile? Isus Hristos. Şi cine poate face
din nou acest lucru, chiar şi în carne păcătoasă? Isus Hristos.

1896
W.W. Prescott
BE 6/01/96 şi 13/01/96
(Nu vom reproduce aici predica ţinută de Prescott duminică seara, pe 31
octombrie 1895, la întâlnirea de tabără de la Armadale şi care a fost publicată
ulterior. Ea conţinea douăzeci şi cinci de declaraţii cu privire la Hristos care
a venit pe pământ în natura omului căzut şi două declaraţii despre Hristos
care nu a venit pe pământ în natura lui Adam cel necăzut. Pentru predică şi
comentariile lui Ellen White despre ea, vezi p. 113 şi următoarele. Menţionăm
cu interes că Ellen White a publicat, o lună mai târziu, propriul ei punct de
vedere faţă de poziţia lui Prescott. Vezi mai jos.)
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Ellen White
BE 24/02/96
p. 1, col. 2

[Hristos] S-a identificat cu neamul omenesc căzut. Slăbiciunea
lor a fost slăbiciunea Lui. Nevoia lor a fost nevoia Lui […] Fiul
lui Dumnezeu, având natură umană, a trăit în lumea noastră
ca un om. El a trecut pe acolo pe unde omul trebuie să treacă.
(Editorialul de pe prima pagină)
BE 27/04/96
p. 1, col. 3

[Hristos] a trăit viaţa lui Dumnezeu în carnea păcătoasă pentru
ca păcătosul să o poată trăi cum a trăit-o El în carnea păcătoasă.
(Editorialul de pe prima pagină)
BE 20/07/96
p. 1, col. 3

Dar aceasta ar însemna o viaţă de durere şi ispite într-o carne
păcătoasă […] [pentru] a trece prin fiecare durere şi ispită a
cărnii păcătoase […]
A.T. Jones
BE 30/11/96
p. 370, col. 3

Nu uitaţi că taina lui Dumnezeu nu este Dumnezeu manifestat în carnea fără păcat, ci Dumnezeu manifestat în carnea
păcătoasă. Nu ar putea exista niciodată vreo taină legată de
manifestarea lui Dumnezeu în carnea fără păcat, în cineva care
n-a avut niciun fel de contact cu păcatul. Este suficient de clar.
Dar faptul că El se poate manifesta în carnea încărcată de păcat
şi de tendinţele spre păcat, aşa cum este a noastră – aceasta
este o taină. (Sublinierea îi aparţine lui A.T. Jones)
(Această expresie surprinzătoare, carnea încărcată de păcat, pe care
Jones a folosit-o de patru ori în acest articol, poate fi văzută ca un exemplu
al motivului pentru care Ellen White a simţit că este necesar să-l avertizeze
pe Jones despre faptul că poate crea impresii greşite, folosind un limbaj
inadecvat [în privinţa altui subiect tratat de el — îndreptăţirea]. S-ar părea
că Jones a avut tendinţa de a exagera în exprimarea sa.) [1]
[1] Vezi SA vol.1, pagina 377
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Editorial
BE 8/02/97
p. 42, col. 1

1897

Prin urmare, El S-a identificat cu rasa căzută, păcătoasă […]
(Editorialul de pe prima pagină)
BE 22/03/97
col. 1

[…] Hristos […] a fost umilit luând forma cărnii umane. […]
Ellen White
BE 5/04/97
p. 106, col. 2

Înveşmântat în hainele omenirii, Fiul lui Dumnezeu S-a coborât la nivelul celor pe care El a vrut să-i mântuiască. În
El nu s-a găsit nici vicleşug, nici păcătoşenie; cu toate că El a
fost din totdeauna curat şi fără pată, totuşi El a luat asupra Sa
natura noastră păcătoasă.
Ellen White
BE 2/08/97
p. 1, col. 3

El a luat natura umană. El a devenit carne, exact la fel ca
noi […] El S-a confruntat cu toate ispitele care ar putea asalta
neamul omenesc şi le-a biruit […] Dacă nu ar fi fost om pe
deplin, El nu ar fi putut fi Înlocuitorul nostru […]
În calitate de copii ai primului Adam, noi suntem părtaşi naturii muritoare a lui Adam.

1898
W.W. Prescott
BE 2/05/98
p. 138, col. 2 .

[…] A fost necesar […] ca Cuvântul să trebuiască să fie făcut
carne, şi nu doar să trebuiască să fie făcut carne, ci să trebuiască
să poarte aceeaşi carne. Şi astfel, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul
Său „în asemănarea cărnii păcătoase […]”
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1899
Editorial
BE 15/05/99
p. 162, col. 3

Omul trebuia cunoscut în slăbiciunea lui, iar Hristos a luat
acea slăbiciune pentru a-l cunoaşte pe om. Viaţa lui Dumnezeu
trebuia dezvăluită omului, dar acest lucru trebuia făcut de către
o fiinţă supusă tuturor slăbiciunilor şi durerilor omeneşti.
A.T. Jones
BE 10/07/99
p. 227, col. 3

Ca Fiu al omului, El a fost supus slăbiciunilor cu care se confruntă rasa umană ca urmare a degenerării, individuale şi
ereditare, a generaţiilor consecutive de făcători de rele.

1900
S. McCullagh, primul secretar al Conferinţei Australasia
BE 15/01/1900
p. 43, col. 1

Faptul de a fi coborât de la tronul slavei pe care îl deţinea împreună cu Tatăl înainte de crearea lumii, pentru a lua asupra Sa
asemănarea cărnii păcătoase, a însemnat că omenirea trebuia
cunoscută în starea ei cea mai de jos […]
Ellen White
BE 21/05/1900
p. 330, col. 2

El Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate ca să poată purta
toate neputinţele şi să suporte toate ispitele neamului omenesc.
Editorial
BE 30/07/1900
p. 496, col. 1

Singurele condiţii pe baza cărora acest dar putea fi oferit cu
adevărat au fost, mai întâi, renunţarea la tot ceea ce avea El; în
al doilea rând, coborârea la nivelul de „carne păcătoasă”; şi în
al treilea rând, unirea Sa cu natura umană […] El a fost făcut
în asemănarea „cărnii păcătoase”.
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Ellen White
BE 3/09/1900
p. 571, col. 1

Isus a venit în lumea aceasta ca o fiinţă umană pentru a putea
cunoaşte mai bine pe oameni şi a veni mai aproape de ei în
nevoile lor […]
Adam a fost ispitit de către vrăjmaş şi a căzut. Nu păcatul
din el l-a constrâns să cedeze, fiindcă Dumnezeu l-a făcut
după chipul Său – curat şi drept. El a fost tot la fel de perfect
precum îngerii dinaintea tronului. Nu exista în el niciun prin
cipiu corupt, nicio tendinţă spre rău, dar când Hristos a venit
să întâmpine ispitele lui Satana, El avea „asemănarea cărnii
păcătoase”.
Ellen White
AR 1/06/1900 (Australasian Record)
p. 33, col. 2

Când păcatul lui Adam a cufundat rasa umană într-o disperare
fără perspective, Dumnezeu S-ar fi putut debarasa de fiinţele
umane […] Dar El nu a făcut acest lucru. În loc să-i izgonească
din prezenţa Sa, El S-a apropiat şi mai mult de neamul omenesc căzut. El L-a dat pe Fiul Său ca să devină os din oasele
noastre şi carne din carnea noastră […] Prin acest plan, El a
pus pe altarul Său un Mijlocitor îmbrăcat cu natura noastră.
(Studentul care a citit declaraţii ale scriitorilor adventişti cu privire la
faptul că atunci când Adam a păcătuit Dumnezeu S-a retras de la neamul
omenesc, va fi interesat de contrastul dintre acel punct de vedere şi cuvintele
lui Ellen White:
El S-a apropiat şi mai mult de neamul omenesc căzut.
Aceste două puncte de vedere pot fi cu greu reconciliate.) [1]
Editorial
BE 8/10/1900
p. 657, col. 3

Făcând acest lucru, Hristos Şi-a acceptat sarcina în aceleaşi
condiţii şi circumstanţe care însoţesc eforturile omeneşti. El
a venit „în asemănarea cărnii păcătoase.”
[1] Heppenstall, The Man Who Is God, page 121.
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Când Adam a păcătuit, el era în asemănarea lui Dumnezeu şi
nu a avut nicio scuză pentru păcatul său, deoarece Hristos a
venit în asemănarea cărnii dominate de păcat şi în acea carne
El S-a opus răului.

Ellen White
BE 2/02/1903
p. 51, col. 2

1903

[Hristos] a luat natura umană, unind pe cel vinovat cu natura
Sa divină […]
Ellen White
AST 27/04/03
p. 195, col. 1

[Dumnezeu] L-a oferit rasei umane căzute.
Ellen White
AST 25/05/03
p. 247, col. 2

[Hristos] cunoaşte din propria experienţă care sunt slăbiciunile
neamului omenesc […]
Ellen White
AST 8/06/03
p. 271, col. 3

Dar aşezându-Şi mâna asupra leprosului, Isus nu a fost infectat […] Isus, venind să locuiască în trup omenesc, nu Se
întinează.
Ellen White
AST 14/12/03
p. 600, col. 1, 2

Isus a fost făcut asemenea fraţilor Săi. El S-a făcut carne aşa
cum suntem şi noi […]
Hristos este scara pe care a văzut-o Iacov sprijinindu-se pe
pământ […] Dacă scara aceasta nu ar fi atins pământul măcar
cu o singură treaptă, am fi fost pierduţi. Dar Hristos vine la
noi acolo unde suntem. El a luat natura noastră şi a biruit,
pentru ca şi noi, luând natura Lui, să putem birui. Făcut „în
asemănarea cărnii,” El a trăit o viaţă fără păcat.
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E. Hilliard
AST 12/10/03
p. 492, col. 2

[Isus] a luat asupra Sa natura noastră şi a fost supus ispitelor
şi neputinţelor noastre.
E.W. Farnsworth (ed.)
AST 23/11/03
p. 568, col. 2

[…] De atunci încolo, biserica trebuia să privească în urmă la
Mântuitorul care a venit – care a trăit într-o carne păcătoasă […]
Ellen White
AST 14/03/04
p. 127, col. 1

1904

[…] El, care era Conducătorul întregului cer, a pus deoparte
veşmântul Său împărătesc şi coroana Sa împărătească şi, cunoscând starea de neajutorare a neamului omenesc decăzut,
a venit pe pământul acesta, în natura noastră omenească,
pentru ca noi să ne putem uni natura omenească cu natura
Lui dumnezeiască.
G.B. Starr
AST 4/07/04
p. 323, col. 3

Pentru că suntem părtaşi cărnii şi sângelui, şi moştenitori ai
slăbiciunilor ei, El S-a făcut părtaş naturii noastre […]
W.H. Pascoe
AST 4/07/04
p. 324, col. 3

[…] Hristos, pentru a face cunoscută dragostea Tatălui Său, a
luat asupra Sa carnea noastră, a unit omenirea cu divinitatea,
a fost supus tuturor durerilor şi suferinţelor noastre […] „El
Însuşi a luat neputinţele noastre […]”
Ellen White
AST 17/10/04
p. 504, col. 1

Hristos a coborât printre noi, luând asupra Sa natura umană,
pentru ca, astfel, să poată ajunge într-o legătură directă cu
neamul omenesc şi să-l ridice.

XI. 1895–1896 ● Contextul imediat
al scrisorii Baker
Pentru ca scrisoarea Baker să fie văzută cât mai clar posibil în cadrul
stabilirii propriului context imediat, ne vom concentra atenţia în această
secţiune pe perioada celor doi ani: 1895–1896. Aproape de sfârşitul anului
1895 sau la scurt timp după aceea, Ellen White a scris o scrisoare din Australia
către un pastor din Tasmania, W.L.H. Baker, o scrisoare care urma să fie
folosită de alţii, după moartea ei, pentru a schimba poziţia hristologică a
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.
Din rapoarte reiese că această perioadă de douăzeci şi patru de luni,
1895–1896, a constituit un „punct culminant” în discuţiile hristologice din
cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi în mărturia sa către lume.
Tocmai am observat că, în perioada 1895–1896, Australian Bible Echo a
publicat opinia potrivit căreia Hristos a venit pe pământ în natura umană a
omului căzut (carne păcătoasă) în:
•

Două declaraţii ale lui Ellen White;

•

Două editoriale de pe prima pagină;

•

O declaraţie a lui A.T. Jones;

•

O declaraţie a lui W.W. Prescott; (şi)

•

Textul integral al unei predici de-a lui Prescott, în care el a afirmat
acest punct de vedere de douăzeci şi cinci de ori, respingând în schimb
de două ori părerea că Hristos a venit pe pământ în natura umană
a lui Adam înainte de cădere

Între timp, acelaşi subiect a fost tratat pe larg în altă parte. În ianuarie
1895, o declaraţie de-a lui William Covert şi o alta de-a lui de J.H. Durland
au fost publicate în Review and Herald. În februarie, delegaţii bisericii s-au
adunat pentru o sesiune a Conferinţei Generale în tabernacolul de la Battle
Creek, Michigan. Aici au ascultat o serie de mesaje prezentate de W.W. Prescott
pe parcursul cărora el a declarat de cel puţin douăzeci de ori că Hristos a
venit pe pământ în natura căzută (carnea păcătoasă) a omului.
Această convingere a fost împărtăşită şi întărită de către A.T. Jones,
care, într-o serie de prelegeri despre Solia îngerului al treilea, a susţinut
aceeaşi idee nu mai puţin de nouăzeci de ori. (Merită menţionat faptul că
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Jones a folosit mai multe pasaje dintr-o versiune preliminară a cărții lui
Ellen White — încă nepublicată — Hristos Lumina Lumii, pentru a sprijini
declaraţiile sale cu privire la natura lui Hristos.)
Aceste mesaje au fost notate de către stenografi şi au fost publicate în
întregime pentru membrii bisericii în General Conference Bulletin. În următoarele luni ale anului 1895, mai multe declaraţii suplimentare (făcute de
Prescott, Starbuck şi Durland) au fost publicate în Review and Herald şi în
The Signs of the Times.
Ellen White nu putea să vină la sfârşitul anului 1895, când a scris scrisoarea Baker, fără să ştie despre aceste evenimente. Şi când W.W. Prescott a
propovăduit acelaşi mesaj, cu o hotărâre de neclintit, la întâlnirea de tabără
de la Armadale, Australia, în octombrie-noiembrie 1895, însemnările arată
clar că ea s-a bucurat să audă acest mesaj şi şi-a exprimat aprecierea faţă de
acesta în termeni mai presus de orice îndoială. Ea însăşi a exprimat acelaşi
gând în scrisori şi manuscrise de-a lungul anului, precum şi în manuscrisul
pentru Hristos Lumina Lumii, pe care îl pregătea pentru publicare.
În 1896, alături de douăzeci de declaraţii făcute de Ellen White şi mai
multe de J.E. Evans, Stephen Haskell, etc., Review and Herald a publicat o
serie de articole scrise de W.W. Prescott în care el a reafirmat convingerea sa
despre natura umană a lui Isus de cel puţin douăzeci şi cinci de ori.
Deci, mărturia combinată a diferiţilor purtători de cuvânt ai bisericii,
printre care şi Ellen White, în timpul acestei perioade de doi ani (1895–1896),
nu ar fi putut conţine mai puţin de două sute cincizeci de afirmaţii potrivit
cărora Domnul nostru a venit pe acest pământ în natura umană a omului
căzut.
Vorbind în termeni cronologici am putea privi aceşti doi ani, cu accentul
lor puternic pe discuţiile hristologice, ca fiind contextul imediat al scrisorii
Baker. Nu putem afirma cu certitudine cât de mult din această discuţie a
venit în atenţia lui W.L.H. Baker, dar nu ne putem îndoi că marea parte din
aceasta, dacă nu chiar toată, a fost făcută cunoscută lui Ellen White. Şi ar fi
puţin probabil ca Baker să fi ratat totul.
Rapoartele nu indică faptul că, în orice altă perioadă de doi ani din istoria
bisericii nu s-a acordat atât de multă atenţie subiectului despre natura lui Hristos ca în anii 1895–1896, nici nu oferă dovezi că ar fi fost vreo neînţelegere pe
acest subiect. Prin urmare, întrebarea pe care trebuie să o luăm în considerare
acum este dacă accentul pus pe interpretările câtorva rânduri din scrisoarea
Baker reflectă, cu exactitate şi corespunzător, sensul şi unanimitatea acestor
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discuţii hristologice; sau dacă prin utilizarea acestor interpretări ale scrisorii
Baker imaginea a fost de fapt distorsionată, creându-se regretabila impresie
că Ellen White s-a contrazis. Să examinăm dovezile.
Ellen White
RH 5/02/95
p. 81, col. 3, BV 227

1895

El a fost îmbrăcat cu un trup ca al nostru […]
Ellen White
ST 7/03/95
p. 147, col. 1, BV 188

[…] El a venit în această lume în asemănarea cărnii păcătoase […]
Ellen White
ST 11/04/95
p. 227, col. 2, BY 198

[…] Hristos a venit în asemănarea cărnii păcătoase, înveşmântându-Şi divinitatea în umanitate.
Ellen White
ST 16/05/95
p. 292, col. 2, BV 207

El a luat asupra Sa asemănarea cărnii păcătoase şi a fost
făcut în toate lucrurile asemenea fraţilor Săi […]
Ellen White
RH 3/12/95
p. 769, col. 2, BV 313

El a coborât să ia asupra Sa natura umană pentru a putea
ajunge la om acolo unde se afla el.
Ellen White
RH 17/12/95
p. 802, col. 1, BV 318

[…] [El] S-a umilit pentru a putea veni în contact cu omul în
starea sa căzută şi neajutorată […]
Ellen White
Ms. 21, 1895

El a venit ca un prunc neajutorat, având natura umană pe
care o avem şi noi.
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Ellen White
Scrisoarea 55, 1895

Ce ciudat simbol al lui Hristos a fost acela al asemănării
cu şerpii care îi muşcau. Simbolul acesta a fost înălţat pe o
prăjină, iar ei trebuiau să privească la el şi să fie vindecaţi. În
acelaşi fel, Isus a fost făcut în asemănarea cărnii păcătoase.
Ellen White
GCB 1895
p. 338, col. 2

Isus Şi-a asumat natura umană pentru a putea vindeca neamul
omenesc […] făcându-i pe toţi să simtă că identificarea Sa cu
natura şi interesul lor este desăvârşită.
Ellen White
Ms. 21, 1895
p. 3

El a venit ca un prunc neajutorat, având natura umană pe care
o avem şi noi. „După cum copiii sunt părtaşi cărnii şi sângelui,
în acelaşi fel şi El S-a împărtăşit din aceleaşi” […] În natura
Sa umană, El a înţeles toate ispitele care îl asaltează pe om.
Ellen White
Ms. 35, 1895
p. 1

[…] El […] a suferit fiecare fază a încercării şi a ispitei cu care
neamul omenesc este asaltat.
Ellen White
Scrisoarea 0–54–1895
p. 25

Aşadar, Isus a fost făcut în asemănarea cărnii păcătoase.
William Covert
RH 14/01/95
p. 18, col. 1, 2

Având natura omului asupra Sa […] El trebuia să fie asemenea
fraţilor Săi în toate aspectele legate de carne şi de ispită, şi
totuşi să trăiască fără păcat. În carne, El trebuia să fie la fel
de slab ca şi ei […] El trebuia să cunoască puterea păcatului
[…] în carnea păcătoasă […] în carnea păcătoasă […] în carnea
păcătoasă […] slăbiciunea cărnii umane […]
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J.H. Durland
RH 22/01/95
p. 51, col. 1

Prin urmare, Isus a fost din carnea lui David, fiind supus tuturor neputinţelor acelei cărni.
W.W. Prescott, preşedinte de colegiu, preşedinte de Conferinţă,
vice-preşedinte al Conferinţei Generale, redactor la Review and Herald
RH 19/02/95
p.114, col. 3

Apoi [Dumnezeu] L-a propovăduit pe Hristos în carne — o viaţă
— făcându-L cunoscut înaintea oamenilor, exact în aceleaşi
circumstanţe şi în aceeaşi carne în care trăiau şi ei […]
W.W. Prescott
GCB 1895
p. 9, col. 1

[…] întrucât copiii au fost părtaşi cărnii şi sângelui, şi El a fost
deopotrivă părtaş la aceeaşi carne şi același sânge […]
W.W. Prescott
GCB 1895
p. 9, col. 2

[…] Divinitatea S-a manifestat în natura umană, fiind înveşmântată în trup; înveşmântată în carne, carnea noastră […]
Cum a luat asupra Sa acea natură, acea carne şi sânge? A făcut
aceasta prin naştere, fiind născut dintr-o femeie […]
W.W. Prescott
GCB 1895
p. 10, col. 1

[…] Hristos a luat carnea noastră […] atunci când Isus Hristos
a luat asupra Sa natura umană şi S-a născut dintr-o femeie,
umanitatea şi divinitatea erau unite.
W.W. Prescott
GCB 1895
p. 11, col. 1

[…] Isus Hristos a devenit rudă de sânge şi carne — rudă apropiată — cu fiecare dintre noi […] El […] S-a făcut părtaş aceleaşi
cărni şi sânge.
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W.W. Prescott
GCB 1895
p. 24, col. 2

[…] carnea pe care El a luat-o şi în care a trăit este carnea
noastră […] El a luat asupra Sa carnea noastră […]
W.W. Prescott
GCB 1895
p. 25, col. 2

[…] bunăvoinţa lui Isus Hristos de a veni aici şi de a locui în noi!
De a lua asupra Sa carnea noastră, carnea noastră păcătoasă […]
W.W. Prescott
GCB 1895
p. 26, col. 2

[…] acel trup de carne a fost un trup de carne păcătoasă (Romani 8:3) […]
W.W. Prescott
GCB 1895
p. 108, col. 1

[…] Isus Hristos a venit, şi luând asupra Sa natura noastră, carnea
noastră păcătoasă […] El S-a unit pe Sine cu carnea păcătoasă […]
W.W. Prescott
GCB 1895
p. 200, col. 2

[…] El a luat asupra Sa carnea păcătoasă, carne care este folosită
în scopuri păcătoase, şi în această carne păcătoasă Și-a manifestat gândul, S-a descoperit pe Sine […] El a fost descoperit
tocmai în carnea păcătoasă […]
W.W. Prescott
GCB 1895
p. 319, col. 2

[…] Deşi Isus Hristos a luat asupra Sa carnea păcătoasă — carnea în care noi păcătuim — […] Dumnezeu a fost în stare să-L
ferească de la a păcătui în acea carne păcătoasă. Aşa că, deşi El
S-a arătat în carnea păcătoasă, Dumnezeu, prin Duhul Său şi
prin puterea care locuia înlăuntrul Său, L-a ferit de a păcătui
în acea carne păcătoasă […] [Dumnezeu] a făcut o descoperire
desăvârşită a minţii Sale în acea carne păcătoasă […]
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W.W. Prescott
GCB 1895
p. 384, col. 1

[…] harul lui Dumnezeu a fost în stare să dezvăluie caracterul
Său în carnea păcătoasă […] Prin harul lui Dumnezeu, caracterul divin, nemânjit de păcat, ar putea fi arătat chiar şi în
carnea păcătoasă […] în carnea păcătoasă, pentru a dezvălui
în mod desăvârşit caracterul lui Dumnezeu…Pentru a arăta
[…] că Dumnezeu nu cere neamului omenesc, chiar şi în carne
păcătoasă, nimic mai mult decât ce a putut fi făcut, prin harul
Său, în Isus Hristos […]
W.W. Prescott
GCB 1895
p. 384, col. 2

[…] Puterea care L-a ţinut pe Isus Hristos în viaţa Sa în carne
păcătoasă, este pentru tine şi pentru mine.
J.H. Durland
ST 12/09/95
p. 5, col. 3, BV 238

Pentru a-l înfrunta pe Satana, a fost necesar să-l înfrunte în
carnea omului căzut. Deci, atunci când Isus a preluat locuinţa
Sa în carne, nu a fost carnea pe care omul a avut-o înainte de
căderea sa, ci carnea păcătoasă pe care omul a avut-o după
cădere […] El a venit pentru a-i mântui pe păcătoşi, aşadar El
trebuia să ia carnea păcătoşilor […] El a avut toate slăbiciunile
cărnii pe care o avem şi noi. Carnea pe care El a preluat-o a
avut aceleaşi dorinţe pe care le are carnea noastră […]
A.T. Jones
GCB 1895
pp. 230–235

Subiectul studiului nostru, de data aceasta, este în special
gândul cuprins în versetul 11 din al doilea capitol din Evrei:
„Fiindcă deopotrivă Cel ce sfinţeşte şi cei sfinţiţi, sunt toţi
dintr-unul.” Cei pe care îi sfinţeşte Hristos sunt oamenii din
această lume, oamenii păcătoşi — El este Cel care sfinţeşte.
El şi ei sunt toţi dintr-unul.
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După cum vă amintiţi, în partea aceasta a capitolului vom studia
despre om. În primul capitol, aşa cum am văzut, este prezentat contrastul dintre Hristos şi îngeri, Hristos fiind mai sus de îngeri, fiind
Dumnezeu. În al doilea capitol se vede contrastul dintre Hristos şi
îngeri, Hristos fiind mai jos decât îngerii. Dumnezeu nu a supus îngerilor lumea viitoare, despre care vorbim. El a supus-o omului, iar omul
este Hristos. De aceea S-a făcut Hristos om; El a luat locul omului. S-a
născut aşa cum se naşte omul. În natura Sa umană, Hristos a ieşit din
omul din care cu toţii ne tragem; astfel că expresia din acest verset
„sunt dintr-unul” este aceeaşi cu „toţi se trag dintr-unul.” Un singur
om este izvorul şi capul tuturor fiinţelor umane. Iar genealogia lui
Hristos, ca a unuia care este dintre noi, conduce la Adam. Luca 3:38.
Este adevărat că toţi oamenii şi toate lucrurile îşi au originea în Dumnezeu, dar subiectul acestui capitol este omul, şi Hristos ca om. Noi
suntem fiii primului om şi, după trup, aşa este şi Hristos. Noi studiem
acum despre Hristos şi natura Sa umană. Primul capitol din Evrei
tratează despre Hristos în natura Sa divină. Al doilea capitol vorbeşte
despre Hristos în natura umană. Subiectul din aceste două capitole
este în mod clar înrudit cu cel din Filipeni 2:5–8:
„Lăsaţi să fie în voi această minte, care era şi în Hristos Isus; care,
în chipul lui Dumnezeu fiind, nu a socotit ca tâlhărie a fi egal cu
Dumnezeu, ci S-a făcut pe Sine Însuşi lipsit de importanţă şi a luat
asupra Lui chipul unui rob şi a fost făcut în asemănarea oamenilor;
şi, fiind găsit la înfăţişare ca un om, S-a umilit şi S-a făcut ascultător
până la moarte, chiar moarte de cruce.”
În acest pasaj, Hristos este prezentat în cele două ipostaze. Deşi avea
chipul (tr.eng. forma) lui Dumnezeu, El a luat înfăţişarea (tr.eng. forma) omului. În Evrei, în primele două capitole, nu se vorbeşte despre
formă, ci despre natură.
Repet: în al doilea capitol din Filipeni Îl vedem pe Hristos în cele
două forme — sub formă de Dumnezeu şi sub formă de om. În Evrei,
în primele două capitole, Îl vedem pe Hristos în cele două naturi —
natura lui Dumnezeu şi natura omului. Este posibil ca ceva să aibă
formă de om, însă nu şi natură umană. Se poate ca o bucată de piatră
să aibă formă umană, însă nu şi natură umană. Este adevărat că Isus
Hristos a fost găsit la înfăţişare ca un om, dar şi mai mult, El a luat
asupra Sa şi natura omului.
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Să citim aici versetul paisprezece din capitolul doi din Evrei. „Fiindcă, după cum copiii [copiii lui Adam, neamul omenesc] sunt părtaşi
cărnii şi sângelui, în acelaşi fel şi El S-a împărtăşit din aceleaşi.” „În
acelaşi fel” aici înseamnă deopotrivă, potrivit cu felul celor despre
care vorbeşte. De aceea, Hristos a luat carnea şi sângele în acelaşi
fel în care le luăm şi noi. Dar cum luăm noi asupra noastră carnea
şi sângele? Prin naştere, şi este clar că le avem de la Adam. El a luat
asupra Sa carnea şi sângele tot prin naştere, şi este limpede că şi El
le-a moştenit de la Adam, căci este scris că e „conform cărnii din
sămânţa lui David.” Romani 1:3. Cu toate că David Îl numeşte Domn,
El este în acelaşi timp fiul lui David. Matei 22:42–45: Genealogia Sa
ajunge până la David, dar nu se opreşte aici. Ea ajunge până la Avraam,
pentru că El este sămânţa lui Avraam. El a luat asupra Sa sămânţa lui
Avraam, după cum scrie în Evrei 2:16. Genealogia Lui nu se opreşte
însă nici la Avraam, ci merge până la Adam. Luca 3:38. De aceea, Cel
care sfinţeşte este dintre oameni, iar cei ce sunt sfinţiţi sunt dintre
oameni, şi toţi sunt dintr-unul. Toţi coboară dintr-un singur om în
ce priveşte carnea, toţi sunt dintr-unul. Astfel, în ce priveşte latura
umană, natura lui Hristos este cu siguranţă natura noastră.
Să privim acum la celălalt aspect pentru a obţine o ilustraţie cu privire
la această unitate, ca să putem vedea forţa acestei expresii care spune
că El şi noi suntem cu toţii dintr-unul.
Celălalt aspect este, după cum apare în primul capitol din Evrei, faptul
că El are natura lui Dumnezeu. Numele de Dumnezeu pe care îl poartă
Îi aparţine în virtutea existenţei Sale, Îi aparţine „prin moştenire.”
După cum acest nume Îi aparţine pentru că există, şi acest lucru este
tot aşa de sigur după cum e sigur că El există, şi pentru că Îi aparţine
prin natură, este cert că natura Sa este natura lui Dumnezeu.
De asemenea, în primul verset din primul capitol din Ioan este scris:
„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu.” Cuvântul
„cu” nu exprimă aşa de bine realitatea ideii precum un alt cuvânt.
Traducerea germană redă cuvântul care defineşte mai clar ceea ce este
exprimat în limba greacă. Aceasta spune: „La început era Cuvântul,
şi Cuvântul era din (ger. bei) Dumnezeu.” Aşa este corect. Termenul
din limba greacă este acelaşi cu cel care exprimă faptul că braţul meu
drept este din mine, din trupul meu. De aceea, în mod literal, în greacă
se spune că la început „Cuvântul era Dumnezeu.”
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Realitatea acestui aspect ilustrează realitatea naturii lui în celălalt
aspect. Căci, după cum, în ceea ce priveşte latura divină, El era din
Dumnezeu, având natura lui Dumnezeu şi fiind în mod real Dumnezeu, tot aşa în ce priveşte latura umană, El este din om, având natura
omului, fiind în mod real om.
Observaţi versetul paisprezece din primul capitol din Ioan: „Şi Cuvântul a fost făcut carne şi a locuit printre noi.” Este aceeaşi relatare pe
care am citit-o şi în primele două capitole din Evrei. „La început era
Cuvântul, şi Cuvântul era din Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.”
„Şi Cuvântul a fost făcut carne şi a locuit printre noi” — carne şi sânge
ca ale noastre.
Acum, despre ce fel de carne este vorba? Care este singurul fel de
carne pe care lumea o cunoaşte? Doar carnea pe care o aveţi voi şi
o am şi eu. Această lume nu cunoaşte altfel de carne umană, şi nici
nu a cunoscut alta de când a apărut nevoia după venirea lui Hristos.
De aceea, pentru că în această lume există doar acest fel de carne pe
care o avem şi aşa cum o avem, este foarte adevărat că atunci când
„Cuvântul a fost făcut carne,” a fost făcut într-o carne întocmai ca a
noastră. Nu se putea altfel.
Din nou: Ce fel de carne este, în sine, carnea noastră? Să deschidem
în Romani capitolul 8 şi să vedem dacă natura umană a lui Hristos
o întâlneşte pe a noastră şi dacă este ca a noastră, fiind carne păcătoasă: „Fiindcă ce nu putea face Legea, întrucât era slabă prin carne,
Dumnezeu” a făcut „trimiţând pe propriul său Fiu.”
Era ceva ce Legea nu putea să facă, şi acel ceva l-a făcut Dumnezeu,
trimiţând pe unicul Său Fiu. Dar de ce nu putea Legea să facă ceea
ce dorea şi ceea ce cerea? Era slăbită din cauza cărnii. Problema era
în carne. Aceasta este cea care făcea ca Legea să dea greş în ceea ce
priveşte scopul ei cu omul. Apoi Dumnezeu L-a trimis pe Hristos ca
să facă ceea ce Legea nu putea să facă. Însă Legea a dat greş în scopul
ei din cauza cărnii, iar nu din cauza unei lipse din ea însăşi. De aceea,
Dumnezeu trebuia să-L trimită pe Hristos în ajutorul cărnii, nu în
ajutorul Legii. Dacă legea ar fi fost în ea însăşi prea slabă pentru a-şi
realiza intenţia atunci, pentru a se rezolva problema, ar fi trebuit să
se remedieze Legea. Dar problema este la carne, de aceea El trebuia
să aducă un remediu cărnii.
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Este adevărat că în zilele noastre, izvorând din vrăjmăşia care este
împotriva lui Dumnezeu, ce nu se supune şi nici nu poate să se supună
Legii lui Dumnezeu, se spune că Legea nu şi-a putut atinge scopul şi
Dumnezeu a trimis pe Fiul Său pentru a slăbi Legea, astfel încât carnea
să poată răspunde cerinţelor Legii. Dar dacă eu sunt slab şi tu eşti tare,
şi am nevoie de ajutor, nu mă ajută cu nimic faptul că şi tu devii la fel
de slab ca mine; eu rămân tot aşa de slab şi neajutorat ca înainte. Nu
e de nici un folos acest fel de a proceda. Dar dacă eu sunt slab, iar tu
eşti tare şi poţi să-mi dai din tăria ta, aceasta mă ajută. Legea, în sine,
este destul de tare, dar scopul ei nu a putut fi împlinit în slăbiciunea
cărnii. Aşadar, pentru a suplini lipsa, Dumnezeu trebuia să aducă
tărie cărnii slăbite. El a trimis pe Hristos pentru a satisface această
nevoie. De aceea Hristos trebuia să facă în aşa fel încât să poată fi adusă
tărie cărnii noastre — pe care o avem şi noi astăzi — pentru ca scopul
Legii să poată fi împlinit în carnea noastră. Este scris că „Dumnezeu
a trimis pe propriul Său Fiu în asemănarea cărnii păcătoase” pentru
ca „dreptatea Legii să fie împlinită în noi, care umblăm nu conform
cărnii, ci conform Duhului.”
Să nu aveţi o înţelegere greşită a termenului „asemănare.” Aceasta nu
se referă la formă, nu este vorba de o fotografie; nu este vorba despre
asemănare în sensul unei imagini, ci este în sensul de a fi asemenea
cu adevărat. Termenul „asemănare” aici, nu redă acelaşi gând ca în
capitolul doi din Filipeni, unde este vorba de înfăţişare, formă sau
asemănare în ce priveşte forma, ci aici este vorba despre asemănarea
în natură, de asemănarea cu carnea aşa cum este ea în sine însăşi.
Dumnezeu L-a trimis pe unicul Său Fiu într-o astfel de carne, care este
asemenea cărnii păcătoase. Şi pentru a fi exact ca şi carnea păcătoasă,
trebuia să fie carne păcătoasă. Pentru a fi făcut în totul carne, aşa cum
este carnea în această lume, El trebuia să aibă acelaşi fel de carne care
există în lumea aceasta, acelaşi fel de carne pe care o avem şi noi, şi
care este carne păcătoasă. Acest lucru ne este transmis prin cuvintele
„asemănarea cărnii păcătoase.”
Acest fapt este arătat şi în Evrei 2:9–10: „Dar Îl vedem pe Isus, care
a fost făcut puţin mai prejos decât îngerii” — dar nu doar în starea în
care a fost creat omul mai prejos de îngeri.
Omul a fost fără păcat când Dumnezeu l-a făcut cu puţin mai prejos
decât îngerii. Carnea pe care o avea atunci era fără păcat. Dar omul a
căzut din acel loc şi din acea stare, iar carnea lui a devenit păcătoasă.
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Acum Îl vedem pe Isus, pe Cel care a fost făcut cu puţin mai prejos
decât îngerii, însă nu cum a fost creat omul la început cu puţin mai
prejos decât îngerii, ci aşa cum a ajuns omul de când a păcătuit, fiind
şi mai jos decât îngerii. În această stare Îl vedem pe Isus. Să citim
despre aceasta: „Îl vedem pe Isus, care a fost făcut puţin mai prejos
decât îngerii.” De ce a fost făcut astfel? „Din pricina morţii pe care a
suferit-o.” Isus a fost făcut cu atât mai prejos decât îngerii cu cât este
omul mai prejos de când a păcătuit şi a devenit supus morţii. Îl vedem
„încununat cu slavă şi încoronat cu glorie şi onoare, ca prin harul lui
Dumnezeu, să guste moartea pentru fiecare om. Fiindcă I se cuvenea
Lui, pentru care sunt toate şi prin care sunt toate, în aducerea multor
fii la glorie, să desăvârşească pe Căpetenia salvării lor prin suferinţe.”
Deoarece El a devenit supus suferinţei şi morţii, aceasta demonstrează
cu suficientă putere că acel punct mai prejos decât îngerii în care a
coborât Isus, în care stă şi în care „Îl vedem,” este acel punct în care
a coborât omul când, în păcat, a coborât mai jos de starea în care l-a
creat Dumnezeu — mai jos decât cu puţin mai prejos decât îngerii.
Versetul şaisprezece: „Fiindcă, într-adevăr, nu a luat asupra Lui natura îngerilor, ci a luat asupra Lui sămânţa lui Avraam.” El nu a luat
asupra Lui natura îngerilor, ci a luat asupra Sa natura lui Avraam.
Dar singura natură a lui Avraam şi a seminţei lui Avraam este natura
umană.
Şi iarăşi: „De aceea în toate I se cuvenea a fi făcut asemenea fraţilor Săi.” În câte lucruri? În toate lucrurile. Aşa că, în natura Sa umană,
nu este nici un pic de diferenţă între El şi voi.
Să citim versetul şi să studiem mai profund. Aş vrea să observăm că ne
putem sprijini doar pe el. Să o luăm de la capăt. „Toţi sunt dintr-unul.”
El S-a făcut părtaş sângelui şi cărnii în acelaşi fel în care şi noi suntem
părtaşi sângelui şi cărnii. El nu a luat asupra Lui natura îngerilor,
ci sămânţa, natura lui Avraam. De aceea — din aceste motive — a
trebuit să se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile. Cine sunt fraţii
Săi? Rasa umană. „Toţi sunt dintr-unul,” de aceea Lui nu-I este ruşine
să-i numească fraţi. Pentru că noi suntem cu toţii dintr-unul, Lui nu-I
este ruşine să ne numească, pe voi şi pe mine, fraţi. „De aceea în toate
I se cuvenea a fi făcut asemenea fraţilor Săi.”
Aşadar, când a fost pe pământ, în natura Sa umană, a fost în ceva
diferit de felul în care sunteţi voi în natura voastră umană, în seara
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aceasta? (Câţiva au răspuns: „Nu.”) Aş fi vrut ca toţi din sală să spună:
„Nu” cu voce tare. Sunteţi prea timizi. Cuvântul lui Dumnezeu spune
că este aşa, iar noi trebuie să spunem că aşa este, deoarece în acest
unic fapt este mântuire. De fapt, nu este destul să spunem doar atât, ci
mântuirea lui Dumnezeu pentru fiinţele umane stă în acest unic fapt.
Nu trebuie să ne sfiim să afirmăm aceasta. În aceasta stă mântuirea
noastră, şi până nu o ajungem aici, nu suntem siguri de mântuirea
noastră. Aceasta este realitatea. „În toate I se cuvenea a fi făcut asemenea fraţilor Săi.” De ce? „Ca să fie Mare Preot milos şi credincios în
cele privitoare la Dumnezeu, pentru a face împăcare pentru păcatele
poporului. Fiindcă, în aceea că El Însuşi a suferit, fiind ispitit, este în
stare să ajute pe cei ispitiţi.” Nu vă daţi seama că mântuirea voastră stă
tocmai în aceasta, tocmai în poziţia în care a venit Hristos la noi? El
a venit la noi exact acolo unde suntem noi ispitiţi şi a fost făcut ca noi
exact acolo unde suntem ispitiţi, şi acesta este locul unde ne întâlnim
cu El — Mântuitorul cel viu împotriva puterii ispitei.
Acum, versetul paisprezece din capitolul patru din Evrei:
„Văzând atunci că avem un Mare Preot însemnat, care a trecut în ceruri, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem strâns mărturisirea noastră.
Fiindcă nu avem un Mare Preot care nu poate să simtă compasiune
pentru neputinţele noastre, ci în toate a fost ispitit asemenea nouă, totuşi fără păcat.”
El nu ar fi putut să fie ispitit în toate lucrurile ca mine dacă nu ar fi
fost în toate lucrurile ca mine. De aceea a trebuit să fie făcut în toate
lucrurile ca mine, dacă voia să mă ajute acolo unde am nevoie de ajutor.
Ştiu că în natura mea umană am nevoie de ajutor. Şi, oh, exact aici Îl
găsesc! Slavă Domnului! În această natură umană a venit Hristos, şi
aici este ajutorul meu.
„Nu avem un Mare Preot care nu poate să simtă compasiune” — sunt
două negaţii. Nu avem un Mare Preot, care nu poate să simtă compasiune. Cum este dacă spunem aceasta la modul afirmativ? Noi avem un
Mare Preot care poate să simtă compasiune pentru neputinţele noastre
— neputinţele mele, ale voastre, ale noastre. Simte El neputinţele mele?
Da. Simte neputinţele tale? Da. Ce este o neputinţă? Defect, şovăială,
slăbiciune — este destul de expresiv. Avem multe slăbiciuni. Cu toţii
avem multe. Noi ne simţim slăbiciunile. Dar, slavă Domnului, mai este
Cineva care le simte; şi nu numai că le simte, ci este atins de simţirea
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lor. Acest cuvânt „atins” spune mai mult decât faptul că ajunge până
la El simţul slăbiciunilor noastre, şi că le simte aşa cum le simţim noi.
Este adevărat că le simte cum le simţim noi, dar mai mult decât atât,
El este „atins,” este afectat, plin de simpatie. Este atins în iubire, este
afectat în simpatie, şi ne vine în ajutor. Toate acestea sunt cuprinse
în cuvintele „atins de simţământul neputinţelor noastre.” Mulţumim
Domnului pentru un astfel de Mântuitor!
Dar, repet, nu putea fi ispitit în toate lucrurile ca mine, decât dacă era
în toate lucrurile ca mine. El nu putea să simtă cum simt eu, decât
dacă era acolo unde sunt eu. Cu alte cuvinte, nu putea fi ispitit în toate
lucrurile aşa cum sunt ispitit eu, şi să simtă cum simt eu, decât dacă
era ca mine însumi. Cuvântul lui Dumnezeu spune „în toate lucrurile
ca şi noi.”
Să mergem mai departe cu acest gând. Există lucruri care pot să aibă
o atracţie puternică asupra voastră, fiind o mare ispită pentru voi, dar
care pentru mine nu sunt decât ca o adiere caldă într-o zi de vară.
Altceva poate să mă atragă pe mine cu putere, chiar să mă doboare, în
timp ce pe voi nu vă afectează deloc. Ceea ce ispiteşte teribil pe unul,
pe celălalt nu-l afectează. Aşa că, pentru a mă ajuta, Isus trebuie să
fie în acel loc în care să poată simţi ce simt eu şi să fie ispitit în toate
punctele, în care eu pot fi ispitit cu toată puterea ispitei. Dar, pentru
că ceea ce mă ispiteşte pe mine, se poate ca pe voi să nu vă afecteze
deloc, şi pentru că ceea ce vă afectează pe voi s-ar putea ca pe mine
să nu mă afecteze, Hristos trebuia să stea în locul în care sunt şi eu şi
voi, aşa încât să se întâlnească cu toate ispitele, ale mele şi ale voastre.
El trebuia neapărat să simtă tot ceea ce apare în calea voastră şi care
pe mine nu mă atinge, precum şi tot ceea ce întâlnesc eu, dar care pe
voi nu vă atinge. El trebuia să ia şi locul meu, şi locul vostru. Aşa este.
Dar mai sunt şi alte persoane. Exisă lucruri care le pot ispiti într-atât
încât să le dărâme, dar care nu mă vor afecta nici pe mine, nici pe voi.
Aşa că Isus trebuia să ia toate simţămintele şi natura mea, a voastră
şi a celorlalţi oameni de asemenea, astfel încât să poată fi ispitit în
toate lucrurile aşa cum sunt eu ispitit, în toate lucrurile aşa cum sunteţi
voi ispitiţi şi în toate lucrurile aşa cum sunt ceilalţi oameni ispitiţi.
Iar când eu, voi şi ceilalţi suntem luaţi în El, cât de mult cuprinde El?
Întreg neamul omenesc.
Exact acesta este adevărul. Hristos a fost în locul şi a avut natura
întregului neam omenesc. În El se întâlnesc toate slăbiciunile omenirii;
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aşa că, orice om de pe pământ ce poate fi ispitit găseşte în Isus Hristos
putere împotriva ispitei. Pentru orice suflet există în Hristos biruinţă
împotriva oricărei ispite şi eliberare de sub puterea ei. Acesta este
adevărul.
Să privim o altă faţă a acestui adevăr. Există cineva în lume — Satana,
dumnezeul acestei lumi — interesat să fim ispitiţi cât de mult posibil,
însă el nu e nevoit să folosească prea mult din timpul său şi nici din
puterea lui ispitindu-ne, pentru a ne face să cedăm.
Acesta a lucrat, străduindu-se foarte mult, pentru a-L face pe Isus să
cedeze ispitei. A încercat asupra lui Isus orice ispită pe care putea să o
aducă asupra mea spre a mă face să păcătuiesc, şi a încercat în zadar.
A eşuat total în încercarea de a-L face pe Isus să consimtă la păcat
măcar într-o singură ispită cu care aş putea fi ispitit eu vreodată.
A încercat, de asemenea, asupra lui Isus orice ispită cu care v-a încercat
vreodată pe voi sau pe care o poate încerca asupra voastră spre a vă
face să păcătuiţi. Şi din nou a dat greş. Este vorba despre ispitele mele şi
ale voastre. Isus a învins în toate ispitele, şi pentru mine, şi pentru voi.
După ce L-a ispitit pe Isus cu toate ispitele cu care vă ispiteşte pe voi şi
pe mine, după ce a încercat fără să reuşească, i-au rămas şi alte ispite
cu care să-L ispitească. Mai avea ispitele cu care îi ispiteşte pe ceilalţi
oameni pentru a-i face să cadă. Satana le-a încercat şi pe acestea,
având şi de data aceasta nereuşită totală.
Astfel, Satana a avut şi a adus asupra lui Isus toate ispitele cu care
mă ispiteşte pe mine, toate ispitele cu care vă ispiteşte pe voi şi toate
ispitele cu care îi ispiteşte pe ceilalţi oameni. În concluzie, a încercat
asupra lui Isus orice ispită care e cu putinţă să apară în vreun om.
Satana este autorul tuturor ispitelor; el a trebuit să aducă asupra
lui Isus orice ispită pe care era capabil să o inventeze. Şi în fiecare
încercare a dat greş. Slavă Domnului!
Mai mult decât atât: nu doar că a trebuit să-şi încerce asupra lui Isus
toate ispitele cu care mă ispiteşte pe mine, dar a trebuit să le încerce
asupra Lui cu o putere de ispitire mult mai mare decât cea pe care o
exercită asupra mea. Satana niciodată nu a trebuit să se străduiască
prea tare şi nici nu a fost nevoit să încerce prea mult din puterea ispitei
ca să mă facă să cedez. Însă acele ispite cu care m-a ispitit făcându-mă
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să păcătuiesc, sau cu care mă va ispiti spre a mă face să păcătuiesc,
cu acele ispite L-a ispitit pe Isus, dar a trebuit să o facă cu o putere de
ispitire mult mai mare decât o face asupra mea. A trebuit să-şi exercite
asupra Lui toată puterea ispitei pe care o deţine — la diavolul mă refer
— şi a dat greş. Mulţumim Domnului! Astfel, în Hristos sunt liber.
Satana a fost nevoit să-şi exercite asupra lui Isus toate ispitele cu care
v-a ispitit sau cu care vă va ispiti vreodată, şi le-a exercitat cu toată
puterea pe care o are, şi din nou a dat greş. Slavă Domnului! Aşadar,
voi sunteţi liberi în Hristos. De asemenea L-a ispitit pe Isus cu orice
ispită cu care îi poate atinge pe ceilalţi oameni, la fel cu toată puterea
lui satanică, şi din nou a eşuat. Slavă Domnului! În Hristos şi ceilalţi
oameni sunt liberi.
Prin urmare, Satana a trebuit să-L ispitească pe Isus cu orice ispită
cu care poate fi ispitit omul vreodată, dar a eşuat. A trebuit să-şi
folosească în ispitirea lui Isus toată cunoştinţa şi toată viclenia de care
este capabil; fără succes. De asemenea, a trebuit să-şi exercite toată
puterea în fiecare ispită, dar a fost învins.
Observăm astfel un întreit eşec, o înfrângere completă a diavolului din
toate punctele de vedere. În prezenţa lui Hristos, Satana este complet
învins şi, în Hristos, noi suntem biruitori asupra Satanei. Isus a zis:
„Vine prinţul acestei lumi şi nu are nimic în mine.” În Hristos noi
scăpăm de el. În Hristos găsim că Satana este un duşman cu totul
învins şi cu totul epuizat.
Aceasta nu înseamnă că noi nu mai avem de luptat. Dar înseamnă
că, şi trebuie să o spunem cu hotărâre şi cu bucurie, în Hristos noi
luptăm lupta biruinţei. În afara lui Hristos — luptăm, dar avem doar
înfrângere. În El, biruinţa noastră este desăvârşită şi în El, noi suntem
desăvârşiţi în toate lucrurile. Dar, vai, nu uitaţi expresia: în El!
Aşadar, întrucât Satana şi-a epuizat toate ispitele pe care le cunoaşte,
precum şi toată puterea de ispitire, cum este el? În prezenţa lui Hristos,
cum este? Fără putere. Dacă, atunci când ne găseşte în Hristos, vrea
să ne atingă şi să ne rănească, cum este el? Fără putere. Lăudaţi-L şi
slăviţi-L pe Domnul!
Să ne bucurăm de acest adevăr, să ne bucurăm pentru că în El suntem
biruitori; în El suntem liberi; în El Satana este fără putere faţă de noi.
Să fim plini de mulţumire pentru aceasta! În El suntem desăvârşiţi!
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A.T. Jones
GCB 1895
p. 266, col. 1

[…] Într-o altă seară am prezentat felul în care El a devenit
unul dintre noi, şi anume prin naşterea din carne. El este
„sămânţa lui David, conform cărnii.” El nu a luat natura îngerilor, ci natura seminţei lui Avraam, iar genealogia Sa merge
până la Adam.
[…] Toate tendinţele spre păcat care există în neamul omenesc
s-au moştenit de la Adam. Iar Isus Hristos a simţit aceste
ispite; El a fost ispitit în toate lucrurile în carnea pe care
a dobândit-o de la David, de la Avraam şi de la Adam. În
genealogia Lui apar caractere ce s-au manifestat în strămoşii
Săi, şi care nu au fost fără pată. Îl găsim aici pe Manase, care
a făcut mai mult rău decât toţi împăraţii lui Iuda şi care a
determinat pe Iuda să facă mai rău decât păgânii. Îl găsim
şi pe Solomon, al cărui caracter este descris în Biblie. David
este în această genealogie, Rahav este acolo. Iuda este acolo.
Iacov este acolo — toţi sunt acolo exact aşa cum au fost. Isus
S-a născut conform cărnii la sfârşitul acestei linii genealogice.
Şi există un lucru numit ereditate […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 266, col. 2
p. 267, col. 1

[…] Legea eredităţii a acţionat de la Adam până la carnea
lui Isus Hristos, tot aşa cum a acţionat de la Adam până la
carnea oricăruia dintre noi, căci El era unul dintre noi. În El
au fost trăsături moştenite de la Adam, trăsături moştenite de
la David, de la Manase şi de la toţi cei ce apar în genealogia
desfăşurată de la început până la naşterea Sa.
Astfel, în carnea lui Isus Hristos — nu în El Însuşi, ci în carnea
Lui — carnea noastră pe care a luat-o în natura Sa umană
— au existat exact aceleaşi tendinţe spre păcat care există
şi în voi, şi în mine […] Şi fiind astfel în asemănarea cărnii
păcătoase, a condamnat păcatul în carne […]
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[…] Toate tendinţele spre păcat care există în carnea umană
au fost şi în carnea Sa umană, dar nici uneia nu i-a dat voie să
se manifeste. El le-a biruit pe toate. Şi în El noi avem biruinţa
asupra tuturor acestor tendinţe […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 267, col. 2

[…] Noi nu mai suntem răspunzători pentru acele tendinţe
care există în noi, după cum nu suntem răspunzători pentru
strălucirea soarelui, dar orice om de pe pământ este răspunzător pentru manifestarea în el a acestor tendinţe în acţiune
deschisă, şi aceasta deoarece Isus Hristos a făcut tot ce era
necesar ca ele să nu se manifeste în acţiune deschisă […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 269, col. 1

[…] Isus Hristos, al doilea om, a luat natura noastră păcătoasă.
A.T. Jones
GCB 1895
p. 299, col. 1

[…] Şi pentru că Hristos a luat natura noastră umană şi S-a
făcut asemenea nouă în toate lucrurile, în carne, […] A trebuit să
se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, şi este fratele nostru,
având cele mai strânse legături de sânge cu noi […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 300, col. 1

[…] El a demonstrat în carnea mea că Dumnezeu Se pleacă — Se
apleacă spre mine — ca să-mi asculte strigătele […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 302, col. 2
p. 303, col. 1

[…] Supus slăbiciunii cum suntem noi, păcătos ca noi — pur
şi simplu noi — El a trecut prin această lume şi nu a păcătuit
niciodată. A fost afectat de păcat ca noi, slab ca noi, neajutorat
ca noi […]
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[…] Taina lui Dumnezeu nu este Dumnezeu manifestat în
carnea fără păcat. Nu este nicio taină ca Dumnezeu să se
manifeste în carne fără păcat. Aşa ceva este foarte natural.
Nu este Dumnezeu Însuşi fără păcat? Poate fi o minune ca
Dumnezeu să se manifeste prin sau în carnea fără păcat?
Este vreo taină în faptul că Dumnezeu îşi arată puterea şi
slava dreptăţii Sale prin îngerul Gabriel sau prin luminosul
serafim sau heruvim? Nu. Aşa ceva este foarte normal. Dar
minunea este că Dumnezeu poate face aceasta prin şi în carne
păcătoasă. Aceasta este taina lui Dumnezeu — Dumnezeu
manifestat în carne păcătoasă.
Dumnezeu a demonstrat în faţa universului, prin Isus Hristos
pe când era în carne păcătoasă, că El poate lua în stăpânire
carnea păcătoasă în aşa fel încât să-Şi arate prezenţa Sa,
puterea şi slava Sa în locul păcatului […]
(Studentul poate observa în acest pasaj o expresie imprudentă folosită de
Jones, „El a fost păcătos ca noi […]” Această exprimare este destul de diferită
de a spune că El a avut o natură păcătoasă ca a noastră, dar niciodată nu a
păcătuit, idee pe care Jones a afirmat-o de multe ori.
Cititorul atent şi corect, văzând această expresie înconjurată de declaraţiile care susţin că Hristos nu a păcătuit niciodată, nu ar înţelege greşit
intenţia scriitorului, ci ar privi acest lucru ca pe un exemplu de formulare
imprudentă. Cu toate acestea, nu ne putem aştepta ca toţi cititorii să fie la
fel de atenţi şi oneşti. O expresie ca aceasta, scoasă din context, ar putea fi
foarte nocivă. Deci, să evităm cu atenţie utilizarea nechibzuită a oricăror
expresii de acest gen.)
A.T. Jones
GCB 1895
p. 303, col. 2

[…] Să răspundem acestui act şi să ne scufundăm în El, pentru ca
Dumnezeu să se poată manifesta şi astăzi în carnea păcătoasă.
A.T. Jones
GCB 1895
p. 309, col. 2

[…] Hristos S-a unit cu fiecare suflet de pe pământ; El este legat
de orice fiinţă umană, de orice om cu carne păcătoasă; […]
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A.T. Jones
GCB 1895
p. 311, col. 1

[…] ideea falsă că El este atât de sfânt, încât ar fi fost cu neputinţă ca El să vină atât de aproape de noi încât să primească
o astfel de natură ca a noastră — natura umană păcătoasă,
deteriorată, căzută. Prin urmare, Maria trebuia să se nască
imaculată, desăvârşită, fără păcat şi mai presus de heruvimi
sau serafimi, iar apoi Hristos trebuia să Se nască din ea ca să
primească de la ea natura Sa umană într-o absolută nepăcătoşenie. Acest mod de a gândi Îl pune pe Isus mai departe de
noi decât sunt heruvimii şi serafimii, într-o natură fără păcat.
Dacă El nu a venit mai aproape de noi decât într-o natură
fără păcat, atunci este cale lungă până la El, întrucât eu am
nevoie de cineva care este mai aproape de mine decât El. Eu
am nevoie să mă ajute cineva care ştie câte ceva despre natura
păcătoasă pe care o am, şi o astfel de natură a luat Domnul
asupra Sa. El S-a făcut unul dintre noi.
A.T. Jones
GCB 1895
p. 312, col. 1

Astfel, în adevărata Lui sfinţenie, Hristos a putut să vină,
şi a venit la oamenii păcătoşi, în acea carne păcătoasă în
care sunt oamenii. Aşadar, în Hristos şi numai în Hristos se
găseşte adevărata frăţie a omului. Cu adevărat, toţi sunt una
în Hristos Isus, Domnul nostru.
Unii au găsit în Mărturii — şi toţi pot găsi — declaraţia care
spune că Hristos nu a avut „pasiunile” pe care le avem noi.
Declaraţia este acolo şi oricine o poate găsi.
A.T. Jones
GCB 1895
p. 327, col. 1

Privitor la faptul că Hristos nu a avut „pasiunile” noastre: peste
tot în Scriptură El este ca noi şi cu noi în ce priveşte carnea.
El este sămânţa lui David conform cărnii. El a fost făcut în
asemănarea cărnii păcătoase. Nu mergeţi prea departe. El a
fost făcut în asemănarea cărnii păcătoase, nu în asemănarea
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minţii păcătoase. Nu trageţi şi mintea Lui pe acest teren. Carnea Lui a fost carnea noastră, dar mintea Lui a fost „mintea
lui Hristos.” De aceea este scris: „Lăsaţi să fie în voi această
minte, care era şi în Hristos Isus.” […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 327, col. 2

[…] Isus Hristos a venit în această lume, luând asupra Sa carnea
noastră […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 328, col. 2

Carnea lui Isus Hristos a fost carnea noastră şi în ea a fost
tot ce este în carnea noastră — toate tendinţele spre păcat ce
există în carnea noastră au existat în carnea Lui, atrăgându-L
să consimtă la păcat. Să presupunem că El ar fi consimţit cu
mintea să păcătuiască. Ce s-ar fi întâmplat atunci? Mintea
Lui ar fi devenit coruptă şi atunci ar fi dobândit şi El aceleaşi
pasiuni ca noi […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 328, col. 2

[…] De aceea, Isus Hristos a venit exact în aceeaşi carne cu a
noastră, dar cu o minte care şi-a păstrat integritatea înaintea
oricărei ispite, împotriva oricărei provocări spre păcat — o minte care nu a consimţit niciodată să păcătuiască — nu, niciodată,
nici măcar în cea mai slabă umbră de gând imaginabilă […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 330, col. 1, 2

[…] Isus Hristos a venit şi El în această carne — Cel slăvit,
Cel care a făcut lumile, Cuvântul lui Dumnezeu — a fost făcut
carne, şi anume carnea noastră. Şi El, Cel divin care era în
cer, a venit în carnea noastră păcătoasă. Totuşi, Cel divin, în
carnea păcătoasă, nu a manifestat niciodată, nici un pic din
eul Său divin ca să reziste ispitelor ce erau în carne, ci S-a
dezbrăcat de Sine […]
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[…] Isus Hristos, Cel divin, Cel infinit, a venit în persoana
Sa divină în aceeaşi carne ca a noastră, fără a îngădui eului
personal şi puterii Sale divine să fie manifestată nici măcar o
dată atunci când a rezistat în faţa tuturor ispitelor, momelilor
şi atracţiilor cărnii.
Aşadar, ce anume a învins păcatul şi L-a ţinut să nu păcătuiască? Puterea lui Dumnezeu Tatăl L-a ţinut […]
[…] Hristos Însuşi, Cel care a creat lumile, a fost încontinuu
în această carne păcătoasă, a voastră şi a mea, pe care a îmbrăcat-o.
A.T. Jones
GCB 1895
p. 332, col. 2
p. 333, col. 1

[…] Voi citi, acum, câteva rânduri din paginile introductive
ale noii ediţii a cărţii „Viaţa lui Isus.” — (Intitulată mai târziu
Hristos Lumina Lumii.)
„Pentru a aduce la îndeplinire marea lucrare de răscumpărare, Răscumpărătorul trebuia să ia locul omului căzut […]
[…] Atunci când Adam fusese asaltat de ispititorul, asupra
lui nu era nici unul dintre efectele păcatului. El se găsea în
tăria bărbăţiei desăvârşite, plin de vigoare la spirit şi la trup.
El era înconjurat de slava Edenului şi era zilnic în legătură cu
fiinţele cereşti. Nu tot astfel era Isus când a intrat în pustie, să
se lupte cu Satana. Timp de patru mii de ani, neamul omenesc
pierduse din tăria fizică, din puterea mintală şi din valoarea
morală. Pentru a-l ridica pe omul căzut, Hristos trebuia să
ajungă la el acolo unde se afla. El a preluat natura umană şi a
purtat neputinţele şi degenerarea neamului omenesc. El S-a
umilit până în cele mai de jos adâncimi ale suferinţei umane,
ca să poată simţi împreună cu omul şi să-l poată salva din
degradarea în care l-a aruncat păcatul.
[…] Hristos a luat asupra Sa umanitatea cu toate slăbiciunile
ei. El a luat natura omului cu posibilitatea căderii în ispită,
şi S-a bazat pe puterea divină pentru sprijin […]”
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A.T. Jones
GCB 1895
p. 349, col. 1

[…] El a fost noi în carne, şi în carnea Lui toate tendinţele spre
păcat au fost răscolite pentru a-L face să consimtă la păcat. Dar
nu El Însuşi S-a păzit de păcătuire. Dacă ar fi făcut aşa, S-ar
fi manifestat El Însuşi împotriva puterii Satanei, ceea ce ar fi
distrus planul de mântuire […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 349, col. 2

[…] De aceea Hristos a venit în carnea noastră, iar Tatăl a
locuit cu El.
[…] Hristos a venit în această carne păcătoasă, dar nu a făcut
nimic de la Sine împotriva ispitei şi puterii păcatului în carne.
El S-a dezbrăcat de Sine şi Tatăl a lucrat în trupul omenesc
împotriva puterii păcatului şi L-a păzit ca să nu păcătuiască […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 350, col. 1

Hristos S-a dezbrăcat de Sine pentru ca Tatăl să poată fi descoperit în carne, în carnea păcătoasă; […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 365, col. 2

[…] Am studiat timp de mai multe lecţii faptul că El, în natura
umană, a fost noi înşine; […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 367, col. 2

[…] El Şi-a dovedit capacitatea de a ne lua şi de a-Şi realiza
planul pe care îl are cu natura umană, cu carnea păcătoasă
care este în lume […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 368, col. 1

[…] Dumnezeu a expus în faţa noastră, în Hristos, lucrarea Sa
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desăvârşită cu carnea păcătoasă. În Hristos a terminat-o şi a
pus-o la dreapta Sa. Acum ne spune nouă: „Priviţi aici! Aceasta
pot Eu să fac cu carnea păcătoasă.” […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 377, col. 2

[…] Când a fost pe pământ, El a fost în carnea noastră umană,
păcătoasă; […]
[…] Am văzut acelaşi lucru în lecţiile anterioare, şi anume
că Dumnezeu manifestat în carne, Dumnezeu manifestat în
carnea păcătoasă, este taina lui Dumnezeu — nu Dumnezeu
manifestat în carnea fără păcat, ci în carnea păcătoasă.
Aceasta înseamnă că Dumnezeu vrea să locuiască în aşa fel în
carnea noastră păcătoasă, în zilele noastre, încât, deşi carnea
este păcătoasă, păcătoşenia ei să nu fie simţită, să nu ne mai
dăm seama de ea şi să nu mai răspândească influenţa ei în jur.
Deasemenea, mai înseamnă că Dumnezeu vrea să locuiască în
aşa fel în carnea păcătoasă încât, în ciuda păcătoşeniei cărnii
păcătoase, oriunde va merge acea persoană, să se manifeste
influenţa lui Dumnezeu, slava Sa, neprihănirea Sa, caracterul
Său.
Aceasta s-a întâmplat şi în cazul lui Isus în trup […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 436, col. 2

A apărut un al doilea Adam, nu aşa cum fusese primul Adam,
ci aşa cum au ajuns să fie descendenţii primului Adam în momentul venirii celui de al doilea. Al doilea Adam a preluat acea
stare de degenerare la care ajunsese omenirea după căderea
primului Adam.
A.T. Jones
GCB 1895
p. 446, col. 2

Domnul Isus a intrat în lupta cu Satana pe teren deschis, în
carnea umană care se degenerase până la momentul naşterii
Sale în lume. Şi acolo a dus lupta, în slăbiciunea naturii umane
care exista în lume la venirea Lui în carne.
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Natura umană nu va fi niciodată mai slabă, lumea nu va
fi niciodată mai rea, natura umană nu va atinge niciodată
o stare mai josnică în sine, decât atunci când a venit Isus
Hristos în lume.
A.T. Jones
GCB 1895
p. 447, col. 1

Isus Hristos a venit în această lume în starea cea mai slăbită a cărnii umane, şi în această carne, ca om, S-a luptat cu
diavolul. […]
Acum, când al doilea Adam a venit în carnea umană, în acea
stare în care Satana adusese omenirea datorită păcatului, şi
a intrat în luptă purtând toată această slăbiciune, Satana nu
poate să spună niciodată că nu a fost corect […] Nu poate face
asta pentru că Hristos a luat asupra Sa tocmai slăbiciunea
cărnii până la care Satana l-a adus pe om. Hristos a venit
tocmai în această slăbiciune până la care Satana a adus neamul omenesc […]
A.T. Jones
GCB 1895
p. 448, col. 1

Isus a venit pe terenul Satanei şi a luat asupra Sa natura umană
în starea în care o adusese Satana.
A.T. Jones
GCB 1895
p. 496, col. 2

El a dezbrăcat trupul de carne prin faptul că a nimicit vrăjmăşia
în carnea păcătoasă, prin faptul că a învins toate tendinţele
cărnii păcătoase […]
J.H. Starbuck
ST 19/09/95
p. 6, col. 1, 2

Când a fost întrupat, El a fost om în cel mai deplin sens,
pentru că El avea carnea păcătoasă cu toate tendinţele ei spre
rău acumulate. […]
Nu ni se consideră păcat faptul că ne-am născut cu carne
păcătoasă sau că suntem ispitiţi în această natură, căci Hristos
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a preluat în mod voluntar această natura şi a fost ispitit în ea,
dar fără păcat […]
El a preluat carnea noastră păcătoasă, cu tendinţele ei păcătoase moştenite.
J.H. Durland
ST 26/09/95
p. 6, col. 2

Care a fost natura acestei cărni pe care a luat-o? […] El trebuie
să fi avut acelaşi fel de carne pe care o avem şi noi […] Isus Hristos a luat „carnea păcatului.” […] Da, cititorule, binecuvântatul
Fiu al lui Dumnezeu […] a acceptat să locuiască într-o carne
cu aceleaşi dorinţe pe care le ai şi tu în carnea ta.
J.H. Durland
ST 10/10/95
p. 5, col. 2, BV 245

[…] Nimeni nu va fi vreodată capabil să explice cum a putut
Fiul lui Dumnezeu să părăsească cerul, să vină pe acest pământ şi să Se nască aşa cum se nasc cei din neamul omenesc
căzut […] El trebuia să preia aceeaşi carne pe care o are omul
după cădere […] El nu a luat nici natura îngerilor, nici a omului
înainte de cădere […] Dacă ar fi luat natura lui Adam înainte
de cădere, El nu S-ar fi aflat sub sentinţa morţii, care a trecut
asupra tuturor oamenilor […]
El nu a avut pasiunile naturii noastre căzute, apărute în urma
săvârşirii păcatului. Dar carnea pe care El a luat-o, ar fi avut
numaidecât toate pasiunile pe care păcatul le-a adus asupra
noastră, dacă ar fi cedat măcar o dată. L-a întâmpinat pe
ispititor în carnea slabă, păcătoasă şi l-a condamnat astfel
încât nu a putut să-L învingă […]
El a luat carnea păcătoasă ca să poată supune stricăciunea
din vechea noastră natură.
În seara zilei de duminică, 31 octombrie 1895, W.W. Prescott a ţinut o
predică la întâlnirea de tabără de la Armadale, în Victoria, Australia. Ellen
White a auzit această predică, precum şi celelalte predici ale lui care au urmat,
şi a fost atât de mişcată încât şi-a exprimat recunoştinţa pentru mesajul lui
în cuvinte pline de entuziasm în mai multe scrisori către diferite persoane.
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Deoarece White Estate nu a publicat încă toate aceste scrisori, nu vi
le pot prezenta prin identificare specifică, precizând exact locul unde se
găseşte fiecare declaraţie. [1] Pot spune, totuşi, că dacă studentul va examina
următoarele materiale, va găsi prin ele, presărate răzleţ, expresii care aprobă
mesajele lui Prescott ca cele de pe paginile următoare:
Ms. 19, 1895

Scrisoarea W-25, 1895

Review and Herald

Ms. 23, 1895

Scrisoarea W-32, 1895

6 ianuarie 1896

Ms. 47, 1895

Scrisoarea W-83, 1895

(publicată și disponibilă)

Ms. 52, 1895

Scrisoarea W-84, 1895		

(După ce va citi expresiile aprobatoare, studentul va dori să citească
predica fratelui Prescott, care urmează imediat după ele.)
Tocmai am ascultat o prezentare a profesorului Prescott. A fost
cel mai puternic apel adresat poporului […] Maggie Hare stenografiază pentru publicare prezentările profesorului Prescott şi
prelegerile mele. Mă tem că, în forma lor tipărită, predicile [lui]
nu vor mai arăta nicidecum ca atunci când au fost rostite de
vorbitor, căci cuvintele sunt rostite prin demonstraţia Duhului,
cu putere, faţa lui strălucind de lumina cerului. Domnul este
în mijlocul nostru în fiecare zi.
Cuvântul ascultat este viaţă, speranţă şi mântuirea pentru
toţi. „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile mele.” Sunt atât de
recunoscătoare pentru aceste cuvinte; dacă nu ar fi fost posibil
să respectăm poruncile lui Dumnezeu, aceste cuvinte nu ar
fi fost rostite […] (Sublinierea îmi aparţine.) Prin Hristos Isus
care ne oferă har, […] putem păstra legea lui Dumnezeu.
Domnul S-a aplecat asupra fratelui Prescott într-un mod
deosebit şi i-a dat o solie specială pentru popor […] adevărul
se revarsă de la el în şuvoaie bogate; oamenii spun că, acum,
Biblia este o nouă revelaţie pentru ei.
Lumina cerului a strălucit. Trâmbiţa a sunat într-un fel aparte
[…] Lumina a strălucit asupra îndreptăţirii prin credinţă şi a
neprihănirii atribuite a lui Hristos, peste cei care de la întâlnirea de la Minneapolis au avut privilegiul de a asculta cuvintele
rostite de mesagerii lui Dumnezeu, A.T. Jones, E.J. Waggoner
şi W.W. Prescott.
[1] Se pot identifica textele, întrucât scrisorile și manuscrisele au fost publicate online în 2015 (n.tr.)
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Domnul l-a trimis pe fratele Prescott la noi nu ca pe un vas gol,
ci ca pe un vas plin cu comorile cerului. El a prezentat adevărul
hrănitor într-un mod clar şi simplu.
W.W. Prescott a prezentat cuvintele arzătoare ale adevărului,
aşa cum am auzit în 1844; inspiraţia Duhului Sfânt este asupra
lui. Profesorul Prescott nu a avut niciodată o asemenea putere
în predicarea adevărului.
Duhul Sfânt a fost asupra fratelui Prescott de când a venit aici;
distingem vocea adevăratului Păstor. Adevărul a fost revărsat
de pe buzele lui aşa cum poporul nu l-a mai auzit niciodată
înainte. Oamenii spun că acest om este inspirat.
Sub inspiraţia Duhului Sfânt, fratele Prescott a vorbit de multe
ori la întâlnirile de tabără de la Armadale.
Oamenii au solicitat copii imprimate ale mesajelor fratelui
Prescott şi s-au comportat ca o turmă de oi înfometată, „cerând
câte o copie.” Ei doresc să citească şi să studieze fiecare punct
prezentat.
Mintea profesorului Prescott a fost productivă în adevăr. Dumnezeu să ne călăuzească în tot adevărul.
Review and Herald, Battle Creek, Michigan, 7 ianuarie 1896

În cursul serii [31 octombrie], profesorul Prescott a prezentat
o lecţie foarte valoroasă, preţioasă ca aurul. Cortul era plin, şi
mulţi stăteau afară. Toţi păreau fascinaţi de cuvânt, în timp
ce el prezenta adevărul în linii atât de noi pentru cei care nu
împărtăşesc credinţa noastră. Adevărul a fost separat de eroare, şi prin Duhul Sfânt, a fost făcut să strălucească asemenea
pietrelor preţioase. A fost arătat că ascultarea desăvârşită de
toate poruncile lui Dumnezeu este esenţială pentru mântuirea sufletelor. Ascultarea de legile Împărăţiei lui Dumnezeu
dezvăluie divinitatea în om, sfinţindu-i caracterul.
Domnul lucrează cu putere prin slujitorii săi care proclamă
adevărul, şi i-a dat fratelui Prescott o solie specială pentru
popor. Puterea şi Duhul adevărului ies de pe buzele oamenilor
în demonstraţia Duhului şi a puterii lui Dumnezeu. Domnul
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S-a aplecat asupra fratele Prescott într-o manieră deosebită.
Suntem siguri că Domnul l-a împuternicit cu Duhul Său cel
Sfânt, iar adevărul se revarsă de la El în şuvoaie bogate.
Nu putem vorbi despre fiecare întâlnire în parte, dar toate
au fost caracterizate de un spirit de căutare după adevăr (din
partea oamenilor).
Următoarele pagini conţin predica ţinută de W.W. Prescott în seara zile de
duminică, 31 octombrie, la întâlnirea de tabără de la Armadale din Victoria,
Australia. Aceasta a fost publicată în Bible Echo pe data de 6 ianuarie 1896,
la paginile 4 şi 5, volumul II, Nr. 1, iar pe data de 13 ianuarie 1896, la pagina
12, volumul II, Nr. 2.
Scrisul italic şi numerotarea îmi aparţin. Poate că studentul va dori să
studieze cu atenţie atât această predică, cât şi elogiul adus de Ellen White
acesteia, având în vedere faptul că la scurt timp după ascultarea predicii ea
a scris celebra scrisoare Baker, la care am făcut referire în Secţiunea a doua:
Un studiu al cuvintelor „pasiuni” şi „tendinţe” în scrierile lui Ellen White.

CUVÂNTUL A DEVENIT CARNE
Profesorul W.W. Prescott
„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul
era Dumnezeu.” „Şi Cuvântul a fost făcut carne şi a locuit printre noi.”
Versiunea Revizuită a Bibliei spune: „Cuvântul a devenit carne.”
Subiectul răscumpărării va fi ştiinţa şi cântecul veacurilor eterne, şi
poate ocupa, de asemenea, minţile noastre în timpul scurtei noastre
şederi aici. Nimic din acest subiect atât de vast nu solicită mai mult
minţile noastre pentru a-l aprecia cum se cuvine, ca subiectul pe care-l
vom studia în această seară — „Cuvântul a devenit carne şi a locuit
printre noi.” Prin El au fost făcute toate lucrurile; acum, El Însuşi a fost
făcut. El, care avea toată slava împreună cu Tatăl, Şi-a lăsat deoparte
slava şi a devenit carne. El a lăsat deoparte modul divin în care trăia,
a adoptat modul uman de vieţuire, iar Dumnezeu S-a manifestat în
carne. Acest adevăr este însăşi temelia întregului adevăr.
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UN ADEVĂR FOLOSITOR
Isus Hristos a devenit trup. Dumnezeu manifestat în carne este unul
dintre cele mai instructive adevăruri de care omenirea ar trebui să
se bucure din plin.
Doresc ca în această seară să studiem acest subiect spre binele nostru
personal şi prezent. Să ne concentrăm atenția la maximum, întrucât
înţelegerea acestui adevăr — Cuvântul a devenit carne şi a locuit
printre noi — ne solicită toate capacităţile mentale. În primul rând,
să analizăm despre ce fel de carne este vorba, căci aceasta este însăşi
temelia acestui subiect, deoarece are legătură cu noi personal. „Fiindcă, după cum copiii sunt părtaşi cărnii şi sângelui, în acelaşi fel şi El
S-a împărtăşit din aceleaşi, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel
ce avea puterea morţii, care este diavolul, şi să elibereze pe aceia care,
prin frica morţii, erau toată viaţa lor supuşi robiei. Fiindcă, într-adevăr,
nu a luat asupra Lui natura îngerilor, ci a luat asupra Lui sămânţa lui
Avraam. De aceea în toate I se cuvenea a fi făcut asemenea fraţilor Săi,
ca să fie Mare Preot milos şi credincios în cele privitoare la Dumnezeu,
pentru a face împăcare pentru păcatele poporului. Fiindcă, în aceea că
El Însuşi a suferit, fiind ispitit, este în stare să ajute pe cei ispitiţi.” Evrei
2:14–18. Fiind supus morţii, [1]luând asupra Sa carnea păcatului, prin
moartea Sa, El a putut să-l nimicească pe cel care are puterea morţii.
„Într-adevăr, nu a luat asupra Lui natura îngerilor, ci a luat asupra Lui sămânţa lui Avraam.” Nota marginală spune: „El nu a luat-o
pe a îngerilor, ci pe a seminţei lui Avraam a luat-o El”, iar într-o altă
versiune citim: „Nu în ajutorul îngerilor vine El”. Descoperim motivul
în versetul următor: „De aceea în toate I se cuvenea a fi făcut asemenea
fraţilor Săi, ca să fie Mare Preot milos şi credincios în cele privitoare la
Dumnezeu”. „Iar promisiunile au fost făcute lui Avraam şi seminţei
lui. El nu spune: Şi seminţelor, ca despre multe, ci ca despre una: Şi
seminţei tale, care este Hristos.” Galateni 3:16. Într-adevăr, El vine în
ajutorul seminţei lui Avraam, devenind El Însuşi sămânţa lui Avraam.
Dumnezeu, trimiţându-L pe unicul Său Fiu în asemănarea cărnii
păcătoase şi pentru păcat, a condamnat păcatul în carne, ca dreptatea
Legii să poată fi arătată în noi, care umblăm nu conform cărnii, ci
conform Duhului.
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Observaţi că Scriptura afirmă foarte clar că Isus Hristos a avut exact
[2]
aceeaşi carne pe care o avem şi noi — [3]carnea păcatului, [4]carnea
în care noi păcătuim, şi cu toate acestea, carnea în care El nu a
păcătuit, dar a purtat păcatele noastre în acea [5]carne a păcatului.
Nu abandonaţi acest subiect. Indiferent cum l-aţi considerat în trecut,
priviţi-l acum aşa cum este descris în Cuvânt; şi cu cât îl veţi cerceta
mai mult în acest fel, cu atât veţi avea mai multe motive să-I mulţumiţi
lui Dumnezeu că este aşa.

PĂCATUL REPREZENTATIV AL LUI ADAM
Care a fost situaţia? Adam a păcătuit, iar Adam fiind capul familiei
umane, păcatul său a fost unul reprezentativ. Dumnezeu l-a făcut pe
Adam după chipul şi semănarea Sa, dar păcătuind, el a pierdut acest
chip. Apoi, el a născut fii şi fiice, dar i-a născut după chipul său, nu
după cel al lui Dumnezeu. Aşa că noi descindem pe această linie, fiind
născuţi toţi după chipul lui.
Acest lucru a continuat timp de patru mii de ani şi apoi a venit Isus
Hristos, şi în carne, născut dintr-o femeie, a venit sub Lege; născut
din Duh, dar în carne. [6]Şi ce carne ar fi putut lua, dacă nu carnea
din acea vreme? Nu doar atât, ci era carnea pe care plănuise să o ia;
pentru că, vedeţi, problema era să-l scoată pe om din nenorocirea în
care căzuse, iar omul este un agent moral liber. El trebuia ajutat ca
agent moral liber. Lucrarea lui Hristos nu trebuia să fie aceea de a-l
distruge pe om, nici de a crea o nouă rasă, ci de a recrea omul, de a-l
reface după chipul lui Dumnezeu. „Dar vedem pe Isus, care a fost făcut
puţin mai prejos decât îngerii, pentru suferirea morţii, încoronat cu
glorie şi onoare, ca prin harul lui Dumnezeu, să guste moartea pentru
fiecare om.” Evrei 2:9.

O RASĂ DISTRUSĂ ŞI NEPUTINCIOASĂ
Dumnezeu l-a făcut pe om cu puţin mai prejos decât îngerii, dar
prin păcătuire, omul a căzut mult mai jos. Acum el este despărţit de
Dumnezeu, însă va fi reabilitat. Isus Hristos a venit pentru această
lucrare, şi pentru a o îndeplini, El nu a venit [7]acolo unde se afla
omul înainte de a cădea, ci acolo unde se afla omul după ce a căzut.
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Aceasta este lecţia scării lui Iacov. Scara se sprijinea pe pământ, acolo
unde era Iacov, în timp ce capătul de sus atingea cerul. Când Hristos
vine să-l ajute pe om să iasă din groapă, El nu vine la marginea gropii,
ca să privească în jos şi să spună: „Haide până sus, şi apoi te voi ajuta
şi Eu.” Dacă omul ar fi putut urca singur până la punctul din care a
căzut, atunci ar fi putut continua până la capăt. Dacă ar fi putut face
singur chiar şi numai un pas, omul s-ar fi putut descurca în totalitate
singur. Dar pentru că omul este cu totul decăzut, slab, rănit şi distrus,
de fapt, complet neajutorat, Isus Hristos a venit chiar acolo unde se
afla el şi s-a apropiat de el. [8]El a luat carnea lui şi devine frate cu
el. Isus Hristos este frate cu noi în carne, întrucât El S-a născut în
familia noastră umană.
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul
Său Fiu;” El avea doar un singur Fiu şi pe Acela L-a dăruit. Dar cui i
L-a dăruit? — „Un copil ni S-a născut,

UN FIU NI S-A DAT.”
Isaia 9:6. Păcatul a produs o schimbare până şi în ceruri, fiindcă, din
cauza păcatului, Isus Hristos a luat asupra Sa natura umană, iar astăzi
El poartă această natură şi o va purta pentru veşnicie. Isus Hristos a
devenit Fiul omului, ca de asemenea Fiul lui Dumnezeu. El S-a născut
în familia noastră umană. El nu a venit ca o fiinţă îngerească, ci S-a
născut şi a crescut în familia noastră. El a fost copil, adolescent, tânăr
şi bărbat în floarea vârstei în familia noastră. [9]El este Fiul omului,
înrudit cu noi, având carnea pe care o avem şi noi.
Adam era reprezentantul familiei umane; prin urmare, păcatul său
a fost un păcat reprezentativ. Când Isus Hristos a venit, El a venit să
ia locul lui Adam cel căzut. „Astfel şi este scris: Primul om, Adam, a
fost făcut un suflet viu; ultimul Adam a fost făcut un duh dătător de
viaţă.” 1 Corinteni 15:45. Al doilea Adam este omul Isus Hristos, şi El
a venit pentru a uni familia umană cu familia divină. Se spune despre
Dumnezeu că este „Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi
trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ.” Isus Hristos, Fiul
Dumnezeului Celui Viu, a venit El Însuşi în această parte a familiei
pentru a o câştiga înapoi, astfel încât să poată fi:
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O FAMILIE REUNITĂ ÎN ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU.
El a venit şi a luat [10]carnea păcatului pe care această familie a
dobândit-o prin păcat, şi a lucrat mântuirea pentru ei, condamnând
păcatul în carne.
Adam a dat greş în dreptul său, dar prin greşeala unuia singur, mulţi
au devenit păcătoşi. Isus Hristos S-a dat pe Sine Însuşi nu doar pentru
noi, ci nouă, unindu-Se cu familia umană pentru a putea lua locul
primului Adam, şi ca reprezentant al familiei, să recâştige ceea ce
a fost pierdut de primul Adam. Neprihănirea lui Isus Hristos este
o neprihănire reprezentativă, aşa cum păcatul lui Adam a fost un
păcat reprezentativ, iar Isus Hristos, al doilea Adam, a cuprins în Sine
întreaga familie.
Dar, odată cu căderea lui Adam, a avut loc o schimbare, iar neamul
omenesc a devenit un neam păcătos. Puterea neprihănirii a fost pierdută. Pentru a-l răscumpăra pe om din locul în care a căzut, Isus Hristos
a venit şi [11]a luat tocmai carnea purtată acum de omenire; [12]El a
venit în carne păcătoasă şi a trecut pe acolo pe unde Adam, fiind pus
la încercare, a căzut. El nu a devenit un bărbat, ci a devenit carne.
El a devenit om şi a strâns la Sine întreaga omenire, cuprinzând-o în
mintea Sa infinită, şi a stat ca reprezentant al întregii familii omeneşti.
Prima ispită a lui Adam a fost legată de apetit. Hristos a venit, şi
după ce a postit patruzeci de zile, diavolul L-a ispitit să-Şi folosească
puterea divină pentru a Se hrăni. [13]Şi observaţi că El a fost ispitit
în carne păcătoasă, nu în carnea pe care Adam o avea înainte de
cădere. Acesta este un adevăr minunat, iar eu sunt nespus de bucuros
că este aşa. Rezultă de aici că, prin naştere, [14]născându-Se în aceeaşi
familie, Isus Hristos este fratele meu în carne, „din care cauză, nu
se ruşinează să îi numească fraţi.” Evrei 2:11. El a venit în familia
umană, şi identificându-Se cu ea, este atât tatăl, cât şi fratele familiei.
Ca tată al familiei, El reprezintă familia. El a venit să răscumpere
familia, condamnând păcatul în carne, [15]unind divinitatea cu carnea
păcatului. Isus Hristos a făcut legătura dintre Dumnezeu şi om, pentru
ca Duhul divin să Se poată revărsa asupra omenirii. El a netezit calea
pentru neamul omenesc.
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EL SUFERINŢELE NOASTRE LE-A PURTAT
Şi El a venit chiar lângă noi. Nu este deloc diferit de noi. El „a fost
făcut în asemănarea oamenilor.” Filipeni 2:7. El este acum făcut în
asemănarea omului, şi în acelaşi timp, Îşi păstrează divinitatea; El este
Fiul divin al lui Dumnezeu. Şi astfel, prin unirea naturii Sale divine cu
cea umană, El îl face din nou pe om după asemănarea lui Dumnezeu.
Luând locul lui Adam, [16]Isus Hristos a luat carnea noastră. El a
luat locul nostru, cu tot ce presupune acesta, pentru ca noi să putem
lua locul Său. El a luat locul nostru cu toate consecinţele implicate,
şi aceasta a însemnat moartea, pentru ca noi să putem lua locul Său
cu toate consecinţele implicate, şi aceasta înseamnă viaţa veşnică.
„Fiindcă pe Cel ce nu a cunoscut păcat, L-a făcut păcat pentru noi,
ca noi să fim făcuţi dreptatea lui Dumnezeu în El.” 2 Corinteni 5:21.
El nu a fost păcătos, dar I-a cerut lui Dumnezeu să-L trateze ca şi
cum ar fi fost un păcătos, pentru ca noi, care eram păcătoşi, să fim
trataţi ca şi cum am fi neprihăniţi. „Totuşi El suferinţele noastre le-a
purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este
pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.” Isaia 53:4 (VDC). Suferinţele
pe care le-a purtat au fost suferinţele noastre, şi este adevărat că El S-a
identificat atât de mult cu natura noastră umană încât a purtat toate
suferinţele şi toate durerile întregii familii umane. „Dar El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre,
pedeapsa păcii noastre a fost asupra Lui; şi prin loviturile lui suntem
vindecaţi.” Ce L-a zdrobit pe El, pe noi ne-a vindecat, iar El a fost
zdrobit pentru ca noi să putem fi vindecaţi. „Noi rătăceam cu toţii ca
nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă
asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.” Isaia 53:6 (VDC). Şi apoi,
El a murit pentru că nelegiuirea noastră a tuturor a căzut asupra Sa.
Nu s-a găsit niciun păcat în El, dar păcatele întregii lumi erau aşezate
asupra Lui. Iată Mielul lui Dumnezeu care a purtat păcatele întregii
lumi. „Şi El este ispăşirea pentru păcatele noastre şi nu doar pentru
ale noastre, ci şi pentru ale întregii lumi.” 1 Ioan 2:2.

PREŢUL PLĂTIT PENTRU FIECARE SUFLET
Aş dori ca minţile voastre să înţeleagă adevărul că, indiferent dacă
un om se pocăieşte sau nu, totuşi Isus Hristos a purtat suferinţele,
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păcatele şi durerile sale, iar el este invitat să le lase asupra lui Hristos.
Preţul a fost plătit, astfel ca fiecare păcătos din această lume să se
poată pocăi din toată inima sa şi să se poată întoarce la Hristos. Isus
nu a aşteptat ca noi să ne pocăim înainte de a muri pentru noi. „Pe
când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” „În aceasta
este dragostea, nu că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit
şi L-a trimis pe Fiul Său să fie ispăşirea pentru păcatele noastre.”
Hristos a murit în folosul fiecărui suflet de aici; El a purtat durerile
şi suferinţele tuturor. El ne cere doar să le punem asupra Sa şi să-L
lăsăm să le poarte.

HRISTOS — NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ
Mai mult, fiecare dintre noi a fost reprezentat în Isus Hristos când
Cuvântul a fost făcut carne şi a locuit printre noi. Noi eram cu toţii
în Isus Hristos. Noi eram cu toţii reprezentaţi în Adam după trup, iar
când Hristos a venit ca al doilea Adam, El a păşit în locul primului
Adam, şi astfel suntem reprezentaţi cu toţii în El. El ne invită să păşim
în familia spirituală. El a întemeiat această nouă familie, al cărei Cap
este El. El este omul cel nou. În El avem unirea divinului cu umanul.
Fiecare dintre noi este reprezentat în această nouă familie. „Şi ca să
spun aşa şi Levi, care primeşte zeciuieli, a dat zeciuieli în Avraam.
Fiindcă era încă în coapsele tatălui său, când l-a întâmpinat Melhisedec.” Când Melhisedec l-a întâmpinat pe Avraam, care se întorcea cu
prada de război, Avraam i-a plătit a zecea parte din tot. Levi era încă
în coapsele strămoşului său Avraam, dar, întrucât el era un urmaş
al lui Avraam, Scriptura spune că ceea ce a făcut Avraam, de fapt a
făcut Levi în Avraam. Conform cărnii, Levi se trăgea din Avraam.
El încă nu se născuse când Avraam a plătit zecime, dar prin faptul
că Avraam a plătit zecime, a plătit şi Levi. La fel stau lucrurile şi în
familia spirituală. Ceea ce a realizat Hristos în calitate de cap al acestei
noi familii, noi am realizat în El. El a fost reprezentantul nostru; a
devenit carne; a devenit noi. El nu a devenit doar un om, ci a devenit
carne, şi toţi cei care s-au născut în familia Sa au fost reprezentaţi în
Isus Hristos când a trăit aici în carne. Vedeţi, fiecărui om care devine
membru al acestei familii i se acordă meritul pentru tot ce a făcut
Hristos. Hristos nu a fost un reprezentant în afara lui, despărţit de om,
fără nici o legătură cu el, ci, aşa cum Levi a plătit zecime în Avraam,
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fiecare om care urma să se nască în această familie spirituală a făcut
ceea ce a făcut Hristos.

NAŞTEREA DIN NOU
Să observăm ce înseamnă aceasta în legătură cu suferinţa lui Hristos
pentru alţii. Isus Hristos nu a venit din afară ca să ia locul nostru ca
un străin, ci alăturându-Se nouă prin naşterea Sa, toată omenirea
a fost cuprinsă în Isus Hristos, Capul divin. El a suferit pe cruce.
Aceasta înseamnă că a fost răstignită întreaga familie în Isus Hristos.
„Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul
singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit.” 2 Corinteni 5:14 (VDC).
Experienţa de care avem nevoie este aceea de a conştientiza faptul că
noi într-adevăr am murit în El. Dar, în timp ce este adevărat că Isus a
plătit totul, că a purtat toate necazurile noastre şi că a fost omenirea
însăşi, de asemenea este adevărat că nici un om nu beneficiază de
acestea, decât dacă Îl primeşte pe Hristos şi este născut din nou. Doar
cei care sunt născuţi de două ori pot intra în împărăţia lui Dumnezeu.
Cei care s-au născut în carne trebuie să fie născuţi din nou, născuţi
din Duh, pentru a putea beneficia de ceea ce a făcut Isus Hristos în
carne, pentru a putea fi cu adevărat în El.
Lucrarea lui Hristos este aceea de a aşeza caracterul lui Dumnezeu în
noi; şi între timp, Dumnezeu priveşte la Hristos şi la caracterul Său
desăvârşit în loc să privească la caracterul nostru păcătos. Chiar în
momentul în care ne golim de noi înşine, sau Îl lăsăm pe Hristos să
ne golească de noi înşine, şi credem în El, primindu-L ca Mântuitor
personal, Dumnezeu Îl consideră cu adevărat pe Hristos reprezentantul nostru. Atunci El nu ne mai vede pe noi şi toate păcatele noastre,
ci Îl vede pe Hristos.

REPREZENTANTUL NOSTRU ÎN CURŢILE CEREŞTI
„Fiindcă este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între
Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.” 1 Timotei 2:5. În ceruri
acum se află un om — omul Isus Hristos — care poartă natura noastră
umană, dar fără a mai avea o carne a păcatului, ci este slăvit. [17]Ve
nind aici şi trăind în carnea păcatului, El a murit; şi prin moartea
de care a murit, El a murit pentru păcat; iar prin viaţa pe care o
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trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Când a murit, [18]El S-a eliberat
de carnea păcatului şi a fost înviat glorificat. Isus Hristos a venit aici
ca reprezentant al nostru, S-a unit cu familia cerească, a murit faţă
de păcat şi a fost înviat glorificat. El a trăit ca Fiu al omului, a crescut
ca Fiu al omului, S-a înălţat la cer ca Fiu al omului, iar astăzi, Isus
Hristos, reprezentantul nostru, fratele nostru, omul Hristos Isus, este
în ceruri, trăind pentru a mijloci în favoarea noastră.
El a experimentat ce a experimentat fiecare dintre noi. Nu ştie El ce
înseamnă crucea? El a mers la cer pe drumul crucii, spunând: „Veniţi!”
Aceasta este ceea ce a realizat Hristos prin întrupare. Noi rămânem
consternaţi în faţa acestei realităţi. Cum am putea oare exprima în
limbaj omenesc ce s-a înfăptuit pentru noi atunci când „Cuvântul a
fost făcut carne, şi a locuit printre noi?” Cum am putea oare exprima
măreţia a ceea ce a dat Dumnezeu pentru noi? Când L-a dat pe Fiul
Său, Dumnezeu a dat cel mai preţios dar al cerului, şi L-a dat pentru
a nu-L mai primi niciodată înapoi. Fiul omului va purta veşnic în
trupul Său urmele lăsate de păcat; El va rămâne pentru veşnicie Isus
Hristos, Mântuitorul nostru, Fratele nostru mai mare. Aceasta este
ceea ce a realizat Dumnezeu pentru noi atunci când L-a dat pe Fiul
Său pentru noi.

HRISTOS IDENTIFICAT CU NOI
Această unire dintre divin şi uman L-a adus pe Isus Hristos foarte
aproape de noi. Nu există niciun om căzut atât de adânc încât Hristos
să nu poată ajunge la el. [19]Hristos S-a identificat în întregime cu
familia omenească. La judecată, când se împart răsplata şi pedeapsa,
El spune: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri
unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut”
(Mat. 25:40, VDC). O altă traducere spune: „Adevărat vă spun că, ori de
câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi
mai mici ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.” Hristos Se identifică cu fiecare
membru al familiei omeneşti. Când omenirea suferă, El suferă. [20]El
este omenirea, El S-a unit cu această familie. El este capul nostru,
iar atunci când o parte a corpului simte o durere, şi capul simte acea
durere. El S-a unit cu noi, unindu-ne astfel cu Dumnezeu; căci citim
în Matei: „«Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune
numele Emanuel,» care, tălmăcit, înseamnă: «Dumnezeu este cu noi.»”
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UNITATE ÎN HRISTOS
Isus Hristos S-a unit cu familia omenească, astfel încât să poată fi cu
noi fiind în noi, aşa cum Dumnezeu a fost cu El, fiind în El. Scopul
lucrării Sale era tocmai acesta: să poată fi în noi, şi aceasta ca reprezentant al Tatălui, astfel încât copiii, Tatăl şi Fratele cel mare să poată
fi uniţi în El.
Să observăm care era gândul Lui în ultima Sa rugăciune: „Ca ei toţi să
fie una, aşa cum Tu, Tată, eşti în Mine şi eu în Tine, ca şi ei să fie una
în noi; ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” „Şi Eu le-am dat gloria
pe care Mi-ai dat-o, pentru ca ei să fie una, precum noi suntem una,
Eu în ei şi Tu în Mine, pentru ca ei să fie făcuţi desăvârşiţi în unul şi
ca lumea să ştie că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit, precum M-ai iubit pe
Mine. Tată, voiesc ca şi aceia pe care Mi i-ai dat să fie cu Mine acolo
unde sunt Eu, ca să vadă gloria Mea pe care Mi-ai dat-o, pentru că
M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Dreptule Tată, lumea nu Te-a
cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut şi aceştia au ştiut că Tu M-ai trimis.
Şi le-am făcut cunoscut numele Tău şi îl voi mai face cunoscut, pentru
ca dragostea cu care M-ai iubit să fie în ei şi Eu în ei. Ioan 17:21–26.
În timp ce Se înălţa la cer, cuvintele Sale de despărţire adresate ucenicilor au fost: „Şi iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
lumii.” Matei 28:20. Fiind în noi, El este cu noi mereu, iar pentru ca
aceasta să fie posibil, pentru ca El să poată fi în noi, [21]a venit şi a
luat carnea noastră.
De asemenea, acesta este modul în care se manifestă sfinţenia lui Isus.
Sfinţenia Sa L-a făcut în stare să vină şi să locuiască [22]în carnea
păcătoasă, şi să [23]slăvească această carne păcătoasă prin prezenţa
Lui în aceasta; iar când a fost înviat din morţi, a fost slăvit. Scopul
Său a fost ca, având [24]carnea păcătoasă curăţită prin locuirea
Lui în aceasta, să poată veni acum să cureţe carnea păcătoasă şi
să o slăvească în noi. „Care va schimba trupul nostru înjosit, pentru
a-l face să fie conformat trupului Său glorios, conform lucrării prin
care El este în stare chiar a-Şi supune Lui Însuşi toate.” Filipeni 3:21.
„Pentru că pe aceia pe care i-a cunoscut dinainte, i-a şi predestinat să
fie făcuţi conform chipului Fiului Său, ca El să fie întâiul născut între
mulţi fraţi.” Romani 8:29.

1895–1896 ● Contextul imediat al scrisorii Baker

| 125

ALEGEREA PRIN HAR
Am putea spune că în această idee este cuprinsă întreaga problemă a
predestinării. Există o predestinare a caracterului. Există o alegere a
caracterului. Fiecare om care crede în Isus Hristos este ales şi toată
puterea lui Dumnezeu este în spatele acestei alegeri, pentru ca acesta
să poarte chipul lui Dumnezeu. Purtând acel chip, acel om este predestinat pentru veşnicie în împărăţia lui Hristos, însă fiecare om care
nu poartă chipul lui Dumnezeu este hotărât dinainte pentru moarte.
Există o predestinare a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Hristos asigură
caracterul pe care îl oferă fiecăruia care va crede în El.

INIMA ŞI VIAŢA CREŞTINISMULUI
Să intrăm în experienţa pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o prin locuirea lui Isus Hristos în carnea noastră păcătoasă, pentru a realiza
în această carne păcătoase a noastră ceea ce a realizat El când a fost
aici. El a venit şi a locuit aici pentru ca noi să putem reflecta prin El
chipul lui Dumnezeu. Acesta este miezul creştinismului. Orice altceva
nu este creştinism. „Preaiubiţilor, să nu credeţi fiecare duh, ci puneţi
la încercare duhurile, dacă sunt din Dumnezeu, fiindcă mulţi profeţi
falşi au ieşit în lume. Prin aceasta să cunoaşteţi Duhul lui Dumnezeu.
Fiecare duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în carne, este din
Dumnezeu, şi fiecare duh, care nu mărturiseşte că Isus Hristos a venit
în carne, nu este din Dumnezeu şi acesta este acel duh al anticristului,
despre care aţi auzit că are să vină; şi acum este deja în lume.” 1 Ioan
4:1–3. Dar aceasta nu înseamnă doar a recunoaşte că Isus a fost aici şi
a trăit în carne. Chiar şi demonii recunosc aceasta. Ei ştiu că Hristos
a venit în carne. Credinţa care vine prin Duhul lui Dumnezeu spune:
„Isus Hristos vine în carnea mea; El locuieşte în mine; L-am primit.”
Aceasta este inima şi viaţa creştinismului.
[25]

Problema creştinismului contemporan este aceea că Hristos nu locuieşte în inimile celor care Îi mărturisesc numele. El este un străin,
unul la care se priveşte din depărtare, ca la un exemplu. Dar este mai
mult decât un exemplu pentru noi. El ne-a făcut cunoscut idealul lui
Dumnezeu cu privire la omenire, iar apoi a venit şi l-a trăit înaintea
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noastră, ca noi să putem vedea ce înseamnă să ai chipul lui Dumne
zeu. Apoi a murit şi S-a înălţat la Tatăl Său, trimiţând Spiritul Său,
reprezentantul Lui, ca să trăiască în noi, pentru ca viaţa pe care a
trăit-o El în trup să o putem trăi şi noi. Acesta este creştinismul.

HRISTOS TREBUIE SĂ LOCUIASCĂ ÎN INIMĂ
Nu este de ajuns să vorbim despre Hristos şi despre frumuseţea caracterului Său. Creştinismul fără Hristos locuind în inimă nu este
creştinism autentic. Un creştin autentic este doar acela în a cărui inimă
locuieşte Hristos, iar noi putem trăi viaţa lui Hristos doar avându-L
pe El în noi. El doreşte ca noi să intrăm în posesia vieţii şi a puterii
creştinismului. Nu vă mulţumiţi cu nimic altceva. Nu acordaţi atenţie
nimănui care v-ar conduce pe altă cale. „Hristos în voi, nădejdea
slavei,” puterea Sa, locuirea Sa lăuntrică — acesta este creştinismul.
Aceasta este ceea ce ne trebuie nouă astăzi, şi sunt recunoscător că
există inimi care tânjesc după această experienţă şi care o vor recunoaşte atunci când vine. Nu are nicio importanţă cum te numeşti
sau din ce denominaţiune faci parte. Recunoaşte-L pe Isus Hristos şi
lasă-L să locuiască în tine. Urmându-L acolo unde ne conduce, vom
cunoaşte ce înseamnă experienţa creştină şi ce înseamnă a rămâne
în lumina prezenţei Sale. Acesta este un adevăr minunat. Limbajul
omenesc nu putea găsi o exprimare mai potrivită decât a acestor
cuvinte: „Cuvântul a devenit carne, şi a locuit printre noi.” Aceasta
este salvarea noastră.
Scopul acestor observaţii nu este doar acela de a trasa un mod de
gândire. Scopul lor este acela de a ne aduce viaţă proaspătă în suflet
şi de a ne lărgi ideile despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre darul
Său, ca să putem înţelege dragostea Lui pentru noi. Avem nevoie de
aceasta. Nimic mai puţin de atât nu va fi suficient pentru ce avem noi
de întâmpinat: lumea, carnea şi diavolul. Dar Cel care este de partea
noastră este mai puternic decât cel care este împotriva noastră. Haideţi
să-L primim în viaţa noastră zilnică pe Isus Hristos, „Cuvântul” care
„a fost făcut carne.”

h
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Studentul va observa că numai în timpul acestei predici Prescott a spus
oamenilor de douăzeci şi cinci de ori că Hristos a venit în carne păcătoasă,
sau a folosit o expresie echivalentă. Dacă predica lui a fost de patruzeci şi
cinci de minute — durata normală a unei predici pentru o întâlnire de tabără
din acea vreme — aceasta ar însemna că, în medie, o dată la două minute
pe parcursul întregii predici, el a reamintit oamenilor că Hristos a venit în
carne păcătoasă. De două ori le-a spus că Hristos nu a venit în natura lui
Adam înainte de cădere.
Ellen White s-a bucurat să audă acest mesaj şi şi-a exprimat aprecierea
faţă de acesta în termeni inconfundabili. La scurt timp după aceea ea a scris
celebra scrisoare Baker, pe care unii o interpretează acum ca fiind o dovadă
a faptului că ea credea că Hristos a venit în natura umană a lui Adam înainte
de cădere.
Ea a auzit această predică şi a făcut comentarii asupra ei înainte de
a scrie scrisoarea Baker. Următoarele pagini includ douăzeci de declaraţii
despre natura lui Hristos făcute de ea după ce a scris scrisoarea Baker, tot
în cursul anului 1896, plus treizeci şi cinci de declaraţii făcute de către alţi
lideri ai bisericii.

1896
Ellen White
ST 2/07/96
p. 408, col. 1, BV 304

Hristos, unicul Fiul al Tatălui, Şi-a asumat natura umană, a
venit în asemănarea cărnii păcătoase pentru a condamna
păcatul în carne.
Ellen White
RH 29/09/96
p. 613, col. 1, BV 397

Hristos, Fiul nevinovat al lui Dumnezeu, a onorat omenirea
luând asupra Sa natura umană căzută.
Ellen White
RH 10/11/96
p. 709, col. 2, BV 408

[El] Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate pentru a ridica
neamul omenesc căzut […]
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Ellen White
ST 10/12/96
p. 773, col. 2, 3, BV 344

[…] Hristos a unit omul căzut cu Dumnezeul infinit.
Ellen White
RH 15/12/96
p. 789, col. 2, BV 421

Îmbrăcat în hainele omenirii, Fiul lui Dumnezeu S-a coborât la
nivelul celor pe care dorea să-i mântuiască […] El a luat asupra
Sa natura noastră păcătoasă. Înveşmântându-Şi divinitatea în
umanitate ca să Se poată asocia cu omenirea căzută […]
Ellen White
Scrisoarea 106, 1896

Hristos nu a luat asupra Sa o natură umană imaginară. El
a luat natura umană şi a trăit în natura umană […] El a fost
cuprins de slăbiciuni […]
El a fost în natura umană exact ceea ce poţi fi tu. El a preluat
neputinţele noastre. El nu numai că a fost făcut carne, ci a
fost făcut în asemănare cărnii păcătoase.
Ellen White
Ms. 58, 1896
p. 4

[…] El S-a umilit ca să devină un membru al familiei pământeşti
[…] şi un frate pentru fiecare fiu şi fiică a rasei umane decăzute.
Alton V. Farnsworth
RH 21/01/96
p. 35, col. 2

Mintea umană nu poate înţelege profunzimea acelei iubiri care
L-a determinat pe Fiul lui Dumnezeu să lase slava cerului,
şi cu riscul de a pierde totul să ia asupra Sa natura umană şi
împreună cu ea blestemul păcatului, ca să răscumpere rasa
decăzută.
W.W. Prescott
RH 28/01/96
p. 56, col. 3

Însă cine a păzit poruncile? – Isus Hristos. Şi cine poate face
asta din nou, chiar şi în carne păcătoasă? – Isus Hristos.
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A.T Jones
RH 18/02/96
p. 105, col. 1

Cel de-al doilea Adam nu a venit în starea în care se afla primul
Adam când a căzut, ci în starea în care se afla omenirea la
sfârşitul a patru mii de ani de degradare; nu în poziţia de putere
şi slavă în care stătea primul om, ci într-o stare de slăbiciune şi
dezonoare în care neamul omenesc se afla la sfârşitul acestei
perioade lungi de domnie a păcatului […] făcut „în toate lucrurile” asemenea omului păcătos […]
W.W. Prescott
RH 10/03/96
p. 152, col. 2

Studiul nostru este acum să scoatem în evidenţă deplinătatea
cu care Isus Hristos S-a identificat cu familia umană pe care
a venit să o mântuiască […]
W.W. Prescott
RH 10/03/96
p. 152, col. 3

[…] întrucât El a venit să ne mântuiască şi să ne înalţe, „El S-a
împărtăşit din aceleaşi” – aceeaşi carne şi sânge […]
W.W. Prescott
RH 10/03/96
p. 152, col. 3

[…] Isus Hristos S-a identificat cu noi, făcându-se părtaş aceleiaşi cărni şi sânge şi devenind una cu noi, un membru al
familiei umane, la fel ca noi.
W.W. Prescott
RH 10/03/96
p. 152, col. 3

Scriptura nu ne lasă în incertitudine cu privire la ce fel de carne
şi sânge […] Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în asemănarea
cărnii păcătoase […] Carnea pe care Isus Hristos a luat-o când
a venit aici a fost singura carne pe care ar putea-o lua cineva
născându-se dintr-o femeie, şi aceasta a fost carnea păcatului.
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W.W. Prescott
RH 10/03/96
p. 152, col. 3

El [Isus Hristos] nu a luat asemănarea omului exact ca a lui
Adam înainte de cădere, ci El S-a coborât până la nivelul la
care căzuse omul […] şi a luat asupra Sa carnea păcatului.
W.W. Prescott
RH 17/03/96
p. 168, col. 2

[…] noi Îl găsim pe divinul Mântuitor chiar acolo unde este
omenirea căzută […]
W.W. Prescott
RH 24/03/96
p. 185, col. 3

[…] luând asupra Sa toate condiţiile omenirii căzute […]
W.W. Prescott
RH 24/03/96
p. 185, col. 3

[…] El a luat de bună voie starea noastră de slăbiciune.
W.W. Prescott
RH 24/03/96
p. 185, col. 3

El S-a pus în poziţia în care nu I S-au dat alte puteri decât cele
care sunt puse la dispoziţia noastră.
W.W. Prescott
RH 24/03/96
p. 186, col. 2

[…] Hristos Isus […] în carnea noastră […]
W.W. Prescott
RH 24/03/96
p. 186, col. 2

[…] omul Hristos Isus în natura noastră umană […]
W.W. Prescott
RH 7/04/96
p. 217, col. 3

L-am găsit [pe Hristos] ca fiind fratele nostru în ce priveşte
carnea, fiind făcut în toate lucrurile asemenea fraţilor Săi […]
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W.W. Prescott
RH 7/04/96
p. 218, col. 1

Isus Hristos […] a venit în propria noastră natură umană […]
W.W. Prescott
RH 7/04/96
p. 218, col. 1

El [Isus] a venit aici şi S-a alăturat cărnii noastre […]
W.W. Prescott
RH 7/04/96
p. 218, col. 1

[…] [El a trebuit] să preia toate condiţiile naturii noastre umane
căzute […]
W.W. Prescott
RH 7/04/96
p. 218, col. 1

[…] Hristos a venit […] să trăiască în carnea păcatului […]
W.W. Prescott
RH 7/04/96
p. 218, col. 2

Acest lucru este posibil datorită faptului că Isus Hristos a trăit
în carnea noastră.
W.W. Prescott
RH 14/04/96
p. 232, col. 1

El [Isus] a preluat natura umană aşa cum este în zilele noastre
– căzută, păcătoasă.
W.W. Prescott
RH 14/04/96
p. 232, col. 1

Scripturile subliniază modul în care [Isus] S-a născut […]
născut din sămânţa lui David […]
W.W. Prescott
RH 21/04/96
p. 248, col. 3

Hristos a locuit într-un trup exact ca al nostru […]
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W.W. Prescott
RH 21/04/96
p. 249, col. 1

[…] Dumnezeu, trimiţându-L pe singurul Său Fiu în asemănarea cărnii păcătoase […] [Legea] a fost împlinită în El ca să
poată fi împlinită în noi.
W.W. Prescott
RH 21/04/96
p. 249, col. 1

[…] Hristos a venit în aceeaşi carne ca şi a noastră […]
W.W. Prescott
RH 21/04/96
p. 249, col. 1

Hristos a venit aici şi a făcut toate aceste lucruri în carnea
noastră […]
W.W. Prescott
RH 21/04/96
p. 249, col. 2

Isus Hristos […] care a venit ca Fiul al omului în carnea noastră […]
J.E. Evans
RH 24/03/96
p. 179, col. 3

[…] El nu putea fi preot până când nu venea în asemănarea
cărnii păcătoase.
Stephen Haskell, preşedinte de Conferinţă, misionar, profesor, consilier
ST 2/04/96
p. 5, col. 1, BV 280

El a venit în această lume şi nu a luat asupra Sa starea lui Adam,
ci S-a coborât mai jos pentru a se apropia de om aşa cum este
el, slăbit de păcat, pângărit în propria-i fărădelege.
Stephen Haskell
ST 9/04/96
p. 7, col. 3, BV 282

Hristos […] nu a luat asupra Sa natura îngerilor sau a omului
aşa cum a fost creat, ci natura noastră căzută […]
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W.H. Glenn, editor asociat la The Signs of the Times
ST 14/05/96
p. 5, col. 1, BV 293

El a trăit viaţa noastră în natură păcătoasă, fără păcat […]
Stephen Haskell
ST 28/05/96
p. 4, col. 3, BV 295

Aşadar Hristos a fost făcut din veşnicii elementul de legătură
dintre cer şi rasa decăzută.
A.T. Jones
ST 29/10/96
p. 4, col. 1

El a dovedit puterea neprihănirii asupra păcatului în carnea
păcătoasă.
Studiile Şcolii de Sabat
Trimestrul al patrulea, 1896
pp. 11–12

[…] Hristos în natura Sa umană, supus tuturor condiţiilor şi
limitărilor neamului omenesc […]
Pe parcursul anilor 1895 şi 1896, Ellen White a făcut ultimele completări
la cartea Hristos Lumina lumii, pe care a planificat să o publice în două volume. Pe 6 mai 1896, i-a scris fiului ei, Edson, că primul volum a fost finalizat
(Scrisoarea 150, 1896). În primele capitole ale cărţii Hristos Lumina lumii,
care ar fi fost în primul volum, ea a scris:
El [Dumnezeu] L-a oferit [pe Hristos] neamului omenesc
căzut. – p. 25
Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilinţă aproape fără
margini ca să ia natura omului chiar şi atunci când Adam se
afla în Eden, nevinovat. Dar Isus a luat natura umană atunci
când rasa umană fusese slăbită de patru mii de ani de păcat.
Ca orice copil al lui Adam, El şi-a asumat consecinţele acţiunii
legii eredităţii. Care erau consecinţele acestea, se poate vedea
în istoria strămoşilor Săi pământeşti. El a venit cu o ereditate
ca aceasta, ca să împartă cu noi grijile şi ispitele şi să ne dea
o pildă de o viaţă fără păcat. – p. 49
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Cu toate că păcatele unei lumi vinovate se adunau asupra lui
Hristos, cu toate că Se umilise ca să ia asupra Lui natura
noastră decăzută, glasul venit din cer L-a declarat ca Fiu al
Celui Veşnic. – p. 112
Satana arătase spre păcatul lui Adam ca o dovadă că Legea
lui Dumnezeu este nedreaptă şi nu poate fi ascultată. Hristos
avea să îndrepte greşeala lui Adam în natura noastră umană.
Dar, atunci când Adam fusese asaltat de ispititorul, asupra
lui nu era nici unul dintre efectele păcatului. El se găsea în
tăria bărbăţiei desăvârşite, plin de vigoare la spirit şi la trup.
El era înconjurat de slava Edenului şi era zilnic în legătură cu
fiinţele cereşti. Nu tot astfel era Isus când a intrat în pustie,
să se lupte cu Satana. Timp de patru mii de ani, neamul
omenesc pierduse din tăria fizică, din puterea mintală şi din
valoarea morală, iar Hristos a luat asupra Sa slăbiciunile
unei omeniri degenerate. Numai aşa putea să-l răscumpere
pe om din adâncurile decăderii în care se afla.
Mulţi spun că ar fi fost cu neputinţă ca Hristos să fie biruit
de ispită. În cazul acesta, nu putea să fie aşezat în locul lui
Adam şi n-ar fi putut să câştige biruinţa pierdută de Adam.
Dacă noi am avea de dus o luptă mai grea decât a avut de dus
Hristos, El n-ar mai fi în stare să ne ajute. Dar Mântuitorul
nostru a luat natura umană cu toate slăbiciunile ei. El a luat
natura omului cu posibilitatea căderii în ispită. Tot ce avem
noi de suportat a fost suportat şi de El. – p. 117
După cum chipul făcut în forma şerpilor ucigători a fost pentru vindecarea lor, Cineva „în asemănarea cărnii păcătoase”
trebuia să vină ca Mântuitor al lor. Romani 8:3. – pp. 174–175
În toate lucrurile, Isus a fost făcut asemenea fraţilor Săi. El
S-a făcut carne aşa cum suntem şi noi. A fost flămând, însetat
şi obosit. El a fost întărit prin hrană şi înviorat prin somn. El a
împărtăşit viaţa omului; cu toate acestea, a fost Fiul nevinovat
al lui Dumnezeu. El era Dumnezeu în trup. Caracterul Lui
trebuie să fie caracterul nostru. Despre aceia care cred în El,
Domnul zice: „Eu voi locui în ei şi voi umbla între ei; şi voi
fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu.” 2 Corinteni 6:16
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Hristos este scara pe care a văzut-o Iacov sprijinindu-se pe
pământ, cu capătul de sus ajungând la poarta cerului, tocmai
la hotarul slavei. Dacă scara aceasta n-ar fi ajuns la pământ
cu o singură treaptă, am fi fost pierduţi. Dar Hristos vine la
noi acolo unde suntem. El a luat natura noastră şi a biruit
pentru ca şi noi, luând natura Lui, să putem birui. Făcut „în
asemănarea cărnii păcătoase” (Romani 8:3), El a trăit o viaţă
fără păcat. Acum, prin dumnezeirea Sa, stăpâneşte pe tronul
cerului, în timp ce prin natura Sa omenească vine la noi. El ne
invită ca prin credinţă în El să ajungem la slava caracterului
lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să fim desăvârşiţi, după
cum şi Tatăl nostru „ceresc este desăvârşit.” – p. 311–312

h
Interpreţii ei au sugerat că, în mijlocul acestor evenimente publicistice
din anii 1895–96, Ellen White a aflat că un pastor pe nume Baker din Tasmania, o insulă situată la sud de Australia, susţinea că Hristos a venit în natura
umană a omului căzut şi i-a scris o scrisoare urgentă, aproape de finele anului
1895, cu scopul de a-i corecta eroarea.
Acesta pare să fi fost un minunat efort, greşit direcţionat. Dacă această
învăţătură era o eroare care trebuia să fie corectată, nu erau paginile revistelor The Review and Herald, The Signs of the Times şi Bible Echo locul
potrivit unde să apară corectarea? Şi nu erau liderii de seamă ai bisericii,
care continuau să publice această eroare, persoanele cărora ar fi trebuit să
li se adreseze scrisori disciplinare? Şi nu necesita o explicaţie amănunţită
contribuţia lui Ellen White la promulgarea acestei erori în articolele sale şi în
cartea Hristos Lumina lumii? Ce s-ar fi realizat prin adresarea unei scrisori
disciplinare unui pastor din Tasmania, prin ignorarea publicării continue a
erorii în revistele The Review and Herald, The Signs of the Times şi Bible
Echo şi prin neadăugarea modificărilor la cartea Hristos Lumina lumii? Şi de
ce ar fi nesocotit ea discuţia amplă cu privire la acest subiect a lui A.T. Jones
şi a lui W.W. Prescott la Conferinţa Generală din februarie 1895?
Biserica a luat la cunoştinţă despre scrisoarea Baker abia la cincizeci de
ani după ce aceasta a fost scrisă. Dacă a fost scrisă cu scopul de a avertiza
biserica, atunci a fost un eşec îngrozitor pe care Ellen White l-ar fi putut
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corecta înainte de moartea sa în 1915, la douăzeci de ani după ce scrisoarea
a fost scrisă.
Dacă pastorul Baker chiar a crezut (ceea ce nu mă îndoiesc) că Hristos a
venit pe acest pământ în natura umană a omului căzut, ar părea, după cum
se zice, că el ar fi putut ajunge la această concluzie în mod sincer. Pastorul
Baker a avut ocazii să se familiarizeze cu acest punct de vedere.
El a fost membru al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din Iowa şi a
părăsit acest stat în 1882 pentru a se asocia lucrării de publicare a bisericii
la Pacific Press din Mountain View, California. [1] Ca şi adventist din Iowa, el
ar fi putut şti despre lucrarea evanghelistică făcută în acel stat de către J.H
Waggoner, a cărui opinie fermă, potrivit căreia Hristos a venit pe pământ în
natura umană a omului căzut, a fost publicată în cartea sa The Atonement.
El ar fi avut ocazia să citească această carte.
În calitate de cititor al revistei Review and Herald, el ar fi avut ocazia să
examineze treisprezece afirmaţii conform cărora Hristos a venit pe pământ
în natura umană a omului căzut, şi care au fost publicate de Ellen White în
acea revistă, în cursul anilor 1870–1882. De asemenea, el ar fi avut ocazia să
citească declaraţii similare în cartea ei Spiritual Gifts, volumul I, p. 25 (1858)
şi în Spiritual Gifts, volumul IV, p. 115 (1864). (Vezi pagina 56.)
În 1881, J.H. Waggoner a venit în locul lui James White ca editor la The
Signs of the Times, noua revistă misionară pentru statele occidentale fiind
publicată la Pacific Press, în California. În 1882, Baker a fost chemat să-l
ajute pe Waggoner în lucrarea de publicare şi şi-a continuat asocierea cu
Pacific Press până în 1887. În această perioadă de cinci ani, el a fost asociat cu
editorul J.H. Waggoner între anii 1882–1885, cu fiul acestuia, editor asociat
şi ulterior editor, E.J. Waggoner, între anii 1884–1887, şi cu editorul asociat,
ulterior coeditor, A.T. Jones între anii 1885–1887. Convingerile puternice ale
lui E.J. Waggoner şi A.T. Jones că Hristos a venit pe pământ în natura umană
a omului căzut au fost expuse în paginile anterioare.
Dacă Baker şi-ar fi dat osteneala să citească revista care fusese publicată
cu ajutorul lui, ar fi avut ocazia să reflecteze asupra a cinci declaraţii, publicate
în The Signs of the Times de Ellen White în cursul anilor 1882–1887, potrivit
cărora Hristos a venit pe pământ în natura umană a omului căzut, să nu mai
vorbim de cele şase declaraţii ale ei publicate în The Review and Herald în
cursul acelor ani. El ar fi avut ocazia să citească (şi poate să corecteze) cele
trei declaraţii similare ale ei în Mărturii către comunitate, volumul V, p. 204,
346 şi 746, întrucât volumul a fost publicat de Pacific Press în 1882.
[1] Am adunat informaţiile pentru această secţiune din The Seventh-day Adventist Encyclopedia.
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În 1887, Baker a fost chemat să se alăture lucrării de publicare din Australia, unde revista Bible Echo, o revistă misionară iniţiată de J.O. Corliss şi
S.N. Haskell în 1886, era încă în fază incipientă. Nu se ştie clar când a părăsit
lucrarea de publicare pentru a iniţia activităţile bisericii din Tasmania, dar a
contribuit ocazional la revista Bible Echo timp de mai mulţi ani. Convingerile
puternice ale lui Haskell, că Hristos a venit pe pământ în natura umană a
omului căzut, au fost de asemenea expuse în paginile anterioare.
A existat o perioadă interimară în timpul căruia preşedintele Conferinţei
Australiene nou formate, G.C. Tenney, a lucrat şi ca editor la revista Bible
Echo. Putem găsi câteva exemple despre convingerile puternice ale lui Tenney
cum că Hristos a venit pe pământ în natura umană a omului căzut, în editorialele din 15/05/89 şi 3/06/89 (prezentate la paginile 75–76). Apoi lucrarea
editorială a fost preluată de W.A. Colcord. Convingerile sale puternice, că
Hristos a venit pe pământ în natura umană a omului căzut, au apărut curând
în editoarele de pe prima pagină (vezi p. 80).
Începând din octombrie 1890, o serie de nouă anunţuri pentru cartea
The Atonement a lui J.H. Waggoner, publicate în Bible Echo, recomandau
acest volum bisericii australiene în formare (200 de membri). În cursul anilor 1892–1895, treizeci şi unu de anunţuri au recomandat cartea Hristos,
neprihănirea noastră a lui E.J. Waggoner, depăşind într-o mare măsură
spaţiul publicitar acordat oricărei alte publicaţii. Am văzut că ambele cărţi au
avut declaraţii clare şi ferme că Hristos a venit pe pământ în natura umană
a omului căzut. (Vezi paginile 57 şi 67.)
Şi în sfârşit, în cursul anilor 1892–1895, Baker ar fi avut ocazia să examineze opt declaraţii potrivit cărora Hristos a venit pe pământ în natura
umană a omului căzut, care au fost publicate în Bible Echo, având semnătura
lui Ellen White.
Prin urmare, se pare că pastorul Baker ar fi avut numeroase ocazii să
se familiarizeze cu opinia că Hristos a venit pe pământ în natura umană a
omului căzut.
De vreme ce acest punct de vedere ar fi ajuns la el cu cele mai înalte
recomandări din partea conducătorilor americani şi australieni ai bisericii
sale, precum şi de la Ellen White, nu ar fi de mirare dacă ar fi acceptat-o. Ar
fi mai degrabă surprinzător dacă nu ar fi acceptat-o. Însă, cu siguranţă, el ar
fi fost mai mult decât surprins să primească o scrisoare de la Ellen White,
prin care să-l avertizeze împotriva acestui punct de vedere, aşa cum susţin
unii acum.
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Pe măsură ce studentul reflectă asupra acestor lucruri, poate fi înclinat
să fie de acord cu Robert Wieland, a cărui concluzie a fost aceea de a crede că
această propunere de interpretare a scrisorii Baker întinde naivitatea până la
punctul de rupere. Este greu de înţeles modul în care o astfel de propunere
ar fi putut fi luată în serios.
Pentru o sugestie alternativă cu privire la care ar fi putut fi problema
pastorului Baker ce necesita a fi corectată, vezi Anexa B de la sfârşitul acestui volum. Pentru sugestii privind principiile hermeneutice implicate, vezi
următoarele pagini. Pentru textul real al scrisorii, vezi Anexa A (pagina 371.)

SUGESTII PRIVIND SCRISOAREA BAKER
Studentul ar trebui să ia în considerare principiile hermeneuticii (regulile
dovezilor) care sunt implicate.
a. Folosirea cuvintelor de către un scriitor sau înţelesul declaraţiilor unui
scriitor trebuie să fie clarificat prin alte utilizări şi declaraţii ale aceluiaşi
scriitor, dacă acest lucru este posibil.
b. Ellen White a susţinut să examinăm lucrările ei publicate pentru a
stabili convingerile ei (5M 696). Ea nu a publicat scrisoarea Baker.
c. Noi nu putem da o interpretare cuvintelor unui scriitor care să-l forţeze
să se contrazică. Suntem obligaţi să continuăm să presupunem că un scriitor
nu se va contrazice până când nu vom găsi dovezi absolute şi inconfundabile
care să susţină contrariul.
d. Studentul ar trebui să plaseze scrisoarea Baker, cu declaraţia sa despre
înclinaţii, în contextul general al tuturor declaraţiilor lui Ellen White despre
natura lui Hristos, aproximativ 400 la număr în această compilaţie.
e. Studentul ar trebui să plaseze scrisoarea Baker în contextul specific al
timpului în care a fost scrisă – la scurt timp după întâlnirea de tabără de la
Armadale din 1895, în cadrul căreia învăţătura lui W.W. Prescott, că Hristos
nu a luat natura necăzută a lui Adam, ci a luat natura căzută a omului, a reuşit
să obţină expresii de aprobare din partea lui Ellen White care par a fi fără
precedent în scrierile ei. (Vezi anul 1895 în compilaţia din acest capitol şi
observă declaraţiile care au fost emise pe parcursul acelui an şi în anul 1896.)
f. Studentul ar trebui să examineze cu atenţie acele declaraţii ale lui Ellen
White despre natura lui Hristos, care au fost făcute după ce scrisoarea Baker
a fost scrisă, care sunt 110 la număr în această compilaţie, plus aproximativ
60 în manuscrisele ei nepublicate.
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g. Studentul ar trebui să examineze îndeaproape numeroasele declaraţii
ale scriitorilor neinspiraţi cu privire la natura lui Hristos, care au apărut în
Review and Herald şi The Signs of the Times în imediata apropiere a scrierilor
lui Ellen White, şi în care s-au folosit din plin termenii „tendinţe,” „înclinaţii,”
„susceptibilităţi,” „predilecţii,” etc., în descrierea naturii umane a lui Hristos.
Nu găsim nici un indiciu în scrierile ei că aceşti termeni aplicaţi la Hristos
i-ar fi creat un oarecare disconfort.
Iar ea nu era indiferentă faţă de ceea ce se scria în revistele bisericii.
Când au apărut articole în The Review and Herald afirmând că există diferite
grade de inspiraţie, ea a reacţionat repede şi ferm, trimiţând o scrisoare
rectificativă. Şi atunci când o neînţelegere legată de cartea Galateni a apărut
în reviste, din nou, ea a reacţionat repede cu câteva scrisori rectificative. [1]
h. Studentul ar trebui să se întrebe dacă explicaţia oferită uneori, că
Ellen White a intenţionat să spună că doar trupul lui Hristos sau natura fizică
a fost asemănătoare cu cea a omului căzut, pare a fi intenţia ei proprie sau
una plasată în scrierile ei de către alţii.
i. Studentul ar trebui să se întrebe dacă concepţia lui Ellen White despre relaţia intimă dintre trup, minte şi personalitate ar permite credinţa că
Hristos a acceptat rezultatele a patru mii de ani de degenerare a trupului şi
minţii fără ca acest lucru să afecteze natura Sa umană.
j. Studentul ar trebui să cântărească cu atenţie implicaţiile legăturii
hristologice-soteriologice în scrierile lui Ellen White. (Vezi capitolul XXI.)
k. Studentul ar trebui să observe că scrisoarea Baker nu spune că Hristos
a venit în natura lui Adam înainte de cădere, ci mai degrabă că este interpretată ca însemnând asta.
l. Studentul nu ar trebui să nu înţeleagă sensul deplin al avertizării lui
Ellen White către Baker:
[…] Fie ca orice fiinţă umană să fie avertizată de la început ca
să nu-L facă pe Hristos cu totul om, asemenea nouă […]
Divino-uman şi cu totul om au sens diametral opus. Nu poate fi nicio
natură divină într-un Hristos care este cu totul om, asemenea nouă. (Vezi
pagina 384.)

[1] Vezi Rugged Heart, The Story of G.I. Butler, de Emmet K. Vande Vere, paginile 65–69

XII. 1897–1915 ● Perioada de după
scrisoarea Baker
Ellen White a continuat să scrie şi să publice, după scrierea scrisorii
Baker, până în anul 1915. Subiectul cercetării noastre din acest capitol sunt
cei optsprezece ani, din 1897 până la data decesului ei (16 iulie 1915). În
continuare, avem în vedere următoarele întrebări:
Dacă în scrisoarea ei către W.L.H. Baker, din anul 1895, Ellen White
a susţinut ideea că Hristos a venit pe pământ în natura umană a lui Adam
înainte de cădere, de ce a continuat să exprime, fără reţinere, exact părerea
opusă în mai mult de şaptezeci şi cinci de scrisori separate, manuscrise, cărţi
şi articole din reviste publicate în cursul anilor 1897–1915? (Vezi următoarele
pagini.) Sunt nouăzeci de declaraţii.
De ce nu şi-a declarat în mod deschis dezacordul faţă de opiniile exprimate frecvent de alţi conducători ai bisericii, potrivit cărora Hristos a venit
pe acest pământ în natura umană a omului căzut, care au fost publicate în
timpul acestor ani pe paginile revistelor bisericii, adesea în articole aproape
de ale ei?
De ce nu a organizat publicarea scrisorii Baker, astfel încât sfatul pe care
ea l-a dat lui Baker să fi putut contribui şi la corectarea altor conducători ai
bisericii?
De ce nu a venit nici un interpret în sprijinul ei în timpul acestor ani,
pentru a o ajuta să explice lumii ceea ce ea a vrut să spună cu adevărat, dar
nu-şi putea găsi cuvintele să se exprime corect?
Dovezile din paginile următoare ar părea să indice faptul că credinţa
potrivit căreia Hristos a venit pe acest pământ în natura umană a omului
căzut, devenea tot mai puternică în biserică în timpul acestor ani, nu mai
slabă. Nimic nu sugerează că acest lucru ar fi fost un motiv de îngrijorare
pentru ea.

1897
Ellen White
YI 11/02/97
p. 42, col. 2

[…] Deoarece numai Divinitatea l-ar putea vindeca pe om în
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mod eficient de rana otrăvitoare a şarpelui, Dumnezeu Însuşi,
prin unicul Său Fiu, Şi-a asumat natura umană şi, în slăbiciunea naturii umane, a susţinut caracterul lui Dumnezeu, a
apărat legea Sa sfântă în fiecare detaliu.
Ellen White
ST 1/04/97
p. 196, col. 2, BV 372

Şi aşa cum a fost Isus în carne, aşa vrea Dumnezeu să fie şi
urmaşii Săi.
Ellen White
ST 22/04/97
p. 244, col. 3, BV 375

El a fost supus slăbiciunilor naturii umane.
Ellen White
ST 27/05/97
p. 325, col. 3, BV 386

El ştia că vrăjmaşul va veni la orice fiinţă omenească, încer
când să profite de slăbiciunile moştenite […] Şi păşind înainte
pe calea pe care omul va trebui să umble […] Hristos a pregă
tit calea pentru ca noi să obiruim.
Ellen White
ST 17/06/97
p. 3, col. 2, BV 390

În calitate de Prinţ al vieţii în carne umană, l-a întâlnit pe
prinţul întunericului […] El a întâmpinat şi a biruit orice ispită
care ar putea asalta omenirea căzută. Dacă nu ar fi fost pe
deplin uman, Hristos nu ar fi putut fi înlocuitorul nostru […]
Hristos nu a făcut nimic din ce natura umană nu poate face
dacă este părtaşă la natura divină.
Ellen White
ST 22/07/97
p. 435, col. 1, 2, BV 400

[…] El S-a îmbrăcat în hainele omenirii şi a trăit viaţa omului
încă de la început […] Hristos Şi-a asumat natura umană, cu
toată umilinţa şi slujirea ei […]
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Ellen White
YI 5/08/97
p. 242, col. 2

În darul Fiului Său, ca înlocuitor şi garant al omului căzut,
este o mărturie veşnică pentru lume, pentru universul ceresc
şi pentru lumile necăzute. Înţelepciunea scopului divin a învăluit în mister istoria perioadei pământeşti a vieţii lui Hristos.
Cuvintele nu pot exprima măreţia iubirii lui Dumnezeu pentru
om, dar Hristos a dezvăluit-o în viaţa lui, în natură umană.
Numai luând asupra Sa natura umană şi ajungând până la
cele mai de jos adâncimi ale mizeriei umane a putut El să ridice
neamul omenesc din întunericul şi disperarea în care se afla.
Ellen White
ST 7/10/97
p. 613, col. 2, BV 421

El ştie din experienţă care sunt slăbiciunile umanităţii […]
Ellen White
ST 14/10/97
p. 627, col. 2, BV 422

Pentru ca familia umană să nu aibă nicio scuză datorită ispitei,
Hristos S-a făcut una cu ei.
Ellen White
ST 21/10/97
p. 645, col. 5, BV 424

Umilinţa Sa nu a constat într-o apreciere scăzută a propriului
caracter şi a capacităţilor Sale, ci în coborârea Sa la oamenii
căzuţi, pentru a-i ridica alături de El la o viaţă mai înaltă.
Ellen White
ST 9/12/97
p. 755, col. 3, BV 436

Natura umană a lui Hristos a fost ca a noastră […]
Ellen White
Ms. 42, 1897
p. 9

Natura umană a lui Hristos a fost ca a noastră.
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Ellen White
Ms. 43, 1897
p. 3

Hristos se coboară pentru a lua natura omului ca să poată
descoperi sentimentele lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc căzut. Divinitatea şi umanitatea îmbinate au fost aduse
la îndemâna tuturor, pentru ca omul căzut să poată dezvălui
chipul lui Dumnezeu. Hristos a preluat natura noastră pentru
a contracara principiile false ale lui Satana.
Ellen White
Ms. 49, 1897
p. 8

Biruind în folosul omului, El îl punea pe omul căzut într-o
poziţie favorabilă față de Dumnezeu. În natura Sa umană, Isus
a dat dovadă că în orice ispită cu care Satana îl va asalta pe
omul căzut, există ajutor pentru el în Dumnezeu […] Isus a ţinut
piept naturii umane ca un învingător în folosul rasei decăzute.
Ellen White
Ms. 128, 1897
p. 11

Ca şi Răscumpărător al lumii, El înţelege toate experienţele
prin care omenirea trebuie să treacă.
Ellen White
Ms. 15, 1897
p. 7

[Hristos] ştie din experienţă care sunt slăbiciunile oamenilor,
care sunt dorinţele lor şi în ce stă tăria ispitelor lor pentru că
El a fost ispitit în toate lucrurile ca şi noi, „dar fără păcat.”
Ellen White
Ms. 143, 1897
p. 1

Hristos […] a luat natura noastră în starea ei deteriorată.
Ellen White
Ms. 143, 1897
p. 3

Luând asupra Sa natura omului în starea ei căzută […] El a
fost supus neputinţelor şi slăbiciunilor cărnii care asaltează
natura umană […]
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Ellen White
Ms. 143, 1897
p. 3

Nu ar trebui să existe nici cea mai mică îndoială cu privire
la lipsa totală de păcătoşenie în natura umană a lui Hristos.
Elgin Farnsworth
ST 6/05/97
p. 1, col. 1, BV 380

Infinit superior lui Boaz în toate privinţele, El totuşi S-a coborât
să Se căsătorească cu rasa umană pierdută.
G.E. Fifield
GCB 1897
p. 13, col. 1

El a luat natura noastră păcătoasă şi carnea noastră păcătoasă […]
H.P. Holser
GCB 1897
p. 55, col. 1

Hristos a coborât chiar şi până la cele mai de jos adâncimi ale
slăbiciunii umane […]
E.J. Waggoner, editor la The Signs of the Times
General Conference Bulletin, 1897
Nr. 5, p. 57

În Adam, cuvântul a fost făcut carne desăvârşită, dar în Hristos
cuvântul a fost făcut carne decăzută. Hristos coboară până la
cea mai mare adâncime şi acolo este Cuvântul carne (n.tr. Nu
e vorba de termenul carne, ci se transmite ideea că Cuvântul
a fost făcut carne), carne păcătoasă.
E.J. Waggoner
GCB 1897
p. 12, col. 1

[…] dacă vom mărturisi cu gura noastră pe Domnul Isus, că El
a venit în carnea noastră […] vom fi mântuiţi.
E.J. Waggoner
GCB 1897
p. 45, col. 2 — p. 46, col. 1

[…] Dumnezeu a luat asupra Sa carnea păcatoasă […] [Hristos]
a venit în natura umană căzută […]
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E.J. Waggoner
GCB 1897
p. 67, col. 2

Începem cu versetul al nouălea: „Îl vedem pe Isus.”
Unde ne uităm?
[O voce]: „La om în starea sa căzută.”
Da, privirea ne este îndreptată spre prima stăpânire a omului; în timp ce privim, îl vedem dând greş şi, continuând să
privim, Îl vedem pe Isus luând starea omului căzut.
E.J. Waggoner
GCB 1897
p. 89, col. 1

Hristos a luat asupra Sa toate slăbiciunile noastre […]
Uriah Smith, profesor de colegiu,
secretar al Conferinţei Generale, editor la The Review and Herald
Looking Unto Jesus (c. 1897)
p. 23

În asemănarea cărnii păcătoase, El a ajuns până la cele mai
de jos adâncimi ale stării omului căzut şi a devenit ascultător
până la moarte, şi încă moarte ruşinoasă pe cruce.
p. 30

El a venit în asemănarea cărnii păcătoase pentru a demonstra
în faţa tuturor părţilor implicate în controversă, că este posibil
ca oamenii să păstreze Legea. El a demonstrat acest lucru
păstrând-o El Însuşi. În planul nostru existenţial şi în natura
noastră, El a ascultat de toate principiile şi preceptele Legii,
aşa încât ochiul Omniscienţei nu a putut găsi nici un defect
în El. Întreaga Sa viaţă nu era decât o transcriere a acestei
Legi, în natura ei spirituală şi în cerinţele ei sfinte, drepte şi
bune. El a condamnat astfel păcatul în carne, trăind în trup
şi nefăcând nici un păcat, arătând că este posibil ca omul să
trăiască în acest fel.
M.C. Wilcox
GCB 1897
p. 277, col. 2

Faptul că Fiul lui Dumnezeu a trebuit să renunţe la toată slava
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Lui şi să ia asupra Sa forma omului păcătos […] este un subiect
demn de cel mai înalt studiu.

1898
Ellen White
ST 27/01/98
p. 50, col. 3, BV 448

Luând natura noastră, El S-a legat de noi pentru veşnicie.
Ellen White
RH 15/02/98
p. 101, col. 1, BV 503

El Şi-a asumat natura umană ca să poată înălţa familia umană
[…] Fiecare acţiune a Sa a fost în folosul lumii căzute.
Ellen White
ST 24/02/98
p. 115, col. 1

Domnul slavei Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate şi a
venit în lumea noastră ca să îndure lepădarea de sine şi sacrificiul de sine, pentru ca imaginea morală a lui Dumnezeu să
poată fi restaurată în om.
Ellen White
ST 9/06/98
p. 2, col. 2

Luând asupra Sa natura omului în starea ei căzută, Hristos
nu a luat parte deloc la păcatul ei.
Ellen White
ST 25/08/98
p. 530, col. 1, BV 499

Mila L-a determinat să-Şi înveşmânteze divinitatea în umanitate, ca să poată veni în contact cu neamul omenesc. Acest
lucru L-a determinat să manifeste afecţiune şi simpatie fără
seamăn faţă de omul căzut.
Ellen White
RH 20/09/98
p. 598, col. 2, BV 608

Isus a devenit […] os din oasele noastre şi carne din carnea
noastră […] El a fost un om printre oameni.
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Ellen White
ST 13/10/98
p. 643, col. 2, BV 509

El a părăsit curţile împărăteşti ale cerului şi a îmbrăcat natura
Sa divină cu natura umană, pentru ca în această natură umană
să poată mişca natura umană şi ca divinitatea să poată deţine
puterea lui Dumnezeu în folosul neamului omenesc căzut.
Ellen White
Hristos Lumina lumii [1]
p. 25

[Dumnezeu] L-a oferit [pe Hristos] neamului omenesc căzut.
Ellen White
Hristos Lumina lumii
p. 49

Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilinţă aproape fără
margini ca să ia natura omului chiar şi atunci când Adam se
afla în Eden, nevinovat. Dar Isus a luat natura umană atunci
când rasa umană fusese slăbită de patru mii de ani de păcat.
Ca orice copil al lui Adam, El şi-a asumat consecinţele acţiunii
legii eredităţii. Care erau consecinţele acestea, se poate vedea
în istoria strămoşilor Săi pământeşti. El a venit cu o ereditate ca aceasta, ca să împartă cu noi grijile şi ispitele şi să ne
dea o pildă de o viaţă fără păcat.
Ellen White
Hristos Lumina lumii
p. 112

Cu toate că păcatele unei lumi vinovate se adunau asupra
lui Hristos, cu toate că Se umilise ca să ia asupra Sa firea
noastră decăzută, glasul venit din cer L-a declarat ca Fiu al
Celui Veşnic.
Ellen White
Hristos Lumina lumii
p. 117

Satana arătase spre păcatul lui Adam ca o dovadă că Legea
lui Dumnezeu este nedreaptă şi nu poate fi ascultată. Hristos
avea să îndrepte greşeala lui Adam în natura noastră umană.
[1] Deşi aceste declaraţii sunt menţionate de două ori pentru a arăta modul de gândire al lui Ellen White
la momentul în care au fost scrise şi la momentul publicării lor, ele nu sunt numărate de două ori.
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Dar, atunci când Adam a fost asaltat de ispititorul, asupra lui
nu era nici unul dintre efectele păcatului. El se găsea în tăria
bărbăţiei desăvârşite, plin de vigoare la spirit şi la trup. El
era înconjurat de slava Edenului şi era zilnic în legătură cu
fiinţele cereşti. Nu tot astfel era Isus când a intrat în pustie,
să se lupte cu Satana. Timp de patru mii de ani, neamul
omenesc pierduse din tăria fizică, din puterea mintală şi din
valoarea morală, iar Hristos a luat asupra Sa slăbiciunile
unei omeniri degenerate. Numai aşa putea să-l răscumpere
pe om din adâncurile decăderii în care se afla.
Mulţi spun că ar fi fost cu neputinţă ca Hristos să fie biruit
de ispită. În cazul acesta, nu putea să fie aşezat în locul lui
Adam şi n-ar fi putut să câştige biruinţa pierdută de Adam.
Dacă noi am avea de dus o luptă mai grea decât a avut de dus
Hristos, El n-ar mai fi în stare să ne ajute. Dar Mântuitorul
nostru a luat natura umană cu toate slăbiciunile ei. El a luat
natura omului cu posibilitatea căderii în ispită. Tot ce avem
noi de suportat a fost suportat şi de El.
Ellen White
Hristos Lumina lumii
pp. 174–175

După cum chipul făcut în forma şerpilor ucigători a fost pentru vindecarea lor, Cineva „în asemănarea cărnii păcătoase”
trebuia să vină ca Mântuitor al lor. Romani 8:3
Ellen White
Hristos Lumina lumii
pp. 311–312

În toate lucrurile, Isus a fost făcut asemenea fraţilor Săi. El
S-a făcut carne aşa cum suntem şi noi. A fost flămând, însetat
şi obosit. El a fost întărit prin hrană şi înviorat prin somn. El a
împărtăşit viaţa omului; cu toate acestea, a fost Fiul nevinovat
al lui Dumnezeu. El era Dumnezeu în carne. Caracterul Lui
trebuie să fie caracterul nostru. Despre aceia care cred în
El, Domnul zice: „Voi locui în ei şi voi umbla între ei; şi voi
fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu.” 2 Corinteni 6, 16.
Hristos este scara pe care a văzut-o Iacov sprijinindu-se pe
pământ, cu capătul de sus ajungând la poarta cerului, tocmai

1897–1915 ● Perioada de după scrisoarea Baker

la hotarul slavei. Dacă scara aceasta n-ar fi ajuns la pământ
cu o singură treaptă, am fi fost pierduţi. Dar Hristos vine la
noi acolo unde suntem. El a luat natura noastră şi a biruit,
pentru ca şi noi, luând natura Lui, să putem birui. Făcut „în
asemănarea cărnii păcătoase” (Romani 8:3), El a trăit o viaţă
fără păcat. Acum, prin dumnezeirea Sa, stăpâneşte pe tronul
cerului în timp ce prin natura Sa omenească vine la noi. El ne
invită ca prin credinţă în El să ajungem la slava caracterului
lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să fim desăvârşiţi, după
cum şi Tatăl nostru „ceresc este desăvârşit.”
Ellen White
Ms. 67, 1898
p. 4
În sine, faptul de a consimţi să devină om nu ar fi un act de
umilire dacă nu ar fi fost preexistenţa slăvită a lui Hristos şi condiţia decăzută a omului […] [El] Şi-a înveşmântat divinitatea
în umanitate ca să poată ajunge la om acolo unde se afla el […]
Ellen White
Ms. 164, 1898
p. 1

Domnul Isus Hristos a luat asupra Sa chipul omului păcătos,
înveşmântându-Şi divinitatea în umanitate.
Ellen White
Ms. 166, 1898
p. 9

Pentru a mântui neamul omenesc, Fiul lui Dumnezeu a luat
asupra Sa natura umană […] El a consimţit o unire reală cu
omul […] Hristos a unit în realitate natura ofensatoare a
omului cu natura Sa fără păcat, pentru ca prin acest act de
bunăvoinţă să poată vărsa sângele Său în folosul rasei umane
decăzute.
Ellen White
Ms. 177, 1898
p. 4

Domnul Isus Hristos Şi-a lăsat bogăţiile şi măreţia în curţile
cereşti şi a luat asupra Sa natura umană, ca să poată coopera cu omenirea în lucrarea de înălţare a acesteia.
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Ellen White
Ms. 193, 1898
p. 1

Hristos Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate ca să Se
poată uni cu rasa umană decăzută […] Dumnezeu a ales ca
unicul Său Fiu să vină în trup de om pentru a sta în fruntea
neamului omenesc căzut […]

Ellen White
ST 25/01/99
p. 66, col. 3, BV 14

1899

[…] El a luat natura noastră şi, în această natură, a trăit o
viaţă de perfectă ascultare.
Ellen White
ST 17/05/99
p. 322, col. 3, BV 35

El a avut atâta milă de sărmanii păcătoşi, încât a părăsit curţile cereşti, a lăsat deoparte îmbrăcămintea Lui împărătească,
umilindu-Se să ia natura umană, pentru ca să poată fi familiarizat cu nevoile omului şi să-l ajute să se ridice deasupra
degradării datorate căderii.
Ellen White
ST 12/07/99
p. 453, col. 3, BV 44

[…] El Şi-a dat jos coroana şi S-a dezbrăcat de haina Sa împărătească pentru a lua asupra Sa natura umană astfel încât
natura umană să poată atinge natura umană. Ca Răscumpărător al lumii, El a trecut prin toate experienţele prin care
trebuie să trecem şi noi. La înfăţişare a fost găsit ca un om.
Ellen White
YI 21/09/99
p. 478, col. 2

Hristos a luat asupra Sa chipul omului păcătos, înveşmântându-Şi divinitatea în umanitate. Însă El era sfânt, aşa cum
Dumnezeu este sfânt. El era purtătorul de păcate care nu avea
nevoie de ispăşire. Dacă nu ar fi fost fără pată sau fără zbârcitură, nu ar fi putut fi Mântuitorul neamului omenesc. Una cu
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Dumnezeu în curăţie şi sfinţenie, El a putut să facă ispăşire
pentru păcatele lumii.
Ellen White
ST 15/11/99
p. 739, col. 2, BV 76

Fiul lui Dumnezeu Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate
pentru ca natura umană să poată atinge natura umană, iar
divinitatea să prindă tronul Celui infinit.
Ellen White
ST 20/12/99
p. 818, col. 1, BV 82

Comandantul întregului cer S-a smerit pentru a sta în fruntea
neamului omenesc căzut […]
Ellen White
Ms. 23, 1899
p. 5

[…] Unicul Său Fiu, egal cu El Însuşi, S-a aplecat spre natura
umană şi a ajuns la om acolo unde se afla el.
Ellen White
Ms. 165, 1899

Hristos a declarat […] nu voi încălca nici un principiu al naturii
umane.
Ellen White
Ms. 85, 1899
p. 4

Cel care era fără păcat, desăvârşirea cerului, a venit în lumea
noastră cu înfăţişarea unui om pentru a ajunge într-o legătură
directă cu neamul omenesc. Când a venit, El S-a poziţionat
în rândul celor săraci şi suferinzi, ca să cunoască mai bine
omenirea căzută […]
Ellen White
Ms. 147, 1899
p. 5

El, Maiestatea cerului, S-a dezbrăcat de slava Sa şi Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate, pentru a putea trece prin ceea
ce omenirea trebuie să treacă.
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Ellen White
Ms. 185, 1899
p. 2

Identificarea lui Hristos cu omul va fi întotdeauna puterea
influenţei Sale. El a devenit os din oasele noastre şi carne din
carnea noastră […] El S-ar fi putut descotorosi de fiinţele căzute. El i-ar fi putut trata aşa cum nişte păcătoşi merită să fie
trataţi, dar în schimb, El a venit şi mai aproape de ei.
Ellen White
Ms. 196, 1899
p. 2

El a îndurat toate încercările pe care omul va fi chemat vreodată să le îndure. El a întâmpinat toate ispitele pe care omul
le va întâmpina în experienţa sa de viaţă.

1900
Ellen White
YI 22/02/1900
p. 62, col. 2

El nu a luat nici măcar chipul unui înger. „Fiindcă, într-adevăr,” spune apostolul, „nu a luat asupra Lui natura îngerilor,
ci a luat asupra Lui sămânţa lui Avraam.”
Divinitatea a luat natura omului, pentru ca natura umană
să poată atinge natura umană. El a arătat că natura umană
poate păstra Legea.
Ellen White
ST 4/04/1900
p. 210, col. 3, BV 107

În folosul fiinţelor pe care le-a creat, care, prin păcat, au devenit
o rasă decăzută, El a coborât de pe tronul pe care l-a ocupat ca
Prinţ al cerului şi S-a îmbrăcat cu veşmintele naturii umane.
Ellen White
ST 9/05/1900
p. 290, col. 3, BV 115

El a purtat slăbiciunile omenirii.
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Ellen White
ST 16/05/1900
p. 305, col. 1, BV 117

Hristos S-a coborât să ia natura omului pentru ca să poată
face cunoscute simţămintele lui Dumnezeu faţă de rasa umană
decăzută. Puterea divină a fost adusă la îndemâna tuturor
pentru ca fiinţele umane păcătoase să poată dezvălui chipul
lui Dumnezeu.
Ellen White
6M, 1900
p. 147

Hristos, care leagă pământul cu cerul, este scara [lui Petru].
Piciorul scării este puternic fixat pe pământ, în natura Lui
umană; treapta din vârf ajunge la tronul lui Dumnezeu prin
dumnezeirea Lui. Natura umană a lui Hristos îmbrăţişează
omenirea decăzută […]
Ellen White
ST 30/05/1900
p. 341, col. 1, BV 120

Domnul vieţii şi al slavei S-a smerit pentru a fi părtaş naturii
umane, pentru ca în şi prin El fiii şi fiicele căzute ale lui Adam
să se poată uni cu Dumnezeu.
Ellen White
ST 13/06/1900
p. 371, col. 2, BV 123

[…] înveşmântându-Şi divinitatea în umanitate […] El a venit
să locuiască în mijlocul omenirii căzute […]
Ellen White
ST 27/06/1900
p. 401, col. 3, BV 126

El Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate pentru ca să poată
purta toate neputinţele şi să îndure toate ispitele neamului
omenesc.
Ellen White
ST 17/10/1900
p. 658, col. 2, 3, BV 153

Isus a venit în această lume ca o fiinţă umană pentru a putea
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cunoaşte mai bine fiinţele umane […] Adam a fost ispitit de
vrăjmaş şi a căzut. Nu păcatul din lăuntrul său l-a făcut să
cedeze, fiindcă Dumnezeu l-a făcut curat şi drept, după chipul
Său. El era la fel de desăvârşit ca îngerii dinaintea tronului. Nu
era în el niciun principiu corupt, nicio tendinţă spre rău. Dar
când Hristos a venit să înfrunte ispitele lui Satana, El a purtat
„asemănarea cărnii păcătoase.”
(Ar fi bine dacă studentul ar citi acest pasaj de câteva ori, încet şi cu
atenţie, acordând o atenţie deosebită contrastului intenţionat de utilizarea
cuvântului „dar.”)
Ellen White
RH 17/07/1900
p. 449, col. 3, BV 201

Hristos a unit în realitate natura ofensatoare a omului cu
natura Sa fără păcat.
Ellen White
YI 20/12/1900
p. 394, col. 2

El a luat asupra Sa natura umană căzută şi suferindă, degradată şi mânjită de păcat.
Ellen White
Ms. 21, 1900
p. 2

[Dumnezeu] L-a dat pe Fiul Său să devină os din oasele noastre
şi carne din carnea noastră.
Ellen White
Ms. 21, 1900
p. 8

El [Isus] a luat asupra Sa toate suferinţele omenirii.
Ellen White
Ms. 53, 1900
p. 1

Hristos a devenit una cu familia umană […] Prin urmare, El i-a
asigurat de identificarea Sa totală cu natura umană.
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Ellen White
Ms. 88, 1900
p. 3

Natura decăzută a omului este precum lujerii viţei de vie care
se agaţă de mirişte şi gunoi. Dar Hristos este reprezentat ca
venind din cer şi luând natura omului, făcând astfel posibil ca
braţul uman al lui Hristos să cuprindă omul căzut […]
Ellen White
Ms. 89, 1900
p. 10

Toată familia umană a lui Dumnezeu pe care Hristos a adus-o
într-o relaţie strânsă cu propria Sa natură umană […]
Ellen White
AR 1/06/1900
p. 3, col. 2, BV 34

Când păcatul lui Adam a afundat neamul omenesc într-o
nenorocire lipsită de speranţă, Dumnezeu ar fi putut să se
descotorosească de fiinţele căzute […] Însă El nu a făcut acest
lucru. În loc să-i alunge din prezenţa Sa, El a venit mai aproape
de neamul omenesc căzut. El a dat pe Fiul său ca să devină os
din oasele noastre şi carne din carnea noastră […] El a suferit
toate necazurile omenirii.
Editorial
M.C. Wilcox, editor la The Signs of the Times
ST 3/01/1900
p. 1, col. 2

Acest trup a fost trupul Său de carne păcătoasă, purtat în
pântecele mamei Sale fecioare şi având în el toate tendinţele spre păcat pe care le are carnea tuturor fiilor lui Adam.
El nu a fost doar făcut „în asemănarea cărnii păcătoase,”
Romani 8:3, ci El a purtat carnea păcătoasă. Asemănarea
nu era doar exterioară. Carnea lui a fost aceeaşi cu cea a
întregii omeniri, fiindcă El „a fost născut conform cărnii din
sămânţa lui David.” Orice nelegiuire posibilă a fost manifestă
printre cei prin care Isus a primit moştenirea Sa de carne.
Dumnezeu a pregătit acel trup în care „în toate lucrurile”
El a fost „asemenea fraţilor Săi,” din „sămânţa lui Avraam,”
părtaş „cărnii şi sângelui.” Evrei 2:14–17. Au moştenit ceilalţi
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oameni o carne cu tendinţe stricate? La fel a moştenit şi El.
Strămoşii celorlalţi au fost invidioşi, lacomi, preacurvari,
dedaţi la plăceri? Aşa au fost şi ai Lui. El a fost făcut ca noi
ca să ne poată face să fim ca El.
Însă, cu toate că avea carnea cu toate tendinţele ei păcătoase,
El nu a păcătuit. Credinţa vie a făcut ca Duhul lui Dumnezeu
să stăpânească peste toate tendinţele trupeşti.
S.N. Haskell
ST 17/01/1900
p. 35, col. 3, BV 87

El a adus divinitatea din curţile slavei în natura umană căzută […]
W.N. Glenn, editor asociat la The Signs of the Times
ST 17/01/1900
p. 5, col. 1

Prin naşterea Sa, El S-a coborât în „asemănarea cărnii păcătoase.” Romani 8:3
El a fost „născut conform cărnii din sămânţa lui David.” Romani 1:3. Toată lumea ştie de ce păcate s-au făcut vinovaţi
David, strămoşul Său, şi urmaşii Săi. Isus a luat carnea lor
cu toată moştenirea ei.
Stephen Haskell
Scrisoare către EGW privind mişcarea „trup sfânt” din Indiana
25 septembrie 1900

Când am declarat că noi credem că Hristos S-a născut în
natura umană decăzută, ei ne-au interpretat ca şi cum am
crede că Hristos a păcătuit, în ciuda faptului că ne-am afirmat poziţia atât de clar încât părea că nimeni nu ne-ar putea
înţelege greşit.
Argumentul lor teologic în această privinţă pare a fi acesta:
ei cred că Hristos a luat natura lui Adam înainte de a cădea, astfel că El a luat natura umană aşa cum era în grădina
Edenului, iar această natură umană era sfântă şi aceasta era
natura umană pe care a avut-o Hristos; şi acum, spun ei, a
sosit timpul special pentru noi să devenim sfinţi în acest sens,
şi atunci vom avea „credinţa necesară glorificării” şi nu vom
muri niciodată.

1897–1915 ● Perioada de după scrisoarea Baker

| 157

O descriere concisă a mişcării trup sfânt aşa cum se găseşte în 2 SA 31:
În anii 1900, în Indiana a început să fie răspândită o învăţătură fanatică, numită „doctrina trupului sfânt,” ducându-l
pe preşedintele Conferinţei şi pe alţi lucrători la o gravă idee
falsă. Pretinzând că atunci când Hristos a trecut prin agonia
din Ghetsemani, El a obţinut un trup sfânt asemenea lui Adam
înainte de căderea sa, teoria aceasta pretindea că cei care Îl
urmează pe Mântuitorul trebuie să dobândească accesaşi stare
fizică de nepăcătoşenie, ca o pregătire esenţială pentru schimbare. Martorii oculari raportează că aceşti fanatici ajungeau
la niveluri înalte de entuziasm în serviciile lor religioase, prin
folosirea unor instrumente muzicale cum ar fi orga, flautul,
vioara, tamburina, cornul şi chiar tobele mari. Ei căutau să
facă o demonstraţie fizică, strigau, se rugau şi cântau până
când cineva din adunare cădea de pe scaun, leşina şi ajungea
într-o stare de inconştienţă. Unul sau doi bărbaţi mergeau
încolo şi încoace pe culoar pentru a-i târî pe acei oameni sus,
pe amvon. Apoi, aproximativ zece indivizi se adunau în jurul
trupurilor leşinate, unii cântând, alţii strigând şi alţii rugându-se, toţi în acelaşi timp. Când îşi reveneau, acei oameni
erau consideraţi a fi printre cei ce trecuseră prin experienţa
Ghetsimani, obţinuseră un trup sfânt şi credinţa necesară
glorificării. După aceea, se pretindea că oamenii aceia nu mai
pot să păcătuiască şi nici nu vor muri niciodată […]

1901
Ellen White
ST 30/01/01
p. 66, col. 2, BV 166

Dumnezeu l-a creat pe Adam curat şi nobil, dar prin îngăduirea
apetitului el a căzut. Cu toate acestea, în ciuda marii prăpăstii
care s-a deschis astfel între Dumnezeu şi om, Hristos a iubit
păcătosul lipsit de speranţă. El Şi-a părăsit tronul împărătesc,
Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate şi a venit în lumea
noastră ca să construiască un pod peste prăpastia creată de
păcat şi să unească puterea divină cu slăbiciunea umană […]
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Ellen White
ST 29/05/01
p. 339, col. 2, BV 182

El trebuia să-Şi ia poziţia în fruntea omenirii, luând natura,
dar nu şi păcătoşenia omului.
(Observaţi că Ellen White nu egalează natura păcătoasă cu păcătoşenia.)
Ellen White
ST 6/11/01
p. 706, col. 2, BV 207

El Şi-a lăsat deoparte coroana împărătească şi mantia regală
şi a coborât din poziţia Sa de comandant suprem spre a-Şi lua
locul în fruntea neamului omenesc căzut. Înveşmântându-Şi
divinitatea în umanitate, El a venit într-o lume degradată şi
pârjolită de blestem pentru a deveni una cu omenirea.
Ellen White
Ms. 125, 1901
p. 14

Noi suntem supuşi slăbiciunilor naturii umane. Aşa a fost şi
Hristos. Pentru a putea, prin exemplul Său, să condamne păcatul în carne, El a luat asupra Sa asemănarea cărnii păcătoase.
Ellen White
Ms. 126, 1901
p. 17

Ca reprezentant al rasei umane căzute, Hristos a păşit pe calea
pe care Adam s-a împiedicat şi a căzut.
Ellen White
Ms. 41, 1901
p. 2

El [Hristos] Şi-a asumat natura umană cu slăbiciunile, vulnerabilităţile şi ispitele ei.
Ellen White
Ms. 141, 1901
p. 4

„El a fost făcut în asemănarea oamenilor”; „fiind găsit la înfăţişare ca un om.” El [Hristos] a fost în toate lucrurile asemenea
nouă.

1897–1915 ● Perioada de după scrisoarea Baker

Ellen White
Ms. 141, 1901

Natura lui Dumnezeu, a cărui Lege a fost încălcată, şi natura
lui Adam, călcătorul de Lege, se întâlnesc în Isus, Fiul lui
Dumnezeu şi Fiul omului.
Ellen White
Scrisoarea 19, 1901

A-Şi păstra slava ascunsă, în calitate de copil al unei rasei
decăzute – aceasta a fost cea mai severă disciplină la care a
putut să Se supună prinţul vieţii.
Ellen White
General Conference Bulletin
25/04/01
p. 422, col. 3

Lăsând deoparte coroana împărătească, El a binevoit să Se
coboare, pas cu pas, până la nivelul omenirii căzute.
G.W. Reaser
ST 5/06/01
p. 356, col. 1, BV 184

Unul dintre cei mai puternici factori prin care omenirea este biruită de păcat este faptul de a locui în carnea păcătoasă, primită
de la multele generaţii de strămoşi care au păcătuit. Însă cel care
cedează acum păcatului nu are nicio scuză, întrucât Hristos a
locuit în carnea slăbită de patru mii de ani de degenerare […]
astfel fiind trimis „în asemănarea cărnii păcătoase.”
E.J. Waggoner
GCB 1901
p. 70, col. 2

Hristos a venit în carne, în carnea mea. De ce? Pentru că sunt
eu atât de bun? O, nu, deoarece nu există nicio carne suficient
de bună în care să vină Hristos.
E.J. Waggoner
GCB 1901
p. 81, col. 1

Cu cine vă place să trăiţi? – Păcătoşi, luând asupra Sa carnea
păcătoasă, venind în carnea ta şi a mea […]
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E.J. Waggoner
GCB 1901
p. 146, col. 1, 3

[Domnul] L-a trimis pe Hristos în asemănarea cărnii păcătoase
[…] El a condamnat păcatul în carne, arătând că El poate trăi
o viaţă fără păcat chiar şi în carnea păcătoasă.
E.J. Waggoner
GCB 1901
p. 200, col. 3
p. 223, col. 1

Este cineva care se îndoieşte de realitatea faptului că Hristos a
venit să trăiască în carne păcătoasă şi S-a înfăţişat ca Învăţător? Noi toţi credem asta […] Hristos are putere asupra cărnii şi
El a demonstrat acest lucru când a venit în asemănarea cărnii
păcătoase şi a condamnat păcatul în carne […]
E.J. Waggoner
GCB 1901
pp. 403–408

(În această predică de seară din 16 aprilie 1901, la Sesiunea Conferinţei
Generale din Battle Creek, Waggoner a fost rugat să se ocupe de următoarea
întrebare:
Cel sfânt, născut din fecioara Maria, a fost născut în carne
păcătoasă, şi acea carne a trebuit să se lupte cu aceleaşi tendinţe
rele cu care se luptă a noastră?
Waggoner a petrecut toată seară respingând cu fermitate ideea că Hristos
nu a venit în carnea păcătoasă, privind-o ca o doctrină catolică falsă a concepţiei imaculate, şi afirmând în repetate rânduri că Hristos a venit pe pământ
în carne păcătoasă. Întreaga predică poate fi citită în General Conference
Bulletin din 1901, paginile 403–408. Ar fi nepotrivit să cităm întreaga predică
aici, dar următoarele rânduri sunt extrase din ea.)
[…] După ce am vorbit ultima dată când am fost aici, mi-au
fost înmânate două întrebări şi le voi citi acum. Una dintre
ele este aceasta: Cel sfânt, născut din fecioara Maria, a fost
născut în carne păcătoasă, şi acea carne a trebuit să se lupte
cu aceleaşi tendinţe rele cu care se luptă a noastră?
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[…] Înainte de a continua cu acest text, permiteţi-mi să vă
arăt ce se găseşte în ideea care se află în această întrebare. O
aveţi în gând. Hristos, Cel sfânt care s-a născut din fecioara
Maria, a fost născut în carne păcătoasă? Aţi auzit vreodată
de doctrina romano-catolică a concepţiei imaculate? Şi ştiţi
ce este? Probabil unii dintre voi credeţi că aţi auzit de ea şi
că însemnă că Isus Hristos S-a născut fără păcat. Nu aceasta
este dogma catolică. Doctrina concepţiei imaculate este că
Maria, mama lui Isus, s-a născut fără păcat. De ce? Aparent
pentru a-L mări pe Isus; în realitate, este lucrarea diavolului
de a pune o mare prăpastie între Isus, Mântuitorul oamenilor
şi oamenii pe care El a venit să-i salveze, astfel încât să nu
poată trece unul la celălalt. Asta-i tot.
Fiecare dintre noi trebuie să stabilim dacă am părăsit Biserica
Romei sau nu. Sunt mulţi care au primit deja semnele, dar eu
sunt convins de faptul că fiecare suflet care este aici în această
seară doreşte să cunoască calea adevărului şi a neprihănirii
[…] şi că nu este nimeni aici care se agaţă inconştient de dogmele papalităţii, nedorind să fie eliberat de ele.
Nu vedeţi că ideea conform căreia carnea lui Isus nu a fost ca
a noastră (pentru că ştim că a noastră este păcătoasă) implică
inevitabil ideea concepţiei imaculate a fecioarei Maria? Nu
uitaţi, în El nu a fost nici un păcat, dar taina lui Dumnezeu
manifestă în carne, minunea veacurilor, uimirea îngerilor,
acel lucru pe care chiar şi acum doresc să-l înţeleagă şi despre
care nu-şi pot forma o idee corectă, ci numai ce sunt învăţaţi
de către biserică, este manifestarea desăvârşită a vieţii lui
Dumnezeu în curăţia ei imaculată în mijlocul cărnii păcătoase. O, aceasta este o minune, nu-i aşa?
Să presupunem, pentru un moment, că începem cu ideea
că Isus a fost atât de separat de noi, adică atât de diferit de
noi încât El nu avea în carnea sa nimic cu care să Se lupte.
Era carne fără păcat. Apoi, desigur, veţi vedea cum continuă
inevitabil dogma romano-catolică a concepţiei imaculate […]
[…] El a arătat voia lui Dumnezeu în carne şi a stabilit faptul
că voia lui Dumnezeu poate fi împlinită în orice carne umană,
păcătoasă […]
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[…] Atunci nu va mai trebui să luptăm împotriva cărnii, ci
acea viaţă fără păcat pe care am obţinut-o prin credinţă şi
care s-a manifestat în trupurile noastre păcătoase, va continua apoi, prin simpla credinţă, pentru toată veşnicia în
trupul fără păcat. Adică, atunci când Dumnezeu a dat lumii
această mărturie a puterii Sale, de a mântui pe deplin, de a
mântui fiinţele păcătoase şi de a trăi o viaţă desăvârşită în
carnea păcătoasă, atunci El va îndepărta neputinţele şi ne va
da condiţii mai bune în care să trăim. Dar, mai întâi de toate,
această minune trebuie să fie realizată în omul păcătos, nu
doar în persoana lui Isus Hristos, ci în Isus Hristos reprodus
şi înmulţit în mii de urmaşii ai Săi […]
[…] Isus ne dă experienţa puterii lui Hristos în carnea păcătoasă – de a subjuga şi de a supune voinţei Sale această carne
păcătoasă […]
[…] Domnul ne-a arătat acest lucru prin faptul că nu ne-a
ascuns care au fost strămoşii Săi. S-ar putea să fi deplâns
moştenirea noastră; am deplâns faptul că am moştenit
tendinţe rele, naturi păcătoase, aproape că ne-am pierdut
speranţa, pentru că nu am putut să ne desprindem de aceste
rele moştenite, nici să opunem rezistenţă acestor tendinţe
spre păcat; nu am putut să facem singuri acest lucru şi, de
multe ori, ne-a fost ruşine de ele, şi desigur, ne putem ruşina
de păcat. Oamenilor le place să ascundă vina strămoşilor
lor, şi dacă există un lucru ruşinos undeva în familie acesta
nu apare atunci când se scrie istoricul familiei. Isus Hristos
a fost „născut conform cărnii din sămânţa lui David,” iar în
sămânţa lui David a fost Manase, care a umplut Ierusalimul
cu sânge nevinovat de la un capăt la altul. În această linie
a fost Iuda, precurvarul, şi copilul născut din incest şi, de
asemenea, prostituata Rahav. Toţi din această categorie care
au fost prezentaţi ca fiind strămoşii lui Hristos, arată că lui
Isus nu i-a fost ruşine să-i numească pe oamenii păcătoşi fraţii
Săi; însă El I-a spus Tatălui: „Voi vesti Numele Tău fraţilor
Mei, Te voi lăuda în mijlocul adunării.”
Astfel, vedem că indiferent cum ar fi natura noastră moştenită, Duhul lui Dumnezeu are o asemenea putere asupra
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cărnii încât poate schimba complet situaţia aceasta şi să ne
facă părtaşi de natură divină, eliberându-ne de stricăciunea
care este în lume prin pofte; şi astfel Dumnezeu Îşi manifestă
puterea prin noi.
W.W. Prescott
GCB 1901
p. 194, col. 2

Luând asupra Sa carnea, El a unit divinitatea cu omenirea – El
a unit viaţa veşnică cu carnea noastră slabă […]
J.E. White, editor
Gospel Herald, aprilie 1901
p. 28, col. 3

Isus Hristos a venit în această lume şi a trăit în carne umană
acum o mie nouă sute de ani în urmă, ca să poată trăi în carnea
fiecărui credincios până la sfârşitul veacului […] El empatizează
cu noi, ia natura noastră umană, este atins de sentimentul
neputinţelor noastre […]

1902
Ellen White
ST 8/01/02
p. 18, col. 3, BV 216

El a trăit în lume viaţa pe care [oamenii] trebuie s-o trăiască.
Ellen White
ST 16/04/02
p. 242, col. 3, BV 234

El cunoaşte din experienţă care sunt slăbiciunile naturii umane
[…]
Ellen White
ST 18/06/02
p. 386, col. 1, BV 245

În neputinţele noastre El este asemenea unui frate […]
Ellen White
ST 30/07/02
p. 482, col. 2, BV 254

Îmbrăcat în veşmintele umanităţii, Fiul lui Dumnezeu a coborât la nivelul celor pe care dorea să-i mântuiască. Nu s-a găsit
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în El nici viclenie, nici păcătoşenie, El a fost mereu curat şi
neîntinat; cu toate acestea El a luat asupra Sa natura noastră
păcătoasă. Înveşmântându-Şi divinitatea cu umanitate, pentru
a Se putea uni cu omenirea căzută, El a încercat să recâştige
pentru om ceea ce Adam a pierdut prin neascultare […]
(Observaţi distincţia făcută de Ellen White între păcătoşenie şi natură
păcătoasă.)
Ellen White
ST 3/09/02
p. 562, col. 3, BV 260

Pentru a putea condamna păcatul în carne prin exemplul Său,
El a luat asupra Sa asemănarea cărnii păcătoase.
Ellen White
ST 24/09/02
p. 610, col. 2, 3, BV 264

Pentru a-Şi putea îndeplini scopul iubirii faţă de rasa umană
decăzută, El a devenit os din oasele noastre şi carne din carnea
noastră […] Din pricina vinovăţiei noastre, Hristos s-ar fi putut
îndepărta de noi. Dar în loc să se distanţeze, El a venit şi a locuit
printre noi plin de toată plinătatea Dumnezeirii, pentru a fi una
cu noi, ca prin harul Său să putem ajunge la desăvârşire […]
El a dezvăluit lumii imaginea uimitore a lui Dumnezeu care
trăieşte în carnea omenească […]
Ellen White
ST 3/12/02
p. 770, col. 3, BV 271

Hristos a venit în această lume ca om […] Mântuitorul nostru a
luat natura omului cu toate însuşirile ei […] În pustie, Hristos
şi Satana s-au întâlnit în luptă, Hristos în slăbiciunea naturii umane […] Hristos a luat asupra Sa neputinţele omenirii
degenerate. Numai aşa putea să-l răscumpere pe om din
adâncurile decăderii în care se afla.
Ellen White
Medical Ministry, 1902
p. 181

El a luat asupra naturii Sale fără păcat, natura noastră
păcătoasă […]
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Ellen White
Ms. 11, 1902
p. 6

Fiul lui Dumnezeu a luat asupra Sa natura umană şi a venit pe
acest pământ ca să stea în fruntea rasei umane decăzute. El a
locuit pe acest pământ ca un om printre oameni.
Ellen White
Ms. 77, 1902
p. 3

Satana a susţinut că este imposibil ca fiinţele umane să păstreze Legea lui Dumnezeu. Pentru a dovedi falsitatea acestei
afirmaţii, Hristos a părăsit locul Său preaînalt, a luat asupra Sa
natura omului şi a venit pe acest pământ ca să stea în fruntea
rasei umane decăzute, pentru a arăta că omenirea poate rezista
ispitelor lui Satana.
Ellen White
Ms. 113, 1902
p. 1

[Hristos] a luat natura omului cu toate însuşirile ei. Nu ne este
dat să suferim nimic din ceea ce El nu a suferit.
Ellen White
Ms. 113, 1902
p. 2

Adam a fost avantajat faţă de Hristos, prin faptul că, atunci
când a fost asaltat de către ispititor, niciunul dintre efectele
păcatului nu erau asupra lui. El se găsea în puterea bărbăţiei
desăvârşite, plin de vigoarea la minte şi la trup. El era înconjurat de slava Edenului şi era zilnic în legătură cu fiinţele
cereşti. Nu tot astfel era Isus când a intrat în pustie, să se
lupte cu Satana. Timp de patru mii de ani, neamul omenesc
pierduse din tăria fizică, din puterea mintală şi din valoarea
morală, iar Hristos a luat asupra Sa slăbiciunile unei omeniri
degenerate. Numai aşa putea să-l răscumpere pe om din
adâncurile decăderii în care se afla.
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Ellen White
Ms. 115, 1902
p. 8

[…] [El] Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate pentru a
putea sta în mijlocul familiei umane ca unul dintre ei.
Ellen White
Ms. 155, 1902
p. 16

Cu braţul Său uman Hristos cuprinde rasa umană decăzută,
în timp ce cu braţul Său divin El prinde tronul Celui infinit.
Ellen White
AR 15/12/02
p. 1, col. 1, BV 102

[…] Hristos cunoaşte nevoile şi slăbiciunile noastre.
Editorial
Gospel Herald 8/01/02
p. 4, col. 1

Isus Hristos a venit în această lume, a trăit şi a biruit în carnea
omenească acum o mie nouă sute de ani în urmă […] (Au fost
citate versetele din Romani 8:3–4 şi Evrei 2:16–18.) Datorită
slăbiciunilor cărnii în care a biruit, El a condamnat păcatul
în carne, demonstrând că poate fi biruit şi, prin urmare, nu
există scuză pentru păcat […]
Isus Hristos a fost făcut „în asemănarea cărnii păcătoase,” ca
să poată birui păcatul în propria-i fortăreaţă.
Editorial
Gospel Herald 24/12/02
p. 404, col. 2

Mântuitorul simte împreună cu noi, făcându-Se părtaş naturii noastre slabe; El este mişcat de înţelegerea neputinţelor
noastre.
L.A. Phippeny
ST 16/07/02
p. 3, col. 3

El trebuia să demonstreze […] că este posibil ca, prin puterea
lui Dumnezeu, omul să trăiască în carnea păcătoasă fără să
păcătuiască.
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1903
Ellen White
ST 14/01/03
p. 20, col. 1, BV 277

A fost necesar ca Hristos să-Şi înveşmânteze divinitatea în
umanitate. Numai aşa putea deveni Răscumpărătorul rasei
umane decăzute.
Ellen White
ST 29/04/03
p. 258, col. 1, 2, BV 288

El Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate pentru a putea sta
în mijlocul oamenilor ca unul dintre ei […] El a venit să îndure
încercările pe care noi trebuie să le îndurăm.
Ellen White
ST 3/06/03
p. 338, col. 1, BV 292

El […] a venit în lumea noastră ca să stea alături de fiinţele
căzute […]
Ellen White
ST 17/06/03
p. 370, col. 2, BV 294

El S-a poziţionat la acelaşi nivel cu fiinţele umane […]
Ellen White
ST 9/12/03
p. 770, col. 3, BV 314

Fiul lui Dumnezeu a luat asupra Sa natura umană şi a venit pe
acest pământ pentru a sta în fruntea rasei umane decăzute.
El a trăit aici ca un om printre oameni.
Ellen White
Ms. 9, 1903
p. 9

Mântuitorul a venit în această lume umil şi a trăit ca un om
printre oameni. În toate lucrurile, cu excepţia păcatului, Divinitatea trebuia să atingă natura umană.
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Ellen White
Ms. 51, 1903
p. 4

Mântuitorul a luat asupra Sa neputinţele omenirii şi pe acest
pământ a trăit o viaţă fără păcat pentru ca oamenii să nu se
teamă că, din cauza slăbiciunii naturii umane, nu ar putea să
biruiască.
Ellen White
Ms. 80, 1903
p. 12
Domnul Hristos Şi-a asumat natura noastră căzută şi a fost
supus tuturor ispitelor la care este supus şi omul.
Ellen White
Ms. 99, 1903
p. 4
Hristos, al doilea Adam, a venit în asemănarea cărnii păcătoase.
Ellen White
Ms. 102, 1903
p. 7
Hristos S-a făcut una cu familia omenească – os din oasele
noastre şi carne din carnea noastră […] El s-a angajat să suporte
toate ispitele pe care omul trebuie să le îndure, ca să ştie cum
să-i ajute pe cei ispitiţi.
Ellen White
Ms. 107, 1903
p. 5
[…] [El] Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate ca să poată
lua asupra Sa slăbiciunile naturii umane […] El a trebui să fie
ispitit în toate lucrurile în care oamenii căzuţi sunt ispitiţi […]
Ellen White
Ms. 124, 1903
p.111

Luând natura umană asupra Sa, Hristos a venit pentru a fi
una cu neamul omenesc […] El a fost făcut în toate lucrurile
asemenea fraţilor Săi. El a devenit carne, chiar aşa cum suntem
şi noi […] Prin puterea Sa, bărbaţii şi femeile pot trăi viaţa
curată şi nobilă pe care El a trăit-o.
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Ellen White
Ms. 151, 1903
p. 3

Divinitatea Sa a fost acoperită de natura umană […] Deci, Hristos trebuia să vină în „trupul nostru înjosit,” „în asemănarea
oamenilor.”
Ellen White
AR 15/12/03
p. 1, col. 2, BV 141

Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilinţă aproape fără
margini ca să ia natura omului chiar şi atunci când Adam
se afla în Eden, nevinovat. Dar Isus a luat natura umană
atunci când rasa umană fusese slăbită de patru mii de ani de
păcat. Ca orice copil al lui Adam, El şi-a asumat consecinţele
acţiunii legii eredităţii. Care erau consecinţele acestea, se
poate vedea în istoria strămoşilor Săi pământeşti. El a venit
cu o ereditate ca aceasta, ca să împartă cu noi grijile şi ispitele
şi să ne dea o pildă de o viaţă fără păcat […]
[…] Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Său să vină ca un prunc
neputincios, supus slăbiciunii naturii umane, în lumea în
care Satana s-a autoproclamat ca stăpânitor.
D.A. Fitch
Southern Watchman 22/09/03
p. 411, col. 1, 2

El a locuit în mijlocul familiei umane „în asemănarea cărnii
păcătoase” […] În această lume a păcatului, El a fost asemenea
nouă în ce priveşte natura umană.

1904
Ellen White
RH 7/01/04
p. 8, col. 2, BV 7

Mântuitorul a venit în această lume umil şi a trăit ca un om
printre oameni. În toate lucrurile, cu excepţia păcatului,
Divinitatea trebuia să atingă natura umană.
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Ellen White
ST 13/01/04
p. 18, col. 2, BV 321

[…] El S-a umilit, luând natura rasei umane decăzute.
Ellen White
RH 17/03/04
p. 8, col. 2, BV 25

În persoana unicului Său Fiu, Dumnezeul cerului a binevoit
să Se coboare la nivelul naturii noastre umane.
Ellen White
RH 8/12/04
p. 12, col. 1, BV 98

Mântuitorul nostru S-a identificat cu nevoile şi slăbiciunile
noastre.
Ellen White
Ms. 110, 1904
p. 10

Pentru a cuprinde fiecare fiinţă umană în planul de mântuire
[…] El [Hristos] a venit în asemănarea oamenilor.
Mrs. N.A. Honeywell
YI 1/03/04
p. 4, col. 1

Hristos Se numeşte pe Sine rădăcina şi urmaşul lui David — în
natura Sa umană — urmaşul, iar în natura Sa divină — strămoşul. Astfel, prin faptul că suntem conectaţi cu Rădăcina,
devenim părtaşi ai naturii divine.
Studiu săptămânal
YI 19/04/04
p. 4, col. 3

Hristos a îmbrăcat divinitatea Sa în carne păcătoasă pentru
ca în carne, ca Mare Preot […]

1905
Ellen White
RH 9/03/05
p. 8, col. 2, BV 120

El a venit să cunoască toate ispitele cu care omul este asaltat.
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Ellen White
ST 26/04/05
p. 264, col. 1, BV 383

Deşi era egal cu Tatăl, totuşi El Şi-a înveşmântat divinitatea în
umanitate, stând în fruntea rasei umane decăzute.
Ellen White
ST 14/06/05
p. 376, col. 1, BV 388

El cunoaşte slăbiciunile şi neputinţele cărnii.
Ellen White
RH 1/06/05
p. 13, col. 2, BV 139

El Şi-a luat poziţia în fruntea rasei umane decăzute […]
Ellen White
RH 16/06/05
p. 8, col. 3, BV 141
[…] El a venit să stea în fruntea rasei decăzute, să ia parte la
experienţa lor din copilărie până la maturitate.
Ellen White
Divina vindecare, 1905
p. 70

Când a venit la Isus, acest om era „plin de lepră.” Otrava
aceea mortală îi cuprinsese tot trupul. Ucenicii au căutat să-L
împiedice pe Maestrul lor să îl atingă; căci acela care atingea
un lepros devenea el însuşi necurat. Însă, punându-Şi mâna
peste lepros, Isus nu a fost contaminat. Lepra a fost curăţită.
Tot aşa este şi cu lepra păcatului – adânc înrădăcinată, mortală, imposibil de curăţit prin puterea omenească. „Tot capul
este bolnav şi toată inima suferea de moarte. Din tălpi până-n
creştet, nimic nu-i sănătos; ci numai răni, vânătăi şi carne
vie.” (Isaia 1:5–6, VDC). Însă Isus, care a venit să locuiască
în natura umană, nu este întinat de nici o necurăţie.
Ellen White
Divina vindecare, 1905
p. 180
Mântuitorul a luat asupra Lui neputinţele naturii umane şi
a dus o viaţă fără păcat, pentru ca oamenii să aibă siguranţa
biruinţei, în ciuda slăbiciunii naturii umane.
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Ellen White
Divina vindecare, 1905
p. 422

Luând natura umană asupra Sa, Hristos a venit să fie una cu
omenirea […] El a fost făcut în toate asemenea fraţilor Săi. El
a devenit carne, întocmai cum este carnea noastră.
(Exact la fel şi în 8M 286).
Ellen White
Ms. 22, 1905
p. 2

Hristos a adus bărbaţilor şi femeilor puterea de a birui. El a
venit în această lume în chip de om pentru a trăi ca un om
printre oameni. El Şi-a asumat slăbiciunile naturii umane
pentru a fi pus la probă şi încercat.
Ellen White
Ms. 54, 1905
p. 4

Ca un Mântuitor divino-uman, El a venit ca să stea în fruntea
rasei umane decăzute […]
Ellen White
Ms. 58, 1905
p. 3

El S-a poziţionat în fruntea rasei umane decăzute. […]
Elsie Hollingsworth
Southern Watchman 4/04/05
p. 219, col. 3

El a luat carnea noastră păcătoasă, a trăit viaţa noastră, a murit
moartea noastră […]
T.E. Bowen
The Watchman 24/10/05
p. 692, col. 1, 2

Hristos a învăţat supunerea ca Fiu al omului […] fiind ispitit
aşa cum omul este ispitit în carnea sa păcătoasă.
Vrăjmaşul avea un avantaj extraordinar de vreme ce a căutat,
prin slăbiciunea cărnii noastre păcătoase, să obţină accesul
la Fiul lui Dumnezeu.
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Editorial
RH 9/11/05
p. 4, col. 1

Şi se mai spune că acea carne, pe care a luat-o Isus şi în care a fost
ispitit, a fost aceeaşi cu carnea celorlalţi membri ai familiei, carne
păcătoasă […] trăind în carnea noastră păcătoasă, fără păcat, Fiul
omului a creat o aşa unire între divinitate şi omenire încât El este
capabil să trăiască aceeaşi viaţă în noi […]
Experienţa lui Isus în a fi păzit de păcat, încrezându-Se în Tatăl Său,
deşi locuia în carne păcătoasă, a făcut posibil ca orice membru al
familiei umane să aibă aceeaşi experienţă în acelaşi mod.
Editorial
RH 21/12/05
pp. 3–4

Un cititor al revistei Review and Herald a scris în mod amplu editorului în legătură cu declaraţia făcută într-un editorial recent, potrivit
căreia carnea pe care Isus a luat-o a fost carne păcătoasă. Sunt adresate
multe întrebări, însă cele mai multe dintre ele vor primi răspuns prin
rezolvarea principalei întrebări în discuţie.
Paragraful faţă de care se face o obiecţie are următorul conţinut:
Şi se mai spune că acea carne, pe care a luat-o Isus şi în care a fost
ispitit, a fost aceeaşi cu carnea celorlalţi membri ai familiei, carne
păcătoasă. Iată declaraţia directă: „Fiindcă ce nu putea face Legea,
întrucât era slabă prin carne, Dumnezeu, trimiţând pe propriul său
Fiu în asemănarea cărnii păcătoase şi pentru păcat, a condamnat
păcatul în carne.”
Referindu-se la acest paragraf, corespondentul nostru spune:
„Observ că această Scriptură nu spune că Dumnezeu L-a trimis pe
propriul Său Fiul «în carne păcătoasă,» ci «în asemănarea cărnii
păcătoase.» Pentru mine, aceasta pare o declaraţie foarte diferită.
Cum ar putea cineva în carne păcătoasă să fie desăvârşit, sfânt şi fără
prihană (fără pată)?”
Există două moduri în care am putea aborda această întrebare. Am
putea prezenta dovezi clare pentru a sprijini punctul nostru de vedere

174 |

1897–1915 ● Perioada de după scrisoarea Baker

sau am putea arăta faptul că astfel de consecinţe ar rezulta din poziţia
luată de către corespondentul nostru, ca şi când ne-ar interzice să
acceptăm acest lucru. Pentru mai multă siguranţă, vom face ambele
lucruri.
Să analizăm, aşadar, câteva dintre declaraţiile clare ale Scripturii care
fac referire în mod direct la această chestiune. „Fiindcă, după cum
copiii sunt părtaşi cărnii şi sângelui, în acelaşi fel şi el s-a împărtăşit
din aceleaşi.” Concluzia firească şi legitimă a acestei declaraţii ar fi
că sângele şi carnea lui Isus erau aceleaşi pe care le aveau şi copiii.
Acest lucru este subliniat în continuare în acelaşi context: „Fiindcă,
într-adevăr, el nu a luat natura îngerilor, ci sămânţa lui Avraam a luat-o
El (nota marginală). De aceea în toate I se cuvine a fi făcut asemenea
fraţilor Săi.” Misiunea lui Isus nu era de a salva îngeri căzuţi, ci de a
salva omul căzut. Prin urmare, El S-a identificat cu omul, nu cu îngerii,
şi a devenit „în toate lucrurile” asemenea celora pe care a intenţionat
să-i ajute. Carnea omului e păcătoasă. Pentru a fi „în toate lucrurile”
asemenea omului, a fost necesar ca Isus să ia carne păcătoasă.
Din nou, avem declaraţia citată anterior: „Fiindcă ce nu putea face
Legea, întrucât era slabă prin carne, Dumnezeu, trimiţând pe propriul
Său Fiu în asemănarea cărnii păcătoase şi pentru păcat, a condamnat
păcatul în carne.” Se sugerează că expresia „în asemănarea cărnii
păcătoase” nu înseamnă acelaşi lucru cu „în carne păcătoasă.” Atunci
am putea să ne întrebăm pe bună dreptate: Ce înseamnă acest lucru?
Înseamnă „în carne fără păcat”? Dacă da, de ce nu a fost spus aşa? De
ce sunt introduse cuvintele „carnea păcatului,” aşa cum se citeşte în
nota marginală în Revised Version, dacă intenţia nu este de a transmite
sensul că carnea lui Isus a fost aceeaşi carne păcătoasă pe care o avem
şi noi? Se pare că e nevoie de o interpretare forţată pentru a da oricare
altă semnificaţie acestei declaraţii.
Însă putem înţelege mai clar semnificaţia acestui pasaj dacă îl comparăm cu o altă declaraţie în care se foloseşte o formă de exprimare
asemănătoare. Iată una dintre declaraţii: El „S-a făcut pe Sine Însuşi
lipsit de importanţă şi a luat asupra Lui chipul unui rob şi a fost făcut
în asemănarea oamenilor.” Nu putem concluziona pe bună dreptate
că Isus a fost om adevărat atunci când citim că El a fost făcut „în
asemănarea oamenilor”? Cu siguranţă. Singura modalitate în care
El putea fi „în asemănarea oamenilor ” era să devină om. Faptul că
El a devenit într-adevăr om şi că El este încă om, este demonstrat de

1897–1915 ● Perioada de după scrisoarea Baker

| 175

afirmaţia că există „un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni,
Omul Hristos Isus.” Nu este la fel de clar că singurul mod în care
Dumnezeu putea să-L trimită pe Fiul Său „în asemănarea cărnii păcătoase” era ca Fiul să aibă carne păcătoasă? Cum ar fi posibil ca El
să fie „în asemănarea cărnii păcătoase” şi totuşi carnea Sa să fie fără
păcat? O astfel de interpretare ar implica o contradicţie a termenilor.
Ar trebui, desigur, să ne amintim că, deşi Isus a fost trimis „în asemănarea cărnii păcătoase,” totuşi El nu a păcătuit. „Pe cel ce nu a cunoscut
păcat, L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim făcuţi dreptatea lui
Dumnezeu în El.”
Acum ne întoarcem să examinăm unele dintre consecinţele care rezultă dacă Isus nu a luat carne păcătoasă. Trebuie să ne amintim că Isus
era Dumnezeu manifestat în carne, fiind atât Fiul lui Dumnezeu cât şi
Fiul omului. Acesta este marele adevăr central al creştinismului şi de la
el vin rezultate binecuvântate pentru credincioşi. „Mântuitorul dorea
foarte mult ca ucenicii Săi să înţeleagă scopul pentru care natura Lui
dumnezeiască era unită cu natura umană. El a venit în lume ca să
arate slava lui Dumnezeu, pentru ca omul să fie înălţat prin puterea
ei recreatoare. Dumnezeu Se descoperea în El, pentru ca El să Se descopere în ei.” Pentru a putea fi manifestat caracterul lui Dumnezeu în
oamenii păcătoşi care vor crede în El, a fost necesar ca Isus să unească
divinitatea şi umanitatea în Sine şi astfel carnea pe care El a purtat-o,
să fie la fel ca a celorlalţi oameni în care Dumnezeu urma, aşadar, să
se manifeste. Un alt mod de a exprima acest lucru ar fi să spunem că
Fiul lui Dumnezeu a locuit în această carne când Şi-a făcut apariţia în
Iudeea, pentru a fi pregătit mijlocul prin care El să locuiască în carnea
tuturor credincioşilor. Prin urmare, era necesar ca El să ia acelaşi tip
de carne ca cea în care urma să locuiască după aceea, atunci când ar
trebui să sălăşluiască în inima membrilor bisericii Sale.
Aceasta nu este doar o chestiune teoretică. Sensul adus de aceasta
este cu adevărat practic. Dacă Fiul lui Dumnezeu nu a locuit în carne
păcătoasă când a fost născut în lume, atunci scara nu a fost coborâtă
din cer pe pământ, iar peste prăpastia dintre Dumnezeul Cel sfânt şi
omenirea decăzută nu s-a construit nicio punte. Atunci ar fi necesar
să fie prevăzute alte mijloace pentru a completa legătura dintre Fiul
lui Dumnezeu şi carnea păcătoasă. Şi aceasta este exact ceea ce a făcut
Biserica Romano–Catolică. Crezul acestei organizaţii este în perfectă
armonie cu punctul de vedere al corespondentului nostru. Expresia
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formală a acestei doctrine este numită dogma concepţiei imaculate
a fecioarei Maria, potrivit căreia mama lui Isus a fost „printr-un pri
vilegiu special păstrată imaculată, adică neatinsă de pata păcatului
originar, din primul moment al concepţiei ei.” Întrucât mama a fost
cu totul diferită de celelalte femei, carnea pe care Isus a luat-o de la
ea a fost diferită de carnea celorlalţi oameni şi va exista în continuare
o diferenţiere între Isus şi oamenii în carne păcătoasă. Biserica
Romano–Catolică, care a creat această diferenţiere prin crezul ei, a
introdus un sistem de mijlocire între Fiul lui Dumnezeu şi oamenii în
carne păcătoasă. Mai întâi vin preoţii de pe pământ, despre care se ştie
că au carne păcătoasă, apoi vin cei care au locuit în carne păcătoasă,
dar acum sunt canonizaţi de biserică ca sfinţi în ceruri, următorii sunt
îngerii şi în cele din urmă mama lui Isus. Astfel, uşa în cer nu este
Isus, ci biserica, şi un astfel de preţ este cerut pentru deschiderea uşii
întrucât se crede că păcătosul sau prietenii lui pot plăti. Acestea sunt
consecinţele care rezultă, în mod natural, din doctrina că Isus nu a
luat carne păcătoasă, iar noi evităm aceste consecinţe prin negarea
doctrinei şi prin rămânerea la învăţătura simplă a Scripturilor.
În plus, corespondentul nostru întreabă: „Cum ar putea cineva în
carne păcătoasă să fie desăvârşit şi sfânt?” Această întrebare atinge
chiar centrul creştinismului nostru. Învăţătura lui Isus este: „Fiţi
desăvârşiţi, chiar aşa cum Tatăl vostru din ceruri este desăvârşit.” Şi
prin apostolul Petru vine îndrumarea: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.”
Nimeni nu va nega faptul că avem carne păcătoasă şi, prin urmare, ne
întrebăm cum va fi posibil să îndeplinim cerinţele Scripturii dacă nu
este posibil ca un om să fie desăvârşit sau sfânt în carne păcătoasă.
Singura noastră speranţă de a atinge desăvârșirea şi sfinţenia se bazează pe minunatul adevăr că desăvârşirea şi sfinţenia divinităţii au fost
descoperite în carne păcătoasă în persoana lui Isus. Noi nu suntem în
stare să explicăm cum s-ar realiza acest lucru, dar mântuirea noastră
constă în a crede acest fapt. Atunci poate fi împlinită promisiunea lui
Isus: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl
va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.” (trad. VDC).
Gloria supremă a religiei noastre este că, de fapt, carnea păcatului
poate deveni un templu în care Duhului Sfânt să poată locui.
S-ar putea spune mult mai multe ca răspuns la întrebarea corespondentului nostru. Sperăm, însă, că principiile în cauză şi legătura lor
cu experienţa creştină au fost clarificate şi credem că niciunul dintre
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cititorii noştri nu va accepta doctrina papalităţii, incapabilă să explice
taina evlaviei. Nu este nici un pericol să credem învăţătura clară a
Scripturilor.

1906
Ellen White
RH 5/04/06
p. 8, col. 1, 2, BV 227
p. 9, col. 1, BV 228

El a avut efectiv natură umană […] El a fost Fiul Mariei, El a
fost sămânţa lui David conform obârşiei umane […] lucrarea
răscumpărării este de a aduce rasa umană decăzută în unitate
cu divinitate.
Ellen White
The Watchman 13/11/06
p. 707, col. 2

Făcut „în asemănarea cărnii păcătoase,” El a trăit o viaţă fără
păcat. (Sublinierea îi aparţine)
Ellen White
Ms. 9, 1906
p. 2

El este Fratele nostru mai mare, supus slăbiciunii umane, şi
ispitit în toate lucrurile ca şi noi, dar fără păcat.
H.A. St. John
ST 4/04/06
p. 8, col. 3

[…] Isus a lăsat deoparte viaţa Sa în slavă, a luat asupra Lui
chip de rob şi S-a smerit ca om în carne păcătoasă.

1907
Ellen White
RH 6/06/07
p. 8, col. 3, BV 333

El S-a dezbrăcat de slava Sa şi Şi-a înveşmântat divinitatea
în umanitate pentru ca natura umană să poată mişca natura
umană şi să descopere omului căzut dragostea desăvârşită a
lui Dumnezeu.
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Ellen White
RH 22/08/07
p. 8, col. 1, BV 353

Îmbrăcat în veşmintele umanităţii, Fiul lui Dumnezeu a coborât la nivelul celor pe care dorea să-i mântuiască. Nu s-a găsit
în El nici viclenie, nici păcătoşenie, El a fost mereu curat şi
neîntinat; cu toate acestea, El a luat asupra Sa natura noastră
păcătoasă. Înveşmântându-Şi divinitatea cu umanitate, pentru
a Se putea uni cu omenirea căzută, El a căutat să recâştige
pentru om ceea ce Adam a pierdut prin neascultare.
Ellen White
Ms. 49, 1907
p. 3

El [Hristos] a luat asupra Sa natura umană […] El S-a identificat cu slăbiciunea omului […]
Ellen White
The Watchman 26/02/07
p. 131, col. 2

Pentru a salva rasa decăzută, Hristos, Maiestatea cerului,
Împăratul slavei, Şi-a lăsat deoparte haina regală şi coroana
împărătească, Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate şi
a venit pe acest pământ ca Răscumpărător al nostru. Aici El
a trăit ca un om printre oameni, înfruntând ispitele pe care
trebuie să le înfruntăm şi noi, biruind prin puterea primită de
sus. Prin viaţa Sa fără păcat, El a demonstrat că este posibil ca
omul să reziste, prin puterea lui Dumnezeu, ispitelor lui Satana.
Ellen White
The Watchman 3/09/07
p. 563, col. 1

El S-a umilit, luând natura rasei umane decăzute […] El cunoaşte din experienţă care sunt slăbiciunile umanităţii […] şi
în ce stă puterea ispitelor noastre.
Ellen White
The Watchman 24/09/07
p. 611, col. 1

[…] El a părăsit cerul şi S-a aşezat în rândurile fiinţelor decăzute […]
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Ellen White
The Watchman 22/10/07
p. 676, col. 1

Pentru a putea îndeplini scopul iubirii, El a devenit os din
oasele noastre şi carne din carnea noastră. (Sunt citate câteva
versete din Evrei 2.)
L.A. Smith, editor
The Watchman 8/10/07
p. 649, col. 2, 3

Întrucât copiii căzuţi ai lui Adam erau părtaşi cărnii şi sângelui,
„în acelaşi fel şi El S-a împărtăşit din aceleaşi,” pentru a putea fi
un Mântuitor desăvârşit pentru omenire. Acesta este un adevăr
pe care diavolul l-ar acoperi cu plăcere. Marele său efort este
de a separa omenirea de Hristos, de a interpune ceva între ei.
În sistemul catolic acest lucru se face prin doctrina concepţiei
imaculate, care declară că Fecioara Maria nu a fost atinsă de
păcatul originar, că Hristos nu a avut nicio legătura cu carnea
păcătoasă […]

1908
Ellen White
ST 15/07108
p. 451, col. 2, BV 457

El S-a identificat cu slăbiciunile noastre […]
Ellen White
RH 16/07/08
p. 8, col. 1, BV 433

El Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate. El a conceput
ca natura umană căzută să poată atinge natura Sa umană.
Ellen White
Ms. 23, 1908

Hristos […] S-a smerit ca un om […] El a mers pe calea pe care
trebuie să umble orice om care ia Numele Lui […]
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Ellen White
Ms. 99, 1908
p. 7

El, care era comandantul curţilor cereşti […] a venit în lumea
noastră ca un prunc pentru a trece prin toate necazurile pe
care omenirea le-a moştenit.
Ellen White
Ms. 117, 1908
pp. 3, 4

Fiul lui Dumnezeu Şi-a lăsat deoparte coroana împărătească
şi haina regală şi, înveşmântându-Şi divinitatea în umanitate,
a venit pe acest pământ ca să se lupte cu prinţul răului şi
să-l învingă. Pentru a deveni apărătorul oamenilor înaintea
Tatălui, El a trăit pe pământ aşa cum trebuie să trăiască
orice fiinţă umană […] El S-a făcut una cu rasa umană […]
Hristos a trebuit să întâmpine ispitele lui [Satana] în slăbiciunea naturii umane.
G.B. Thompson, preşedinte de Conferinţă, secretar departamental al Conferinţei Generale,
secretar general al Conferinţei Generale
RH 19/11/08
p. 9, col. 2
p. 10, col. 1

[…] adică, El a luat natura noastră. El S-a făcut părtaş cărnii
noastră păcătoasă […] Îmbrăcat cu slăbiciunile „cărnii păcătoase.” […] În slăbiciunea cărnii tale, El a înfruntat toate ispitele
şi încercările cu care tu te confrunţi şi le-a biruit.
Editorial
RH 10/12/08
p. 1, col. 2

[…] Hristos care a adus la îndemâna omului păcătos caracterul
Său, prin faptul că El Însuşi a fost făcut în asemănarea cărnii
păcătoase.

Ellen White
RH 28/01/09
p. 7, col. 3, BV 491

1909

În slăbiciunea naturii umane, Hristos urma să înfrunte
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ispitele unuia care avea puteri de o natură mai înaltă, cu
care Dumnezeu înzestrase familia îngerească.
Ellen White
Ms. 49, 1909
p. 4

[…] El L-a dat pe unicul Său Fiu ca sa vină pe acest pământ ca un
copilaş şi să trăiască o viaţă ca aceea a oricărei fiinţe umane […]
Ellen White
Ms. 103, 1909
p. 2

El a lăsat deoparte coroana împărătească, mantia regală, şi
a veni în această lume, născut din părinţi umili […] El a unit
în Sine divinitatea şi umanitatea ca să poată fi elementul de
legătură dintre omul căzut şi Tatăl.
M.E. Kern
YI 23/11/09
p. 12, col. 2

Fiul lui Dumnezeu a venit în carne păcătoasă, a trăit o viaţă
desăvârşită şi a murit ca răscumpărare pentru omul pierdut.
E.H. Adams
ST 15/12/09
p. 6, col. 1

El a purtat în carnea Sa […] toate slăbiciunile, toate neputinţele
şi toate predispoziţiile la toate ispitele la care omenirea este
supusă.
Studiile Şcolii de Sabat
Trimestrul al doilea, 1909
p. 8
Divinitatea a locuit în carnea omenească. Nu carnea omului
fără păcat, ci o carne ca aceea pe care copiii de pe pământ o
au. Aceasta a fost frumuseţea acestui lucru. Sămânţa divină
a putut să manifeste slava lui Dumnezeu în carne păcătoasă, chiar în biruinţă absolută şi desăvârşită asupra oricărei
tendinţe a cărnii.

Isus era Dumnezeu care acţiona în carne păcătoasă în folosul
păcătosului. El S-a făcut una cu omenirea. El a luat asupra
Sa necazurile, nevoile şi păcatele omenirii, astfel încât El a
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simţit conştientizarea şi intensitatea acestui lucru aşa cum
niciun alt suflet nu le-a simţit vreodată.
R.A. Underwood
GCB 1909
p. 299, col. 2

Isus a luat asupra Sa aceeaşi carne pe care tu şi cu mine o avem.
(Este citat Evrei 2:10–14)

Ellen White
The Watchman, septembrie 1910
p. 541, col. 2

1910

El cunoaşte din experienţă care sunt slăbiciunile naturii umane […]
Uriah Smith
South African Signs of the Times, 1910
Nr. 3, p. 118

[…] El a luat asupra Sa natura seminţei lui Avraam […]
Editorial
South African Signs of the Times, 1910
Nr. 4, p. 151

[…] Hristos a trebuit să vină ca un om, să ia asupra Sa chip de
rob în carne păcătoasă […]
W.W. Prescott
RH 13/01/10
p. 4, col. 3

[…] Este o învăţătură fundamentală a catolicismului roman
că Isus Hristos nu a luat aceeaşi carne pe care o avem şi noi
[…] (Prescott respinge acest concept.)
[…] unind în El divinitatea cu umanitatea […] şi aceasta în
carne păcătoasă […]
C.M. Snow, editor asociat la Review and Herald şi The Signs of the Times,
editor la Australian Signs
RH 2/06/10
p. 12, col. 2

Pentru că trăim într-o carne care este muritoare, coruptibilă,
supusă ispitei, având în ea acumulate de secole tendinţe spre
păcat, „în acelaşi fel şi El S-a împărtăşit din aceleaşi.”
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G.T. Ellingson
RH 29/12/10
p. 6, col. 1

[…] El a binevoit […] să ia asupra Sa natura umană căzută.

1911
Ellen White
Ms. 33, 1911
p. 19

El a venit în chip de om pentru a Se putea apropia de rasa
decăzută.
Milton C. Wilcox, editor la The Signs of the Times
Questions and Answers
pp. 19, 20

În această etapă, eternul Logos „a devenit carne” asemenea
nouă, fiindcă El a fost „născut din femeie, născut sub Lege,” sub
condamnarea ei, ca un om, carnea Sa având toate tendinţele
umane; a fost părtaş „cărnii şi sângelui” oamenilor, „în toate
lucrurile” „făcut asemenea fraţilor Săi,” „a suferit fiind ispitit.”
El a întâmpinat toate ispitele aşa cum tu şi cu mine trebuie să le
întâmpinăm, prin credinţa în voia şi Cuvântul lui Dumnezeu.
Nu există în carnea oamenilor alte tendinţe decât cele care au
sălăşluit în El. Şi El le-a biruit pe toate.
South African Signs of the Times, 1911
(Citând revista americană The Signs of the Times)
Nr. 2, p. 68

[…] El a luat natura noastră […] El a întâmpinat, în slăbiciunea
şi neputinţa cărnii, toate ispitele la care este supus omul şi le-a
biruit pe toate.
Clarence Santee, pastor, scriitor, administrator de Conferinţă
The Watchman, iunie 1911
p. 360, col. 1

Hristos a coborât mai jos şi a luat condiţia omului cu tot gradul
lui de degenerare. (Citând-o pe Ellen White) „Marea lucrare de
redeşteptare putea fi realizată numai de către Răscumpărătorul
care ia locul omului căzut.”
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George W. Rine
Signs of the Times, South Africa, 1911
Nr. 4, p. 159

[…] El L-a trimis pe singurul Său Fiu […] în această lume în
asemănarea cărnii păcătoase […]

1912
Uriah Smith (citat)
Într-o declaraţie de credinţă timpurie
RH 22/08/12
p. 4, col. 3

[…] El a luat asupra Sa natura seminţei lui Avraam.
R.A. Underwood
RH 5/12/12
p. 4, col. 3

Va fi uimirea veacurilor faptul că Cuvântul a fost făcut carne
păcătoasă […]

1913
Ellen White
AR 23/06/13
p. 2, col. 1, BV 528

[…] este timpul ca toţi creştinii să poarte jugul Său şi să lucreze
în brazda Sa, identificându-se cu simpatia omenească în modul
în care El S-a identificat cu rasa decăzută.
Ellen White
Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, 1913
p. 259

[…] pentru a îndeplini nevoile naturii umane El a luat asupra Sa
natura umană […] El […] S-a unit în mod misterios cu fiinţele
umane căzute.
„Întrupare şi preoţie”
YI 21/01/13
p. 15, „notiţe,” col. 1

Pentru a stabili relaţia dintre Dumnezeu şi carnea păcătoasă,
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a fost necesar ca Fiul lui Dumnezeu să ia carne păcătoasă şi,
astfel, s-a construit o punte peste prăpastia care separa omul
păcătos de Dumnezeu.
J.F. Tolson
ST 26/08/13
p. 516, col. 3, BV 523

El este şi Fiul omului […] legătura dintre divinitate şi sărmana
omenire slabă şi păcătoasă […] El a fost Dumnezeu adevărat şi
om adevărat […] om în întruparea cărnii păcătoase […] Iehova
Cel veşnic în carnea omului slab şi păcătos […]
Studiile Şcolii de Sabat
Primul trimestru, 1913
p. 14

[…] A fost necesar ca Fiul lui Dumnezeu să ia carne păcătoasă […]
Studiile Şcolii de Sabat
Primul trimestru, 1913
p. 15

Preluând carnea păcătoasă […] Isus […] a făcut posibil pentru
El să slujească cărnii păcătoase.
Studiile Şcolii de Sabat
Trimestrul al doilea, 1913
p. 25

Prin dogma concepţiei imaculate a fecioarei Maria, Roma ne
învaţă că mama lui Isus nu a fost atinsă de păcatul originar şi
că ea a avut carne fără păcat. Prin urmare, ea a fost separată
de restul omenirii. Ca urmare a separării lui Isus de carnea
păcătoasă, preoţia romană a fost instituită cu scopul de a exista
cineva care să mijlocească între Hristos şi păcătos.
Studiile Şcolii de Sabat
Trimestrul al patrulea, 1913
p. 6

Prin urmare, Hristos a fost de linie regală prin mama sa. Însă
El a fost mai mult decât atât; El a fost acelaşi carne ca sămânţa
lui David, în care şi prin care, de generaţii, curgea sângele
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omenirii păcătoase: Solomon, Roboam, Ahaz, Manase, Amon,
Ieconia şi alţii. Fiul lui Dumnezeu a luat aceeaşi carne pentru ca
El să poată înfrunta ispita pentru noi şi să biruiască cu putere
divină fiecare încercare pe care noi trebuie să o înfruntăm.
Hristos este Fratele nostru în carne, Mântuitorul nostru din
păcat.
V.B. Watts
The Watchman, iulie 1913
p. 339, col. 2
p. 340, col. 1

El a luat natura noastră şi a devenit asemenea fraţilor Săi
[…] Singurul lucru pe care Dumnezeu l-a putut face pentru a
mântui rasa umană a fost de a-L lăsa [pe Hristos] […] să vină
şi să trăiască viaţa sfântă în mijlocul creaturilor căzute, să
trăiască în carnea lor.
M.G. Wilcox, pastor, editor
AST 22/12/13
p. 806, col. 2

Când Adam şi Eva au cedat în faţa acestui vrăjmaş din Eden,
păcatul a devenit încarnat – întrupat […] Făgăduinţa a fost că
trebuia să vină, în carnea unui urmaş al femeii, o sămânţă din
sfera de deasupra omului […]

1914
A.H.
AST 6/04/14
p. 214, col. 1

Prin Maria, Isus S-a făcut părtaş naturii noastre umane […]
(Nu am mai avut acces la revista The Australian Signs of the Times din
perioada 1914–1923.)
Studiile Şcolii de Sabat
Primul trimestru, 1913
p. 16

Acest Fiu a luat carnea omului păcătos […]

1897–1915 ● Perioada de după scrisoarea Baker
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1915
Ellen White (Ultima ei mărturie)
ST 5/01/15
p. 3, col. 2, 3, BV 531

El S-a făcut pe Sine Însuşi lipsit de importanţă, a luat un chip
de rob şi a fost făcut în asemănarea cărnii păcătoase […] Fără
păcat şi înălţat prin natură, Fiul lui Dumnezeu a consimţit
să îmbrace veşmintele naturii umane pentru a deveni una cu
rasa decăzută. Cuvântul etern a consimţit să fie făcut carne.
Dumnezeu a devenit om.
(Ea a murit pe 16 iulie 1915. Pasajele din scrierile ei mai târzii decât acestea sunt retipăriri. Studentul ar trebui să compare această ultimă declaraţie
a ei cu prima ei declaraţie din 1858.)
Bible Readings for the Home Circle (Lecturi biblice pentru familie) (1915)
p. 173–174

6. În ce măsură a împărtăşit Hristos natura noastră umană
obişnuită? „De aceea, în toate lucrurile I se cuvenea a fi făcut asemenea fraţilor Săi, ca El să fie un Mare Preot milos
şi credincios în cele privitoare la Dumnezeu, pentru a face
împăcare pentru păcatele poporului.” Versetul 17.
Notă. — În umanitatea Sa, Hristos a fost părtaş naturii noas
tre păcătoase şi decăzute. Dacă nu este aşa, atunci El nu a
fost „făcut asemenea fraţilor Săi,” nu a fost „în toate lucrurile
ispitit asemenea nouă”, nu a biruit aşa cum trebuie să biruim
şi noi şi, prin urmare, nu este Mântuitorul deplin şi desăvârşit
de care omul are nevoie şi pe care trebuie să îl aibă pentru
a fi salvat. Concepţia că Hristos a fost născut dintr-o mamă
imaculată sau fără păcat, că nu a moştenit nicio tendinţă spre
păcat şi din acest motiv nu a păcătuit, Îl îndepărtează din sfera
unei lumi căzute şi exact din locul în care este nevoie de ajutor.
Din partea umană, Hristos a moştenit exact ceea ce fiecare
copil al lui Adam moşteneşte – o natură păcătoasă. Din partea
divină, chiar de la conceperea Sa, El a luat fiinţă din Duh. Şi
toate acestea au fost făcute pentru a-l pune pe om într-o poziţie favorabilă şi pentru a demonstra că, în acelaşi fel, oricine
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este „născut din Duh” poate obţine biruinţe asemănătoare
asupra păcatului în propria carne păcătoasă. Astfel, oricine
poate birui după cum Hristos a biruit. Apocalipsa 3:21. Fără
această naştere nu poate exista nicio biruinţă asupra ispitei
şi nicio izbăvire din păcat. Ioan 3:3–7. (Sublinierile apar în
original.)
Clarence Santee
The Watchman, septembrie 1915
p. 427, col. 2

Tendinţele rele ale cărnii au fost ale Lui aşa cum sunt şi ale
noastre […] Cele mai puternice ispite ale noastre vin din interior. Atunci trebuie să fi fost astfel şi cu El […] vălul slăbiciunilor
umane, al tendinţelor păcătoase ale cărnii, era între El şi Tatăl
la fel cum este între noi şi Tatăl.

XIII. 1916–1952 ● Amurgul clarităţii şi al unităţii

Şi Israel a servit Domnului în toate zilele lui Iosua şi în toate
zilele bătrânilor ale căror zile s-au lungit după Iosua […]
Iosua 24:31
După cum a subliniat William Grotheer [1], există o paralelă interesantă
între influenţa pe termen lung a lui Iosua şi cea a lui Ellen White, în ceea
ce priveşte învăţătura ei despre natura umană a lui Isus. Din însemnările
scrise reiese că convingerea ei potrivit căreia Hristos a venit pe pământ în
natura omului căzut, deoarece aceasta a fost singura modalitate prin care El
putea realiza mântuirea rasei căzute, s-a răspândit în toată biserica până în
momentul morţii ei în 1915.
Influenţa convingerii ei puternice a continuat după moartea ei pentru
o treime de secol, aproximativ cât timp au rămas în slujba activă a bisericii
oameni care poate că erau familiarizaţi personal cu viaţa şi munca ei. După
cum vor arăta următoarele pagini, ei au continuat să tipărească şi să publice
opinii care nu erau diferite de ale ei până în anii 1950.

1916
N.J. Waldorf
The Watchman, aprilie 1916
p. 39, col. 2

Ca om, El a fost una cu omenirea şi a fost numit Fiul omului.

1918
C.P. Bollman, preşedinte de Conferinţă, editor asistent la Review and Herald
RH 31/01/18
p. 9, col. 1

Din însăşi rasa decăzută trebuie să apară Eliberatorul. […] Fiul
lui Dumnezeu […] a stat nu acolo unde stătea Adam înainte de
cădere, ci unde stă omul astăzi.
[1] Grotheer, An Interpretive History of the Doctrine of the Incarnation... , pagina 56.
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Editorial
The Watchman, aprilie 1919
p. 26, col. 2

1919

Fiul lui Dumnezeu a declarat că El Însuşi va deveni om, va lua
natura cărnii păcătoase.

W.W. Prescott
The Doctrine of Christ
p. 53

1920

Hristos nu Şi-a asumat natura originală, necăzută, ci natura
noastră umană.
J.L. Schuler, evanghelist, secretarul asociaţiei pastorale, preşedinte de Conferinţă
The Watchman, iulie 1920
p. 18, col. 2

El a luat acelaşi fel de carne pe care o aveţi şi voi – carne
păcătoasă […] El a venit „în asemănarea cărnii păcătoase” şi
a trăit o viaţă fără păcat.

G.B. Thompson
RH 24/02/21
p. 10, col. 1

1921

Isus a venit în lume [şi] a luat asupra Sa „asemănarea cărnii
păcătoase […]”
Percy Brokner
RH 17/03/21
p. 12, col. 1

Hristos a venit din ceruri în asemănarea cărnii păcătoase […]
El a avut carne la fel ca a noastră.
Studiile Şcolii de Sabat
Primul trimestru, 1921
p. 16

Hristos nu Şi-a asumat natura originală, necăzută, ci natura
noastră umană căzută. În acest al doilea test, El nu a stat
exact acolo unde Adam sătuse mai înainte, ci, aşa cum s-a
spus deja, a stat cu un imens handicap împotriva Lui — răul
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cu tot prestigiul său de biruinţă şi cu întronarea consecventă
chiar în structura naturii noastre, înarmat cu o putere teribilă
împotriva realizării posibile a acestei idei divine a omului —
sfinţenie desăvârşită. Luând toate acestea în considerare,
dezavantajele situaţiei, riscurile enorme implicate, împreună
cu sălbăticia opoziţiei întâmpinate, ajungem să înţelegem
realitatea cât şi măreţia acestei realizări morale vaste; natura
umană ispitită, încercată, înşelată în Adam, înălţată în Hristos
până în sfera unei lipse reale de păcat.
Studiile Şcolii de Sabat
Trimestrul al doilea, 1921
pp. 13, 14

Pe Cel care este prezentat în primul capitol drept Fiu, Dumnezeu şi Domn, a cărui divinitate şi eternitate sunt evidenţiate, Îl
întâlnim în al doilea capitol ca Fiu al omului, cu toate limitările umanităţii noastre obişnuite. El este cunoscut acum prin
numele său pământesc, personal, şi ca unul care poate gusta
moartea (Evrei 2:9) şi poate fi făcut „desăvârşit prin suferinţe”
(versetul 10). El a fost părtaş cărnii şi sângelui pe care le avem
noi (versetul 14), devenind om adevărat (versetul 17) aşa cum
este Dumnezeu adevărat.
G.B. Thompson
RH 1/09/21
p. 8, col. 2

El a fost făcut „în asemănarea cărnii păcătoase.” El S-a făcut
părtaş aceleaşi cărni şi sânge ca ale acelora pe care a venit să-i
răscumpere, a fost făcut în toate lucrurile „asemenea fraţilor
Săi.”
E. Hilliard
RH 15/09/21
p. 18, col. 1

Hristos a luat asupra Sa asemănarea cărnii păcătoase […]
Millard Fillmore Thorn
RH 22/12/21
p. 4, col. 1

[Isus] a devenit carne şi sânge, exact aşa cum suntem noi.
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C.P. Bollman
RH 5/10/22
p. 5, col. 2

1922

Şi astfel, Hristos, luând asupra Sa asemănarea cărnii păcătoase, a fost supus morţii.

1923
Ellen White
Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, 1923
p. 177

[…] El […] Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate […] pentru
a putea ajunge la om acolo unde se afla el.
Ellen White
Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, 1923
p. 400

[…] Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor omenirii, El a luat
asupra Sa natura umană […] În mod misterios, El S-a unit cu
natura umană.
Ellen White
Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, 1923
p. 408

Marele plan de răscumpărare a unui neam decăzut a fost
îndeplinit în viaţa lui Hristos în carne omenească.
Calvin P. Bollman, editor
AST 26/02/23
p. 6, col. 2

Şi astfel, Hristos, luând asupra Sa asemănarea cărnii păcătoase, a fost supus morţii.
A.L. King, editor asociat
AST 5/03/23
p. 4, col. 2

Dar El a luat natura noastră, Şi-a învăluit divinitatea în umanitatea noastră, a venit în „asemănarea cărnii păcătoase.”
Romani 8:3. (Este citat Filipeni 2:7–8)
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F.D. Nichol, editor asociat la The Signs of the Times, editor la The Review and Herald
RH 1/03/23
p. 7, col. 2

Pe măsură ce [omul] înţelege adevărul că într-adevăr a trăit pe
acest pământ Cineva care a avut aceeaşi natură ca a lui, care
„în toate lucrurile a fost ispitit asemenea nouă, dar fără păcat,”
îşi dă seama că există speranţă pentru el.
Asa T. Robinson, preşedinte de Conferinţă, pionier misionar
RH 20/12/23
p. 4, col. 1

Numai o fiinţă umană — „făcută în asemănarea cărnii păcătoase” — ar putea sluji ca mijlocitor în favoarea oamenilor
păcătoşi. Toate atributele Dumnezeirii şi cele ale umanităţii
păcătoase trebuie să se întâlnească în Cel care ar trebui să
realizeze împăcarea.
W.W. Prescott
AST 7/01/24
p. 12, col. 2

1924

[…] fiind părtaş aceleiaşi cărni şi sânge, înrudindu-se cu noi
ca membru al familiei […] Hristos a devenit „o rudă apropiată”
pentru noi, fratele nostru în carne.
R.S. Owen, profesor de colegiu, director de colegiu
RH 20/03/24
p. 10, col. 1

El a fost om. „Cuvântul a fost făcut carne.” El a fost făcut „în
asemănarea cărnii păcătoase” […] El ne este frate în slăbiciunile
noastre.
W.W. Prescott
RH 1/05/24
p. 10, col. 1

Aşa cum era văzut de lume, Isus din Nazaret era asemenea con
temporanilor Săi, fiindcă avea aceeaşi carne şi același sânge […]
John A. Rippey
AST 5/05/24
p. 13

În ziua de azi, există mulţi oameni în lume care simt că,
datorită slăbiciunii cărnii, nu pot trăi niciodată o viaţă de

| 193

194 |

1916–1952 ● Amurgul clarităţii şi al unităţii

biruinţă asupra păcatului. Şi apoi mai există şi alţii care se
gândesc la Hristos ca la un prieten îndepărtat, de care simt
că nu se pot apropria. Pavel, în epistola sa către Evrei, a spus:
„Fiindcă deopotrivă Cel ce sfinţeşte şi cei sfinţiţi, sunt toţi
dintr-unul; din care cauză, nu se ruşinează să îi numească
fraţi.” Capitolul 2:11. Cred cu tărie că acest lucru înseamnă
că El nu era doar una cu cei care-L urmau în timp ce era
aici pe pământ, ci că El este acum una cu ei şi că, indiferent
cât de adâncit în păcat este cineva, Lui nu-I este ruşine să-l
numească pe acela fratele Său.
Consider, de asemenea, că şansa noastră pentru viaţa veşnică
este la fel de strălucitoare ca cea a Fiului lui Dumnezeu când
a fost aici printre oameni. Citim că „Cuvântul [Hristos] a
fost făcut carne şi a locuit printre noi.” Ioan 1:14. Ne putem
întreba: Cum a fost făcut Cuvântul carne? Răspunsul se găseşte în Galateni 4:4. El a fost „născut din femeie,” ca orice
altă persoană care vine în lume; totuşi, El a fost născut din
Dumnezeu şi a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, făcut „în
asemănarea cărnii păcătoase.” Romani 8:3. Se naşte în mod
natural întrebarea: Cu a cui carne S-a asemănat El? Căci
există o mare diferenţă în carnea păcătoasă. Unii oameni s-au
cufundat în adâncimile păcatului, iar rezultatul indulgenţei lor
este văzut în urmaşii lor, în timp ce alţii nu au fost niciodată
atât de indulgenţi. Cu a cui carne S-a asemănat Isus? El a fost
„născut conform cărnii din sămânţa lui David.” Romani 1:3.
FĂCUT DIN CARNE PĂCĂTOASĂ
Deci NIMIC nu poate fi mai clar decât faptul că Isus a avut
acelaşi tip de carne pe care David a avut-o. Cine a fost David?
El a fost fiul lui Isai. Dar cine a fost Isai? El a fost fiul lui Rut.
Rut a fost o fată moabită, o urmaşă a lui Moab; şi Moab a
fost fiul uneia dintre fiicele lui Lot. Geneza 19:36, 37. Atunci
când studiem caracterul înaintaşilor lui Isus, descoperim că
aceştia sunt cei mai ticăloşi de pe pământ şi au ajuns la cele
mai mari adâncimi ale păcatului.
Când Isus s-a născut în lume, a luat asupra sa carnea păcătoasă după ce fusese slăbită de aproape patru mii de ani
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de păcat. El ar fi putut veni pe o altă linie genealogică, dar
a venit prin cei mai slabi, ca să poată dovedi lumii că omul
n-a căzut atât de jos în păcat încât puterea lui Dumnezeu
să nu fie îndestulătoare pentru a-l ajuta să trăiască o viaţă
biruitoare. El „a fost ispitit în toate lucrurile ca şi noi, dar
fără păcat.” Evrei 4:15. El nu doar că a fost ispitit, dar ispitele
sale au fost atât de puternice încât a suferit atunci când a fost
ispitit. Capitolul 2:18. Cu toate că Isus avea în carnea sa toate
dorinţele care erau în carnea înaintaşilor Săi, totuşi El nu S-a
supus păcatului niciodată.
Se ridică adesea întrebarea: Cum e posibil ca El să fie părtaş
cărnii lui Iosif sau a lui David şi totuşi să fie Fiul lui Dumnezeu? Răspunsul este acesta: Maria a fost din aceeaşi linie
genealogică cu Iosif sau David. Nu li se permitea să se căsătorească în afara triburilor lor. Astfel, Isus a fost din aceeaşi
carne ca Iosif, chiar dacă nu era fiul lui Iosif.
În timp ce Hristos a fost aici pe pământ, în ciuda faptului că
El era Fiul lui Dumnezeu, nu a exercitat nici o putere în folosul
Său care să nu ne fie oferită şi nouă cu generozitate. El S-a
golit pe Sine Însuşi, pentru că a spus: „Eu nu pot face nimic
de la Mine Însumi.” Ioan 5:30. El depindea de Tatăl pentru
toată puterea şi forţa de a birui şi de a trăi o viaţă biruitoare.
Astfel, prin faptul că S-a făcut părtaş slăbiciunilor familiei
umane, El este în stare să ajute pe cei care sunt greu ispitiţi şi
să fie „un Mare Preot milos şi credincios în cele privitoare la
Dumnezeu, pentru a face împăcare pentru păcatele poporului.” Evrei 2:17, 18. În cele trei ispite pe care El le-a înfruntat
în pustie este ascunsă orice ispită care-l asaltează pe om, şi
biruindu-le, El a făcut astfel posibil ca întreaga rasă umană
să fie biruitoare asupra păcatului. Toţi cei care Îl primesc au
puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu. Ioan 1:12.
Permiteţi-mi să vă întreb: L-aţi primit? Dacă nu, de ce să
nu faceţi acest lucru astăzi? Credeţi-L pe cuvânt. Păşiţi pe
baza promisiunilor Lui şi El nu vă va părăsi niciodată. Ioan
10:27–29.
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Meade MacGuire, secretar al Departamentului de Tineret al Conferinţei Generale şi
secretar asociat al Departamentului Asociaţiei pastorale
The Life of Victory, 1924
p. 18

El a biruit păcatul într-un trup care a venit sub legea ereditară
a păcatului. Acum Îşi propune să trăiască aceeaşi viaţă fără
păcat în mădularele mele.
Meade MacGuire
The Life of Victory, 1924
p. 43

Când Isus a purtat crucea, el a recunoscut pedeapsa cu moartea asupra naturii păcatului. El a luat natura noastră, natura
lui Adam […] şi a purtat această natură până la moartea sa
inevitabilă şi necesară.
Răspunsuri la întrebări
The Watchman, septembrie 1924
p. 32, col. 3

Deci prin venele lui Isus a curs sângele multor caractere strămoşeşti, unele bune şi altele rele.
Carlyle B. Haynes, evanghelist, autor, administrator
The Watchman, noiembrie 1924
p. 14, col. 2

Hristos S-a unit cu omul în starea sa căzută. Când a luat
natura noastră, El nu a luat-o aşa cum a fost creată iniţial,
înainte ca păcatul să fi intrat în lume, ci aşa cum era după
patru mii de ani de ravagii ale păcatului. El a venit la noi acolo
unde ne aflăm noi […]
Dacă Hristos nu venea în carne păcătoasă, dacă nu venea la
oameni exact acolo unde se află ei, nu trebuia să vină deloc,
deoarece nu-i putea ajuta altfel. Dacă El a venit doar acolo unde
se aflau oamenii în inocenţa şi curăţia lor originară […] atunci
El ar fi putut la fel de bine să rămână în ceruri […] pentru că
astfel nu putea ajunge într-o legătură directă cu oamenii […]
El a fost părtaş naturii fundamentale a omenirii căzute […]
Biblia ne învaţă foarte clar că Hristos a fost cu adevărat uman,
că a fost părtaş naturii umane aşa cum este acum […]
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Pavel arată clar că această carne, la care Hristos a fost părtaş,
a fost „carne păcătoasă” (este citat Romani 8:3) […] El a purtat
natura noastră păcătoasă timp de treizeci şi trei de ani […]
În natura ostenită, păcătoasă, căzută şi neajutorată a omenirii
[…] Hristos a realizat modalitatea desăvârşită de a mântui
neamul omenesc […]

1925
B.H. Shaw
RH 1/01/25
p. 11, col. 2

Isus a venit în „asemănarea cărnii păcătoase” pentru mine.
Edwin K. Slade, administrator la Conferinţă
AST 9/02/25
p. 15, col. 2

Biruinţa lui Hristos asupra cărnii, pe care El, Cuvântul, a luat-o,
a făcut posibilă comunicarea liberă şi deplină a lui Dumnezeu
cu omul […] Dragostea Lui pentru mine L-a determinat să ia
natura mea […]
Milton C. Wilcox
RH 19/02/25
p. 5, col. 1

El […] a luat asupra Sa carnea omului, „sămânţa lui David” (Romani 1:3), „asemănarea cărnii păcătoase” (Romani 8:3), chipul
creaturii. Creatorul a devenit un Frate pentru om. Dumnezeul
infinit a devenit om.
Milton C. Wilcox
RH 30/04/25
p. 11, col. 1

[El] a devenit om (Filipeni 2:5–11) – nu om cu o carne fără păcat, aşa cum a ieşit din mâna lui Dumnezeu în Eden, ci om după
ce acesta a păcătuit. El a luat carnea pe care noi o avem […] cu
toată durerea şi nenorocirea, dorinţa şi disperarea, conflictul
şi lupta umanităţii căzute şi păcătoase, aşa cum suntem noi.
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P.C. Poley
AST 18/05/25
p. 2, col. 1

Fiul lui Dumnezeu a luat carnea noastră, a devenit Fratele
nostru şi Şi-a asumat anumite obligaţii în folosul omenirii
căzute […] Isus a avut sângele neamurilor în venele sale: El este
Răscumpărătorul nostru, Înlocuitorul nostru, Ruda noastră.
M.B. Van Kirk
AST 28/09/25
p. 12, col. 1

[…] El a trecut prin toate experienţele cu care se confruntă
omenirea.

1926
Stemple White
ST 5/01/26
p. 10, col. 2

„Isus” este numele pruncului născut din femeie în asemănarea
cărnii păcătoase […]
Stemple White
AST 19/04/26
p. 8, col. 1

Cel promis trebuie să Se nască din sămânţa femeii – atenţie, o
femeie din carne – o femeie cu carne păcătoasă ca a noastră.
Stemple White
AST 19/04/26
p. 9, col. 2–3

„Isus” este numele pruncului născut din femeie în asemănarea
cărnii păcătoase […]
Allen Walker
The Watchman, aprilie 1926
p. 29, col. 3

Hristosul nostru astăzi este „urmaşul lui David.” Apocalipsa
22:16
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Editorial (Asa Oscar Tait, Alonzo L. Baker, Francis D. Nichol)
ST 20/04/26
p. 7, col. 2

Hristos a biruit. El a trăit o viaţă fără păcat şi a făcut acest
lucru pe când avea aceeaşi carne păcătoasă cu care trebuie să
ne luptăm şi noi.
Editorial, Asa Oscar Tait, profesor de colegiu, editor la The Signs of the Times,
secretar al Conferinţei Generale
ST 27/04/26
p. 10, col. 1

Nimeni în afară de Dumnezeu şi de Fiul Său nu ar putea înţelege adâncimile dragostei divine care L-au determinat, de fapt,
pe Hristos să coboare de pe tronul universului pentru a se uni
cu omenirea căzută, făcându-Se părtaş cărnii noastre decăzute.
L.A. Hansen, editor la Life and Health
ST 8/06/26
p. 14, col. 2

El a fost făcut carne şi exact carnea pe care noi o cunoaştem
– propria noastră carne.
R.D. Quinn
RH 11/06/26
p. 14, col. 2

El a luat asupra Sa carnea noastră şi a devenit în toate lucrurile
asemenea nouă.
George W. Wells
The Watchman, iulie 1926
p. 25, col. 1

El [Hristos] a venit ca un prunc neputincios, supus slăbiciunilor
omenirii […] binecuvântatul Hristos a înfruntat pericolul vieţii
la fel ca orice suflet uman […] aşa cum trebuie să lupte fiecare
copil al omenirii […] El ştie din experienţă care sunt slăbiciunile
umanităţii […]
L.A. Hansen
ST 17/08/26
p. 14, col. 2

Acest trup a fost acel trup care a fost făcut „în asemănarea
cărnii păcătoase.” Romani 8:3
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W. Howard James
AST 13/09/26
p. 11, col. 3

Hristos ca „Fiu al lui Dumnezeu,” Cel născut al Celui Prea Înalt,
a purtat natura divină desăvârşită, însă ca Fiu al Mariei, Fiu al
omului, El a moştenit natura umană căzută […] Ar trebui să ne
amintim că păcatul nu este un rezultat necesar al faptului că
omul s-a născut cu o natură păcătoasă, deoarece […] Hristos
„nu a cunoscut păcat.”
R.A. Salton
AST 15/11/26
p. 13, col. 1

[…] Hristos a venit şi a locuit în carnea noastră păcătoasă […]
Ellen White
AST 14/11/27
p. 1

1927

Hristos S-a umilit pentru a lua asupra Sa natura umană, pentru
ca astfel, să poată ajunge la rasa decăzută şi să o înalţe.
I.H. Evans
ST 18/01/27
p. 5, col. 1

Hristos a luat asupra Sa carnea noastră păcătoasă […]
M.B. Van Kirk
ST 12/04/27
p. 12, col. 3

O, binecuvântată biruinţă, obţinută astfel în carne omenească
[…] A fost realizată în carne ca şi a noastră […]
W.J. Gilson
AST 23/05/27
p. 12, col. 2

Ca om, El a trăit o viaţă desăvârşită, îndurând, în condiţii
similare, toate experienţele prin care familia umană trebuie să
treacă. [El a avut] ca mama o fiinţă umană, o naştere umană,
o natură umană, simţind toate neputinţele cărnii […] Hristos
a biruit, făcând ca umanitatea Lui să depindă întru totul de
divinitatea Tatălui Său, şi nu de a Sa.
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L.A. Wilcox
ST 22/03/27
p. 5, col. 3, 4

„Ştii, e uşor pentru ea să fie creştină, s-a născut bună.”
„Îmi pare rău că mi-am pierdut cumpătul în felul acesta,
dar nu sunt eu de vină pentru acest lucru; am moştenit un
temperament îngrozitor.”
Ai auzit pe cineva vorbind în felul acesta? Ai vorbit vreodată
aşa?
Mă întreb dacă ştii „linia genealogică” (engl. Begats). Cred că
toată lumea ar trebui să cunoască „linia genealogică.” Ca un
american tipic, sunt interesat în mică măsură de genealogii.
Unii dintre prieteni mei sunt foarte mândri să-şi urmărească
obârşia până la casele regale sau nobilimea din Europa. Majoritatea americanilor sunt urmaşii lui John Smith, Pocahontas,
Miles Standish, Priscilla, sau ai cuiva care a venit în America
pe corabia Mayflower. Nu sunt interesat în mod deosebit de
genealogia mea. Însă există o listă genealogică ce mă interesează foarte mult. Există un arbore genealogic care nu mă
plictiseşte. Există o singură linie genealogică extraordinară.
Obişnuiam să o numesc „linia genealogică” (engl. Begats.)
Avraam a născut (trad. engl. begat) pe Isaac; şi Isaac a născut
pe Iacob; şi Iacob a născut pe Iuda şi pe fraţii lui; Şi Iuda a
născut pe Fares şi pe Zara din Tamar; şi Fares a născut pe
Esrom; şi Esrom a născut... – ” Matei 1:1–17
Ei bine, aceasta este „linia genealogică” (engl. Begats). Şi pentru mine aceasta nu este o genealogie anostă, neinteresantă,
lipsită de importanţă. Ea este vie, plină de viaţă şi plină de
interes. Pentru că acesta este modul în care Hristos, Mântuitorul, este prezentat cititorului Noului Testament.
Există două lucruri legate de strămoşii Săi care sunt foarte
interesante şi foarte izbitoare, după cum a arătat „linia genealogică” (engl. Begats.) Primul este că El a venit pe o linie de
regi, iar al doilea că a venit pe o linie de escroci.
Un poet a scris într-o satiră:
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„Neamul meu străvechi dar scelerat
De la potop incoace, printre nemernici s-a strecurat.”
Acest lucru a fost adevărat în cazul lui Isus.
Nu ne închinăm astăzi lui Hristos pentru că avea sânge regal
în venele sale. Au existat regi de la bun început, şi per ansamblu nu au fost foarte respectabili. Şi mi se pare că o lecţie pe
care o învăţăm de la „linia genealogică” (engl. Begats) este
adevărul că, chiar şi în cea mai pompoasă genealogie, nu
există nici un neprihănit, nici unul măcar.
Haideţi, pentru un moment, să aruncăm o privire asupra
acestei genealogii. Îl avem pe Iacov uzurpatorul; pe Iuda,
ai cărui copii s-au născut dintr-o femeie necurată; apoi pe
Rahav, prostituata din Ierihon; pe Rut, care, odată, a fost o
femeie păgână din Moab; pe David, al cărui fiu şi moştenitor
fusese născut de o femeie a cărei soţ l-a ucis pentru a-i putea
lua soţia; îi avem pe Roboam, Abiia, Ahazia, Ioram, Amon,
Ioiachim, Ioiachin, şi Zedechia, despre care se spune invariabil că „au făcut ce este rău înaintea Domnului”; pe Ahaz,
conducătorul apostaziei şi pe Manase, cel rău şi crud, care
şi-a trecut fiii prin foc. Da, Isus a venit pe o linie de păcătoşi.
Şi mă bucur pentru aceasta. Fiindcă mă ajută să înţeleg cum
poate fi „mişcat de înţelegerea” neputinţelor mele. El a venit
acolo unde eram eu. El a stat în locul meu. În venele Sale era
spiritul unei eredităţi mânjite asemenea unui leu în cuşcă
care încearcă întruna să evadeze şi să distrugă. Timp de patru
mii de ani rasa umană a degenerat în ce priveşte tăria fizică,
puterea mentală şi valoarea morală; şi Hristos a luat asupra
Sa neputinţele omenirii în starea cea mai decăzută. Doar
aşa îl putea salva pe om din cele mai de jos adâncimi ale
degradării sale.
„Dacă noi am avea de dus o luptă mai grea decât a avut de dus
Hristos, El n-ar mai fi în stare să ne ajute. Dar Mântuitorul
nostru a luat natura umană cu toate slăbiciunile ei. El a luat
natura omului cu posibilitatea căderii în ispită. Tot ce avem
noi de suportat a fost suportat şi de El.” Hristos Lumina lumii,
p. 117.
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E bine de ştiut acest lucru. El, Fiul lui Dumnezeu, a devenit
Fiul omului, pentru ca eu, un fiu al omului, să pot deveni un
fiu al lui Dumnezeu. El a devenit ca mine pentru ca eu să pot
deveni ca El. El a fost părtaş naturii mele umane pentru ca
eu să pot fi părtaş naturii Sale divine. În orice ispită care te
asaltează, este încurajator să ştii că o astfel de ispită l-a atacat
şi pe El cu toată forţa ei copleşitoare – L-a atacat acolo unde,
prin ereditate, era cel mai slab – L-a atacat în momente şi
pe căi neaşteptate; şi cu aceleaşi tendinţe spre rău, în ciuda
sângelui rău şi a răutăţii moştenite, prin aceeaşi putere care
este şi la dispoziţia mea, El a biruit. El a ieşit biruitor pentru
mine. El îmi oferă biruinţa Sa ca fiind a mea – un dar fără
plată. Şi astfel, în toate aceste lucruri sunt mai mult decât
biruitor prin Cel ce m-a iubit.
Acolo unde păcatul s-a înmulţit, harul s-a înmulţit şi mai
mult.
W. Howard James
RH 26/05/27
p. 5, col. 1

Doctrina romano-catolică, potrivit căreia Maria, mama lui Isus,
a fost fără păcat, „imaculată,” este o negare a posibilităţii ca El
să fi fost „în toate lucrurile ispitit asemenea nouă.” Tendinţa
moştenită spre păcat este într-adevăr puternică. Mama omului
Hristos Isus a moştenit „chipul şi asemănarea” strămoşilor ei;
ea a fost „făcută” sau „născută” în carne păcătoasă, iar Hristos,
ca fiu al ei, a moştenit această natură umană.
C.P. Bollman
RH 16/06/27
p. 8, col. 2

[…] El este „sămânţa femeii,” şi astfel Fiul omului, os din oasele
noastre şi carne din carnea noastră, „o rudă apropiată” pentru
noi.
F.C. Gilbert, secretar al Conferinţei Generale
ST 4/10/27
p. 13, col. 1

El a devenit unul dintre noi, a fost una cu noi. El a fost făcut
os din oasele noastre, carne din carnea noastră.
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C.P. Bollman
RH 1/12/27
p. 7, col. 2

Păcatul nu are scuză, deoarece acesta a fost biruit [de Isus] în
„carne păcătoasă” […] dar luând asupra Sa – sau cu alte cuvinte,
fiind El Însuşi „făcut carne” – carne de om, cu toate slăbiciunile
ei, şi biruind păcatului în carne, Isus a condamnat păcatul prin
combaterea şi distrugerea totală a singurei justificări posibile.
Meade MacGuire
His Cross and Mine, 1927
p. 17

Isus a luat un trup omenesc şi o personalitate, la fel ca a noastră.
p. 77

Numai acolo [pe cruce] Mântuitorul putea să realizeze acea
legătură cu oamenii căzuţi, aceea care era necesară pentru a
deveni Înlocuitorul şi Răscumpărător lor.
p. 79

Este greu de înţeles uimitoarea bunăvoinţă a lui Hristos de a
uni divinitatea Sa cu sărmana noastră natură umană căzută.
p. 97

Isus […] a venit pe acest pământ ca un prunc, identificându-Se
astfel cu neamul omenesc păcătos.

1928
Ellen White
AST 15/10/28
p. 7, col. 3

Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilinţă aproape fără
margini ca să ia natura omului chiar şi atunci când Adam
se afla în Eden, nevinovat. Dar Isus a luat natura umană
atunci când rasa umană fusese slăbită de patru mii de ani de
păcat. Ca orice copil al lui Adam, El şi-a asumat consecinţele
acţiunii legii eredităţii.
I.A. Crane
RH 12/01/28
p. 8, col. 1

Hristos a venit în slăbiciunea cărnii […]
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Editorial
AST 6/02/28
p. 12, col. 2, 3

El a fost pe pământ ca un membru al familie umane, împovărat
cu carnea noastră […] cunoscând slăbiciunile fiinţei noastre.
H.E. Giddings, profesor de colegiu, preşedinte de colegiu
RH 22/11/28
p. 6, col. 1

Dumnezeu S-a manifestat în carne în viaţa lui Hristos, trăind
ca un om, fiind supus tuturor neputinţelor omului şi suferind
toate dezavantajele sale în această viaţă muritoare […]
William Wirth
ST 6/03/28
p. 6, col. 1

Cum ar putea Hristos, într-un orice sens util şi adecvat, să fie
părtaş „cărnii şi sângelui” nostru, dacă nu a împărtăşit posibilitatea inerentă înspre rău, posibilitatea de a păcatului, care este
în carnea şi oasele noastre? […] Putea fi făcut „asemenea nouă”
în „toate lucrurile,” dacă El nu avea acelaşi impuls dominant
şi puternic de a păcătui?
(Retipărit fără modificări în 21 august 1928, p. 6, col. 2, 3.)
Leonard R. Harvey
AST 4/06/28
p. 9, col. 1

Nu numai că Tatăl L-a dat pe Fiul Său unei lumi căzute, ci I-a
dat Fiului Său familia umană drept moştenire.
M.H. Whittaker
AST 23/07/28
p. 11, col. 2

Dar atât de mare este această dragoste încât El este dispus să
renunţe la casa Lui, să-Şi lase deoparte superioritatea, să se
golească pe Sine Însuşi şi să ia asupra Sa aceeaşi carne ca şi a
copiilor de ţărână. El S-a născut ca un prunc de carne în ieslea
din Betleem. (Este citat parţial Evrei 2:14–17.)
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C.M. Snow, editor
AST 6/08/28
p. 7, col. 2

[…] El trebuia să vină în această lume mânjită de păcat, să se
îmbrace cu carnea omenirii, să biruiască tendinţele moştenite
spre păcat, şi apoi să plătească pedeapsa supremă pentru om
ca Înlocuitor al omului.
F.G. Rampton
AST 6/08/28
p. 9, col. 3
p. 10, col. 1

El nu a avut o putere mai mare decât cea care este pusă la dispoziţia noastră; pentru că El a fost făcut în asemănarea omului,
a fost părtaş aceleiaşi cărni şi aceluiași sânge […] El a devenit
om adevărat, Ruda noastră după carne […] El S-a identificat
pe deplin cu slăbiciunile noastre […] Identificându-Se complet
cu noi ca om […]
Louis F. Were
AST 6/08/28
p. 13, col. 1

Dumnezeu nu ne condamnă pentru că suntem formaţi în nelegiuire şi că ne-am născut cu înclinaţii păcătoase.
(Această declaraţie este inclusă aici deoarece oferă o perspectivă asupra
modului în care aceşti scriitori au înţeles cuvintele lui David din Psamul 51
şi cuvântul înclinaţii folosit de Ellen White.)
L.A. Wilcox
ST 18/12/28
p. 9, col. 1, 2

Isus a luat natura umană cu toate slăbiciunile ei […] El a luat
neputinţele mele […]
L.A. Reed
ST 18/12/28
p. 9, col. 2

Şi El, care a fost cel mai mare, a devenit cel mai mic – a devenit
om, luând carnea noastră păcătoasă […]
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Studiile Şcolii de Sabat
Primul trimestru, 1928
p. 15

Omul carnal, firesc nu poate înlătura vrăjmăşia sa împotriva
lui Dumnezeu. Este o parte a naturii sale. Este împletită în
fiecare fibră a fiinţei sale. Dar Isus a luat asupra Sa natura
noastră de carne şi sânge (Evrei 2:14), „în toate lucrurile […] a
fi făcut asemenea fraţilor Săi” (Evrei 2:17), „conform cărnii din
sămânţa lui David” (Romani 1:3); El a înfruntat şi „a abolit în
carnea Lui vrăjmăşia,” „mintea carnală” (Romani 8:7), „mintea
de carne” (Romani 8:7 ARV). El a biruit păcatul în carne pentru
noi pentru totdeauna.
Ellen White
AST 22/07/29
p. 1

1929

[Dumnezeu] L-a oferit rasei umane decăzute.
W.W. Prescott
ST 15/01/29
p. 13, col. 2

Isus Şi-a asumat condiţiile naturii noastre umane căzute.
(Prescott o citează apoi pe Ellen White:)
Însă Mântuitorul nostru a luat natura noastră cu toate slăbiciunile ei.
W.W. Prescott
ST 22/01/29
p. 13, col. 1

[…] L-am văzut pe Fiul lui Dumnezeu, care era Dumnezeu,
preluând natura noastră, luând aceeaşi carne şi același sânge
pe care le avem noi, făcut în toate lucrurile asemenea fraţilor
Săi […]
(Retipărit cu o uşoară schimbare în numărul din 12/02/29, p. 13, col. 1)
R.A. Salton
AST 11/02/29
p. 7, col. 3

(Citând-o pe Ellen White) Isus a fost făcut în toate lucrurile
asemenea fraţilor Săi. El a devenit carne întocmai ca şi noi.
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(Salton comentează) Cu toate acestea, laudă Numelui Său, El
a dus o viaţă fără păcat în natura noastră umană păcătoasă.
(Sublinierea îi aparţine.)
C.M. Snow, Editor
AST 4/03/29
p. 7, col. 2

El a venit şi a trăit printre noi, os din oasele noastre şi carne
din carnea noastră […] El a purtat neputinţele noastre în carne
înainte de a purta păcatele noastre pe lemnul crucii […] El ştie
calea pe care trebuie să mergem, deoarece El Însuşi a păşit pe
fiecare centimetru al acestei căi.
Joseph E. Steed
RH 20/06/29
p. 13, col. 3

[Dumnezeu] L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru a arăta omeni
rii cum pot fi trăite pe acest pământ, în carne păcătoasă, aceste
principii divine.
W.J. Gilson
AST 24/06/29
p. 8, col. 1, 2, 3

Fiul omului […] făcut „asemenea fraţilor Săi” […] El a venit aici
ca un om, făcut ca tine şi ca mine […] Acelaşi Isus, care a fost
un om ca mine, care a împărtăşit bucuriile, durerile şi ispitele
pe care le-am moştenit […]
F.L. Sharp
AST 24/06/29
p. 11, col. 1

[…] Hristos, Fratele nostru mai mare, care ştie totul despre
slăbiciunile şi neputinţele noastre […]
E.F. Hackman, preşedinte de Conferinţă, preşedinte de Uniune, preşedinte de Diviziune
RH 4/07/29
p. 24, col. 1

[…] în natura Sa umană, El a fost întocmai ca şi noi. El a luat
asupra Sa slăbiciunile şi neputinţele umanităţii. (El citează din
Hristos Lumina lumii, p. 152.)
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Meade MacGuire
ST 9/07/29
p. 10, col. 2

Dar Hristos a venit în această lume şi a devenit unul dintre
noi, luând carnea noastră umană cu slăbiciunile şi ispitele ei.
W.J. Gilson
AST 15/07/29
p. 11, col. 1

Din perspectiva umanităţii Sale, El intră cu noi în cea mai
apropiată dintre relaţiile Sale […] El mă cunoaşte exact aşa
cum sunt, cu toate slăbiciunile naturii mele umane.
A.R. Bell
ST 16/07/29
p. 10, col. 2

Isus, Fiul Dumnezeului infinit, a devenit Fiul unui păcătos
pentru mine.
W.W. Prescott
RH 18/07/29
p. 8, col. 2

El a împărtăşit aceeaşi carne şi sânge ca şi noi […] când Şi-a
asumat natura umană, El a devenit om, omul general, obişnuit,
noul conducător al familiei umane.
W.W. Prescott
RH 22/08/29
p. 5, col. 2

[…] [Hristos] S-a smerit pentru a-Şi asuma carnea păcatului.
A.R. Bell
RH 5/09/29
p. 5, col. 2, 3

Fiul Dumnezeului Cel veşnic a devenit Fiul unui păcătos […]
Fiul Celui Prea Înalt a devenit Fiul unui păcătos […]
John R. Jones
ST 8/10/29
p. 11, col. 1

Dacă Isus a venit pe pământ şi a luat acelaşi fel de carne ca noi
toţi […] atunci El a putut aduce pe cruce o jertfă fără cusur […]
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F.L. Sharp
AST 28/10/29
p. 2, col. 1, 2

El a luat asupra Sa natura umană […] El a devenit Fiul omului
[…] El a devenit membru al familiei pământeşti […] El S-a făcut
părtaş cărnii noastre […] El a luat natura noastră şi a biruit.
A.G. Daniells, preşedinte de Conferinţă, preşedinte de Uniune,
preşedinte al Conferinţei Generale
RH 7/11/29
p. 5, col. 3

[El a fost făcut] ca tine – ca mine […] biruind păcatul în carnea
păcătoasă […]
G.A. Roberts
RH 28/11/29
p. 7, col. 2

El a adus desăvârşirea caracterului până la cel mai jos nivel al
omenirii şi a aşezat-o cu succes în carnea omenească.
Joseph E. Steed
AST 27/01/30
p. 5, col. 2, 3

1930

[…] a fost necesar ca El să coboare din poziţia Sa slăvită şi nu
numai să ia chip de om, ci să Se golească de slava Sa şi să ia
natura rasei umane exact acolo unde a găsit-o. (Sublinierea
îi aparţine.)
[…] născut conform cărnii din sămânţa lui David, din sămânţa lui Avraam – carne omenească supusă nevoilor umane.
Alfonso N. Anderson, misionar, administrator, profesor, editor
The Watchman, februarie 1930
p. 34, col. 2

(Citând-o pe Ellen White) [Dumnezeu] L-a oferit rasei umane
decăzute.
Oscar Tait (editorial)
ST 8/04/30
p. 7, col. 1

Prin urmare, Isus Hristos Însuşi, deşi era Fiul infinit al lui
Dumnezeu, nu S-a încrezut în simple teorii, ci a luat asupra Sa
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chipul umanităţii, astfel încât, ca om, să poată trăi experienţele
oamenilor […]
William Wirth
ST 22/04/30
p. 6, col. 3

Aşa cum şarpele de aramă a fost un eliberator pentru poporul
Israel în asemănarea şerpilor înfocaţi care îi nimiceau, aşa a
venit şi Hristos ca Mântuitor al lumii în asemănarea oamenilor
care păcătuiesc. Aşa cum şarpele de aramă, deşi avea chip de
şarpe înfocat, era fără venin, tot aşa şi Isus, deşi avea chip de
om păcătos, era fără păcat.
M.H. Whittaker
AST 19/05/30
p. 1, col. 1

Pentru a deveni os din oasele noastre şi carne din carnea
noastră, El a părăsit casa Tatălui Său […]
Joseph E. Steed
RH 29/05/30
p. 8, col. 2

[El a luat] natura rasei umane exact aşa cum a găsit-o […]
Ba mai mult, El S-a dezbrăcat de slava Lui şi a luat asupra
Sa natura unui rob, devenind un om ca şi ceilalţi oameni […]
carne omenească supusă limitărilor umane.
R.A. Salton
AST 30/06/30
p. 14, col. 3

El a coborât din slăvile eterne şi a luat asupra Sa asemănarea
cărnii noastre păcătoase […]
Lionel Turner
AST 4/08/30
p. 2, col. 3

El a devenit carne pentru a cunoaşte corpul nostru […] El ştie
neputinţele noastre […]
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J.M. Hopkins
RH 18/09/30
p. 7, col. 1

În alianţa Sa cu omul, în umanitatea Sa, El a fost la fel de uman
ca tine şi ca mine. (Apoi citând Twentieth Century New Testament:) Ce nu putea face Legea, în măsura în care natura noastră
pământească era slăbită, a făcut Dumnezeu trimiţându-L pe
propriul Său Fiu într-o natură asemănătoare cu natura noastră
păcătoasă, pentru a face ispăşire pentru păcat. Romani 8:3.
James E. Cormack
AST 6/10/30
p. 13, col. 2

Isus a luat aceeaşi carne ca a mea şi a trăit o viaţă cu adevărat
umană […] El a înfruntat aceleaşi ispite care sunt obişnuite
pentru tine şi pentru mine. În aceste privinţe El nu S-a deosebit
în nici un fel de fraţii Săi […] Hristos este singurul care a simţit
toate ispitele care asaltă neamul omenesc.
Raymond Reye
AST 20/10/30
p. 2, col. 2

[…] El […] a devenit Fratele nostru mai mare, făcut în toate
lucrurile asemenea nouă.
W.W. Prescott
RH 6/11/30
p. 4, col. 2

Apoi s-a format această legătură între natura divină şi cea
umană în persoana Fiului lui Dumnezeu care a devenit Fiul
omului, având aceeaşi carne şi sânge ca şi noi […]
A.R. Bell
ST 11/11/30
p. 3, col. 1

Oricine ar mântui omul trebuie să se pună în locul omului. El
trebuie să fie supus aceloraşi tendinţe […] spre păcat […] ca și omul.
Allen Walker
ST 25/11/30
p. 11, col. 2

Isus a venit în această lume pe terenul oamenilor […] În natura
Sa umană, Isus stă pe terenul nostru.
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1931
Ellen White (Retipărire)
ST 22/12/31
p. 10, col. 3

Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilinţă aproape fără
margini ca să ia natura omului chiar şi atunci când Adam
se afla în Eden, nevinovat. Dar Isus a luat natura umană
atunci când rasa umană fusese slăbită de patru mii de ani de
păcat. Ca orice copil al lui Adam, El şi-a asumat consecinţele
acţiunii legii eredităţii.
R.A. Salton
RH 8/01/31
p. 4, col. 2

[…] forţa ispitei şi puterea pasiunilor păcătoase şi a dorinţelor
rele nu erau înţelese corespunzător; prin urmare, Înlocuitorul
nostru divin trebuia să devină om […] Toate acestea puteau fi
realizate numai prin întruparea Fiului lui Dumnezeu în carnea
noastră umană păcătoasă.
A.T. Robinson
RH 21/05/31
p. 11, col. 2

Fiul lui Dumnezeu, născut în Betleem, a devenit Fiul omului,
ruda noastră apropiată – os din oasele noastre şi carne din
carnea noastră. Făcut „în asemănarea cărnii păcătoase.” El
este scara tainică ce uneşte pământul şi cerul.
Llewellyn A. Wilcox
ST 1/12/31
p. 2, col. 3

Nefiind atins de nici un efect al păcatului, Adam a dat greş în
grădina lui Dumnezeu. După patru mii de ani de degenerare
a tăriei fizice, a puterii mentale şi a valorii morale, Hristos, al
doilea Adam, a biruit în pustie. Luând natura umană cu toate
slăbiciunile ei, luând neputinţele naturii noastre păcătoase şi
degenerate, El a ieşit biruitor.
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1932
Walter E. Hancock
ST 16/02/32
p. 5, col. 2

Pentru a aplica acest remediu atotsuficient, a fost necesar ca
Hristos să vină pentru prima dată învăluit în carne şi chip
de om. El a verificat planul în legătură cu păcatul din toate
unghiurile din care oamenii trebuie să-l înfrunte.
R.A. Salton
AST 25/04/32
p. 10, col. 3

Dumnezeu S-a descoperit omului şi Şi-a dovedit propria
existenţă prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, care a trăit în
asemănarea cărnii noastre păcătoase.
L. Ervin Wright
The Watchman, mai 1932
p. 17, col. 1, 2

El a fost părtaş cărnii păcătoase, dar nu a păcătuit niciodată.
Isus Hristos a fost întrupat în carne păcătoasă, astfel încât
păcatul să poată fi biruit în carne omenească.
Elva Zachrison
ST 7/06/32
p. 3, col. 1

Carnea noastră păcătoasă a devenit a Lui. În venele Sale curgea
sângele mânjit al rasei lui Adam […] Undeva între iesle şi cruce,
El a simţit fiecare emoţie care atinge inima mea.
William H. Branson
The Watchman, iulie 1932
p. 17, col. 3

[…] mişcând umanitatea Sa, Hristos a venit de pe linia lui
David, El a fost evreu […]
William H. Branson
The Watchman, iulie 1932
p. 35, col. 2

O, ce ruşine, ca marele Dumnezeu să plănuiască să vină şi să
trăiască cu oamenii, locuind în propria lor carne.
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Nels P. Nielsen
ST 19/07/32
p. 12, col. 2

Isus, Fratele nostru mai mare, S-a legat de familia Sa de pe
pământ cu legături care nu pot fi rupte niciodată. El a fost
părtaş cărnii şi sângelui şi S-a îmbrăcat cu natura umană ca să
poată fi una cu noi. Fiindcă a luat asupra Sa natura noastră, el
nu se ţine departe de noi. Nu Îi este ruşine să ne numească fraţi.
Marion R. McLennan
AST 13/08/32
p. 9, col. 1

Isus a venit în asemănarea cărnii păcătoase şi a fost supus
aceloraşi neputinţe ca şi omul. Isus Însuşi a spus: „Eu nu pot
face nimic de la Mine Însumi.” Această afirmaţie a arătat că
nu era nicio putere în carnea păcătoasă pe care El a luat-o
asupra Sa.
Joseph E. Steed
AST 31/10/32
p. 9, col. 3

Scripturile arată foarte clar faptul că Isus a luat asupra Sa
natura umană, cu nevoile ei fizice şi cu neputinţele ei […] Există
multe declaraţii în Scriptură care arată că Mântuitorul nostru
S-a coborât exact acolo unde păcatul l-a adus pe om.
Amelia L. Jones
AST 7/11/32
p. 9, col. 2

El L-a trimis pe Fiul Său în asemănarea cărnii păcătoase […]
Joseph E. Steed
AST 28/11/32
p. 8, col. 3
p. 9, col. 1

El a fost supus ispitelor omeneşti, precum şi neputinţelor
oamenilor […] Isus a luat natura umană exact aşa cum era,
cu nevoile ei fizice şi cu neputinţele ei […] El a fost carne din
carnea noastră […] Mântuitorul nostru S-a coborât exact acolo
unde păcatul l-a adus pe om.
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1933
Ellen White
AST 25/09/33
p. 3, col. 1

El [Hristos] cunoaşte din experienţă care sunt slăbiciunile
umanităţii şi unde se află puterea ispitelor noastre […]
Llewellyn Wilcox
ST 3/01/33
p. 13, col. 2

Deci El a luat neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre […]
El ni S-a dat în întregime.
Merlin L. Neff, profesor, autor, editor
ST 24/01/33
p. 5, col. 1

Isus Hristos a luat asupra Sa slăbiciunile, tendinţele spre
păcat, pentru a putea dovedi că este un Frate pentru semenii
Săi. (Este citat Evrei 2:16–17.)
I.H. Evans, administrator, vice-preşedinte al Conferinţei Generale, autor
RH 6/04/33
p. 7, col. 2

Astfel a venit Mesia, luând asupra Sa natura omului şi pedeapsa
ei, moartea.
William H. Branson
The Watchman, august 1933
p. 12, col. 1, 3

Pentru ca Hristos să înţeleagă slăbiciunile naturii păcătoase,
a trebuit să intre în contact cu aceasta […] Prin urmare, El
a devenit os din oasele noastre şi carne din carnea noastră
[…] Dumnezeu trebuia mai întâi să coboare la nivelul omului
pentru a-l înălţa pe om la Sine.
C.M. Snow, editor
AST 18/09/33
p. 8, col. 3

[…] Isus Hristos […] S-a înveşmântat în carnea noastră atinsă
de păcat […]
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W.H. Branson, evanghelist, autor, administrator la Conferinţă,
preşedinte al Conferinţei Generale
AST 30/10/33
p. 11, col. 2

Pentru ca Hristos să înţeleagă slăbiciunile naturii umane, El
a trebuit să le experimenteze […] Prin urmare, El a devenit os
din oasele noastre şi carne din carnea noastră.

1934
I.H. Evans, administrator, vice-preşedinte al Conferinţei Generale, autor
AST 1/01/34
p. 9, col. 1

Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său pentru a experimenta condiţia
noastră şi a lua asupra Sa natura omului […]
T.H. Jeyes
RH 1/03/34
p. 7, col. 2

Întrucât noi suntem oameni, El trebuia să Se nască om. El
trebuia să fie supus aceloraşi limitări şi să fie ispitit în toate
lucrurile ca şi noi.
I.H. Evans
RH 5/04/34
p. 6, col. 2

Când omul era pierdut, fără speranţă, […] Hristos a intrat în
starea omului. El a luat asupra Sa natura omului.
Allen Walker
RH 26/04/34
p. 10, col. 1
(După ce citează Evrei 2:14, 7, 9 şi 17, în această ordine, subliniind cuvintele „asemenea fraţilor Săi” din versetul 17, Walker scrie):

În natura sa umană, Isus a stat pe terenul nostru.
W.W. Prescott, profesor, administrator
ST 12/06/34
p. 14, col. 1

(După ce citează Evrei 2:14–15) Aşa cum Fiul lui Dumnezeu
nu a intervenit pentru a împiedica aruncarea celor trei tineri
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evrei în cuptorul cu foc, ci li S-a alăturat în încercarea lor şi
i-a trecut nevătămaţi prin această încercare, tot aşa El S-a
unit cu familia umană, întrupându-Se şi asumându-Şi toate
slăbiciunile lor.
W.E. Howell, preşedinte de colegiu, secretar al Conferinţei Generale
RH 2/08/34
p. 16, col. 2

Acum, pentru că păcătoşii căzuţi sunt părtaşi cărnii şi sângelui,
„şi El S-a împărtăşit din aceeaşi” carne şi sânge […] pentru a Se
putea identifica pe deplin cu condiţia omeniri […] pentru a simţi
slăbiciunea cărnii umane în lupta teribilă cu păcatul şi Satana.
Elva Zachrison
ST 30/10/34
p. 3, col. 2

El a luat asupra Sa asemănarea omului – omului păcătos şi
căzut. El […] a simţit slăbiciunea pe care a adus-o fărădelegea.
Alfred S. Jorgensen
AST 17/12/34
p. 11, col. 1

[…] era necesar ca Cuvântul să ia asupra Lui veşmintele cărnii
păcătoase.
C.H. Watson, preşedinte de Conferinţă, preşedinte de Uniune,
preşedinte al Conferinţei Generale
The Atoning Work of Christ, 1934
pp. 59, 64

El a venit pe pământ şi a luat carnea noastră […] În asemănarea cărnii păcătoase, Domnul Isus a atârnat pe cruce în locul
omului […]

1935
C.P. Bollman
RH 7/02/35
p. 9, col. 1

În planul divin, Fiul lui Dumnezeu, sămânţa femeii (Geneza
3:15) a luat locul lui Adam cel căzut […]
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C.H. Watson
RH 14/02/35
p. 3, col. 1

În asemănarea cărnii păcătoase, Domnul Isus a atârnat pe
cruce în locul omului […]
W.G. Turner, preşedinte de Conferinţă, preşedinte de Diviziune,
secretar al Conferinţei Generale
RH 7/11/35
p. 4, col. 3

Încurajaţi de descoperirea Aceluia născut în asemănarea cărnii
păcătoase care nu a păcătuit nici măcar o dată […]
C.P. Bollman
RH 21/11/35
p. 12, col. 2

[…] Fiul lui Dumnezeu a coborât de la locul Lui de pe tronul
Tatălui şi a fost făcut în asemănarea cărnii păcătoase, pentru
ca, din cauza păcatului, să condamne păcatul în carne […]

1936
Leonard S. Barnes
AST 13/01/36
p. 5, col. 1

[…] Isus Hristos a luat asupra Sa carnea păcătoasă […]
Studiu biblic
W.R. Carswell
AST 17/02/36
p. 13, col. 3

17. În ce formă a venit Isus în această lume?
„Dumnezeu, trimiţând pe propriul său Fiu în asemănarea
cărnii păcătoase şi pentru păcat, a condamnat păcatul în
carne.” Romani 8:3 (Sublinierea îi aparţine)
Carlyle B. Haynes, autor a patruzeci şi cinci de cărţi, preşedinte de Conferinţă,
preşedinte de Diviziune, secretar al Conferinţei Generale
RH 20/02/36
p. 4, col. 2

[…] Dumnezeu L-a trimis pe singurul Său Fiu în asemănarea
cărnii păcătoase […]
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W.W. Prescott
RH 27/02/36
p. 7

Isus a luat aceeaşi carne ca şi a mea […] El a fost Fratele meu
în carne.
A.L. King, editor
AST 2/03/36
p. 4, col. 3
p. 5, col. 1

Dacă trebuia să locuiască în carnea noastră, să ia asupra Sa
natura noastră şi să înţeleagă ispitele şi încercările noastre,
era necesar ca într-un fel, El să se nască în această lume […]
Să ne bucurăm că a venit în lumea noastră într-un mod atât
de minunat şi a luat carnea noastră.
Marian M. Hay, editor asociat
AST 2/03/36
p. 6, col. 2, 3

Pentru a înfrunta problema la origine, Autorul Legii a venit
pe acest pământ, făcut „în asemănarea cărnii păcătoase,” şi,
confruntându-Se cu toate problemele pe care omul trebuie le
înfrunte, a trăit biruitor prin puterea pe care şi oamenii o pot
solicita.
W.W. Prescott, profesor, administrator
AST 4/05/36
p. 7, col. 2

Isus Hristos a luat aceeaşi carne pe care o am şi eu […] El a
trăit o viaţă de om adevărată […] El a fost Fratele meu în carne.
Marian M. Hay
AST 6/07/36
p. 6, col. 3
p. 7, col. 2

[…] El a venit să trăiască ca un om, supus slăbiciunilor […]
neavând nicio putere din cer de care cel mai slab fiu al lui
Adam să nu poată dispune.
Astfel, El a venit în lume ca unul din familia umană, intrând
în această lume în acelaşi fel ca şi oricare alt fiu al lui Adam
– ca un prunc neajutorat […] Ca Fiu al omului, trăind o viaţă
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desăvârşită şi biruitoare într-un trup omenesc fragil, fără a
eşua în niciun singur punct, deşi era supus slăbiciunii, Hristos
a oferit un exemplu desăvârşit de viaţă umană. (Sublinierea
îi aparţine.)
G.T. Smisor
ST 21/07/36
p. 11, col. 3

A fost plănuit ca singurul Său Fiu să vină în această lume a
păcatului şi să Se nască în carne omenească, decăzută […]
W.H. Branson, preşedinte de Uniune, preşedinte de Diviziune,
preşedinte al Conferinţei Generale
ST 11/08/36
p. 11, col. 1, 2

Nu natura îngerilor a preluat-o El, ci pe cea a lui Avraam. El
a fost făcut „asemenea fraţilor Săi.” […] Pentru ca Hristos să
înţeleagă slăbiciunea naturii noastre, El a trebuit să o experimenteze […] Prin urmare, El a devenit os din oasele noastre şi
carne din carnea noastră.
W.W. Prescott
AST 24/08/36
p. 12, col. 3

Când a venit să mă caute şi să mă mântuiască, El S-a coborât
la condiţia mea umilă […]
F.D. Nichol
RH 3/09/36
p. 4, col. 2

Pe măsură ce [omul] înţelege adevărul că a trăit realmente
Cineva pe acest pământ care a avut aceeaşi natură ca a lui,
care „în toate lucrurile a fost ispitit asemenea nouă, dar fără
păcat,” îşi dă seama că există speranţă pentru el.
Merlin L. Neff
AST 14/09/36
paginile 11, 12

NĂSCUŢI PENTRU A FI RĂI
„Născuţi pentru a fi răi” a fost titlul unui film ce era difuzat într-o sală de cinema, prin faţa căreia am trecut recent. Titlul nu
înceta să-mi provoace atenţia. Fraza continua să‑mi bântuie
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mintea în timp ce mergeam pe stradă. „Născuţi pentru a fi răi”
— era adevărată o asemenea viziune despre viaţă? „Născuţi
pentru a fi răi” — cine sunt nefericiţii indivizi condamnaţi la
o asemenea soartă? Cine le-a menit vocaţia?
În mare parte, această filosofie a determinismului a pătruns
din literatura modernă a autorilor europeni şi americani.
Aceasta a fost asimilată de tinerii care citeau, până când şi
ei au declarat că drumul lor este hotărât pentru ei şi nu pot
schimba acest lucru, aşa că de ce să nu mănânce, să bea şi
să fie fericiţi, de vreme ce mâine vor muri, iar soarta noastră
este inevitabilă? Theodore Dreiser, celebru romancier contemporan, scrie având acest punct de vedere în minte: „Cu
toţii suntem născuţi într-o lume sumbră […] Cine să îndrepte
problema înzestrării nedrepte cu care a început majoritatea
oamenilor? Cine să le dea minţi puternice în locul celor slabe,
corpuri capabile în locul celor mizerabile? De unde să obţină
tendinţe curate în locul celor necurate, aşa cum lumea consideră aceste lucruri?” Aceste întrebări retorice pot persista
în mintea cuiva cu răspunsul autorului – „Nu există nici o
speranţă”.
Sau, din nou, Frank Norris descrie unul dintre personajele
sale schiţate pentru a ilustra această filosofie de viaţă a predestinării: „Dedesubtul acestei fine ţesături alcătuită din tot
ce era bun în el, curge un şuvoi murdar al răului ereditar, ca
un canal colector. Viciile şi păcatele tatălui şi bunicului său,
până la trei, patru şi cinci sute de generaţii, l-au infectat.
Păcatele unui întreg neam curg prin venele sale. De ce se
întâmplă asta? El nu şi-a dorit acest lucru. E vina lui?
PUTEM BIRUI EREDITATEA?
Această perspectivă asupra vieţii şi a destinului individual,
bine exprimată în declaraţia „Născuţi pentru a fi răi,” ar fi
concluzia naturală a inimii umane fără puterea mântuitoare
a lui Isus Hristos. Noi admitem liber că în afara Lui nu există
nici o speranţă de a birui ereditatea şi tendinţele cultivate. Dar
când Îl vedem pe Isus care a fost făcut cu puţin mai prejos
decât îngerii şi care a luat asupra Lui „sămânţa lui Avraam,”
începem să înţelegem semnificaţia declaraţiei din Evrei 4:15:
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„Nu avem un Mare Preot care nu poate să simtă compasiune
pentru neputinţele noastre, ci în toate a fost ispitit asemenea
nouă, totuşi fără păcat.”
Isus Hristos S-a născut în lume la acelaşi nivel cu toţi oamenii.
El Şi-a îmbrăcat divinitatea în umanitate şi a luat neputinţele
şi slăbiciunile „seminţei lui Avraam.” El ştia ce înseamnă
să-ţi fie foame, să-ţi fie sete, să plângi, să te prăbuşeşti sub
tensiunea muncii. Există multe persoane care cred că Isus
Hristos nu ar fi putut niciodată să păcătuiască şi, prin urmare,
că nu putea să înţeleagă ispitele prin care trebuie să treacă
muritorii. De asemenea, există acele persoane care cred că
slăbiciunile lor ereditare şi mediu înconjurător sunt atât de
contaminate încât nu pot birui anumite ispite spre păcat.
Dar Scripturile declară clar că Isus a fost „în toate lucrurile
ispitit asemenea nouă, totuşi fără păcat.” Nici un om nu poate
fi ispitit dacă este imposibil pentru el să păcătuiască. Dacă
un om este complet orb, nu-l poţi ispiti să se uite la o imagine
păcătoasă sau să se aşeze şi să citească o carte nocivă. Isus
Hristos ar fi putut să păcătuiască, deoarece viaţa Lui a fost
caracterizată de lupta de atracţie a ispitei spre păcat, spre a
urma o cale diferită de cea pe care Tatăl Său a ales-o pentru
El.
Provocarea pe care o constituie slăbiciunea ereditară este,
de asemenea, acceptată de către Mântuitorul oamenilor. A
primit cineva o moştenire rea de la strămoşii săi care nu poate
fi învinsă? Este recunoscut faptul că influenţele ereditare pot
împiedica sau ajuta caracterul individului. Păcatele părinţilor
pot fi moştenite de către copii. Dar nu există nici un remediu
pentru această boală a păcatului?
Când Fiul omului a luat asupra Sa „sămânţa lui Avraam”, El
a atras asupra Sa una dintre cele mai josnice şi mai corupte
linii genealogice care ar putea fi moştenită. Strămoşii Lui, prin
Maria, au fost de aşa natură încât El ar fi putut să creadă, pe
bună dreptate: „M-am născut pentru a fi rău”. El venea de pe
o linie regală, este adevărat, dar această linie a fost mânjită
cu toate crimele mârşave şi faptele rele. Caută-i în genealogia
Lui pe Daniel, Isaia, Ilie, Moise sau Ieremia. Nu sunt acolo.
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Dintre strămoşii Săi fac parte Iacov – uzurpatorul, Iuda –
omul cu un comportament imoral – şi David, care a comis
adulter şi crimă. Prostituata Rahav şi Rut, păgâna moabită,
sunt în familia Lui. Împăraţii ulteriori ai lui Iuda au fost, după
cum bine se ştie, oameni răi. Roboam, Abiia, Ahaz, Ioram şi
Manase alcătuiesc o parte din „albumul delicvenţilor” despre
care se spune în mod repetat că au făcut ce este rău înaintea
Domnului. „Sămânţa lui Avraam” a fost într-adevăr coruptă.
Cu toate acestea, Isus Hristos a biruit orice ispită şi a trăit
fără păcat!
„UN OM CA CEILALŢI OAMENI”
În declaraţia clară a traducerii Weymouth, vedem descoperită
întreaga umanitatea a Maestrului fiindcă „El S-a dezbrăcat
de slava Lui şi a luat asupra Sa natura unui rob, devenind un
om ca ceilalţi oameni.” Filipeni 2:7. De aceea, El cunoştea pe
deplin dorinţele, plăcerile şi poftele omului firesc. El cunoştea
atracţia puternică spre păcat. Şi totuşi nu a păcătuit.
„Născut pentru a fi rău.” Nimeni nu poate prezenta o astfel
de scuză înaintea Judecătorului cerului, deoarece Hristos
răspunde acestei provocări, dovedind că un om se poate ridica
deasupra moştenirii de nelegiuiri lăsate de înaintaşii săi.
Totuşi, din nou, cineva poate spune: „M-am născut pentru
a fi rău; priveşte la mediul meu înconjurător. Nu pot fi bun
acolo unde sunt forţat să trăiesc. Tovarăşii mei sunt de aşa
natură încât îmi este imposibil să fac ce este bine.” Acum, se
ştie că dezvoltarea caracterului este influenţată de condiţiile
de mediu. Oamenii nu se nasc la egalitate în ceea ce priveşte
circumstanţele. Copilul născut într-o familie educată, religioasă are avantajele pe care un băiat care creşte în cartierele
sărace, ce scot la suprafaţă viciile, nu le poate avea. Unde poate
un individ să găsească ajutor spiritual dacă este aşezat în
circumstanţe rele? Este posibil ca el să-şi scuze răul spunând:
„Sunt aşezat într-un mediu care mă face să fiu rău”?
Studiază din nou exemplul lui Isus Hristos şi vei găsi putere şi
ajutor pentru orice situaţie din viaţă. Evanghelia după Matei
declară că familia lui Isus „a venit şi a locuit într-o cetate
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numită Nazaret.” Matei 2:23. Printre dealurile de la nord de
Ierusalim, în dispreţuita Galilee, se afla locaţia acestui oraş.
Era o garnizoană pentru soldaţii romani – un grup de oameni
imorali, destrăbălaţi. Trebuie să fi fost multe bordeluri şi
multe bătăi, înjurături şi jocuri de noroc. Imoralitatea era de
nestăpânit. Tovarăşii lui Isus trebuie să fi fost contaminaţi de
aceste rele din mediu. Atât de rău-famat era oraşul Nazaret
încât, atunci când Filip i-a spus lui Natanael despre Mesia
din acest oraş, Natanael a exclamat imediat: „Poate ieşi ceva
bun din Nazaret?” Ioan 1:46 (VDC).
Dar dacă tovarăşii lui Hristos erau răi, acest lucru nu I-a
ruinat viaţa. Timp de aproape treizeci de ani El a trăit în
această atmosferă – însă fără păcat. Creşterea Lui era favorabilă şi sigură. El „creştea în înţelepciune, în statură, şi era
tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.”
Luca 2:52 (VDC). Aşa cum un crin rămâne curat în mijlocul
prafului minei de cărbune, tot aşa şi Fiul omului a rămas
curat şi neatins de păcat. El dă un răspuns pentru totdeauna
la întrebarea: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?”
HARUL LUI DUMNEZEU ESTE DE AJUNS
Din nou Scripturile ne spun că Dumnezeu are în vedere locul
în care a fost născut un om (Ps. 87:6) şi că harul lui Dumnezeu
va fi îndestulător pentru nevoia omului. Această putere divină
poate fi primită de oricine o cere.
Filosofia determinismului, sau „născuţi pentru a fi răi,” nu
este compatibilă cu viaţa şi învăţăturile lui Isus Hristos.
S-a afirmat despre El că este în stare să „îi salveze până la
capăt pe cei ce vin la Dumnezeu prin El.” Evrei 7:25. Nicio
condiţie ereditară sau de mediu nu trebuie să facă pe cineva
să piardă speranţa neprihănirii. După cum a declarat un mare
scriitor religios despre harul mântuitor al lui Dumnezeu:
„Hristos a dat Duhul Său cu putere divină, pentru a birui
toate tendinţele spre rău, moştenite şi cultivate, şi pentru a
întipări caracterul Său în biserică.” Există o putere activă,
cu resurse atotputernice, pentru omul care se va îndrepta
spre cer. Există o putere spirituală înviorătoare, vie în viaţa
omului care va folosi această putere pentru a demonstra
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triumful puternic al unei vieţi creştine asupra păcatului. Prin
ispită, suferinţă şi moarte Fiul lui Dumnezeu S-a legat pentru
totdeauna de neamul omenesc. Această legătură plină de
compasiune uneşte dragostea noastră cu mila Lui înaintea
tronului lui Dumnezeu. „De aceea în toate I se cuvine a fi făcut
asemenea fraţilor Săi, ca să fie Mare Preot milos şi credincios
în cele privitoare la Dumnezeu, pentru a face împăcare pentru
păcatele poporului. Fiindcă, în aceea că El Însuşi a suferit,
fiind ispitit, este în stare să ajute pe cei ispitiţi.” Evrei 2:17, 18.
Isus Hristos nu se ruşinează să ne numească fraţi. Descendenţa umană a Mântuitorului oamenilor face posibil ca El să
pledeze pentru om înaintea Tatălui. El ştie despre văile adânci
ale ispitei prin care trece omul, pentru că şi El a trecut pe acolo. Experienţa din pustie L-a lăsat slab, vlăguit şi având nevoie
de ajutor ceresc. Perioadele neproductive ale vieţii ne obligă
să căutăm ajutorul lui Hristos, care ne invită: „Urmaţi-mă.”
REMEDIUL PENTRU DISPERARE
Fără Isus ca Mântuitor, vicisitudinile vieţii aduc disperare în
inima omului. Nu există nici un remediu pentru a-l scoate din
această stare, în afară de Dumnezeu. „Născuţi pentru a fi răi”
rezumă această disperare a inimii. Pavel descrie starea omului
firesc, fără Dumnezeu, în acest text: „Că în acel timp eraţi
fără Hristos, înstrăinaţi de cetăţenia lui Israel şi străini de
legămintele promisiunii, neavând speranţă şi fără Dumnezeu
în lume.” Efeseni 2:12. Îţi poţi imagina un om mai lipsit de
speranţă decât acela care simte că se naşte pentru a fi mereu
rău? Aceasta este rezultatul îndoielii copleşitoare şi a lipsei de
cunoaştere a lui Hristos, deoarece Pavel adaugă, „dar acum,
în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi departe, sunteţi aduşi
aproape [la Dumnezeu] prin sângele lui Hristos.” Versetul 13.
W.W. Carswell (studiu biblic)
AST 19/10/36
p. 13, col. 2

4. Ce era necesar ca Isus să poată fi „rudă apropiată” cu păcătoşii neputincioşi?
El a fost făcut „în asemănarea cărnii păcătoase.” Romani 8:3.
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Marian M. Hay
AST 23/11/36
p. 6, col. 3

Trebuia să vină un Mântuitor care să poată înţelege fiecare
experienţă a neamului omenesc, care să fie atins de slăbiciunile
omului.

1937
Ellen White
AST 25/01/37
p. 7, col. 2

[Hristos] ştie din experienţă care sunt slăbiciunile oamenilor […]
N.P. Nielsen, trezorier de Misiune
RH 7/01/37
p. 1

Isus este Fratele nostru mai mare. El S-a legat de familia Sa
de pe pământ cu legături ce nu vor fi rupte niciodată. El a fost
părtaş cărnii şi sângelui şi S-a îmbrăcat cu natura umană,
pentru a putea fi una cu noi. El nu Se ţine departe de noi deoarece El a luat asupra Sa natura noastră. Nu Îi este ruşine să
ne numească fraţi.
W.W. Prescott
RH 7/01/37
p. 18, col. 1

[…] Fiul lui Dumnezeu […] Şi-a asumat natura umană cu toate
slăbiciunile ei, cauzate de păcat […]
Marian M. Hay
AST 11/01/37
p. 6, col. 3

[Hristos] a luat chipul şi slăbiciunea omului căzut.
Gwynne Dalrymple, profesor, autor
AST 29/03/37
p. 2, col. 1

Hristos a fost om – El a purtat carnea noastră şi a îndurat
neputinţele noastre.
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N.P. Nielsen
RH 8/04/37
p. 7, col. 1

Dumnezeul nostru locuieşte împreună cu oamenii. El S-a
manifestat în carne […] El S-a coborât acolo unde suntem noi,
pentru ca noi să putem fi ridicaţi acolo unde este El. El a fost
părtaş naturii noastre umane, pentru ca noi să putem fi părtaşi
naturii Sale divine.
W.W. Prescott
RH 15/04/37
p. 1

[…] El S-a născut dintr-o fecioară şi, prin urmare, Şi-a asumat
natura noastră umană […]
T.M. French, profesor de colegiu
RH 3/06/37
p. 8, col. 1

Pentru Fiul lui Dumnezeu, ar fi fost un sacrificiu fără margini
să ia natura omului înainte de cădere lui în Eden, deoarece
omul a fost creat mai prejos decât îngerii […] Însă Fiul S-a
coborât chiar şi mai jos; S-a născut în asemănarea oamenilor
păcătoşi şi a devenit un servitor printre oameni.
T.M. French
RH 10/06/37
p. 9, col. 1

Isus a luat asupra Sa slăbiciunile cărnii, tendinţele spre păcat
şi expunerea la ispite, lucru obişnuit pentru oameni.
T.M. French
RH 8/07/37
p. 8, col. 2

Fiul lui Dumnezeu a venit în această lume pentru a împărtăşi
soarta neamului omenesc.
T.M. French
RH 15/07/37
p. 5, col. 1

Fiul lui Dumnezeu a fost făcut în asemănarea omului păcătos,
pentru a putea fi un Mare Preot milos.
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Ida M. Raines
RH 29/07/37
p. 8, col. 1

[El a binevoit] să ia chipul omului degenerat de două mii (sic)
de ani de păcat şi răzvrătire.
F.M. Wilcox, editor la Review and Herald
RH 30/09/37
p. 2, col. 1

Asigurarea venirii noastre la Domnul Isus se bazează pe faptul
că El a luat asupra Sa natura omului, […] construind, astfel, o
punte peste prăpastia pe care păcatul o făcuse între Dumnezeu
şi oameni.
W.H. Branson
AST 1/11/37
p. 8, col. 2

Pentru ca Hristos să înţeleagă slăbiciunea naturii noastre,
trebuia să o experimenteze […] Prin urmare, El a devenit os
din oasele noastre şi carne din carnea noastră. El S-a întrupat
în natura umană reală.
J.L. McElhany, preşedinte de Conferinţă, preşedinte de Uniune,
preşedinte de Diviziune, Preşedinte al Conferinţei Generale
RH 4/11/37
p. 21, col. 1

(Citând-o pe Ellen White după cum urmează:)
El a fost în toate lucrurile făcut asemenea fraţilor Săi. El a
devenit carne, aşa cum suntem noi. (Mărturii, vol. VIII, p. 256)
N.P. Nielsen
AST 22/11/37
p. 11, col. 3

El S-a făcut părtaş cărnii şi sângelui nostru ca să poată locui
printre noi şi să fie unul dintre noi. În toate lucrurile El a fost
făcut asemenea fraţilor Săi.
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1938
C.P. Bollman
AST 3/01/38
p. 6, col. 2

Fiul lui Dumnezeu a luat locul lui Adam şi a fost făcut în asemănarea omului păcătos.
C. Lester Bond, preşedinte de Conferinţă, secretar al Conferinţei Generale
RH 24/02/38
p. 8, col. 1

(Citând-o pe Ellen White.)
[…] Hristos S-a identificat cu slăbiciunea rasei decăzute […]
marea lucrare de răscumpărare putea fi realizată numai de
către Răscumpărătorul – luând locul lui Adam după cădere
[…] Împăratul slavei S-a oferit să Se umilească în favoarea
omenirii căzute […] El a luat natura decăzută a omului. (din
Redemption, pp. 14–15)
E.K. Slade, preşedinte de Conferinţă, preşedinte de Uniune
RH 21/04/38
p. 3, col. 2

El a luat păcatele noastre şi natura noastră păcătoasă.
E. K. Slade
RH 28/04/38
p. 8, col. 2

Viaţa Fiului omului, care a avut carnea şi natura noastră
decăzută şi a trăit în această lume a păcatului, constituie neprihănirea prin care suntem îndreptăţiţi.
C.P. Bollman
RH 9/06/38
p. 10, col. 1

[…] Păcatul nu are scuză deoarece acesta a fost biruit [de Isus]
în „carne păcătoasă”. […] Luând asupra Sa carnea omului cu
toate slăbiciunile ei […] şi biruind păcatul în carne, Isus a
condamnat păcatul prin combaterea şi distrugerea totală a
singurei justificări posibile.
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J.E. Fulton, misionar, administrator
AST 5/09/38
p. 1, col. 2, 3
p. 2, col. 1

De fapt, după cum spune un scriitor, aceste treisprezece
versete (Ioan 1:1–13) au fost menite „să-l ridice pe cititor la
înălţimea acestui punct culminant: «Cuvântul a fost făcut
carne».” Şi în alte câteva locuri din Scriptură, „carne” arată
condiţia slabă şi muritoare a omului […]
Prin întruparea Sa, El s-a căsătorit cu natura noastră umană
şi cunoaşte la fel de bine neputinţele şi slăbiciunile noastre
precum cunoaşte tot ce este cu adevărat divin […]
Pentru a ne răcumpăra, Isus a ajuns până la cele mai de jos
adâncimi ale umanităţii. El a luat natura noastră. El a devenit
om […] Prin natura Sa umană, Hristos „a venit acolo unde era
el [omul]” […] Fiindcă a luat natura noastră, de aceea El este
„mişcat de înţelegerea neputinţelor noastre.” […]
Cu braţul Său divin el apucă tronul Celui Infinit, iar cu braţul
Său uman El înconjoară rasa decăzută […]
(Ioan 1:51) Isus este scara. Această scară se sprijină pe pământ. El este Fiul omului, şi prin natura Sa umană El este
legat de neamul omenesc. Scara este la îndemâna noastră.
J.W. Harvey
AST 5/12/38
p. 10, col. 3

El înţelege slăbiciunile noastre, fiindcă a fost „făcut în asemănarea oamenilor.”

C.P. Bollman
AST 9/01/39
p. 6, col. 3

1939

[…] într-un sens şi mai înalt, viaţa Sa fără păcat „a condamnat
păcatul în carne”, şi anume prin faptul că a arătat că păcatul
nu are scuză, deoarece a fost biruit în „carne păcătoasă.” […]
Dar luând asupra Sa carnea omului cu toate slăbiciunile ei […]
şi biruind păcatului în carne, Isus a condamnat păcatul prin
combaterea şi distrugerea totală a singurei justificări posibile.
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A.R. Bell
RH 12/01/39
p. 5, col. 1

Preaiubiţilor, planul şi programul care implicau crucea, L-a
despărţit pe Fiul lui Dumnezeu de Tatăl Său şi L-a legat pentru totdeauna de o rasă de păcătoşi prin legăturile de sânge,
legături ce nu vor fi rupte niciodată.
Dr. D.H. Kress, medic
AST 24/07/39
p. 7, col. 1

Isus a lăsat deoparte slava pe care o avea cu Tatăl când a luat
asupra Sa chip de om şi natura umană. Ca om, El a avut slăbiciunile, tendinţele, plăcerile si neplăcerile naturii umane.
W. Howard James
AST 7/08/39
p. 10, col. 3

Ca Fiu al lui Dumnezeu şi ca Fiu al omului, o fiinţă umană, „făcut în toate lucrurile asemenea fraţilor Săi,” Mântuitorul nostru
a îndeplinit toate cerinţele posibile ale planului de mântuire.
Frederick Lee, misionar
RH 2/11/39
p. 8, col. 1

Hristos S-a identificat cu omul din toate punctele de vedere.
Robert Hare, evanghelist, scriitor, editor
AST 20/11/39
p. 8, col. 2

Da, El a venit; singurul om din istorie a cărui origine poate fi
clar trasată până la Adam. El era „sămânţa femeii” deoarece
S-a născut dintr-o fecioară, însă „Fiul omului” datorită descendenţei Sale din Adam. (Sublinierea îmi aparţine.)
D.A.R. Aufranc
AST 18/12/39
p. 2, col. 1

Ar fi fost o ruşine pentru El să-Şi părăsească tronul şi să ia
chiar şi locul lui Adam, ca un om fără păcat şi desăvârşit. Totuşi
aflăm că El a fost dispus să ia locul omului după ce rasa umană
a suferit patru mii de ani de degradare şi păcat. El a luat asupra
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Sa natura noastră, cu toată moştenirea cu care trebuie să se
confrunte orice fiinţă umană.

1940
Ellen White (Retipărire)
ST 30/04/40
p. 10, col. 2
p. 11, col. 1

El a coborât din cer pe pământ, Şi-a înveşmântat divinitatea în
umanitate şi a purtat blestemul ca garanţie pentru rasa căzută
[…] El a trebuit să ia asupra Sa natura noastră […] Satana şi
îngerii săi s-au bucurat foarte mult când au descoperit că Fiul
lui Dumnezeu a luat asupra Sa natura omului […] umanitatea
avea nevoie de divinitate, pentru ca o putere de sus să refacă
în om chipul lui Dumnezeu […] [Hristos] […] a fost făcută în
asemănarea cărnii păcătoase […] Fără păcat şi înălţat prin
natură, Fiul lui Dumnezeu a consimţit să îmbrace veşmintele
naturii umane pentru a deveni una cu rasa decăzută.
M.L. Andreasen, preşedinte de Conferinţă, preşedinte de colegiu, profesor la seminar
RH 10/10/40
p. 5, col. 2

El cunoaşte din experienţă prin tot ceea ce trebuie să treacă
omul […] A fost necesar ca El să fie făcut asemenea fraţilor Săi
în toate lucrurile.

1941
N.P. Nielsen
ST 27/05/41
p. 8, col. 1

El a luat asupra Sa natura noastră păcătoasă […]
J.C. Stevens
ST 5/08/41
p. 11, col. 1

Însă pentru a fi Răscumpărătorul omului, Creatorul trebuia să
devină om. El trebuia să vină în „asemănarea cărnii păcătoase.”
(Romani 8:3).
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J.E. Fulton, misionar, preşedinte de Conferinţă, preşedinte de Uniune,
preşedinte de Diviziune
RH 6/11/41
p. 13, col. 2

Şi totuşi, numai atunci când a venit în „carne” şi a devenit „Fiul
omului” a avut loc această unire foarte apropiată cu omenirea,
întrucât El a fost făcut asemenea nouă, pe care ne numeşte „fraţii” Săi, şi, astfel, a devenit pentru noi un „Mare Preot milos şi
credincios.” Numai în acea zi, când Isus S-a născut în Betleem
ca Mântuitor, cerul s-a apropiat atât de mult de omenire. În
acea zi, Isus a devenit Fratele nostru mai mare, propria noastră
carne. Ca unul dintre noi, împărtăşind experienţele omului, El
a putut fi „mişcat de înţelegerea neputinţelor noastre.”

1942
W.G. Turner
The Watchman, februarie 1942
p. 2, col. 2

(Citând-o pe Ellen White) Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost
o umilinţă aproape fără margini ca să ia natura omului chiar
şi atunci când Adam se afla în Eden, nevinovat. Dar Isus a
luat natura umană atunci când rasa umană fusese slăbită de
patru mii de ani de păcat. Ca orice copil al lui Adam, El şi-a
asumat consecinţele acţiunii legii eredităţii […]
Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Său să vină, ca un prunc neputincios, supus slăbiciunii naturii umane, în lumea în care
Satana s-a autoproclamat ca stăpânitor.
L.H. Wood
AST 15/06/42
p. 2, col. 2

Nimic mai prejos decât Fiul lui Dumnezeu […] luând asupra Sa
asemănarea cărnii păcătoase, pentru a arăta în faţa universului
caracterul rezonabil al principiilor enunţate în Cuvântul Tatălui
Său.
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A.V. Olson, preşedinte de Conferinţă, preşedinte de Uniune,
preşedinte de Diviziune, vice-preşedinte al Conferinţei Generale
RH 6/08/42
p. 4, col. 1
p. 5, col. 1

[…] Isus a moştenit […] natura mamei sale […] Un om pe nume
Isus, făcut din carne şi sânge ca ceilalţi oameni, a trăit într-adevăr în mijlocul lor.
Howard G. Davis
AST 17/08/42
p. 11, col. 1

În El, caracterul lui Dumnezeu era descoperit în carnea omului […] Această descoperire a fost făcută în El, care în toate
lucrurile a fost făcut asemenea nouă.
J.K. Jones
AST 14/09/42
p. 9, col. 1

Înainte ca Dumnezeu să-L trimită pe Fiul Său în această lume
ca să trăiască în asemănarea cărnii păcătoase […] Satana […]
a insuflat naţiunilor pământului că Dumnezeu este o Fiinţă
îngrozitoare şi nemiloasă […]
R.F. Cottrell, misionar, autor
ST 13/10/42
p. 10, col. 2

În al doilea capitol [din Evrei] El este Fiul omului, un părtaş
al naturii umane, al cărnii şi sângelui nostru.
Christian Edwardson, autor
Facts of Faith, 1942
pp. 204, 205

Totuşi, acest argument se bazează pe o neînţelegere cauzată de
omiterea unui singur cuvânt din text. Antihristul nu trebuia
să nege faptul că Hristos a venit în carne, ci să nege că El „a
venit în carnea,” în „acelaşi” fel de carne ca rasa umană pe
care a venit să o mântuiască […] De această diferenţă vitală
atârnă veritabilul „adevăr al Evangheliei.” A venit Domnul
Hristos tot drumul pentru a intra în contact cu rasa căzută,
sau doar o parte din drum, astfel că trebuie să avem sfinţi,
papi şi preoţii care să mijlocească pentru noi înaintea lui
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Hristos, care este îndepărtat prea mult de omenirea căzută
şi de nevoile ei, pentru a intra în contact direct cu individul
păcătos? Chiar aici se află marea linie de demarcaţie care
separă protestantismul de romano-catolicism […]
Prin păcat, omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, iar natura
sa căzută se opune voinţei divine […] Numai prin Hristos,
Mijlocitorul nostru, omul poate fi salvat din păcat şi adus din
nou în legătură cu sursa curăţiei şi puterii.
Însă, pentru a deveni un astfel de element de legătură, Hristos
a trebuit să împărtăşească atât divinitatea lui Dumnezeu cât
şi umanitatea omului, astfel încât El, cu braţul Său divin, să-L
poată cuprinde pe Dumnezeu, iar cu braţul Său uman să-l
îmbrăţişeze pe om, legându-i astfel pe amândoi în propria
Sa persoană. În această unire a umanului cu divinul se află
„misterul” Evangheliei, secretul puterii de a-l înălţa pe om din
degradarea lui. „Mare este misterul evlaviei: Dumnezeu a fost
manifestat în carne.” 1 Timotei 3:16. „Misterul,” sau secretul
puterii de a trăi o viaţă evlavioasă în carnea omenească, a fost
manifestat în viaţa lui Isus Hristos în timp ce era pe pământ […]
Dar reţineţi! Omul căzut era cel care trebuia salvat din păcat. Şi pentru a intra în contact cu el, Hristos a trebuit să Se
coboare pentru a lua natura noastră asupra Sa (nu o carne
mai bună). „Fiindcă, după cum copiii sunt părtaşi cărnii şi
sângelui, în acelaşi fel şi El S-a împărtăşit din aceleaşi […] De
aceea, în toate lucrurile I se cuvine a fi făcut asemenea fraţilor
Săi.” Evrei 2:14, 17. Acest text este în aşa fel conceput încât
nu poate fi înţeles greşit. Hristos „S-a împărtăşit din aceeaşi”
carne şi sânge ca a noastră; El a venit în „carnea” (n.tr. nu în
carne, engl. „the” flesh). Negarea acestui lucru este semnul
antihristului.

1943
J.C. Stevens
ST 19/01/43
p. 14, col. 1

Ar fi fost o umilinţă aproape fără margini pentru El să renunţe
la chipul Său divin şi să Se înveşmânte în carnea omului înainte
de cădere – pe când omul se afla încă în curăţia sa edenică – dar
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Fiul lui Dumnezeu a fost „arătat în carne” (1 Timotei 3:16), după
ce omenirea a fost degradată şi mânjită de blestemul păcatului
timp de patru mii de ani. […] Ca orice copil al lui Adam, El Şi-a
asumat consecinţele acţiunii legii eredităţii şi a biruit păcatul
în acel fel de carne în care păcatul a domnit şi a fost triumfător.
A.R. Bell
RH 11/02/43
p. 3, col. 2

[…] Fiul lui Dumnezeu trebuie să înţeleagă, din propria-I experienţă, ca unul dintre noi, puterea ademenitoare a păcatului care
atrage oameni la moarte […] îndurând „slăbiciunea” noastră.
J.C. Stevens
ST 2/03/43
p. 6, col. 2

Apoi, El S-a calificat [să fie preotul nostru], trăind o viaţă fără
păcat în carnea păcătoasă […]
F.M. Wilcox
RH 15/04/43
p. 2, col. 1

Hristos […] S-a născut în această lume ca un prunc, S-a născut
dintr-o femeie şi prin urmare, a împărtăşit natura umană a
omului.
Studiul biblic nr. 24
AST 26/04/43
p. 5, col. 3

(a) Fiul […] a fost trimis „în asemănarea cărnii păcătoase”, […]
(b) Când Hristos „în asemănarea cărnii păcătoase” S-a împotrivit oricărei ispite spre păcat, […]
J.B. Cooks
Signs of Times (Africa de Sud) iunie 1943
p. 4, col. 1

În armonie cu marele plan de răscumpărare, Isus S-a născut
dintr-o femeie în familia umană. El a acceptat natura noastră
umană cu slăbiciunile ei şi a devenit Fratele nostru.
(Este citat Evrei 2:14–17)
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Hristos a devenit om asemănător oamenilor în toate lucrurile,
cu excepţia păcatului […]
E.K. Slade
RH 4/11/43
p. 5, col. 1

[Hristos] S-a născut în familia umană decăzută. El a fost înzestrat cu natură umană.

1944
S. George Hyde
AST 27/03/44
p. 1, col. 1

Oamenii par să uite că Hristos […] S-a dezbrăcat de ţinuta Sa
regală şi S-a înveşmântat în carne păcătoasă […]
A.W. Truman, profesor de colegiu
RH 8/06/44
p. 8, col. 2, 3

[…] Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos, Singurul care a
trăit vreodată o viaţă fără păcat în carnea păcătoasă, Singurul
care poate întotdeauna […] Hristos a trăit o viaţă fără păcat în
carne păcătoasă; şi El poate şi va face acest lucru în carnea ta
şi a mea, dacă Îi vom permite şi vom coopera cu El.

1945
A. Wellington Clarke
Signs of Times (Africa de Sud) aprilie 1945
p. 5, col. 1

În natura sa pământească se găseau toate nevoile şi pasiunile
oamenilor […] Os din oasele noastre, carne din carnea noastră,
viaţă din viaţa noastră, experienţă din experienţa noastră […]
Natura umană a lui Hristos este mai mult decât un fapt în
sine. Este punctul de întâlnire al unui Dumnezeu sfânt cu
omul păcătos.
F.G. Clifford
Signs of Times (Africa de Sud) iunie 1945
p. 6, col. 2

Pentru a ajunge la oamenii căzuţi şi pentru a-i răscumpăra,
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Răscumpărătorul trebuie să fie una cu ei. El trebuie să
împărtăşească slăbiciunea lor […] El nu trebuie să Se bucure
de nici un privilegiu care să nu fie la îndemâna celor mai slabi
dintre semenii Săi […] El a venit şi a luat asupra Sa carnea pe
care El a făcut-o, nu ca atunci când era înzestrată cu puterea de
la început, ci după ce a fost slăbită şi coruptă de secole de păcat.
J.A. Charlton
AST 3/09/45
p. 4, col. 2

El [Isus] nu a avut nici un avantaj faţă de ceilalţi, fiindcă
„Dumnezeu trimiţându-L pe Fiului Său în asemănarea cărnii
păcătoase” L-a făcut pe Isus să ia natura omului pentru a putea
răspunde nevoilor omului.
Varner Johns
RH 1/11/45
p. 11, col. 2

Isus a luat asupra Sa natura omului […] Ca fiul al lui David, ca
urmaş al lui David, El a moştenit toate slăbiciunile şi neputinţele strămoşilor Săi […] (Este citat Evrei 2:14–17) […] Această
doctrină biblică a întrupării este absolut esenţială pentru o
înţelegere corectă a ispăşirii […] Roma susţine că Isus şi chiar
Maria, mama Lui, au fost „imaculaţi” încă de la conceperea lor.
Ei nu s-au născut din aceeaşi carne – supusă păcatului – la fel
ca şi mulţimile de oameni care moştenesc slăbiciunea lui Adam.
A.R. Bell
The Watchman, decembrie 1945
p. 14, col. 1

El [Isus] S-a născut în această lume ca oricare dintre noi […]
El a luat asupra Sa natura noastră şi a trecut prin experienţele
noastre […]
El S-a unit cu omenirea – cu rasa pe care a venit să o salveze
– prin legături de carne şi sânge […] legat de noi prin legăturile
cărnii şi sângelui.
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1946
Leonard C. Lee, pastor, autor, vorbitor la radio
AST 24/06/46
p. 8, col. 3

Deşi era Fiul lui Dumnezeu, totuşi El a devenit membru al rasei
umane ca să poată îndura aceleaşi încercări şi ispite ca şi noi
şi să înţeleagă din experienţă personală încercările oamenilor
care au nevoie de un Mântuitor.
A.R. Bell
AST 23/12/46
p. 8, col. 2, 3

[…] Fiul lui Dumnezeu S-a născut dintr-o femeie. El a fost
născut în această lume ca oricare dintre noi […] El a luat
asupra Sa natura noastră şi a trecut prin experienţele noastre
[…] luând asupra Sa natura umană, Hristos a fost pregătit să
înţeleagă încercările omului […] El S-a unit cu omenirea – cu
rasa pe care a venit să o mântuiască – prin legături de carne
şi sânge […] El a luat asupra Lui sămânţa lui Avraam. „În
toate lucrurile I se cuvenea a fi făcut asemenea fraţilor Săi.”
Deşi este Fiul lui Dumnezeu, totuşi legat de noi prin legăturile
cărnii şi sângelui, Copilul care ni S-a născut nu Se ruşinează
să ne numească fraţi.
Ellen White
Story of Redemption, 1947
p. 44

1947

[…] El a luat natura căzută a omului.
A.G. Stewart, misionar, administrator, autor
RH 9/01/47
p. 8, col. 1

[…] Hristos trebuie să fie părtaş naturii păcătoase a omului.
Raymond Bullas
AST 6/10/47
p. 5, col. 1

(Citând-o pe Ellen White) „Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost
o umilinţă aproape fără margini ca să ia natura omului chiar
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şi atunci când Adam se afla în Eden, nevinovat. Dar Isus a
luat natura umană atunci când rasa umană fusese slăbită de
patru mii de ani de păcat. Ca orice copil al lui Adam, El şi-a
asumat consecinţele acţiunii legii eredităţii.”
[…] Primii noştri părinţi au lăsat drept moştenire urmaşilor
lor ispita păcatului. Noi trecem prin acelaşi încercări grele,
iar Fiul omului nu a făcut excepţie.
Llewellyn Jones
AST 10/11/47
p. 5, col. 3

Prin urmare, atunci când Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său
în lume, „Cuvântul a fost făcut carne, şi a locuit printre noi,”
iar Fiul lui Dumnezeu a devenit şi Fiul omului. În Fiul, Tatăl
a fost unit cu rasa decăzută.
R.A. Greive
Signs of Times (Africa de Sud) decembrie 1947
p. 10, col. 1 (Citând-o pe Ellen White)

El „a luat natura umană atunci când rasa umană fusese slăbită
de patru mii de ani de păcat. Ca orice copil al lui Adam, El
şi-a asumat consecinţele acţiunii legii eredităţii. Care erau
consecinţele acestea, se poate vedea în istoria strămoşilor
Săi pământeşti.”
R.A. Salton
AST 15/12/47
p. 4, col. 3

El a venit în această lume în asemănarea naturii noastre păcătoase pentru a ne mântui, cu riscul de a da greş.

1948
J.B. Conley
AST 10/05/48
p. 5, col. 2

[…] deşi Maria a fost aleasă de Dumnezeu pentru a fi mama
pământească a lui Isus pentru întruparea Sa, unicul şi singurul
scop al acestei alegeri a fost acela ca Isus să poată deveni părtaş
cărnii şi sângelui rasei lui Adam […]
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J.B. Conley
AST 24/05/48
paginile 4–6

[…] Dar Scripturile au dus identificarea antihristului dincolo de orice
presupunere sau confuzie. Biblia indică în mod clar cine este vinovatul.
Ioan spune că el neagă că „Isus Hristos a venit în carne.” 2 Ioan 7.
Acesta să fie primul semn al antihristului prin care identificarea lui va
fi dusă dincolo de orice dispută. Versetul nu spune că antihristul neagă
că Isus a venit, ci că neagă faptul că „El a venit în carne.” Departe de
a nega existenţa lui Hristos, textul sugerează că antihristul susţine
că Hristos a venit, însă susţine o doctrină despre venirea Lui care
neagă că „El a venit în carne.” Dacă Biserica Catolică este vinovată,
aşa cum pretind reformatorii protestanţi, atunci învăţătura ei cu privire la natura lui Isus în întruparea Sa în această lume, ca un prunc,
va dezvălui acest lucru. Să examinăm această învăţătură în lumina
textului din faţa noastră.
Biblia ne învaţă că Isus S-a născut în lume prin Maria, care a fost
o urmaşă directă de-a lui Adam. Prin moştenire, ea a împărtăşit
natura lui Adam. Natura lui Adam era muritoare şi supusă morţii ca
o consecinţă a încălcării voinţei lui Dumnezeu în Eden. Prin natura
ei, carnea lui era cea a „copiilor mâniei.” Maria a împărtăşit această
natură în toate aspectele sale. Ea a fost un reprezentant al întregii rase
umane şi în niciun fel diferită de ceilalţi urmaşi ai lui Adam. Ea a fost
„privilegiată printre femei” numai pentru faptul că ea, aleasă fiind de
Dumnezeu, a fost cea prin care „misterul evlaviei a fost manifestat” şi
prin care Isus a fost întrupat în starea trupească a rasei lui Adam. A
fost scopul lui Dumnezeu ca, printr-o minune divină, Isus să fie adus
din cer, acolo unde era una cu Tatăl în Dumnezeire, ca să Se nască în
familia umană, să fie părtaş tuturor ispitelor la care este supusă rasa
lui Adam. Acest lucru era posibil numai dacă El împărtăşea natura
rasei lui Adam. De aceea, Pavel spune: „Fiindcă, după cum copiii
sunt părtaşi cărnii şi sângelui, în acelaşi fel şi El S-a împărtăşit din
aceleaşi […] De aceea în toate lucrurile I se cuvenea a fi făcut asemenea
fraţilor Săi.” Evrei 2:14–17.
Dacă ar fi nevoie de dovezi suplimentare, acestea sunt oferite de acelaşi scriitor. În 1 Timotei 3:16 el spune: „Mare este misterul evlaviei:
Dumnezeu a fost arătat în carne.” Aici, spune el, este misterul evlaviei
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– capacitatea lui Isus de a veni din cer, de a suferi El Însuşi pentru a
fi manifestat în carnea omului, şi totuşi să trăiască fără păcat.
Antihristul urma să nege tocmai acest ultim fapt. El urma să nege
faptul că Isus a venit într-o manifestare divină, care L-a adus în toate
fazele naturii Sale să împărtăşească slăbiciunea rasei lui Adam. El
urma să nege că Isus a venit „în carne,” aceeaşi carne ca cea a oamenilor muritori.
În baza acestui prim fapt, negarea faptului că Isus „a venit în carne,”
Biserica Catolică este vinovată şi, prin urmare, este identificată prin
semnele antihristului. Prin doctrina „concepţiei imaculate a Mariei,”
că ea a fost scutită de păcatul originar, teoretic ei susţin „o altă carne”
decât cea a rasei lui Adam ca fiind calea prin care Isus a fost întrupat
în planul de mântuire. Pentru a expune cu autoritate doctrina lor, cel
mai bine ar fi să cităm dovezile pe care le avem din partea autorilor
catolici.
Prima noastră dovadă va fi din cartea cardinalului Gibbons, „Credinţa părinţilor noştri,” paginile 203, 204. El spune: „Noi explicăm că
preafericita fecioară Maria în primul moment al conceperii ei […] a fost
păstrată neatinsă de orice pată a păcatului originar. Spre deosebire
de ceilalţi copii ai lui Adam, sufletul Mariei nu a fost niciodată supus
păcatului.”
Cardinalul Gibbons a enunţat clar, aici, doctrina Bisericii Romano-Catolice cu privire la nepăcătoşenia fecioarei Maria. Aceasta nu este o
doctrină desprinsă din învăţătura Bibliei, ci una care a fost introdusă
de profesorii catolici care pretind că au autoritate chiar mai presus de
cea a Scripturii în materie de doctrină.
Aici i-aş ruga pe cititorilor mei, atât protestanţi cât şi catolici, să evalueze atent ce efect are această doctrină asupra planul Evangheliei.
Înseamnă că, dacă Maria s-a născut fără păcat şi a fost scutită de păcat
cu scopul expres de a-L aduce pe Isus în lume, atunci Isus S-a născut
din carne sfântă, diferită de a celorlalţi din rasa lui Adam. Aceasta
înseamnă că El nu a luat asupra Sa carnea şi sângele nostru, iar prin
întruparea Sa nu S-a identificat cu neamul omenesc. De asemenea,
aceasta înseamnă că El nu a fost ispitit „în toate lucrurile” aşa cum
suntem noi. Aceasta înseamnă că Pavel s-a înşelat atunci când a scris
Epistola către Evrei, în care declară că Isus „în acelaşi fel şi El S-a
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împărtăşit din aceeaşi” carne ca ceilalţi din rasa lui Adam, că „în toate
lucrurile” a fost făcut „asemenea fraţilor Săi.” Evrei 2:14,17. Însă, mai
presus de toate acestea, dacă doctrina catolică este adevărată, atunci
Isus, neapropiindu-Se de omenire făcându-Se părtaş naturii omului,
nu poate fi „singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni.” Nici noi nu
putem „să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului,
ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la
vreme de nevoie.” Evrei 4:16 (VDC). Toate acestea joacă rolul perfect
în ipoteza catolică cu privire la mântuire. Aceasta deschide larg uşa
spre mijlocirea fecioarei Maria şi restul „sfinţilor,” care fac parte
din sistemul papal de mijlocire. În plus, aceasta plasează în mâinile
preoţiei puterea de a submina autoritatea care nu le-a fost delegată
niciunde în Scriptură de la Dumnezeu – şi anume, aceea de a controla
accesul la tronul harului.
În acest stadiu al revizuirii subiectului antihristului, cred că toţi
oamenii nepărtinitori vor recunoaşte că, dacă papalitatea nu este
antihristul, este deosebit de regretabil să fie aşa de asemănătoare cu
descrierea ei biblică. În afirmaţia papală potrivit căreia Isus S-a născut
din cineva care a fost „păstrată neatinsă de orice pată a păcatului
originar” şi care, „spre deosebire de ceilalţi copii ai lui Adam […] nu a
fost niciodată supusă păcatului”, găsim primul semn al antihristului
atât de bine sădit încât nu poate fi şters. Fără îndoială papalitatea
susţine că Isus Hristos nu a „venit în carne”.
W.G. Turner
RH 15/07/48
p. 8, col. 1

Ca Fiu al omului, El, care la început avea toată puterea şi toată slava,
S-a dezbrăcat de acestea şi a devenit „un om ca ceilalţi oameni […]”
Dallas Youngs
RH 26/08/48
p. 9, col. 2

El a coborât la nivelul neamului omenesc – nu la nivelul omului în
curăţia lui originară – şi a luat asupra Sa carnea păcătoasă. El S-a
făcut moştenitorul tuturor slăbiciunilor pe care păcatul le-a pricinuit
familiei umane.
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R.A. Salton
AST 22/11/48
p. 11, col. 3

El a fost făcut în asemănarea cărnii noastre păcătoase […]
El a trăit o viaţă fără păcat în carnea noastră păcătoasă […]
(Sublinierea îi aparţine)

1949
L.H. Christian, preşedinte de Conferinţă, preşedinte de Uniune,
Preşedinte de Diviziune, Vice-preşedinte al Conferinţei Generale
RH 20/01/49
p. 10, col. 2

(Această declaraţie este inclusă nu pentru că spune ceva direct despre
natura lui Hristos, ci pentru faptul că respinge cu fermitate conceptul de păcat
originar definit ca vină moştenită, care dă naştere necesităţii unei doctrine
conform căreia Hristos a luat natura necăzută a lui Adam — pentru a scăpa
de vina păcatului originar.)
Mulţi profesori din ziua de astăzi au construit o concepţie
greşită cu privire la natura păcătoasă a omului pe baza interpretării lor greşite a acestor versete din Romani 5 (versetul 19).
Ei numesc acest lucru „depravare totală” sau „păcat originar”
[…] (aceasta) îi face pe toţi oamenii vinovaţi nu din cauza a
ceea ce au făcut, ci din cauza a ceea ce Adam a făcut atunci
când a păcătuit pentru prima dată.
Cât de diferită de această evanghelie falsă este libertatea
spirituală şi biruinţa prezentate în Romani.
Berthold H. Swartzkopf
AST 21/03/49
p. 7, col. 1

[…] a fost aceeaşi carne pe care noi, ca şi copii ai familiei umane, o avem. (Sublinierea îi aparţine)
Robert Hare
AST 20/06/49
p. 7, col. 2

[…] Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul omului […] Îmbrăcat în
carnea omului, unit cu singura rasă decăzută din univers […]
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Mary Walsh, instructor biblic
AST 24/10/49
p. 11, col. 1

Când citim genealogia Lui [a lui Hristos] aşa cum este prezentată de Matei şi Luca, ştim că înaintaşii Săi pământeşti au fost
oameni afectaţi de slăbiciunea umană.
Fenton Edwin Froom
Our Times, decembrie 1949
p. 4, col. 2

El S-a născut ca un prunc în Betleem, supus aceloraşi pasiuni
ca şi noi […] Dacă Hristos ar fi fost scutit de ispită, fără puterea
şi responsabilitatea de a alege sau fără înclinaţiile şi tendinţele
umplute de păcat ale naturii noastre păcătoase, El nu ar fi
putut trăi viaţa noastră fără păcat.
Ellen White (Retipărire)
RH 18/05/50
p. 7, col. 1

1950

[…] Mă gândesc la Isus, care a părăsit curţile cereşti, Şi-a dezbrăcat mantia Sa regală, Şi-a dat jos coroana împărătească şi
Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate […] El S-a smerit
pentru a veni acolo unde era omul căzut […]
Marian M. Hay
AST 21/08/50
p. 5, col. 3

Fiul lui Dumnezeu […] a lucrat o viaţă desăvârşită în natura
umană – aceeaşi natură slabă care este comună tuturor.
Mary Miles
Our Times, noiembrie 1950
p. 21, col. 1

(Citându-l pe Meade MacGuire) „Este greu de înţeles uimitoarea bunăvoinţă a lui Hristos de a uni divinitatea Sa cu sărmana
noastră natura umană căzută.”
W.E. Read
GCB 1950
p. 154, col. 3

(Citând-o pe Ellen White) „Isus a fost făcut în toate lucrurile
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asemenea fraţilor Săi. El a devenit carne aşa cum suntem şi
noi.”

1951
Editorial
Signs of Times (Africa de Sud)
iulie 1951
paginile 2, 3

9 aprilie 1951
Către editorul revistei
THE SIGNS OF THE TIMES
Stimate domn,
Articolul dumneavoastră din ediţia din luna martie a revistei
Signs of the Times despre „Noua dogmă papală” mi-a atras
atenţia. Mă preocupă în special dogma concepţiei imaculate.
I-am rugat pe mulţi protestanţi să-mi explice acest lucru,
dar nimeni nu pare capabil să facă aceasta. Prin urmare, aş
fi într-adevăr foarte recunoscător dacă aţi putea găsi puţin
spaţiu în ediţia din luna mai a revistei dumneavoastră pentru
a explica acest lucru — poate în editorialul dumneavoastră
intitulat „Lumea merge mai departe.” […]
„Un interesat”
(Ne pare rău că numărul din luna mai fusese deja tipărit
când a sosit această scrisoare, iar materialul pentru numărul din iunie era deja pregătit. Aceasta este prima ocazie pe
care o avem de a răspunde. — Editorul)
The Catholic Encyclopaedia, vol. 7, paginile 674, 675, spune
următoarele cu privire la dogma concepţiei imaculate:
„În Constituţie, «Ineffabilis Deus» din 8 decembrie 1854,
Papa Pius al IX-lea a proclamat şi a stabilit că preafericita
Fecioară Maria, în prima clipă a conceperii ei, printr-un unic
privilegiu şi har acordate de Dumnezeu, având în vedere meritele lui Isus Hristos, Mântuitorul rasei umane, a fost păstrată
neatinsă de orice pată a păcatului originar.”
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Obiectivul acestei învăţături este de a distruge credinţa bazată
pe Scriptură potrivit căreia Isus S-a născut în familia umană, moştenind aceleaşi neputinţe fizice şi spirituale ca toţi
ceilalţi oameni, şi că biruinţa Sa asupra păcatului şi a ispitei
a fost realizată în ciuda acestui handicap fatal. Biserica Romano-Catolică crede şi susţine că Isus Însuşi a fost conceput
fără păcat originar. „Domnul nostru, fiind conceput de Duhul
Sfânt, a fost, în virtutea concepţiei Sale miraculoase, ipso
facto, neatins de pata păcatului originar.” – Ibid., pagina 676.
„Pentru a face şi mai sigur faptul că El nu putea să moştenească păcatul originar prin mama Sa, a fost proclamată
această dogmă. Aceasta susţine că şi ea a fost concepută fără
a fi atinsă de pata păcătoşeniei ereditare şi, prin urmare, Isus
a fost îndepărtat cu o generaţie întreagă de moştenirea strămoşilor Săi de natură păcătoasă. Această dogmă declară că
Maria a fost concepută în aşa fel încât „esenţa formală, activă
a păcatului originar nu a fost îndepărtată din sufletul ei […];
nu a fost niciodată în sufletul ei. Concomitent cu excluderea
păcatului, i-a fost conferită starea de sfinţenie, nevinovăţie
şi dreptate primară, în locul păcatului originar, iar prin acest
dar, orice pată şi vină, toate emoţiile, pasiunile stricate şi
slăbiciunile, în fond cele legate de păcatul originar, au fost
eliminate.” – Ibid.
Prin urmare, această dogmă afirmă categoric că Maria a fost
o fiinţă fără păcat şi, de aceea, nu împărtăşeşte natura umană
obişnuită, care este în mod inerent păcătoasă. Deoarece Isus
a fost zămislit în ea de către Duhul Sfânt, El este de două
ori imun faţă de orice pată sau întinare a slăbiciunii umane
naturale. Dacă acest lucru este adevărat, atunci El nu a fost
om aşa cum am fost învăţaţi să-L privim, ci un super-om care
a putut cu uşurinţă să biruiască ispita spre păcat, deoarece
în El exista doar o ură divină faţă de rău şi nici un impuls
uman, natural, spre păcat. Dar acest lucru este exact contrariul declaraţiilor simple ale Sfintei Scripturi şi, prin urmare,
nu ar trebui să fie acceptat de niciun creştin.
Iată ce declară Cuvântul lui Dumnezeu: „Fiindcă, după cum
copiii sunt părtaşi cărnii şi sângelui, de asemenea şi El S-a
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împărtăşit de acestea în acelaşi fel... Fiindcă, într-adevăr, nu
a luat asupra Lui natura îngerilor, ci a luat asupra Lui sămânţa lui Avraam. De aceea, se cuvenea să fie făcut asemenea
fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să fie Mare Preot milos şi
credincios în cele privitoare la Dumnezeu, pentru a face
împăcare pentru păcatele poporului. Prin faptul că El Însuşi
a suferit, fiind ispitit, este în stare să-i ajute pe cei care sunt
ispitiţi.” Evrei 2:14–18.
Nepăcătoşenia lui Isus a fost dobândită cu preţul chinului
sufletesc, al strigătelor puternice şi al lacrimilor către Dumnezeu. A fost o victorie câştigată pe un câmp de luptă anevoios,
şi nu doar una uşor câştigată de o fiinţă fără păcat prin natura
sa. „Fiindcă nu avem un Mare Preot care nu poate să simtă
compasiune pentru neputinţele noastre, ci în toate a fost ispitit
asemenea nouă, totuşi fără păcat.” Evrei 4:15. „El este Acela
care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi
cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L
izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei
Lui, măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe
care le-a suferit. Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut,
pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice.”
Evrei 5:7–9 (VDC).
Isus a trebuit să îndure orice ispită obişnuită pentru neamul
omenesc şi a simţit impulsul puternic de a fi îngăduitor cu
Sine care se naşte în fiecare dintre noi. Dar prin harul lui
Dumnezeu, sălăşluirea Duhului Sfânt şi propria Lui hotărâre
fermă de a asculta de Dumnezeu, El a reuşit să biruiască
orice ispită şi să câştige, pentru El Însuşi şi pentru întreg
neamul omenesc, o biruinţă glorioasă. Prin moartea Sa pe
Calvar, El a plătit preţul păcatului originar şi a eliberat întreaga omenire de vinovăţia ei. Dar El a ispăşit şi păcatele
individuale ale oamenilor, astfel încât toţi cei care acceptă
jertfa Sa sunt eliberaţi de propria lor vinovăţie, precum şi de
năpasta păcatului originar.
Pentru a salva omenirea din condiţia disperată a păcatului,
Isus a trebuit să împărtăşească natura noastră umană. Pentru
a obţine răscumpărarea şi biruinţa pentru neamul omenesc,
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El a trebuit să intre în luptă, având aceeaşi natură ca şi a celora
pe care a venit să-i răscumpere. El a trebuit să moştenească
natura păcătoasă firească a tuturor fiilor lui Adam pentru ca
biruinţa Sa asupra ispitei să aibă valoare şi importanţă pentru
neamul omenesc. Dacă S-ar fi născut, aşa cum susţine dogma
concepţiei imaculate, cu o natură care a fost ferită de orice
pată a păcatului originar, El nu a fost făcut în toate lucrurile
asemenea fraţilor Săi, iar exemplul Său este unul pe care nu
putem să-l urmăm, nici măcar să încercăm să-l simulăm.
Această dogmă distruge legătura fundamentală a lui Hristos
cu omenirea şi astfel Îl înlătură din poziţia Sa de Mijlocitor
milos între om şi Dumnezeu. Dacă nu ar fi purtat săgeţile
ispitei sub greutatea unei naturi păcătoase dobândită prin
naştere, El nu ar putea înţelege sau nu S-ar putea implica în
experienţele noastre. Deci, după ce a distrus temelia mijlocirii Sale, dar recunoscând necesitatea ca cineva să unească
neamul omenesc cu Dumnezeu, Biserica Romano-Catolică
a înălţat-o pe mama lui, Maria, la rangul de mijlocitoare a
neamului omenesc între umanitate şi Fiul ei divin.
Apostolul Ioan a avertizat biserica tocmai împotriva acestor
„erezii nimicitoare” (2 Petru 2:1). El a oferit un criteriu pentru
adevăr: „Prin aceasta să cunoaşteţi Duhul lui Dumnezeu. Fiecare duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în carne,
este din Dumnezeu, şi fiecare duh, care nu mărturiseşte că
Isus Hristos a venit în carne, nu este din Dumnezeu şi acesta
este acel duh al antihristului, despre care aţi auzit că are să
vină; şi acum este deja în lume.” 1 Ioan 4:2, 3.
G. Stevenson, editor
Signs of Times (Africa de Sud) iulie 1951
Vol. 28, Nr. 7, pp. 2, 10

[Isus] a trebuit să moştenească natura păcătoasă firească a
tuturor fiilor lui Adam pentru ca biruinţa Sa asupra ispitei
să aibă valoare şi importanţă pentru neamul omenesc. Dacă
S-a născut, aşa cum susţine dogma concepţiei imaculate, cu o
natură care a fost ferită de orice pată a păcatului originar, El nu
a fost făcut în toate lucrurile asemenea fraţilor Săi, iar exemplul Său este unul pe care nu putem să-l urmăm, nici măcar
să încercăm să-l simulăm. Această dogmă distruge legătura
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fundamentală a lui Hristos cu omenirea şi astfel Îl înlătură din
poziţia Sa de Mijlocitor milos între om şi Dumnezeu. Dacă nu
ar fi purtat săgeţile ispitei sub greutatea unei naturi păcătoase
dobândită prin naştere, El nu ar putea înţelege sau nu S-ar
putea implica în experienţele noastre.

1952
(The Bible And Our Times, publicată în Anglia, a fost accesibilă pentru
noi numai pentru anii 1950, 1951 şi 1952.)
J.A. McMillan
The Bible and Our Times (Anglia) 11/12/52
p. 7, col. 2

Naşterea lui Isus a fost cea mai mare dovadă a dragostei lui
„Dumnezeu, trimiţând pe propriul Său Fiu în asemănarea
cărnii păcătoase”.
J.A. McMillan
The Bible and Our Times (Anglia) 11/12/52
p. 13, col. 1

El este „atins” de sentimentele şi neputinţele noastre pentru
că împărtăşeşte natura noastră.
G. Stevenson, editor
Signs of Times (Africa de Sud)
Vol. 20, Nr. 2, p. 3

Numai în calitate de om, cu aceleaşi neputinţe şi limitări ca
ceilalţi oameni, ar putea Isus să fie un exemplu desăvârşit
pentru ceilalţi oameni. A fost necesar ca între El şi oamenii
pe care a venit să-i mântuiască să nu existe nicio diferenţă
firească.

1953
Benjamin P. Hoffman, misionar, profesor de colegiu, profesor la seminar
RH 9/04/53
p. 4, col. 1

Lupta veacurilor era în desfăşurare. Rezolvarea ei trebuia
determinată în persoana Lui, care a devenit părtaş cărnii şi
sângelui umanității căzute.
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G.J.E. Coetzee
Signs of Times (Africa de Sud) decembrie 1953
p. 4, col. 1

Fiul lui Dumnezeu a devenit şi Fiul omului şi El a fost om în
toate privinţele, cu excepţia faptului că nu a săvârşit nici un
păcat. Şi pentru că a devenit om şi a fost oferit omului, El ne
aparţine.

1954
H.L. Rudy, preşedinte de Conferinţă, vice-preşedinte al Conferinţei Generale
RH 14/10/54
p. 3, col. 2

Fiecare zi a umilirii Sale în carnea păcătoasă a fost o zi a suferinţei.

1957
Meade MacGuire (Retipărire)
RH 14/02/57
p. 4, col. 2

Isus în sacrificiul Său infinit a dus natura umană căzută, inclusiv a ta şi a mea, la cruce.
Meade MacGuire (Retipărire)
RH 21/02/57
p. 6, col. 1

El a devenit carne şi sânge la fel ca şi noi, şi a moştenit de la
mama Lui natura umană pe care o moştenim şi noi, însă El
nu a păcătuit.

1958
Ellen White (Retipărire)
Solii alese, 1958
Vol. 1, pp. 267–268 (Ar trebui studiat tot acest capitol.)

Domnul Hristos a purtat păcatele şi neputinţele neamului
omenesc aşa cum au fost ele când a venit pe pământ pentru
a-l ajuta pe om […] luând asupra Sa slăbiciunile omului căzut
[…] De la căderea în păcat, neamul omenesc scăzuse din punct
de vedere al staturii şi puterii fizice şi coborâse tot mai mult
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pe scara valorii morale […] Pentru a-l ridica pe omul căzut,
Domnul Hristos trebuia să coboare acolo unde se afla el.
Domnul a luat natura umană şi a purtat slăbiciunile şi degenerarea neamului omenesc.
Ellen White
Solii alese, 1958
Vol. 1, pp. 272–273

Natura umană a Domnului Hristos a atins cele mai mari
adâncimi ale stării jalnice a omului şi El S-a identificat cu
slăbiciunile şi nevoile omului căzut […]
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XIV. De meditat:
În câte moduri putea Ellen White
să exprime acest subiect?
Scriitorii care revin frecvent la tema centrală a preocupării lor au tendinţa
de a se exprima în diferite moduri. Este interesant să remarcăm expresiile
variate ale vederilor lui Ellen White cu privire la natura lui Hristos, care apar
în scrierile ei.
El a trebuit să ia natura căzută a omului. – SG 1, p. 25
Să ia chipul şi natura omului căzut. – SG IV, p. 115
Mijlocul prin care omul căzut să fie salvat. – RH 31/05/70
Între omul căzut şi Dumnezeu. – RH 31/05/70
Asemănarea cărnii păcătoase. – RH 24/14/72
Uneşte interesele Sale cu fiii şi fiicele căzute ale lui Adam. – RH
21/01/73
Luând locul lui Adam după cădere. – RH 24/02/74
Să Se umilească pentru omenirea căzută. – RH 24/02/74
Luând asupra Sa slăbiciunile omului căzut. – RH 28/07/74
A purtat slăbiciunile şi degenerarea neamului omenesc. – RH
28/07/74
S-a identificat cu slăbiciunile şi nevoile omului căzut. – RH
4/08/74
Ajunge la om acolo unde se afla el. – RH 18/08/74
S-a unit cu slăbiciunea umanităţii – RH 1/04/75
Natura umană cu toate slăbiciunile ei. – ST 4/01/77
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Nu se ţine deoparte de neamul omenesc degradat şi păcătos.
– 5M, p. 346
La nivelul capacităţilor slabe ale omului. – RH 11/12/88
Să unească rasa umană căzută cu Sine. – ST 23/09/89
Să experimenteze tot ceea ce are de-a face cu viaţa oamenilor. –
RH 24/12/89
A ridicat rasa umană căzută. – RH 10/06/90
A înălţat neamul omenesc căzut. – ST 28/07/90
A unit lumea căzută cu cerul. – RH 10/02/91
A coborît la nivelul oamenilor. – RH 21/07/91
„Mijlocitorul” între Dumnezeul Cel Sfânt şi natura noastră
umană păcătoasă. – ST 24/08/91
Una cu rasa umană căzută. – ST 25/04/92
Toată puterea pasiunii naturii umane. – ST 21/11/92
Natura […] identică cu a noastră. – Ms. 94, 1893
A legat omul păcătos cu propria sa natură divină. – RH 16/10/94
Având natura umană pe care o avem şi noi. – Ms. 21, 1895
A unit omul căzut cu Dumnezeul infinit. – ST 10/12/96
El a luat asupra Sa natura noastră păcătoasă. – RH 15/12/96
Păşind înaintea noastră pe calea pe care noi înşine va trebui
să umblăm – ST 27/05/97
Pe deplin uman. – ST 17/06/97
Luând […] natura omului în starea ei căzută. – ST 9/06/98
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Ca orice copil al lui Adam, El şi-a asumat consecinţele acţiunii
legii eredităţii. – HLL 49
În fruntea neamului omenesc căzut. – ST 20/12/99
Nu voi încălca nici un principiu al naturii umane. – Ms. 165,
1899
Îmbrăţişează omenirea decăzută. – 6M, p. 147
În realitate, a unit natura ofensatoare a omului cu natura Sa
fără păcat. – RH 17/07/1900
A luat asupra Sa natura umană căzută şi suferindă, degradată
şi mânjită de păcat. – YI 20/12/1900
Luând natura, dar nu şi păcătoşenia omului. – ST 29/05/01
Copilul unei rasei decăzute. – Scrisoarea 19, 1901
Până la nivelul omenirii căzute. – GCB 25/04/01
Frate în neputinţele noastre. – ST 18/06/02
La nivelul celor pe care dorea să-i mântuiască. – ST 30/07/02
Os din oasele noastre şi carne din carnea noastră. – ST
24/09/02
A luat asupra Sa neputinţele omenirii degenerate. – ST 3/12/02
A stat în mijlocul oamenilor ca unul dintre ei. – ST 29/04/03
Să stea alături de fiinţele căzute. – ST 3/06/03
Ca un om printre oameni. – ST 9/12/03
A devenit carne întocmai cum este carnea noastră. – DV 422
Sămânţa lui David conform descendenţei umane. – RH 5/04/06
Nu numai că a fost făcut carne, ci a fost făcut în asemănarea
cărnii păcătoase. – Scrisoarea 106, 1896
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S-a unit în mod misterios cu fiinţele umane căzute. – SPEE 259
[…] reprezentant al rasei umane căzute […] – Ms. 126, 1901
El Şi-a asumat natura umană cu slăbiciunile, vulnerabilităţile
şi ispitele ei. – Ms. 141, 1901
El a fost în toate lucrurile asemenea nouă. – Ms. 141, 1901
[…] a luat asupra Sa natura umană […] ca să stea în fruntea
rasei umane decăzute. – Ms. 11, 1902
Domnul Hristos Şi-a asumat natura noastră căzută […] – Ms.
80, 1903
[…] Hristos a venit pentru a fi una cu neamul omenesc […] – Ms.
124, 1903
[…] Deci, Hristos trebuia să vină în „trupul nostru înjosit.” –
Ms. 151, 1903
El Şi-a asumat slăbiciunile naturii umane […] – Ms. 22, 1905
[…] El S-a identificat cu slăbiciunea omului […] – Ms. 49, 1907
[…] să trăiască o viaţă ca aceea a oricărei fiinţe umane […] – Ms.
49, 1909
[…] elementul de legătură dintre omul căzut şi Tatăl […] – Ms.
103, 1909
[…] S-a identificat cu rasa decăzută […] – AR 23/06/13
[Dumnezeu] L-a oferit rasei umane decăzute. – AST 22/07/29
Şi cea mai semnificativă exprimare dintre toate:
Natura lui Dumnezeu, a cărui Lege a fost încălcată, şi natura lui
Adam, călcătorul Legii, se întâlnesc în Isus, Fiul lui Dumnezeu
şi Fiul omului. – Ms. 141, 1901
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XV. 10 iulie 1952 și 17 iulie 1952
● Un editorial din Review and Herald ●
Pe măsură ce am studiat convingerile profunde ale administratorilor
bisericii noastre, ale editorilor şi ale altor scriitori, precum şi ale solului
inspirat al bisericii rămăşiţei, potrivit cărora Hristos a venit pe acest pământ
în natura umană a omului căzut, am văzut că ei erau convinși că dacă Hristos
nu ar fi venit în natura umană a omului căzut,
1. El nu ne-ar fi putut înţelege cu adevărat,
2. El nu ar fi putut fi exemplul nostru,
3. El nu ar fi putut fi înlocuitorul nostru,
4. El nu ar fi putut fi preotul nostru,
5. El nu ar fi putut fi Mântuitorul nostru.
(Aceste puncte vor fi examinate mai amănunţit în capitolul XXI.)
Nu am găsit nici o voce în dezacord cu aceste păreri. Consensul opiniei
bisericii pare a fi complet. (Experienţa stranie a mișcării „trup sfânt” din
Indiana, ai cărei conducători au susţinut, pe scurt, că Hristos a luat natura
lui Adam înainte de cădere, nu a fost în nici un caz vocea bisericii.)
Deşi este necesar ca rezultatele acestui document să fie verificate de către
cercetători competenţi, consider că suma rezultatelor cercetării mele asupra
acestui subiect este impresionantă şi stimulantă.
Din punct de vedere al cantităţii, am văzut aproximativ 400 de declaraţii
ale lui Ellen White şi nu mai puţin de 800 de declaraţii ale altor scriitori cu
privire la faptul că Hristos a venit la pământ în natura umană a omului căzut.
Printre acestea se numără cel puţin 20 de declaraţii care resping cu fermitate
ideea că Hristos a venit în natura umană a lui Adam înainte de cădere. Suma
totală ar depăși, fără îndoială, o mie două sute de declaraţii.
Din punct de vedere al calităţii, se pare că problema a fost exprimată
atât de clar şi în moduri atât de diferite încât ar fi imposibil să se înţeleagă
greșit scopul şi intenţia scriitorilor.
Tocmai din aceste motive prezint cu o uimire fără margini următoarea
declaraţie fără fundament istoric, care a adus sfârșitul perioadei clarităţii şi
a inaugurat perioada confuziei.

264 |

10 iulie 1952 și 17 iulie 1952 ● Un editorial din Review and Herald

Francis D. Nichol (Editor)
Review and Herald, 10/07/52
p. 15, col. 2

[…] Adventiștii cred că Hristos, „ultimul Adam,” a avut, în ce privește latura Sa umană, o natură ca cea a „primului om Adam […]”
(Primul om Adam este în mod inevitabil Adam cel necăzut.)
Această declaraţie a onoratului editor al revistei The Review and Herald
este năucitoare din două motive. În primul rând, pare să nu ia deloc în considerare istoria noastră. În al doilea rând, contextul ei este greu de înţeles. Fratele
Nichol a scris un editorial din două părţi care a fost publicat în ediţiile din 10
şi 17 iulie 1952, ca răspuns la criticile care îi acuzau pe adventiști că greșeau
susţinând că Hristos a venit în natura păcătoasă a omului şi că a fost posibil
ca Hristos să păcătuiască. De cealaltă parte, (aparent) ei susţineau că Hristos
a venit cu o natură fără păcat şi că nu a fost posibil ca El să păcătuiască.
Cea mai mare parte a apărării punctelor noastre de vedere de către
fratele Nichol se concentrează asupra întrebării dacă Hristos putea păcătui.
El argumentează în mod convingător că ispitele Sale, aşa cum sunt descrise în
Scriptură, nu ar fi fost reale dacă ar fi fost imposibil ca Hristos să păcătuiască.
Dar când îşi îndreaptă atenţia asupra naturii umane a lui Hristos, întâmpinăm dificultăţi. Prima parte a propoziţiei sale, prezentată pe pagina
anterioară, afirmă în termeni inconfundabili că Hristos a luat natura primului
Adam (cel necăzut). Dar ultima jumătate a aceleiaşi propoziţii pare să renunţe
la această poziţie:
[…] Adventiștii cred că Hristos, „ultimul Adam,” a avut, în ce privește latura Sa umană, o natură ca cea a „primul om Adam,” o
natură nemânjită de păcat, dar capabilă să fie sensibilă la păcat,
şi că această natură a fost împovărată de efectele istovitoare a
patru mii de ani de atacuri ale păcatului asupra corpului uman,
a sistemului nervos şi a mediului. (Sublinierea îmi aparţine)
Această declaraţie ambiguă pare să afirme că Hristos a avut atât natura
necăzută a primului Adam, cât şi natura slăbită de patru mii de ani de păcat.
Acest lucru ridică întrebări în mintea noastră.
Recunoaștem că omenirea poate avea o experienţă atât de îndelungată,
începând cu natura necăzută a lui Adam şi degenerând încet de-a lungul
celor patru mii de ani de păcat, până în momentul întrupării. Dar poate o
persoană să aibă o experienţă atât de slăbită? Nu trebuie ca fiecare persoană,
inclusiv Hristos, să intre în rasa umană într-un anumit moment şi, înlăturând
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o intervenţie miraculoasă de vreun fel, să accepte natura umană așa cum o
găseşte în acel moment al istoriei? Cum poate o persoană să aibă natura lui
Adam înainte de cădere şi totuşi această natură să fie deteriorată de patru
mii de ani de păcat?
Întâlnim aici sugestia că Hristos a avut de fapt trei naturi în loc de cele
două atribuite de obicei Lui, cea umană şi cea divină? Trebuie să înţelegem
că Hristos a avut pentru întruparea Sa (1) natura lui Dumnezeu, (2) natura
lui Adam înainte de cădere şi (3) natura omului căzut?
Nu ne ajută foarte mult să lărgim contextul pentru a include întregul
editorial. Fratele Nichol citează cu încuviinţare cuvintele lui Pavel, că Dumnezeu L-a trimis pe „Fiul Său în asemănarea cărnii păcătoase,” (Romani 8:3)
şi că Hristos „a luat asupra Lui sămânţa lui Avraam.” (Evrei 2:16)
Am putea concluziona de aici că el este de acord cu poziţia istorică a
bisericii în folosirea acestor versete, pentru a dovedi că Hristos a venit în
natura omului căzut. Dar apoi, în alte două declaraţii, el pare să afirme că
Hristos cel puţin a început cu natura necăzută a primului Adam. (Studentul
va mai întâlni acest procedeu dialectic ciudat.)
Indiferent ce notă am fi înclinaţi să acordăm acestui editorial pentru
claritate şi putere de convingere, nu putem să nu recunoaștem însemnătatea
sa istorică. Din câte am reușit să descopăr până acum, aceasta este prima
mărturie diferită de cea a strămoşilor noştri spirituali cu privire la natura lui
Hristos. Dar nu a fost ultima. Din acest moment, perioada clarităţii, atunci
când biserica vorbea cu o singură voce despre acest subiect, va fi înlocuită
de perioada confuziei, când biserica vorbeşte cu două voci.
O sugestie mai obiectivă din editorialul lui Nichol, privită în lumina
evenimentelor ulterioare, este următoarea:
În concluzie, un sfat către unii scriitori și vorbitori adventiști
poate fi de folos […] Când vorbim despre întinarea păcatului,
germenii păcatului, ar trebui să ne amintim că folosim limbajul
metaforic. Criticii, în special cei care văd Scripturile prin ochi
calviniști, citesc în expresia „carne păcătoasă” ceva ce teologia
adventistă nu reclamă. Astfel, dacă vom folosi expresia „carne
păcătoasă” în ceea ce priveşte natura umană a lui Hristos,
aşa cum au făcut unii dintre scriitorii noştri, ne expunem
neînţelegerii. [1] (Sublinierea îmi aparţine.)
[1] Admit că „întinarea păcatului” și „germenii păcatului” pot fi numiţi limbaj metaforic. Însă expresia „carne păcătoasă” este doar o metaforă, sau o realitate?
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Studentul ar trebui să reţină implicaţiile acestui sfat pe măsură ce ia
în considerare încercările ulterioare făcute de unii adventiști de a prezenta
doctrina adventistă de ziua a şaptea cu privire la Hristos, în aşa fel încât să
o facă acceptabilă pentru teologii calviniști.
Ne-am putea dori ca toţi să-și fi amintit că scriitorul adventist, care a
folosit cel dintâi expresia „carne păcătoasă” cu privire la natura umană a
lui Hristos, a fost Ellen White. Şi ne-am putea dori, de asemenea, ca ei să-și
fi amintit acest sfat din partea solului inspirat al Domnului către biserica
rămăşiţei:
Nu trebuie să faceţi niciun compromis cu aceia care socotesc
nulă Legea lui Dumnezeu. Dacă ne bazăm pe ei ca să ne fie
sfătuitori, nu suntem în siguranţă. Mărturia noastră nu trebuie
să fie mai puţin hotărâtă acum decât a fost în trecut. Poziţia
noastră adevărată nu trebuie să fie ascunsă cu scopul de a le
face pe plac oamenilor mari ai lumii […]Nu vă uitaţi la lume
cu scopul de a învăţa ce să scrieţi şi ce să publicaţi sau ce să
spuneţi. – 2 SA 371, din General Conference Bulletin, 13 aprilie
1891.
Editorialul lui Nichol din iulie 1952 a fost, metaforic vorbind, Alpha.
Omega nu a întârziat să apară.
Totuşi, trebuie să menţionăm aici că Kenneth Wood, care era editor
asociat la Review and Herald împreună cu Nichol şi care i-a urmat ca editor,
relatează că, în conversaţiile şi discuţiile sale, Nichol a susţinut ferm opinia
că Hristos a venit pe pământ în natura umană a omului căzut. [1] Acest lucru
ar părea să indice faptul că el a pus accentul mai mult pe ultima parte a
declaraţiei sale, în timp ce unii dintre cititorii săi au pus accentul mai mult
pe prima parte.
Acest lucru ar putea explica și de ce Walter Martin afirmă că, la un
moment dat, în discuţiile sale cu grupul adventist din Washington, lui Nichol
nu i s-a mai permis să ia parte la dezbateri. [2]

[1] Corespondenţă privată.
[2] Adventist Currents, iulie 1983, pagina 18.

XVI. Septembrie 1956 şi aprilie 1957
● Articole din revista Ministry ●
În ediţia din aprilie 1957 a revistei Ministry, studentul va găsi un editorial care anunţă o „nouă piatră de hotar” în istoria bisericii noastre. „Fraţii
evanghelici în Hristos” [a se citi calviniști] au acceptat poziţia noastră cu
privire la natura umană a lui Hristos şi au convenit să nu ne mai clasifice
drept un „cult.”
În aceeaşi ediţie, studentul va găsi două articole cu privire la natura lui
Hristos. Ambele acordă o mare importanţă naturii misterioase a întrupării
lui Hristos. [3] Ambele susţin cu tărie divinitatea lui Hristos și natura umană a
lui Hristos. Dar glasul limpede al adventismului cu privire la faptul că Hristos
a luat natura căzută a omului nu mai este auzit în nici unul dintre articole,
iar unul dintre ele declară cu fermitate că:
Atunci când Dumnezeul întrupat a pătruns în istoria omenirii
şi a devenit una cu rasa umană, înţelegerea noastră este că
El a avut nepăcătoșenia naturii cu care Adam a fost creat în
Eden. – Ministry, aprilie 1957, p. 34. (Sublinierea îmi aparţine)
Deci, noua piatră de hotar din istoria Bisericii Adventiste se dovedeşte
a fi o renegare directă a mărturiei clare şi consecvente a bisericii din 1852
până în 1952, exact o sută de ani, cu privire la natura umană a lui Isus.
Unul dintre articole ne trimite înapoi la opt pagini de declaraţii ale
Spiritului Profetic cu privire la natura lui Hristos care se găsesc în ediţia din
septembrie 1956 a revistei Ministry. Urmând ascultători această indicaţie,
ne îndreptăm spre această ediţie şi găsim, spre uimirea noastră, un titlu de
paragraf care spune:

„III. A luat natura fără păcat a lui Adam înainte de cădere”
Declaraţiile care se explică singure vor fi analizate în detaliu în paginile
care urmează. În acest moment vom examina metodologia generală utilizată
în aceste trei prezentări:
[3] Întruparea lui Hristos este o taină; declaraţiile neclare ale oamenilor despre acest lucru sunt altceva.
Aceste două taine nu ar trebui să fie confundate una cu cealaltă.
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1. Citatele din scrierile ei sunt atent aranjate şi accentuate pentru a face
să pară că Ellen White a crezut că Hristos a luat natura necăzută a lui Adam,
deşi nici unul dintre ele nu spune, de fapt, acest lucru.
2. Declaraţiile incluse din scrierile ei, care se referă la „natura căzută” şi
„natura păcătoasă”, sunt interpretate ca însemnând numai natura Sa fizică,
nimic altceva. Studentul care a citit materialul din Secţiunea a treia este
pregătit să decidă în dreptul său dacă aceasta a fost scopul şi intenţia aparentă
a scriitorului. Comparaţi: „El nu numai că a fost făcut carne, ci a fost făcut în
asemănarea cărnii păcătoase.” – Scrisoarea 106, 1896, și altele.
3. Se explică în continuare că Ellen White a vrut să spună că Hristos a
luat natura noastră căzută înlocuitor (engl. vicariously), ci nu în mod real.
Această afirmaţie trebuie luată în considerare cu atenţie. Ceea ce face
cineva pentru altcineva, o face înlocuitor. Ideile importante pe care trebuie să
le reţinem sunt că atunci când ceva a fost făcut în locul tău, aceasta înseamnă
că nu mai trebuie să faci acest lucru pentru tine, cu condiţia să fi fost făcut
în mod real.
Dacă plătesc o amendă pentru tine, înlocuitor, tu nu trebuie să o plăteşti.
Dacă îndeplinesc o obligaţie de orice fel pentru tine, înlocuitor, tu nu trebuie
să o îndeplinești. Dacă Isus plăteşte preţul pentru păcatele tale, înlocuitor,
tu nu trebuie să plătești preţul pentru păcatele tale. În toate aceste exemple
vedem o utilizare corectă a cuvântului înlocuitor. Ceea ce face altcineva pentru
tine, înlocuitor, tu nu trebuie să faci pentru tine. Acesta este testul utilizării
corecte a cuvântului. În niciun caz cuvântul „înlocuitor” nu poate fi folosit
corect pentru a descrie o acţiune pretinsă, mai degrabă decât o acţiune reală.
Luaţi în considerare, atunci, propunerea că Isus a luat natura voastră
căzută, înlocuitor. Apoi, ar trebui să vă bucuraţi de libertatea de a vă lua
singuri această natură căzută. Ar trebui să vă bucuraţi că este privilegiul
vostru să treceţi prin viaţă cu o natură necăzută, ca cea a lui Adam înainte de
a păcătui. Dar este posibil acest lucru? Aveţi o natură necăzută? Sau constataţi
că încă aveţi o natură căzută, în ciuda asigurărilor bine intenţionate că Isus
a luat-o pentru voi, înlocuitor?
A pune întrebarea înseamnă a răspunde la ea. Care dintre noi pretinde
că are o natură necăzută? Atunci, cât de în serios putem lua această asigurare
că Hristos nu a luat natura noastră căzută în mod real, ci înlocuitor? De
asemenea, să ne amintim că, atunci când se declară propriu-zis că ceva a
fost făcut pentru noi, înlocuitor, lucru acela trebuie să fie realmente făcut,
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fără prefăcătorie. [1] Şi dacă Ellen White ar fi vrut să spună că Hristos a luat
natura noastră căzută înlocuitor, de ce, în multele sale declaraţii, nu şi-a
amintit niciodată să spună acest lucru?
În aceeași ediţie a revistei Ministry (septembrie 1956) găsim un editorial
lung, intitulat: Umană – Nu carnală. Este o declaraţie puternică ce susţine
propunerea că Hristos a luat natura fără păcat a lui Adam înainte de cădere.
Dacă este posibil, studentul ar trebui să studieze întregul articol. Vom avea
spaţiu aici pentru a comenta doar câteva fragmente. După ce a subliniat
caracterul misterios al întrupării, scriitorul face referire la greșeala, așa cum
o vede el, în care au căzut câţiva dintre fraţii noștri cu privire la natura lui
Hristos. El sugerează că ei au crezut în mod greșit că Hristos Și-a asumat
natura căzută a omului din cauza unei citiri pripite a două sau trei declaraţii
ale lui Ellen White:
O lectură pripită a celor două sau trei declaraţii din Hristos
Lumina Lumii, fără declaraţiile care contrabalansează și se
repetă găsite în atât de multe alte locuri, a condus pe unii la
concluziona că Hristos, atunci când a fost întrupat, a fost părtaș
naturii noastre corupte, carnale, şi, prin urmare, nu era diferit
de nicio altă fiinţă umană. (Editorial)
Observăm:
a. Studentul care examinează materialul din Secţiunea a treia va descoperi că acesta este mult mai detaliat decât se lasă să se înţeleagă aici. Nu am
găsit nicio declaraţie „care contrabalansează” în toată examinarea noastră
completă a scrierilor lui Ellen White.
b. Studentul va observa că Ellen White şi tovarăşii ei au folosit cuvintele
natură păcătoasă, decăzută mai degrabă decât natură carnală, coruptă,
atunci când vorbeau despre natura umană a lui Hristos.
c. Studentul va observa că Ellen White şi tovarăşii ei au crezut că natura
umană a lui Hristos a fost ca a noastră în toate lucrurile, cu excepţia comiterii
păcatului. Articolul continuă:
De fapt, câţiva au declarat că așa trebuia să stea lucrurile pentru
ca El să fie „în toate lucrurile ispitit asemenea nouă,” că El
trebuia să împărtăşească natura noastră coruptă și păcătoasă
pentru a înţelege nevoile noastre şi a fi plin de compasiune faţă
[1] Comparaţi: „Hristos a unit în realitate natura ofensatoare a omului cu natura Sa fără păcat. […]”
– Ellen White, RH 17/07/1900
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de omenirea pierdută. La suprafaţă, un astfel de raţionament
pare oarecum plauzibil […] (Editorial, sublinierea îmi aparţine.)
Observăm:
a. Studentul va constata utilizarea continuă a cuvântului coruptă într-un
fel diferit de Ellen White.
b. Studentul va găsi în Secţiunea a treia dovezi îmbelșugate că raţionamentul „de suprafaţă” la care se referă a fost o caracteristică puternică a lui
Ellen White.
Dacă El S-ar fi născut cu o natură carnală, cu toate tendinţele
ei spre rău, cum este cazul fiecărui fiu şi fiică naturală a lui
Adam, atunci El Însuşi ar fi avut nevoie de un Mântuitor şi în
nici un caz nu ar fi putut fi Răscumpărătorul nostru […] în El
nu era niciun păcat, fie moştenit sau cultivat, aşa cum este
obișnuit tuturor urmașilor naturali ai lui Adam. (Editorial,
sublinierea îi aparţine.)
Observăm din nou că:
a. Scriitorii adventiști nu folosesc cuvântul carnal în dreptul lui Isus.
b. Dificultatea problemei scriitorului este acum văzută a fi doctrina păcatului originar definit ca vină moştenită, plus slăbiciune moştenită. Protestanţii
au fost împărţiţi cu privire la acest subiect timp de secole. Cei cu convingeri
calviniste susţin cu tărie că toţi oamenii moştenesc vina de la Adam, împreună
cu slăbiciunea. Cei cu convingeri arminiene-wesleyane resping doctrina vinei
moştenite şi acceptă numai doctrina slăbiciunii moştenite. (Pentru comentarii
cu privire la doctrina păcatului originar, a se vedea anexa C la sfârșitul acestei
cărţi.) Adventiștii de ziua a șaptea nu au crezut niciodată în doctrina vinei
moștenite. (Vezi Ezechiel 18:20.)
Prin urmare, adventiștii de ziua a șaptea nu au crezut niciodată că Hristos
ar fi dobândit vina doar prin faptul că S-a născut în rasa umană, așa cum
cred calviniștii. Şi astfel adventiștii de ziua a şaptea nu au fost obligaţi, ca
şi calviniștii, să elaboreze o doctrină prin care Hristos să poată lua natura
necăzută a lui Adam pentru a scăpa de vina moştenită.
Când a luat asupra Sa natura umană fără păcat […] (Editorial,
sublinierea îmi aparţine.)
Observăm:

Septembrie 1956 și aprilie 1957 ● Articole din revista Ministry

| 271

Contradicţia fermă și puternică a declaraţiilor lui Ellen White, că El a
luat asupra Sa natura păcătoasă, este importantă.
Cu mulţi ani în urmă, a apărut o declaraţie în Bible Readings
for the Home Circle (ediţia 1915), care susţinea că Hristos a
venit „în carne păcătoasă.” Este greu de ştiut cum s-a strecurat
în carte această expresie. (Editorial)
Observăm:
a. Este mult mai mult decât o expresie; este un paragraf lung, bine chibzuit. (Vezi pagina 187). Ar fi într-adevăr greu de imaginat în ce circumstanţe
a putut „să se strecoare” în carte.
b. Paragraful este în deplină armonie cu declaraţiile publicate ale bisericii, aşa cum sunt prezentate în Secţiunea a treia.
Dar când cartea a fost revizuită în 1946, această expresie a fost
eliminată, deoarece a fost declarată ca nefiind în armoniei cu
adevărata noastră poziţie. [1] (Editorial)
Observăm:
Ar fi extraordinar să ştim cine a definit aşa-numita „adevărata noastră
poziţie” şi ce dovezi au fost folosite ca bază pentru această definiţie. Se pare că
Ellen White şi colegii ei scriitori nu au fost în armonie cu „adevărata noastră
poziţie” de-alungul întregii istorii a bisericii.
Nu îndrăznim să luăm o expresie izolată şi să construim o
doctrină pe baza ei. (Editorial)
Observăm:
Din toată inima putem fi de acord cu această afirmaţie. Studentul va dori
să-și amintească această declaraţie pe măsură ce observă utilizarea continuă
a interpretărilor câtorva fragmente dintr-o scrisoare privată adresată unui
pastor din Tasmania, „scrisoarea Baker,” ca fiind autoritatea absolută faţă de
care sunt subordonate toate declaraţiile lui Ellen White, atât în editorialul
din faţa noastră, cât şi în celelalte lucrări care promovează ideea că Hristos
a venit pe pământ în natura necăzută a lui Adam. (Pentru o discuţie despre
scrisoarea Baker, a se vedea anexa B de la sfârșitul acestei cărţi.) Ne îndreptăm
acum spre a studia materialul aşa cum este prezentat în două cărţi ce au fost
publicate în 1957.
[1] Această dată, 1946, sugerează că s-a încercat să se facă unele schimbări ascunse în hristologia adventistă de ziua a șaptea înainte de declaraţie publică a lui Nichol din 1952.

XVII. 1957 ● Questions on Doctrine şi The
Seventh-day Adventist Bible Commentary
În anul 1957, pentru însoţirea articolelor menţionate mai sus în revista
Ministry şi anunţurilor publicitare de o pagină din Review and Herald, cartea
Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine a fost prezentată
bisericii şi lumii. Cele opt pagini de citate ale lui Ellen White care au apărut
în Ministry, în septembrie 1956, au fost copiate în această carte într-o anexă
care se ocupă cu natura şi lucrarea lui Hristos. Titlurile care introduceau
citatele individuale din Ministry au fost şterse şi s-au făcut mici modificări
la titlurile secţiunilor care au fost păstrate. „A luat natura fără păcat a lui
Adam înainte de cădere” a fost redus la „A luat natura umană fără păcat.” În
acelaşi an, materialul prezentat în Questions on Doctrine a fost fotocopiat în
The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volumul VII-A.
Paternitatea cărţii Questions on Doctrine nu a fost niciodată dezvăluită
de către liderii Bisericii Adventiste. Deşi dr. Froom afirmă că manuscrisul a
fost citit şi aprobat de 225 de lideri adventiști, [1] totuși numele lor nu au fost
divulgate.
Să fim iertaţi pentru că dorim să întrebăm: La ce bun secretul acesta?
Conducătorii adventiști au fost aleși prin selecţie aleatoare, așa cum ar cere o
metodologie atentă? Sau au fost aleşi pentru opiniile lor constatate anterior?
Au locuit toţi aceștia destul de aproape de biblioteca White Estate din
Washington, D.C. astfel încât să poată examina sursele relevante sau au fost
împrăştiaţi în jurul lumii, după cum se pare? Dacă s-au aflat la posturile lor
îndepărtate, putem admite fără nici un risc că au avut Biblii în posesia lor şi
au putut compara cu uşurinţă declaraţiile teologice din cartea Questions on
Doctrine şi citatele biblice care o susţin, cu propria lor înţelegere a acestor
versete.
Dar declaraţia din Questions on Doctrine referitoare la natura umană
a lui Isus nu conţinea nicio referinţă biblică. A fost creată în întregime din
fragmente din articole de revistă, scrise de Ellen White înainte de anul 1905,
şi dintr-o scrisoare privată scrisă de Ellen White către W.L.H. Baker în 1895.
Conducătorii adventiști risipiţi nu ar fi avut acces la aceste articole şi probabil
nu ar fi știut despre existenţa scrisorii private. Prin urmare, „aprobarea” lor
nu s-ar fi putut baza pe o examinare a probelor. Deci, care ar fi valoarea sa?
[1] Froom, Movement of Destiny, pagina 481, notă de subsol.
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Şi din nou, la ce bun secretul acesta? Dacă materialul hristologic din
Questions on Doctrine a fost, aşa cum se pretindea a fi, un raport istoric al
opiniilor despre natura umană a lui Isus a tuturor adventiștilor de ziua a şaptea, cu excepţia unei „minorităţi slab informate,” de ce au simţit a fi necesară
o astfel de precauţie? Cumva membrii minorităţii greșite erau persoane cu
mare influenţă în comunitatea adventistă? Dacă da, de ce opiniile lor au fost
ignorate în evaluarea istorică? Sau dacă aceștia erau persoane cu o influenţă
mică în comunitatea adventistă, de ce trebuie ca reacţia lor să fie de temut?
Oricum, a fost păstrată și încă este păstrată cea mai mare discreţie cu
privire la numele celor care au scris şi al celor care au aprobat cartea. De ce?
Cu toate acestea, cartea Questions on Doctrine este foarte larg răspândită şi este considerată de mulţi ca fiind indiscutabil demnă de încredere în
declaraţiile sale.
Importanţa declaraţiei sale hristologice nu trebuie subestimată. Influenţa
sa a fost incomensurabilă, mai întâi în afara Bisericii Adventiste de Ziua a
Șaptea, apoi în cadrul bisericii. Pe baza acestei declaraţii şi a asigurărilor
care au însoţit-o, Walter Martin şi colegii săi au concluzionat că poporul
adventist de ziua a şaptea, în afară de o minoritate slab informată, nu a crezut
sau susţinut niciodată că Hristos a venit pe acest pământ în natura omului
căzut, şi au publicat această concluzie întregii lumi. De fapt, pe baza acestei
afirmaţii toate departamentele de Biblie din colegiile adventiste de ziua a
şaptea predau acum că Hristos a venit pe pământ în natura lui Adam înainte
de cădere şi că aceasta este poziţia deţinută de Ellen White.
Astăzi, această declaraţie este privită peste tot în cercurile adventiste
de ziua a şaptea drept adevărul ultim și absolut în ceea ce priveşte viziunea
bisericii asupra naturii umane a lui Hristos, o declaraţie autoritară care nu
poate fi contestată sau dezaprobată. Se presupune pe scară largă că oricine ar
îndrăzni să pună la îndoială acest lucru, demonstrează prin aceasta fie lipsă
de educaţie, fie lipsă de inteligenţă, sau, poate, amândouă.
În 1971 Leroy Edwin Froom a publicat cartea Movement of Destiny, în
care el anunţă cu satisfacţie acceptarea cărţii Questions on Doctrine de către
„mii de învăţaţi, de credinţe diferite şi în mai multe ţări” şi indică faptul că
declaraţia sa hristologică este acea parte din carte care a atârnat cel mai greu
în faţa acestor învăţaţi. [2]
Apoi Froom continuă prin a prezenta un rezumat al acelei părţi din
declaraţie care a apărut în secţiunea intitulată „A luat natura fără păcat a lui
[2] Froom, Movement of Destiny, pagina 492.
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Adam înainte de cădere.” Este alcătuită din fragmente mai mici, care corespund în linii mari părţilor accentuate, din aceleaşi citate publicate în Ministry,
Questions on Doctrine şi în The Seventh-day Adventist Bible Commentary,
volumul VII-A. În capitolul următor, acestea vor fi prezentate ad litteram în
folosul studenţilor care nu au acces la aceste publicaţii.

XVIII. Noua declaraţie hristologică
●O

examinare a surselor ●

Ţinând cont de importanţa general recunoscută a declaraţiei hristologice
care a fost prezentată în diverse publicaţii, va fi necesar în vederea acestei
lucrări, să o examinăm cu atenţie. Primul nostru pas va fi acela de a prezenta
studentului reproduceri exacte ale textului (1) declaraţiei originale din Ministry [1], septembrie 1956, (2) declaraţiei așa cum a apărut în Questions on
Doctrine şi (3) rezumatului comprimat aşa cum este prezentat în Movement
of Destiny a lui Leroy Edwin Froom. Deoarece materialul prezentat în The
Seventh-day Adventist Bible Commentary, volumul VII-A, este o fotocopie
și este identic cu Questions on Doctrine, acesta nu va fi reprodus aici inutil.
Ne vom concentra atenţia asupra secţiunii declaraţiei hristologice care
se ocupă de natura umană a lui Isus. Celelalte secţiuni prezintă adevăruri
despre natura şi lucrarea lui Hristos în privinţa cărora adventiștii de ziua a
şaptea sunt, în general, de acord şi nu e nevoie să ne reţină.

Declaraţia originală,
așa cum a apărut în Ministry, sept. 1956:
III. A luat natura fără păcat a lui Adam înainte de cădere
1. HRISTOS A LUAT NATURA UMANĂ AŞA CUM A CREAT-O DUMNEZEU. – „Hristos a venit pe pământ şi a luat
natura umană şi poziţia de reprezentant al omului pentru
a arăta, în controversa cu Satana, că omul, aşa cum a fost
creat de Dumnezeu, poate să asculte fiecare cerinţă divină,
dacă este în legătură cu Tatăl şi cu Fiul.” – The Signs of the
Times, 9 iunie 1898.
2. A ÎNCEPUT DE UNDE ADAM A ÎNCEPUT. – „Hristos
este numit al doilea Adam. În curăţie şi sfinţenie, legat de
Dumnezeu şi iubit de Dumnezeu, El a început de unde primul
Adam a început. El a pășit de bună voie pe terenul pe care a
căzut Adam şi a răscumpărat eşecul lui Adam.” – The Youth’s
Instructor, 2 iunie 1898.
[1] Vezi anexa C pentru fotocopii ale revistelor.
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3. A LUAT CHIP OMENESC, DAR NU NATURA CORUPTĂ,
PĂCĂTOASĂ. – „La timpul cuvenit, El trebuia să Se descopere
în chip omenesc. El trebuia să-Și ia poziţia în fruntea omenirii, luând natura, dar nu și păcătoșenia omului. În ceruri
s-au auzit rostite cuvintele: «Răscumpărătorul va veni în Sion,
şi la cei din Iacov care se vor întoarce de la fărădelege, zice
Domnul.»” – The Signs of the Times, 29 mai 1901.
4. A LUAT NATURA UMANĂ FĂRĂ PĂCAT A LUI ADAM. –
„Când Hristos Și-a plecat capul şi a murit, El a purtat pilonii
împărăţiei lui Satana cu El către pământ. El l-a învins pe
Satana în aceeaşi natură asupra căreia Satana a obţinut
victoria în Eden. Vrăjmașul a fost biruit de Hristos în natura
Sa umană. Puterea Dumnezeirii Mântuitorului a fost ascunsă.
El a biruit în natura umană, bazându-Se pe Dumnezeu pentru
putere.” – The Youth’s Instructor, 25 aprilie 1901.
5. NEPĂCĂTOȘENIA DESĂVÂRȘITĂ A NATURII SALE
UMANE. – „Când a luat asupra Sa natura omului în starea
lui căzută, Domnul Hristos nu a luat parte nici în cea mai
mică măsură la păcatele acestei naturi. El a fost supus neputinţelor şi slăbiciunilor omului, ca să se împlinească ce
fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: «El a luat asupra
Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.» El a simţit
neputinţele noastre şi a fost ispitit în toate lucrurile ca şi
noi. Totuşi, El «nu a cunoscut păcat.» El a fost Mielul «fără
cusur şi fără prihană.» Dacă ar fi putut să-L facă pe Domnul
Hristos să păcătuiască în cel mai mic detaliu, Satana ar fi
rănit capul Mântuitorului. În realitate, el a putut să-I atingă
numai călcâiul. Dacă ar fi atins capul lui Hristos, speranţa
neamului omenesc ar fi pierit. Mânia divină ar fi venit asupra
lui Hristos, aşa cum a venit asupra lui Adam […]Nu trebuie să
avem nicio îndoială cu privire la nepăcătoșenia desăvârşită
a naturii umane a lui Hristos.” – The Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol. 5, p. 1131.
6. NU A MOŞTENIT NICI O TENDINŢĂ REA DE LA ADAM.
– „Fii atent, foarte atent, cum stăruiești asupra naturii umane
a lui Hristos. Nu-L prezenta înaintea oamenilor ca pe un
om cu tendinţe ale păcatului. El este al doilea Adam. Primul
Adam a fost creat o fiinţă fără păcat, curată, fără urmă de
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păcat asupra lui; El a fost după chipul lui Dumnezeu. El putea
cădea şi a căzut prin neascultare. Din cauza păcatului, urmaşii
lui s-au născut cu tendinţele inerente ale neascultării. Dar Isus
Hristos a fost singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. El a luat
asupra Sa natura umană şi a fost ispitit în toate lucrurile
așa cum este ispitită natura umană. El ar fi putut păcătui, ar
fi putut cădea, dar în El nu a fost nici măcar pentru o clipă
vreo tendinţă rea. El a fost asaltat cu ispite în pustie așa cum
Adam a fost asaltat cu ispite în Eden.” – Ibidem., p. 1128.
7. L-A ÎNFRÂNT PE SATANA CA AL DOILEA ADAM. „Fiul
lui Dumnezeu S-a umilit şi a luat natura omului, după ce
neamul omenesc rătăcise patru mii de ani de la Eden, iar
această natură căzuse din starea iniţială de curăţie şi neprihănire. De-a lungul veacurilor, păcatul lăsase urme îngrozitoare
asupra neamului omenesc, şi în familia omenească predomina
pretutindeni degenerarea – fizică, mintală şi morală. Când a
fost asaltat de ispititor în Eden, Adam nu a avut nicio urmă
de păcat […] În pustia ispitirii, Domnul Hristos a stat în locul
lui Adam pentru a rezista încercării pe care Adam nu a reuşit
să o suporte.” – The Review and Herald, 28 iulie 1874.
8. FEREȘTE-TE SĂ-L FACI PE HRISTOS CU TOTUL OM.
– „Evită orice întrebare în legătură cu natura umană a lui
Hristos, care poate fi înţeleasă greşit. Adevărul se află aproape
de calea prezumţiei. În dezbaterile despre natura umană a
lui Hristos, trebuie să fii extrem de atent la orice afirmaţie,
ca nu cumva cuvintele tale să lase de înţeles mai mult decât
ceea ce vrei să spui şi, astfel, să pierzi sau să diminuezi înţelegerea clară a naturii Sale umane ca fiind combinată cu
divinitatea. Nașterea Lui a fost o minune a lui Dumnezeu […]
«Cel sfânt care se va naște din tine [Maria] va fi chemat fiul
lui Dumnezeu.» […] Niciodată, în nici un fel, să nu lași nici
cea mai mică impresie asupra minţilor omenești că vreo
urmă a depravării sau o înclinaţie spre depravare a fost
asupra lui Hristos, sau că El a cedat în vreun fel depravării.
El a fost ispitit în toate lucrurile așa cum este ispitit și omul,
totuși El este numit «Cel sfânt.» Este o taină care este lăsată
fără explicaţii pentru muritori, faptul că Hristos a putut fi
ispitit în toate lucrurile asemenea nouă şi totuşi fără păcat.
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Întruparea lui Hristos a fost şi va rămâne pentru totdeauna
o taină. Ceea ce este descoperit, este pentru noi şi pentru
copiii noştri, dar fie ca orice fiinţă umană să fie avertizată
de la început să nu-L facă pe Hristos cu totul om, asemenea
nouă; pentru că nu poate fi.” – The Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol.5, pp. 1128, 1129.
9. A DEVENIT CONDUCĂTORUL RASEI DECĂZUTE. – „Ce
extreme se întâlnesc şi sunt dezvăluite în persoana lui Hristos! Dumnezeu Atotputernic, și totuși un copil neajutorat!
Creatorul întregii lumii, și totuși într-o lume creată de El,
adesea flămând şi obosit, fără un loc unde să-Și plece capul!
Fiul omului, dar infinit mai presus decât îngerii! Egal cu tatăl,
dar totuși divinitatea Sa fiind înveșmântată în umanitate,
stând în fruntea rasei căzute, pentru ca fiinţele umane să
poată fi puse într-o poziţie favorabilă! Având bogăţii veşnice,
dar trăind viaţa unui om sărac! Una cu Tatăl în demnitate
şi putere, dar în umanitatea Sa ispitit în toate lucrurile așa
cum suntem și noi ispitiţi! Chiar în momentul morţii Sale
agonizante pe cruce, un Învingător, răspunzând cererii păcătosului pocăit de a-Și amintit de el când va veni în Împărăţia
Sa.” – The Signs of the Times, 26 aprilie 1905.

Declaraţia, așa cum a apărut în Questions on Doctrine,
cu titlul secţiunii scurtat și titlurile paragrafelor șterse:
III. A luat natura umană fără păcat
Hristos a venit pe pământ şi a luat natura umană şi poziţia
de reprezentant al omului pentru a arăta, în controversa cu
Satana, că omul, aşa cum a fost creat de Dumnezeu, poate să
asculte fiecare cerinţă divină, dacă este în legătură cu Tatăl
şi cu Fiul. – The Signs of the Times, 9 iunie 1898.
Hristos este numit al doilea Adam. În curăţie şi sfinţenie, legat
de Dumnezeu şi iubit de Dumnezeu, El a început de unde
primul Adam a început. El a pășit de bună voie pe terenul pe
care a căzut Adam şi a răscumpărat eşecul lui Adam. – The
Youth’s Instructor, 2 iunie 1898
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La timpul cuvenit, El trebuia să Se descopere în chip omenesc.
El trebuia să-Și ia poziţia în fruntea omenirii, luând natura,
dar nu și păcătoșenia omului. În ceruri s-au auzit rostite
cuvintele: „Răscumpărătorul va veni în Sion, şi la cei din Iacov
care se vor întoarce de la fărădelege, zice Domnul.” – The
Signs of the Times, 29 mai 1901.
Când Hristos Și-a plecat capul şi a murit, El a purtat pilonii
împărăţiei lui Satana cu El către pământ. El l-a învins pe
Satana în aceeaşi natură asupra căreia Satana a obţinut
victoria în Eden. Vrăjmașul a fost biruit de Hristos în natura
Sa umană. Puterea Dumnezeirii Mântuitorului a fost ascunsă.
El a biruit în natura umană, bazându-Se pe Dumnezeu pentru
putere. – The Youth’s Instructor, 25 aprilie 1901.
Când a luat asupra Sa natura omului în starea lui căzută,
Domnul Hristos nu a luat parte nici în cea mai mică măsură
la păcatele acestei naturi. El a fost supus neputinţelor şi
slăbiciunilor omului, ca să se împlinească ce fusese vestit
prin prorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputinţele
noastre şi a purtat bolile noastre.” El a simţit neputinţele noastre şi a fost ispitit în toate lucrurile ca şi noi. Totuşi El „nu a
cunoscut păcat.” El a fost Mielul „fără cusur şi fără prihană.”
Dacă ar fi putut să-L facă pe Domnul Hristos să păcătuiască
în cel mai mic detaliu, Satana ar fi rănit capul Mântuitorului.
În realitate, el a putut să-I atingă numai călcâiul. Dacă ar fi
atins capul lui Hristos, speranţa neamului omenesc ar fi pierit.
Mânia divină ar fi venit asupra lui Hristos, aşa cum a venit
asupra lui Adam […] Nu trebuie să avem nicio îndoială cu
privire la nepăcătoșenia desăvârşită a naturii umane a lui
Hristos. – The Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 5, p. 1131.
Fiţi atenţi, foarte atenţi cum stăruiţi asupra naturii umane
a lui Hristos. Nu-L prezentaţi înaintea oamenilor ca pe un
om cu tendinţe ale păcatului. El este al doilea Adam. Primul
Adam a fost creat o fiinţă fără păcat, curată, fără urmă de
păcat asupra lui; El a fost după chipul lui Dumnezeu. El putea
cădea şi a căzut prin neascultare. Din cauza păcatului, urmaşii
lui s-au născut cu tendinţele inerente ale neascultării. Dar Isus
Hristos a fost singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. El a luat
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asupra Sa natura umană şi a fost ispitit în toate lucrurile
așa cum este ispitită natura umană. El ar fi putut păcătui, ar
fi putut cădea, dar în El nu a fost nici măcar pentru o clipă
vreo tendinţă rea. El a fost asaltat cu ispite în pustie așa
cum Adam a fost asaltat cu ispite în Eden. – Ibid., p. 1128.
Fiul lui Dumnezeu S-a umilit şi a luat natura omului, după
ce neamul omenesc rătăcise patru mii de ani de la Eden, iar
această natură căzuse din starea iniţială de curăţie şi neprihănire. De-a lungul veacurilor, păcatul lăsase urme îngrozitoare
asupra neamului omenesc, şi în familia omenească predomina
pretutindeni degenerarea – fizică, mintală şi morală. Când a
fost asaltat de ispititor în Eden, Adam nu a avut nicio urmă
de păcat […] În pustia ispitirii, Domnul Hristos a stat în
locul lui Adam pentru a rezista încercării pe care Adam nu a
reuşit să o suporte. – The Review and Herald, 28 iulie 1874.
Evită orice întrebare în legătură cu natura umană a lui Hristos, care poate fi înţeleasă greşit. Adevărul se află aproape
de calea prezumţiei. În dezbaterile despre natura umană a
lui Hristos, trebuie să fii extrem de atent la orice afirmaţie,
ca nu cumva cuvintele tale să lase de înţeles mai mult decât
ceea ce vrei să spui şi, astfel, să pierzi sau să diminuezi înţelegerea clară a naturii Sale umane ca fiind combinată cu
divinitatea. Nașterea Lui a fost o minune a lui Dumnezeu […]
„Cel sfânt care se va naște din tine [Maria] va fi chemat fiul
lui Dumnezeu.” […] Niciodată, în nici un fel, să nu lași nici
cea mai mică impresie asupra minţilor omenești că vreo
urmă a depravării sau o înclinaţie spre depravare a fost
asupra lui Hristos, sau că El a cedat în vreun fel depravării.
El a fost ispitit în toate lucrurile așa cum este ispitit și omul,
totuși El este numit „Cel sfânt.” Este o taină care este lăsată
fără explicaţii pentru muritori, faptul că Hristos a putut fi
ispitit în toate lucrurile asemenea nouă, şi totuşi fără păcat.
Întruparea lui Hristos a fost şi va rămâne pentru totdeauna
o taină. Ceea ce este descoperit, este pentru noi şi pentru
copiii noştri, dar fie ca orice fiinţă umană să fie avertizată
de la început să nu-L facă pe Hristos cu totul om, asemenea
nouă; pentru că nu poate fi. – The Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol.5, pp. 1128, 1129.
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Ce extreme se întâlnesc şi sunt dezvăluite în persoana lui
Hristos! Dumnezeu Atotputernic, și totuși un copil neajutorat! Creatorul întregii lumi, și totuși într-o lume creată
de El, adesea flămând şi obosit, şi fără un loc unde să-Și
plece capul! Fiul omului, dar infinit mai presus decât îngerii!
Egal cu tatăl, dar totuși divinitatea Sa fiind înveșmântată în
umanitate, stând în fruntea rasei căzute, pentru ca fiinţele
umane să poată fi puse într-o poziţie favorabilă! Având bogăţii veşnice, dar trăind viaţa unui om sărac! Una cu Tatăl
în demnitate şi putere, dar în umanitatea Sa ispitit în toate
lucrurile așa cum suntem și noi ispitiţi! Chiar în momentul
morţii Sale agonizante pe cruce, un Învingător, răspunzând
cererii păcătosului pocăit de a-Și amintit de el când va veni
în Împărăţia Sa. – The Signs of the Times, 26 aprilie 1905.

Declaraţia prescurtată,
așa cum a apărut în Movement of Destiny:
5. A LUAT NATURA FĂRĂ PĂCAT A LUI ADAM ÎNAINTE
DE CĂDERE. – Când a fost în trup, El a stat ca „reprezentant
al omului,” exact „aşa cum a fost creat de Dumnezeu” – adică
referindu-se la Adam. Ca și „al doilea Adam,” El „a început
de unde primul Adam a început.” El „a pășit pe terenul pe
care a căzut Adam şi [El, Hristos] a răscumpărat eşecul lui
Adam.” El a luat „natura, dar nu și păcătoșenia omului”. El
„l-a învins pe Satana în aceeaşi natură asupra căreia Satana
a obţinut victoria în Eden”. El „nu a luat parte nici în cea
mai mică măsură la păcatele acestei naturi”. El a fost „supus
neputinţelor şi slăbiciunilor” care îl învăluie pe om. Dar nu
trebuie să avem nicio îndoială cu privire la „nepăcătoșenia
desăvârşită a naturii umane a lui Hristos”. El nu a avut „tendinţe ale păcatului”.
[Acestea sunt declaraţii fundamentale.]
Hristos a fost ca Adam înainte de cădere – „o fiinţă fără păcat,
curată, fără urmă de păcat asupra lui.” El „putea cădea.” [Acest
lucru a fost posibil – altfel ispita nu ar fi fost o realitate, ci doar
o farsă.] El „a luat […] natura umană și a fost ispitit în toate
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lucrurile” așa cum natura umană este ispitită. Însă „în El nu
a fost nici măcar pentru o clipă vreo tendinţă rea.” Când „a
fost asaltat de ispititor în Eden, Adam nu a avut nicio urmă
de păcat.” Hristos a fost „asaltat cu ispite în pustie, așa cum
Adam a fost asaltat cu ispite în Eden.” Deci „în pustia ispitirii,
Hristos a stat în locul lui Adam pentru a rezista încercării pe
care [Adam] nu a reuşit să o suporte.”
Totuși, Hristos „a luat natura omului, după ce neamul omenesc rătăcise patru mii de ani de la Eden, iar această natură
căzuse din starea iniţială de curăţie şi neprihănire”. Însă
„niciodată, în nici un fel, să nu lași nici cea mai mică impresie”
că „vreo urmă de depravare sau o înclinaţie spre depravare
s-a oprit asupra lui Hristos”. Apoi urmează avertismentul
puternic: „Fie ca orice fiinţă umană să fie avertizată de la
început să nu-L facă pe Hristos cu totul om, asemenea nouă;
pentru că nu poate fi”. – L.E. Froom.

h
Pe măsură ce analizăm aceste documente, prima noastră observaţie
este că acestea au o natură pur istorică și nu conţin nici referinţe biblice, nici
argumente directe.
Privind mai îndeaproape, vedem că dovezile istorice prezentate se limitează la fragmente din scrierile lui Ellen White. Nici Biblia, nici vreun alt
scriitor adventist, în afară de Ellen White, nu este citat. Prin urmare, ne-am
aștepta ca documentul să arate o recunoaștere a materialelor istorice cu
privire la opiniile lui Ellen White, care au fost prezentate în Secţiunea a treia
a acestei lucrări. Nici o astfel de recunoaștere nu este vizibilă.
Apoi, luăm în considerare titlul secţiunii:

A luat natura fără păcat a lui Adam înainte de cădere
şi reflectăm asupra faptului că nu ne amintim să fi văzut acest gând
exprimat niciunde în scrierile lui Ellen White. Privind la citatele prezentate
sub titlul acestei secţiuni, descoperim că nici unul dintre ele nu spune acest
lucru, ci vedem cum cuvintele scrise de Ellen White, spunând alte lucruri,
sunt interpretate astfel încât să însemne acest lucru. În special în Ministry,
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lui Ellen White îi este acordată o asistenţă foarte generoasă, în titlul secţiunii
și în cele două titluri de paragraf, pentru a o ajuta să spună ceea ce, aparent,
nu ştia cum să spună:
A luat natura fără păcat a lui Adam înainte de cădere […]
A luat chip omenesc, dar nu natura coruptă […]
A luat natura umană fără păcat a lui Adam […]
Deficienţa din scrierile lui Ellen White, așa cum o văd interpreţii ei, pare
a fi faptul că ea nu a folosit niciodată expresia fără păcat (engl. sinless) în
dreptul naturii umane preluate de Hristos. Am văzut că dicţionarele definesc
sufixul -less ca însemnând fără și incapabil de a. De vreme ce Ellen White
credea că Hristos a fost capabil să păcătuiască, ea foloseşte termenul nepăcătoșenie (engl. sinlessness) pentru a descrie natura Sa care nu păcătuiește,
dar nu termenul fără păcat. Astfel, ea a încercat să evite să fie înţeleasă greşit.
Interpreţii ei, aparent nepăsători faţă de aceste pericole şi pe deplin convinşi
că ei ştiu ce a intenţionat ea, dar nu a reuşit să spună, nu au ezitat să spună
aceasta în locul ei. Acolo unde ea a scris nepăcătoșenie, ei au scris ferm şi
hotărât fără păcat, fără a ţine seamă de definiţiile din dicţionar şi propriile
preferinţe ale lui Ellen White.
Încercând să înţelegem raţionamentul interpreţilor ei, observăm că, așa
cum au înţeles ei acest lucru, atunci când Ellen White a scris că Hristos a
îndurat aceleaşi ispite pe care Adam le-a îndurat, ea a vrut să spună că, de
fapt, Hristos a avut aceeaşi natură ca şi a lui Adam înainte de cădere. Din
nou, aceștia sunt foarte generoși în a o ajuta să spună ceea ce ea nu a spus.
Principiul interpretativ aplicat pare să fie acela că persoanele care au două
naturi diferite, una necăzută şi cealaltă căzută, nu pot fi prezentate în mod
corespunzător ca fiind ispitite în mod similar. De aceea, când Ellen White
scrie că Isus a fost ispitit așa cum Adam a fost ispitit, ei cred că ea spune că
natura umană a lui Hristos era aceeaşi cu natura necăzută a lui Adam.
Dar aici întâmpinăm dificultăţi. Acest argument este un cuţit cu două
tăișuri. Ce se întâmplă când acest principiu interpretativ se aplică versetelor
biblice, precum şi declaraţiilor lui Ellen White, că Hristos a fost ispitit în toate
lucrurile așa cum suntem și noi ispitiţi? Consecvenţa aplicării principiului
interpretativ ar impune ca aceste declaraţii să fie privite ca declaraţii ale
asemănării dintre natura lui Hristos şi natura noastră căzută. Aceasta ar
conduce la concluzia că Hristos a preluat o natură umană căzută, o concluzie
pe care interpreţii lui Ellen White doresc să o evite.
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Prin intermediul aceluiaşi principiu interpretativ, că două persoane
trebuie să aibă aceeaşi natură pentru a fi ispitiţi în mod similar, am ajunge
la concluzii contrare:

A luat natura lui Adam
înainte de cădere

A luat natura păcătoasă
a omului după cădere

„[Hristos] a fost asaltat cu ispite în
pustie, așa cum Adam a fost asaltat
cu ispite în Eden.”

„Prin urmare, Isus a fost „în toate
lucrurile ispitit asemenea nouă.”
Evrei 4:15. El a îndurat toate încercările la care noi suntem supuși.”
– Ellen White în HLL p.24. (Sublinierea îmi aparţine.)

„El a pășit pe terenul pe care a căzut Adam și a răscumpărat eșecul
lui Adam.” – Ellen White, așa cum
apare în Questions on Doctrine, pp.
650–652. (Sublinierea îmi aparţine)

Concluzie: Hristos a venit în natura lui Adam înainte de cădere.

„Păşind înaintea noastră pe calea pe
care noi înşine va trebui să umblăm
[…] Hristos a pregătit calea pentru
ca noi să biruim.” – Ellen White în
ST 27/05/97
Concluzia: Hristos a venit în natura omului după cădere.

Deci, acelaşi principiu, aplicat în acelaşi mod, duce la rezultate exact
opuse.
Un principiu interpretativ ca acesta nu poate fi susţinut ca fiind valabil,
nici concluziile bazate pe un astfel de principiu nu pot fi luate în serios.
Trecând atenţia noastră de la titlurile secţiunii la conţinutul declaraţiei
aşa cum apare în Ministry şi Questions On Doctrine, vedem că acesta este
alcătuit din nouă citate din scrierile lui Ellen White, preluate din şapte surse
diferite. Şase din aceste surse sunt articole de revistă datate din 1874 până în
1905. Cea de-a şaptea sursă, cu cele mai lungi citate (31 de rânduri dintr-un
total de 92 de rânduri în Questions on Doctrine) este preluată din The Seventh-day Adventist Bible Commentary. Ţinând cont că Ellen White a murit cu
mult înainte ca acest comentariu să fie scris, cercetăm mai departe şi aflăm
că această dovadă puternică provine dintr-o scrisoare personală scrisă de
Ellen White către pastorul W.L.H. Baker, din Tasmania, în 1895. Şi porţiunile
accentuate ale acestei scrisori, care implică utilizarea cuvântului tendinţe,
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poartă povara argumentului interpretului că Ellen White credea că Hristos
a luat natura umană a lui Adam înainte de căderea sa.
Argumentul va fi examinat mai târziu. În acest moment suntem preocupaţi — profund preocupaţi — de utilizarea surselor. Vom examina fragmentele
în raport cu sursele lor, așa cum sunt folosite în Movement of Destiny, deoarece această prezentare dezvăluie în mod clar scopurile pentru care citatele
au fost aplicate în construirea argumentului – A luat natura fără păcat a lui
Adam înainte de cădere. Nouă din cele douăzeci şi două de pasaje folosite de
Froom sunt din scrisoarea Baker.
Prima noastră întrebare este: De ce marea parte a argumentului se bazează pe interpretări ale cuvintelor găsite într-o scrisoare privată nepublicată?
Ce fel de hermeneutică oferă mai multă greutate unei scrisori private, scrisă
unei persoane ale cărei întrebări şi/sau probleme nu ne sunt cunoscute, decât
multelor articole şi cărţi publicate de către acelaşi autor? Şi cum rămâne cu
rugămintea lui Ellen White din Mărturiile către comunitate, vol. 5, pag. 696?
Dacă doriţi să ştiţi ce a descoperit Domnul prin [Ellen White],
citiţi-i lucrările publicate. (Sublinierea îmi aparţine.)
Deşi Ellen White a trăit, a scris şi a publicat în mod asiduu timp de
douăzeci de ani după ce a scris scrisoarea Baker în 1895, ea nu a considerat
niciodată potrivit să o publice.
(Studentul nu ar trebui să considere că principiul hermeneutic care
ne cere să acordăm mai multă greutate articolelor sau cărţilor publicate
decât scrisorilor private este întâmplător. Acest lucru este pur şi simplu o
recunoaştere a realităţii că, în majoritatea cazurilor, nu putem cunoaşte exact
preocupările unei persoane care sunt abordate într-o scrisoare privată.)
Renumita carte Hristos Lumina lumii a lui Ellen White trebuie considerată ca fiind lucrarea pe care ea a pregătit-o în mod conștient și deliberat și
în care a publicat poziţia ei hristologică, menită să informeze întreaga lume
cu privire la opiniile ei despre natura şi lucrarea Domnului Isus Hristos. A
subordona acest lucru interpretării cuvintelor găsite într-o scrisoare privată, pur şi simplu nu este permis de către niciun standard de învăţământ.
Apologetul care consideră că este necesar să recurgă la astfel de proceduri,
prin aceasta, admite în mod tacit slăbiciunea cazului său. (Pentru opiniile
hristologice relevante exprimate în Hristos Lumina lumii, a se vedea paginile
147-148 ale acestei lucrări.)
Şi să ne amintim că, în cazul în care scrisorile personale sunt cumva
folosite, acestea trebuie să fie folosite în întregime, nu prin selecţie individuală
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arbitrară. Nu vedem niciun indiciu că autorii documentului pe care îl examinăm au cercetat întreaga corespondenţă a lui Ellen White. Mai degrabă se
pare că ei au ales o scrisoare personală care părea să se potrivească scopurilor
lor şi nu au luat în seamă celelalte scrisori scrise în acelaşi interval de timp,
1895–1896, care conţineau declaraţii ca acestea:
Ellen White
Scrisoarea 55, 1895

Ce ciudat simbol al lui Hristos a fost acela al asemănării
cu șerpii care îi mușcau. Simbolul acesta a fost înălţat pe o
prăjină, iar ei trebuiau să privească la el și să fie vindecaţi. În
același fel, Isus a fost făcut o asemănare a cărnii păcătoase.
Ellen White
Scrisoarea 106, 1896

Hristos nu a luat asupra Sa o natură umană imaginară. El a luat
natura umană și a trăit în natura umană […] El a fost cuprins
de slăbiciuni […] El a fost în natura umană exact ceea ce poţi
fi tu. El a preluat neputinţele noastre. El nu numai că a fost
făcut carne, ci a fost făcut în asemănare cărnii păcătoase.
Cu toate acestea, chiar dacă ar trebui să decidem să lăsăm deoparte
principiile noastre hermeneutice şi să recunoaștem scrisoarea Baker drept
dovadă, am descoperi că este insuficientă ca să îndeplinească cerinţele evidente ale documentului. Nu se afirmă niciunde că Hristos a venit pe pământ
în natura lui Adam înainte de cădere, dar unele dintre celelalte expresii sunt
interpretate pentru a însemna acest lucru, iar aceste interpretări sunt la
rândul lor discutabile.
Din nou, vedem că în fiecare citat al lui Ellen White sunt anumite cuvinte
scrise cu caractere italice pentru a scoate în evidenţă spusele ei. Pe măsură
ce analizăm aranjamentul lui Froom din Movement of Destiny, observăm
că el foloseşte aceste porţiuni scrise cu caractere italice, sau fragmente din
ele, încadrate de cuvintele lui proprii, pentru a-şi construi argumentul. Argumentul său constă în nouăsprezece propoziţii care conţin douăzeci şi două
de citate, unele mai mici, de două sau trei cuvinte.
Din nou suntem tulburaţi de întrebări. Ne vorbeşte Ellen White sau de
fapt este vocea doctorului Froom? Şi având în vedere scrierile ei ample cu
privire la natura umană a lui Isus, de ce suntem limitaţi la o eşantionare atât
de mică?
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Am observat că celelalte surse importante, din care au fost extrase mai
multe citate, constituiau un articol al lui Ellen White, din care primele trei
citate au fost publicate în ediţia din 28/07/74 a revistei The Review and Herald,
iar următoarele patru citate într-un articol ce a apărut în ediţia din 9/06/98 a
revistei The Signs of the Times. Articolele din The Review and Herald vor fi
recunoscute ca fiind materialul care a fost mai târziu extins şi republicat în Hristos Lumina lumii în 1898. Pe măsură ce citim aceste articole, ne confruntăm
cu o încălcare surprinzătoare a contextului. Ambele conţin afirmaţii directe,
specifice, că Hristos a venit pe pământ în natura umană a omului căzut.
Pe măsură ce înaintăm, ar fi util să ţinem cont de diferenţa dintre o
declaraţie şi o interpretare. Propoziţiile sau frazele care exprimă ideea că
Hristos a venit pe pământ în natura umană a omului căzut sunt declaraţii
care spun efectiv acest lucru. Pasajele din aceleași articole care sunt folosite
pentru a susţine opinia că Hristos a venit pe pământ în natura umană a lui
Adam înainte de cădere nu spun aceasta, ci sunt interpretate ca să însemne
acest lucru.
În fragmentele din articolul ei întreg despre Ispitirea lui Isus, care au
apărut în ediţiile din 28/07/74 şi 4/08/74 ale revistei The Review and Herald,
Ellen White a scris:
Declaraţiile:

Fiul lui Dumnezeu S-a umilit şi a luat natura omului, după
ce neamul omenesc rătăcise patru mii de ani de la Eden […]
Hristos a purtat păcatele şi slăbiciunile neamului omenesc,
aşa cum au fost ele când a venit pe pământ ca să ajute omul.
În favoarea neamului omenesc, luând asupra Sa toate slăbiciunile omului căzut […]
[…] Pentru a-l ridica pe omul căzut, Domnul Hristos trebuia
să coboare acolo unde se afla el. Domnul a luat natura umană
şi a purtat slăbiciunile şi degenerarea neamului omenesc.
Natura umană a Domnului Hristos a atins cele mai mari
adâncimi ale stării jalnice a omului şi El S-a identificat cu
slăbiciunile şi nevoile omului căzut.
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Pasajele interpretate (vezi pagina 281)

[Când] a fost asaltat de ispititor în Eden, Adam nu a avut nicio
urmă de păcat […]
În pustia ispitirii, Domnul Hristos a stat în locul lui Adam
pentru a rezista încercării pe care [Adam] nu a reuşit să o
suporte […]
[Hristos] a luat natura omului, după ce neamul omenesc rătăcise patru mii de ani de la Eden, iar această natură căzuse
din starea iniţială de curăţie şi neprihănire […] – (Aceeași
sursă ca și declaraţiile de mai sus.)
Prima noastră observaţie ar fi aceea că sunt cinci declaraţii şi numai
trei pasaje interpretate. Astfel, amploarea probelor este înclinată în favoarea
declaraţiilor, în special având în vedere faptul că unei interpretări nu i se poate
atribui greutatea unei declaraţii în cadrul unei evaluări a probelor.
Următoarea noastră observaţie ar fi că s-ar putea da și alte interpretări
acestor pasaje. Cele utilizate în documentul pe care-l avem în faţă nu sunt în
nici un caz obligatorii.
Apoi trebuie să recunoaştem că interpretările aplicate acestor trei pasaje,
și anume că Hristos a venit pe pământ în natura umană a lui Adam înainte de
cădere, le pune într-o poziţie de contradicţie puternică cu cele cinci declaraţii
din acelaşi articol. Aceasta constituie o încălcare inacceptabilă a contextului.
În cele din urmă, pe măsură ce analizăm pasajele individuale, vedem că
primul nu are nici o relevanţă pentru afirmaţia că Hristos a venit pe pământ în
natura lui Adam înainte de cădere. Spune ceva despre Adam, dar nimic despre
Hristos. Al doilea pasaj compară ispitele lui Adam cu ispitele lui Hristos, dar
nu spune nimic despre natura lui Adam sau a lui Hristos. Al treilea este cel
mai surprinzător. Care este locul acestui pasaj într-un argument care susţine
că Hristos a luat natura fără păcat a lui Adam înainte de cădere, de vreme
ce afirmă exact opusul? Privind înapoi, vedem că a fost unul dintre acele
pasaje introduse de cuvântul totuși, construit pentru a fi folosit în explicarea
declaraţiilor lui Ellen White cu care interpreţii ei nu se simţeau confortabil,
un mecanism prin care Ellen White era reprezentată (de fapt, interpretată
greșit) ca şi cum ar fi crezut că Hristos a avut atât o natură necăzută, cât şi
o natură umană căzută.
Deci, ce greutate a probelor putem da acestor trei pasaje interpretate?
Din păcate, niciuna. Interpretările aplicate citatelor folosite pentru încălcarea
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contextului, contrare intenţiei aparente a scriitorului, nu sunt acceptabile ca
probe.
O problemă similară apare atunci când comparăm declaraţiile reale cu
privire la natura lui Hristos găsite în The Signs of the Times din 9/06/98 cu
cele patru pasaje interpretate. Observaţi:
Declaraţiile:

[…] [Hristos] a luat natura noastră în starea ei degenerată […]
Luând asupra Sa natura omului în starea ei căzută […]
Pasajele interpretate:

[…] reprezentantul omului […]
Nu a luat parte nici în cea mai mică măsură la păcatele acestei
naturi […]
Supus neputinţelor și slăbiciunilor […]
Nepăcătoșenia desăvârșită a naturii umane a lui Hristos […]
Recunoaştem că primele două dintre aceste pasaje interpretate nu au
nicio relevanţă pentru argumentul prezentat, deoarece acestea ar putea fi
folosite fără dificultate de către persoanele din ambele tabere ale discuţiei
cu privire la natura umană a lui Isus. Al treilea ar părea să sprijine părerea
că Hristos a venit în natura umană a omului căzut, deoarece nu ne gândim
la Adam cel necăzut ca având neputinţe şi slăbiciuni. Al patrulea este oferit
inutil ca dovadă în sprijinul opiniei că Hristos a venit în natura umană a lui
Adam înainte de cădere din două motive reale: primul este că, după cum
am văzut, Ellen White foloseşte sufixele –less (tr.engl. fără) şi –ness (tr.
engl. o stare de a fi) în conformitate cu definiţiile dicţionarului. Astfel, ea nu
folosește expresia fără păcat (engl. sinless) la natura umană a lui Hristos, ci
termenul nepăcătoșenie (engl. sinlessness – o stare de a fi) şi ea nu confundă
sau egalează aceşti termeni. Deseori îl descrie pe Hristos ca fiind fără păcat,
ceea ce înseamnă că nu a păcătuit niciodată, dar niciodată nu descrie natura
Sa umană ca fiind fără păcat, ceea ce ar indica faptul că aceasta era lipsită de
slăbiciunile şi tendinţele naturii noastre căzute. Al doilea motiv este că acest
pasaj a apărut în contextul său original într-o declaraţie începută cu cuvintele:
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Luând asupra Sa natura omului în starea ei căzută, Hristos
nu a luat parte nici în cea mai mică măsură la păcatele acestei
naturi. (Sublinierea îmi aparţine.)
Prin urmare, încercarea noastră de a evalua greutatea probelor reprezentate de aceste patru pasaje interpretate dintr-un singur articol ne duce la
concluzia că „rezultatul” este din nou zero. Ele nu sunt suficient de puternice
pentru a compensa declaraţii clare şi ferme cu privire la natura umană a lui
Hristos pe care Ellen White le-a scris în acelaşi articol.
Şi apare un fenomen şi mai surprinzător atunci când această frază este
comparată îndeaproape cu documentul pe care îl examinăm. În acest articol
din The Signs of the Times din 9/06/98 Ellen White a scris fraza în felul
următor:
Luând asupra Sa natura omului în starea ei căzută, Hristos
nu a luat parte nici în cea mai mică măsură la păcatele acestei
naturi. (Sublinierea îmi aparţine.)
În documentul pe care îl examinăm, prima jumătate a frazei sale: „Luând
asupra Sa natura omului în starea ei căzută,” a fost lăsată deoparte, iar ultima
jumătate a frazei: „Hristos nu a luat parte nici în cea mai mică măsură la
păcatele acestei naturi” a fost prezentată ca o parte a acestei construcţii:
A luat natura fără păcat a lui Adam înainte de cădere
[…] El nu a luat parte nici în cea mai mică măsură la păcatele
acestei naturi. (Sublinierea îmi aparţine.)
Privim la aceasta cu neîncredere. Ideea unui scriitor, exprimată într-o singură frază, a fost complet schimbată. Scriitoarea este prezentată ca
spunând exact opusul a ceea ce ea a spus de fapt. Aceasta este încălcarea
supremă a contextului. O mai mare ofensă în manipularea probelor este
aproape imposibilă.
Şi prin acest aranjament se creează o neconcordanţă deznădăjduită în
utilizarea pronumelui ei (engl. its). În construcţia mutilată care este pusă
înaintea noastră, pronumele ei este făcut să modifice natura fără păcat a
lui Adam înainte de cădere. Prin urmare, Ellen White este reprezentată ca
şi când ar fi făcut declaraţia absurdă că Hristos nu a luat parte nici în cea
mai mică măsură la păcatele naturii fără păcat a lui Adam înainte de cădere.
Aceasta este o insultă destul de gratuită la adresa inteligenţei sale.
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Studentul să se întrebe dacă va dori să susţină această clasificare a
materialelor în faţa unui comitet de disertaţie, atât la nivel de master, cât și
de doctorat.
Orice student care și-a finalizat cursurile necesare în munca de cercetare,
ar recunoaşte cu siguranţă că o astfel de încercare nu ar putea aduce decât
rezultate catastrofale și ar putea duce la pierderea poziţiei sale de absolvent.
Deci, examinarea noastră a acestor două surse diferite este extrem de
alarmantă. Ei au pus înaintea noastră o încălcare a contextul imediat, care
ne pune într-o poziţie foarte inconfortabilă.
Cele şase pasaje rămase, care sunt preluate din articole din reviste diferite, nu prezintă o astfel de încălcare a contextului imediat. În acele articole,
Ellen White nu şi-a exprimat convingerea că Hristos a venit pe pământ în
natura umană a omului căzut. Însă acestea trebuie privite în contextul celorlalte scrieri ale ei, în care am găsit aproximativ 400 de declaraţii potrivit
cărora Hristos a venit pe pământ în natura umană a omului căzut. Aceste
declaraţii ar constitui contextul general cu care trebuie comparate pasajele
interpretate, iar pe baza acestui criteriu ele trebuie declarate inadmisibile
ca probe ce susţin afirmaţia că Hristos „A luat natura fără păcat a lui Adam
înainte de cădere”. În calitate de cercetători, nu ne este permis să folosim
probe care nesocotesc fie contextul imediat, fie contextul general.
Studentul să aibă în vedere faptul că, dacă s-ar întâmpla ca cercetătorul
să descopere în scrierile lui Ellen White 400 de declaraţii potrivit cărora
Hristos a venit la pământ în natura umană a omului căzut, şi cincisprezece
sau douăzeci de declaraţii că El a venit pe pământ în natura umană a lui
Adam înainte de cădere (care de fapt nu se găsesc) regulile probelor i-ar cere
acestuia să declare prima ca fiind cea mai bună evaluare a opiniei scriitorului.
Aici, greutatea probelor ar fi principiul care guvernează. Dar în cazul de
faţă, nu comparăm declaraţii cu declaraţii, ci mai degrabă declaraţiile sunt
comparate cu interpretările. În acest caz, greutatea probelor este în mod clar
de partea declaraţiilor.
Singurul factor care ar putea modifica concluziile de mai sus ar fi cro
nologia. Dacă cercetătorul găsește 15 sau 20 de declaraţii (în acest caz, imaginare) apărute ulterior celor 400, ar putea fi îndreptăţit să le prezinte ca o
convingere matură sau finală a scriitorului. Dar în această situaţie, observăm
că toate sursele folosite sunt datate înainte de sfârșitul anului 1905, deși, între
acel moment şi moartea ei în 1915, Ellen White a publicat câteva declaraţii
cu privire la convingerea ei că Hristos a venit pe pământ în natura umană a
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omului căzut. Prin urmare, aceasta trebuie recunoscută ca fiind convingerea
ei matură şi finală pe acest subiect.
Aşadar, examinarea surselor folosite de scriitorii declaraţiei pe care o
studiem conduce la concluzii foarte negative. Am văzut o utilizare inadmisibilă
a pasajelor interpretate dintr-o scrisoare privată şi a pasajelor interpretare din
articole de revistă, toate acestea încălcând contextul general al scrierilor lui
Ellen White, dintre care unele încalcă chiar contextul imediat al articolelor
specifice. Curios și remarcabil este faptul că lipsesc dovezile din cărţile ei
publicate, în special renumita carte Hristos Lumina lumii, care a fost scrisă
în mod evident cu scopul expres de a informa întreaga lume cu privire la
opiniile ei despre natura şi lucrarea Domnului Isus Hristos.
Ne oprim pentru a reflecta pentru un moment asupra unei clasificări a
materialelor care s-ar conforma cel mai bine principiilor care sunt predate în
cadrul cursurilor postuniversitare în munca de cercetare. Conform acestor
principii, am aranjat probele de acest fel, într-o ordine descrescătoare a
importanţei:
Prima şi cea mai importantă ar fi o carte sau niște cărţi publicate de autor
în scopul abordării subiectului examinat. Astfel, Bondage of the Will a lui
Martin Luther ar primi cea mai mare greutate ca probă într-o investigaţie a
opiniilor sale cu privire la predestinare, deoarece cartea a fost scrisă de Luther
cu scopul expres de a-și exprima opiniile cu privire la acest subiect. În cazul
de faţă, Hristos Lumina lumii a lui Ellen White ar fi în mod corespunzător
menţionată ca fiind dovada cu cea mai mare greutate într-o investigaţie a
opiniilor ei hristologice, întrucât cartea a fost scrisă cu scopul expres de a
trata acest subiect.
Totuși, am constatat că această carte a fost ignorată în pregătirea declaraţiei pe care o studiem, cu privire la natura umană a lui Hristos, şi că
în materialul care o susţinea și împreună cu care a fost publicată declaraţia
în numărul din septembrie 1956 al revistei Ministry, Hristos Lumina lumii
a fost respinsă pe motiv că este înşelătoare sau chiar „contrabalansată” de
alte declaraţii ale lui Ellen White care se găsesc în „multe alte locuri.” [1] În
cadrul cercetării noastre nu am găsit nicio astfel de declaraţie care să contrabalanseze, ci mai degrabă o varietate de interpretări care nu fac faţă cu
bine unei investigaţii.
Al doilea cel mai înalt loc de pe lista materialelor folosite ca probe ar
fi cărţile publicate cu scopul de a aborda alte subiecte, dar care ar putea
[1] Ministry, septembrie 1956, pagina 12.

Noua declaraţie hristologică ● O examinare a surselor

| 293

conţine referinţe ocazionale sau întâmplătoare la subiectul în cauză. Autorii
documentului pe care îl examinăm nu au folosit deloc astfel de cărţi scrise
de Ellen White.
A treia în ordinea descrescătoare a importanţei ar fi articolele din reviste.
Acestea cântăresc mai puţin decât cărţile pe scara probelor, bazat pe ideea că
este posibil ca un scriitor să investească mai mult timp şi mai multă atenţie
în scrierea unei cărţi decât a unui articol din revistă, recunoscând că, de
obicei, cărţile sunt păstrate mai mult timp decât revistele şi au o influenţă
mai durabilă.
Articolele din reviste ar fi, desigur, aranjate în ordine cronologică, într-o
ordine descrescătoare a importanţei, de la cele mai recent scrise la cele mai
vechi. Acest lucru se bazează pe faptul că scriitorii pot, de-a lungul mai
multor ani, să-și dezvolte, sa-și revizuiască sau chiar sa-și schimbe opiniile
exprimate anterior. Prin urmare, cea mai recentă expresie ar fi văzută mai
degrabă ca reflectând părerea matură sau finală a autorului. Cu cât este
mai îndelungată perioada în care autorul a scris, cu atât mai mare ar fi pus
accentul pe acest subiect.
Însă, după cum am văzut, autorii documentului pe care îl examinăm
au schimbat această procedură, neglijând mai multe declaraţii ale lui Ellen
White publicate în articolele din reviste în cursul anilor 1906-1915, şi concentrându-şi atenţia asupra articolelor publicate înainte de acea dată, unele
încă din anul 1874.
Ultima din ordinea descrescătoare a importanţei, şi dintr-o categorie
vizibil separată, ar fi scrisorile private şi personale scrise de autorul ale cărui
opinii sunt examinate. De vreme ce acestea nu au fost scrise cu intenţia de a
stabili opiniile autorului în faţa lumii, şi din moment ce este dificil pentru noi,
dacă nu imposibil, să ştim ce întrebări sau preocupări ale destinatarului sunt
abordate, valoarea lor trebuie să fie considerată mai cu seamă coroborativă.
Acestea ar fi folosite cu grijă şi cu competenţă. Dacă s-ar părea că acestea
sunt în contradicţie cu opiniile exprimate de autor într-o carte, greutatea
probelor ar fi cu siguranţă de partea cărţii. A subordona o carte publicată unei
scrisori personale, într-o clasificare a probelor pe un anumit subiect, ar fi de
neconceput. Totuşi, acest lucru a fost făcut de către autorii documentului pe
care îl examinăm. Lucrarea care susţine poziţia hristologică a lui Ellen White,
binecunoscuta ei carte Hristos Lumina lumii, a fost dată deoparte pe motiv
că ar putea fi periculos de înșelătoare, iar interpretările aplicate celor nouă
fragmente dintr-o scrisoare privată către un pastor din Tasmania, selectată
arbitrar, au primit cea mai mare greutate în clasificarea probelor.
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O monstruozitate metodologică
Să rezumăm examinarea surselor: autorii documentului pe care îl examinăm cu privire la natura umană a lui Hristos nu au ţinut cont de cartea Hristos
Lumina lumii a lui Ellen White şi au respins-o, au ignorat celelalte cărţi ale
ei, au folosit articolele sale din reviste în sensul invers al ordinii cronologice
corespunzătoare, iar interpretările aplicate celor nouă fragmente dintr-o
singură scrisoare privată, selectată în mod arbitrar, le-au considerat drept
cea mai grea dovadă pe care se bazau concluziile lor. Când la această listă de
nereguli procedurale grave se adaugă încălcarea evidentă atât a contextului
imediat, cât şi a contextului general în folosirea citatelor, suntem obligaţi să
tragem o concluzie extrem de dureroasă: declaraţia din faţa noastră, în ceea
ce privește folosirea surselor, trebuie privită ca o monstruozitate metodologică. Acest fapt ar putea fi explicat în mod rezonabil de către un profesor
de cercetare ca o demonstraţie clasică a metodelor de manipulare a surselor
care nu ar trebui utilizate.
Ca ultim pas în analiza acestui document hristologic trebuie să încercăm
să stabilim valoarea fiecăreia dintre cele nouăsprezece declaraţii individuale,
cu pasajele lor scurte din scrierile lui Ellen White, până la teza declarată a
documentului, aceea că
Hristos a luat natura fără păcat a lui Adam înainte de cădere.
Acum vom trece la o analiză a probelor.

XIX. Noua declaraţie hristologică
● O analiză a probelor ●
Ultima dintre cele trei declaraţii prezentate ad litteram la paginile 276282 va fi folosită pentru analiza probelor, deoarece aceasta dezvăluie cel mai
clar cum au fost utilizate citatele şi ne dă cea mai bună înţelegere cu privire la
ceea ce dr. Froom şi tovarăşii săi i-ar fi spus doctorului Martin despre aceste
citate în discuţiile lor. Aceasta este din Movement of Destiny a doctorului
Froom, p. 497:
A luat natura fără păcat a lui Adam înainte de cădere. – [1]Când
a fost în trup, El a stat ca „reprezentant al omului,” exact „aşa
cum a fost creat de Dumnezeu” – adică referindu-se la Adam.
[2]
Ca și „al doilea Adam,” El „a început de unde primul Adam a
început.” [3]El „a pășit pe terenul pe care a căzut Adam şi [El,
Hristos] a răscumpărat eşecul lui Adam.” [4]El a luat „natura,
dar nu și păcătoșenia omului.” [5]El „l-a învins pe Satana în
aceeaşi natură asupra căreia Satana a obţinut victoria în Eden.”
[6]
El „nu a luat parte nici în cea mai mică măsură la păcatele
acestei naturi.” [7]El a fost „supus neputinţelor şi slăbiciunilor”
care îl învăluie pe om. [8]Dar nu trebuie să avem nicio îndoială
cu privire la „nepăcătoșenia desăvârşită a naturii umane a lui
Hristos.” [9]El nu a avut „tendinţe ale păcatului.”
(Acestea sunt declaraţii fundamentale.)
Hristos a fost ca Adam înainte de cădere – „o fiinţă fără păcat,
curată, fără urmă de păcat asupra lui.” [11]El „putea cădea.”
(Acest lucru a fost posibil – altfel ispita nu ar fi fost o realitate,
ci doar o farsă.) [12]El „a luat […] natura umană și a fost ispitit
în toate lucrurile” așa cum natura umană este ispitită. [13]
Însă „în El nu a fost nici măcar pentru o clipă vreo tendinţă
rea.” [14]Când „a fost asaltat de ispititor în Eden, Adam nu a
avut nicio urmă de păcat.” [15]Hristos a fost „asaltat cu ispite
în pustie, așa cum Adam a fost asaltat cu ispite în Eden.” [16]
Deci „în pustia ispitirii, Hristos a stat în locul lui Adam pentru
a rezista încercării pe care [Adam] nu a reuşit să o suporte.”
10
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Totuși, Hristos [17]„a luat natura omului, după ce neamul omenesc rătăcise patru mii de ani de la Eden, iar această natură
căzuse din starea iniţială de curăţie şi neprihănire.” [18]Însă
„niciodată, în nici un fel, să nu lași nici cea mai mică impresie”
că „vreo urmă a depravării sau o înclinaţie spre depravare
a fost asupra lui Hristos.” [19]Apoi urmează avertismentul
puternic: „Fie ca orice fiinţă umană să fie avertizată de la
început să nu-L facă pe Hristos cu totul om, asemenea nouă;
pentru că nu poate fi.” (Numărătoarea îmi aparţine.)
Aceste paragrafe conţin nouăsprezece declaraţii în sprijinul concluziei că
Hristos a luat natura lui Adam înainte de cădere. În cadrul fiecărei declaraţii
este un mic citat (sau citate) din scrierile lui Ellen White. Vom descoperi că, în
felul în care Ellen White a făcut aceste declaraţii, niciuna nu spune că Hristos
a luat natura lui Adam înainte de cădere, iar unele spun exact contrariul.
Vom analiza fiecare dintre declaraţii în ordine:
1. Când a fost în trup, El a stat ca „reprezentant al omului,”
exact „aşa cum a fost creat de Dumnezeu” – adică referindu-se
la Adam. (Froom)
Observăm:
a. modul în care Ellen White a scris această declaraţie nu face referire
la Adam.
b. modul în care a scris ea declaraţia, aceasta fiind precedată de cuvintele:

Hristos […] a luat natura noastră în starea ei degradată […] [1]
și urmată de cuvintele:
Luând asupra Sa natura omului în starea ei căzută […]
c. Referirea lui Ellen White la Hristos în calitate de reprezentant al
omului pe când era întrupat trebuie comparată cu pasaje ca acestea:
Comandantul întregului cer S-a smerit pentru a sta în fruntea
neamului omenesc căzut […] – ST 20/12/99
[1] ST 9/06/98, vezi și Solii alese vol.1: 252–256
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El Și-a lăsat deoparte coroana împărătească și mantia regală
și a coborât din poziţia Sa de comandant suprem spre a-Și lua
locul în fruntea neamului omenesc căzut. – ST 6/11/01
Fiul lui Dumnezeu a luat asupra Sa natura umană și a venit pe
acest pământ pentru a sta în fruntea rasei umane decăzute.
– ST 9/12/03
El Şi-a luat poziţia în fruntea rasei umane decăzute […] – RH
1/06/05
Aici [la botezul Domnului] a fost dată Fiului lui Dumnezeu
asigurarea că Tatăl Său a acceptat neamul omenesc căzut
prin reprezentantul lor. ... Fiul lui Dumnezeu a fost atunci
reprezentantul neamului nostru. – ST 7/08/79
2. Ca și „al doilea Adam,” El „a început acolo unde a început
primul Adam.” (Froom)
Ellen White a scris:
Hristos este numit al doilea Adam. În curăţie şi sfinţenie, legat
de Dumnezeu şi iubit de Dumnezeu, El a început acolo unde a
început primul Adam. El a pășit de bună voie pe terenul pe care
a căzut Adam şi a răscumpărat eşecul lui Adam. – YI 2/06/98
Această declaraţie indică faptul că Hristos a înfruntat aceleaşi ispite cu
care s-a confruntat Adam. Nu spune că, fiind al doilea Adam, înseamnă că a
luat natura necăzută a lui Adam. Aceasta este o interpretare, dar interpretarea
trebuie să fie comparată cu aceasta:
Marea lucrare de răscumpărare putea fi îndeplinită numai
dacă Răscumpărătorul lua locul lui Adam cel căzut […] El a
luat natura căzută a omului. – RH 24/02/74 (Sublinierea îmi
aparţine.)
Nu trebuie să o forţăm pe Ellen White să se contrazică prin plasarea unei
interpretări nesigure asupra cuvintelor ei: „al doilea Adam.” Noi trebuie să
urmăm principiul hermeneutic potrivit căruia cuvintele ei trebuie explicate
prin propriile-i scrieri, nu prin intermediul concluziilor altora.
3. El „a pășit pe terenul pe care a căzut Adam şi [El, Hristos]
a răscumpărat eşecul lui Adam.” (Froom)
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Acesta este din acelaşi pasaj ca și exemplul anterior şi aceleaşi principii
se aplică și la aceasta. Scopul lui Ellen White a fost acela de a spune că Hristos
a înfruntat aceleaşi ispite cu care s-a confruntat și Adam. Expresia „a pășit
pe terenul pe care” ar trebui comparată cu aceasta:
[…] păşind înaintea noastră pe calea pe care noi înşine va
trebui să umblăm […] Hristos a pregătit calea pentru ca noi
să biruim. – ST 27/05/97, p. 325, col. 3
Dacă rândurile folosite de Froom înseamnă că Hristos a luat natura
necăzută a lui Adam, atunci a doua referinţă ar trebui să însemne că El a luat
natura omului căzut. Dificultăţi de acest fel pot fi evitate, acceptând faptul
că ambele expresii fac referire la ispitele lui Hristos, mai degrabă decât la
natura Sa.
4. El a luat „natura, dar nu și păcătoșenia omului.” (Froom)
Ellen White a scris:
La timpul cuvenit, El trebuia să fie descoperit în chip de om.
El trebuia să-Și ia poziţia în fruntea omenirii, luând natura,
dar nu și păcătoșenia omului. – ST 29/05/01
Am văzut că termenul păcătoșenie folosit de Ellen White însemna prezenţa păcatului. (Vezi pagina 34.) De asemenea, ea a scris:
Luând asupra Sa natura omului în starea ei căzută, Hristos
nu a luat parte nici în cea mai mică măsură la păcatele acestei
naturi. – ST 9/06/98
Referirea la poziţia Sa în fruntea omenirii ar trebui comparată cu expresii
similare care recunosc că această natură umană este căzută. (Vezi paginile
296-297.)
5. El „l-a învins pe Satana în aceeaşi natură asupra căreia
Satana a obţinut victoria în Eden.” (Froom)
Ellen White a scris:
Când Hristos Și-a plecat capul şi a murit, El a purtat pilonii
împărăţiei lui Satana cu El către pământ. El l-a învins pe Satana în aceeaşi natură asupra căreia Satana a obţinut victoria
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în Eden. Vrăjmașul a fost biruit de Hristos în natura Sa umană. Puterea Dumnezeirii Mântuitorului a fost ascunsă. El a
biruit în natura umană, bazându-Se pe Dumnezeu pentru
putere. Acesta este privilegiul tuturor. Biruinţa noastră va fi
proporţională cu credinţa noastră. – YI 25/04/01 (Sublinierea
îmi aparţine.)
Este evident că Ellen White contrastează aici natura umană cu natura
divină, iar nu două aspecte diferite ale naturii umane. Şi ar fi inutil să susţinem că a birui în natura lui Adam înainte de cădere este privilegiul tuturor.
Întrucât citatele din următoarele trei fraze sunt toate din aceeaşi sursă,
acestea vor fi examinate împreună:
6. El „nu a luat parte nici în cea mai mică măsură la păcatele
acestei naturi.” 7. El a fost „supus neputinţelor şi slăbiciunilor”
care îl învăluie pe om. 8. Dar nu trebuie să avem nicio îndoială
cu privire la „nepăcătoșenia desăvârşită a naturii umane a lui
Hristos”. (Froom)
Următoarele citate din Ellen White:
[…] nu a luat parte nici în cea mai mică măsură la păcatele
acestei naturi.
[…] supus neputinţelor şi slăbiciunilor […]
[…] nepăcătoșenia desăvârşită a naturii umane a lui Hristos
au fost toate luate din acelaşi pasaj, dintr-un articol de Ellen White din The
Signs of the Times, 9 iunie 1898. Acesta poate fi citit în întregime în Solii
alese, volumul I, paginile 252-256. Dacă este posibil, ar fi bine ca studentul
să citească întregul articol. Este bogat în asigurări că Hristos S-a identificat
pe deplin cu omul căzut.
Rânduri ca acestea vor fi examinate:
Ce privelişte a fost aceasta pentru cer! Domnul Hristos, care
nu a cunoscut nici cea mai mică pată a păcatului sau a întinării, a luat natura noastră în starea ei degradată.
Iar pasajul din care au fost citate cele trei fragmente începe cu cuvintele:
Luând asupra Sa natura omului în starea ei căzută […]
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Studentul poate decide pentru sine dacă citatele care urmează după
aceste cuvinte, ce constituie ideea de bază a pasajului, pot fi plasate în mod
corespunzător sub o propoziţie a cărei idee de bază spune exact opusul:
A luat natura lui Adam înainte de cădere.
În ultima dintre aceste trei declaraţii găsim un exemplu despre cum ne
putem rătăci dacă nu respectăm cu atenţie principiul hermeneutic potrivit
căruia cuvintele şi/sau expresiile unui scriitor trebuie explicate prin întrebuinţarea acelorași cuvinte sau expresii de către același scriitor, în cazul în
care acest lucru este posibil. Ellen White a scris:
Nu trebuie să avem nicio îndoială cu privire la nepăcătoșenia
desăvârşită a naturii umane a lui Hristos.
Comparaţi:
Nu ar trebui să existe nici cea mai mică îndoială cu privire la
lipsa totală a păcătoșeniei în natura umană a lui Hristos. – Ms.
143, 1897
Este evident că cele două expresii folosite în descrierea naturii umane
a lui Hristos:
Nepăcătoșenia desăvârşită (și)
Lipsa totală a păcătoșeniei
semnificau acelaşi lucru pentru scriitor, care a introdus subiectul afirmând
că Hristos a luat natura căzută a omului şi nu a luat parte la păcatele acestei
naturi. Distincţia scriitorului între păcat şi natura păcătoasă apare din nou
în acest pasaj:
Toţi cei care, prin credinţă, ascultă de poruncile lui Dumnezeu
vor atinge starea de nepăcătoșenie în care a trăit Adam înainte
de căderea lui în păcat. – ST 23/07/02
Este evident că aceste persoane nu îşi vor pierde natura păcătoasă şi
decăzută. Prin urmare, potrivit utilizării termenilor de către Ellen White,
nepăcătoșenia naturii păcătoase este o posibilitate practică, deoarece cuvântul
nepăcătoșenie folosit de ea se referă la absenţa păcatului. (A se vedea, de
asemenea, FA 562.) Conform viziunii ei, această stare poate fi combinată cu
natura decăzută, păcătoasă.
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În El nu s-a găsit nici vicleșug, nici păcat; cu toate că El a fost
totdeauna curat și fără pată, totuși El a luat asupra Sa natura
noastră păcătoasă. – BE 5/04/97
Am văzut o utilizare similară a termenilor de către Ellen White în această
declaraţie:
El trebuia să-Și ia poziţia în fruntea omenirii, luând natura, dar
nu și păcătoșenia omului. – ST 29/05/01 p. 339, col. 2, BV 182
Din nou este evident că pentru Ellen White păcătoșenie însemna prezenţa păcatului, la fel cum nepăcătoșenie însemna absenţa păcatului. Având
în vedere aceste lucruri, noi admitem că Ellen White, dacă voia, putea scrie:
Nu trebuie să avem nicio îndoială cu privire la nepăcătoșenia
desăvârşită a naturii umane păcătoase a lui Hristos.
În felul în care ea a folosit cuvintele, această declaraţie ar fi potrivită.
S-ar putea să ni se pară neobișnuit, dar este de datoria noastră, ca cercetători,
să o lăsăm să ne vorbească în felul ei, şi să nu forţăm înţelegerea noastră
asupra cuvintelor ei. Astfel, vom evita încălcarea principiului hermeneutic
suplimentar conform căruia nu trebuie să forţăm un scriitor să se contrazică.
Trebuie să ne amintim că pasajul în cauză începe cu cuvintele:
Luând asupra Sa natura omului în starea ei căzută, Hristos
nu a luat parte nici în cea mai mică măsură la păcatele acestei
naturi.
Doar câteva clipe mai târziu, aceeaşi mână şi peniţă au continuat:
Nu trebuie să avem nicio îndoială cu privire la nepăcătoșenia
desăvârşită a naturii umane a lui Hristos.
Deci, este clar că Ellen White a crezut în nepăcătoșenia desăvârşită a
naturii umane păcătoase preluată de Hristos pentru întruparea Sa, o natură
păcătoasă în care nu s-a săvârșit niciodată niciun păcat. Studentul nu ar trebui
să treacă cu vederea faptul că Ellen White a folosit sufixele -ful și -ness în
strictă conformitate cu definiţiile din dicţionar. Conform dicţionarului Webster’s Handy Collegiate, -ful înseamnă „o tendinţă spre” şi -ness înseamnă „o
stare de a fi.” Ellen White folosește în mod consecvent termenul păcătos (engl.
sinful) în dreptul naturii lui Hristos, dar nu păcătoșenie (engl. sinfulness).
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9. El nu a avut „tendinţe ale păcatului.” (Froom, sublinierea
îi aparţine.)
Observăm:
a. Acest fragment este din scrisoarea Baker, despre care am discutat în
altă parte a acestei lucrări.
b. Cuvântul ale (engl. of ) este un termen derivat, care (n.trad.: în limba
engleză) denotă originea sau sursa; de exemplu, tinctură de (engl. of ) mertiolat, spirt de amoniac, Claudiu de Torino, Ambrozie de Milano, etc. Prin
urmare, „tendinţe ale păcatului” ar indica păcatul ca fiind sursa tendinţelor.
Un om poate păcătui îmbătându-se, şi el va avea probabil o tendinţă a păcatului, o dorinţă puternică de a face acelaşi lucru din nou. Hristos nu a păcătuit
niciodată, de aceea nu a avut nicio tendinţă a păcatului. Aceasta este cu totul
diferit de a spune că Hristos nu a avut nicio tendinţă spre (engl. to) păcat, pe
care El ar fi putut-o moşteni datorită păcatelor strămoşilor Săi. Deşi cuvintele
ale (engl. of ) și spre (engl. to) sunt cuvinte scurte, ele sunt pline de înţeles.
A le schimba între ele într-o expresie ca „tendinţe ale păcatului” ar schimba
enorm sensul.
c. O reexaminare a studiului cuvântului cu privire la utilizarea de către
Ellen White a termenilor pasiuni şi tendinţe va fi de ajutor în acest moment.
(Vezi pp. 41-48.)
10. Hristos a fost ca Adam înainte de cădere – „o fiinţă fără
păcat, curată, fără urmă de păcat asupra lui.” (Froom, sublinierea îi aparţine.)
Observăm:
a. În felul în care a scris Ellen White fraza, subiectul este Adam, nu
Hristos.
b. Dicţionarul Webster’s Super New School and Office defineşte cuvântul
urmă (engl. taint) după cum urmează:
Taint. Nr. 1. Corupţie; ocară. 2. infecţie. 3. (arhaic): urmă sau
pată. v.i. 1. A îmbiba sau impregna cu ceva nociv; a infecta. 2.
A corupe; v.i. 1. A deveni corupt. 2. A deveni infectat.
Amintindu-ne că cuvântul ale (engl. of) indică originea sau sursa, suntem
gata să acceptăm cu ușurinţă faptul că nu a existat vreodată nicio urmă de
păcat, nici în Adam înainte de căderea lui, nici în Hristos. Acest lucru spune
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ceva despre păcat, dar nu spune nimic despre natura lui Adam sau a lui
Hristos. Iar intenţia lui Ellen White în folosirea cuvântului „urmă” este clar
dezvăluită în acest pasaj:
[Hristos] S-a umilit, luând natura omului în starea ei căzută,
dar El nu a luat și urma păcatului. – Ms. 1, 1893, p. 3.
11. El „putea cădea.” (Acest lucru a fost posibil – altfel ispita
nu ar fi fost o realitate, ci doar o farsă.) (Froom)
Observăm:
a. Aceste două cuvinte sunt din scrisoarea Baker.
b. Întrucât toţi adventiștii sunt de acord că era posibil ca Hristos să cadă,
acest lucru nu trebuie să ne reţină.
c. Acest lucru nu sprijină în nici un fel afirmaţia că Hristos a luat natura
fără păcat a lui Adam înainte de cădere.
12. El „a luat […] natura umană și a fost ispitit în toate lucrurile”
așa cum este ispitită natura umană. (Froom)
Observăm:
a. Acest fragment este extras din scrisoarea Baker.
b. Nu sugerează că natura umană pe care Și-a asumat-o Hristos a fost
fără păcat.
c. Este cel puțin deschis discuției faptul că natura umană fără păcat nu
putea fi ispitită în toate privințele la fel cum este ispitită natura umană acum.
13. Însă „în El nu a fost nici măcar pentru o clipă vreo tendinţă
rea”.
a. Acesta este cel mai faimos fragment din scrisoarea Baker, care este
considerat de interpreţii lui Ellen White ca fiind declaraţia absolută faţă de
care trebuie să se subordoneze toate celelalte declaraţii hristologice.
b. Am văzut în studiul cuvintelor pasiuni şi tendinţe, cu privire la utilizarea acestora în scrierile lui Ellen White, că ea nu a echivalat tendinţele
naturale cu tendinţele rele, așa cum fac interpreţii ei.
c. Folosirea acestei fraze de către interpreţii ei pentru a dovedi că ea nu
credea că Hristos a venit pe pământ în natura umană a omului căzut este
posibilă doar dacă:
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1. Cuvântul rea este citit ca naturală; şi
2. Cele aproximativ 400 de declaraţii că Hristos a venit pe pământ în
natura omului căzut sunt fie ignorate, fie supuse unor interpretări violente
şi extrem de artificiale.
14. Când „a fost asaltat de ispititor în Eden, Adam nu a avut
nicio urmă de păcat”. (Froom)
Observăm:
a. Acest lucru nu este contestat de nimeni.
b. Nu oferă nici un sprijin afirmaţiei că Hristos a luat natura fără păcat
a lui Adam înainte de cădere.
c. Contextul în care Ellen White a scris această declaraţie este următorul:
În pustie, Domnul Hristos nu S-a aflat într-o poziţie mai
favorabilă pentru a suporta ispitele lui Satana, decât s-a aflat
Adam, când a fost ispitit în Eden. Fiul lui Dumnezeu S-a
umilit şi a luat natura omului, după ce neamul omenesc
rătăcise patru mii de ani de la Eden, iar această natură căzuse din starea iniţială de curăţie şi neprihănire. De-a lungul
veacurilor, păcatul lăsase urme îngrozitoare asupra neamului
omenesc, şi în familia umană predomina pretutindeni degenerarea – fizică, mintală şi morală.
Când a fost asaltat de ispititor în Eden, Adam nu a avut nicio
urmă de păcat. El a stat înaintea lui Dumnezeu în toată puterea desăvârşirii lui. Toate organele şi însuşirile făpturii lui
erau dezvoltate în mod echilibrat şi armonios.
În pustia ispitirii, Domnul Hristos a stat în locul lui Adam
pentru a rezista încercării pe care Adam nu a reuşit să o
suporte. Acolo, Hristos a biruit în favoarea păcătosului, la
patru mii de ani după ce Adam a întors spatele luminii căminului său. Despărţită de prezenţa lui Dumnezeu, cu fiecare
generaţie succesivă, familia umană se îndepărtase tot mai
mult de curăţia, înţelepciunea şi cunoaşterea, pe care Adam
le-a avut iniţial, în Eden. Pentru a-l ajuta pe om, Hristos a
purtat păcatele şi slăbiciunile neamului omenesc, aşa cum
au fost ele când a venit pe pământ. În favoarea neamului
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omenesc şi luând asupra Sa toate slăbiciunile omului căzut,
El a trebuit să reziste ispitelor lui Satana în toate punctele în
care a fost asaltat omul.
Adam a fost înconjurat de tot ce putea să-i dorească inima.
Fiecare nevoie îi era împlinită. În Edenul slăvit nu a existat
niciun păcat şi niciun semn de decădere. Îngerii lui Dumnezeu
vorbeau direct şi plini de dragoste cu perechea sfântă. Păsările
ciripeau cântecele lor vesele de laudă la adresa Creatorului.
Animalele liniştite se jucau cu o nevinovăţie fericită în jurul
celor doi şi se supuneau cuvintelor lor. Adam a avut desăvârşirea unui bărbat matur şi a fost lucrarea cea mai nobilă a
Creatorului. El a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, doar
cu puţin mai prejos decât îngerii.

Hristos, cel de-al doilea Adam
În ce contrast a fost cel de-al doilea Adam când a intrat în
pustia mohorâtă pentru a Se descurca singur faţă în faţă cu
Satana! De la căderea în păcat şi până în vremea venirii lui
Hristos pe pământ, neamul omenesc scăzuse din punct de
vedere al staturii şi puterii fizice şi coborâse tot mai mult pe
scara valorii morale. Pentru a-l ridica pe omul căzut, Domnul Hristos trebuia să coboare acolo unde se afla el. Domnul
a luat natura umană şi a purtat slăbiciunile şi degenerarea
neamului omenesc. Acela care nu a cunoscut niciun păcat S-a
făcut păcat pentru noi. El S-a umilit până la cele mai mari
adâncimi ale nenorocirii omeneşti, ca să fie calificat pentru
a intra în legătură directă cu omul şi pentru a-l ridica din
starea de degradare în care îl adusese păcatul.
„Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt
toate şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă să desăvârşească,
prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor” (Evrei 2:10 – VDC).
[Evrei 5:9; 2:17–18 – citat]
„Fiindcă nu avem un Mare Preot care nu poate să simtă compasiune pentru neputinţele noastre, ci în toate a fost ispitit
asemenea nouă, totuși fără păcat.” (Evrei 4:15). (Sublinierea
îmi aparţine)
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Folosirea unui rând din acest pasaj pentru a susţine afirmaţia că Hristos
a luat natura fără păcat a lui Adam înainte de cădere este şocantă.
15. Hristos a fost „asaltat cu ispite în pustie, așa cum Adam a
fost asaltat cu ispita din Eden”. (Froom)
Observăm:
a. Acest fragment este extras din scrisoarea Baker.
b. Nu spune nimic despre natura lui Adam sau a lui Hristos.
16. Deci „în pustia ispitirii, Hristos a stat în locul lui Adam
pentru a rezista încercării pe care [Adam] nu a reuşit să o
suporte”. (Froom)
Observăm:
a. Acesta fragment este extras din acelaşi pasaj ca și numărul 14. Utilizarea acestui fragment este la fel de şocantă.
17. Totuși, Hristos „a luat natura omului, după ce neamul
omenesc rătăcise patru mii de ani de la Eden, iar această
natură căzuse din starea iniţială de curăţie şi neprihănire”.
(Froom)
Observăm:
a. Acest fragment este extras din acelaşi pasaj ca şi numerele 14 şi 16.
Utilizarea lui este, de asemenea, şocantă.
b. O nouă subtilitate este introdusă în acest punct prin folosirea cuvântului totuși. Prin context şi diverse discuţii, cititorului îi sunt oferite trei opţiuni
pentru ceea ce se pretinde că Ellen White a vrut să spună, dar nu a spus:
1. Aceste cuvinte se referă numai la natura fizică a lui Isus.
(sau)
real.

2. Hristos a acceptat neputinţele omului căzut înlocuitor, însă nu în mod
(sau)

3. Hristos a avut de fapt trei naturi: natura lui Dumnezeu, natura lui
Adam înainte de cădere şi natura omului căzut.
Nu am găsit nici un indiciu în scrierile lui Ellen White că ea a vrut să spună oricare dintre aceste lucruri, nici că astfel de gânduri i-au trecut vreodată
prin minte. Acest lucru reprezintă un efort grotesc din partea interpreţilor
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lui Ellen White de a explica numeroasele declaraţii ale lui Ellen White care
nu sunt în armonie cu interpretările lor.
18. Însă „niciodată, în nici un fel, să nu lași nici cea mai mică
impresie” că „vreo urmă a depravării sau o înclinaţie spre
depravare a fost asupra lui Hristos”. (Froom)
Observăm:
a. Aceste două fragmente sunt din scrisoarea Baker.
b. Acestea sunt într-un context în care Ellen White îl mustră cu seriozitate
pe Baker că Hristos nu a păcătuit niciodată. În singura ei scrisoarea către el,
ea afirmă de zece ori că Hristos nu a păcătuit niciodată. Dacă se dă un sfat
acolo unde este nevoie de sfat, acest lucru ar arăta cu tărie că Baker fusese
implicat în eroarea adopţionismului, o părere conform căreia Hristos ar fi
păcătuit la începutul vieţii Sale, înainte de a fi adoptat pentru a fi Fiul lui
Dumnezeu. (Vezi Anexa B.)
19. Apoi urmează avertismentul puternic: „Fie ca orice fiinţă
umană să fie avertizată de la început să nu-L facă pe Hristos
cu totul om, asemenea nouă; pentru că nu poate fi”.
Observăm:
a. Acesta este, din nou, din scrisoarea Baker.
b. Cuvintele „cu totul om, asemenea nouă,” sunt aproape ad litteram
cuvintele folosite de unii adopţioniști pentru a descrie natura lui Hristos
înainte de a fi adoptat pentru a fi Fiul lui Dumnezeu (Vezi Anexa B.) Nu există
loc pentru o natură divină într-un Hristos care este cu totul om, asemenea
nouă. Ellen White se referă adesea la Hristos ca la Mântuitorul divino-uman,
dar niciodată ca la un Mântuitor cu totul om.
Deci, concluzia noastră cu privire la valoarea probatorie a fiecăruia dintre
aceste citate pentru a susţine afirmaţia că Hristos a luat natura fără păcat a lui
Adam înainte de căderea sa este că acestea nu reușesc să-și susţină probele.
Din cele nouăsprezece propoziţii, toate declaraţiile subliniază adevăruri care
sunt acceptate fără îndoială de către persoanele din ambele părţi ale discuţiei
cu privire la natura umană asumată de Hristos pentru întruparea Sa. Prin
urmare, greutatea argumentelor trebuie să fie susţinută de interpretări, dintre
care nici una nu poate suporta lumina investigaţiei, iar cele mai multe dintre
ele sunt extrase din scrisoarea Baker. Astfel, întreaga structură se prăbuşeşte
la cea mai mică atingere a mâinii investigatorului.
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Acum trebuie să luăm în considerare un efort similar pentru a-l face
pe E.J. Waggoner să spună că Hristos a venit în natura umană a lui Adam
înainte de cădere. Problema era că Waggoner, ca și Ellen White, a spus exact
contrariul.
În 1901, la Sesiunea Conferinţei Generale, mişcarea „trup sfânt” din
Indiana se ocupa cu acest lucru, iar Waggoner, la o sesiune de seară, a răspuns
la următoarea întrebare:
Cel sfânt, născut din fecioara Maria, a fost născut în carne păcătoasă? Și acea carne a trebuit să se lupte cu aceleași tendinţe
rele cu care se luptă a noastră?
Waggoner a răspuns cu un da răsunător la ambele întrebări şi le-a cerut
ascultătorilor săi să se asigure că au părăsit cu adevărat Biserica Romei.
Nu vedeţi că ideea conform căreia carnea lui Isus nu a fost ca
a noastră (pentru că ştim că a noastră este păcătoasă) implică
inevitabil ideea concepţiei imaculate a fecioarei Maria? […]
Dumnezeu în Hristos, la 4.000 de ani de la creaţiune, a trăit
o viaţă desăvârșită, fără pată în carne păcătoasă. – General
Conference Bulletin, 1901, p. 403. (Pentru citate mai extinse
din predica lui Waggoner, a se vedea paginile 159-163.) [1]
În 1890 Waggoner a publicat o carte intitulată Hristos și neprihănirea
Sa, în care găsim aceste declaraţii:
Un mic raţionament ar fi suficient pentru a arăta că dacă
Hristos a luat asupra Sa asemănarea naturii umane pentru a-l
răscumpăra pe om, trebuie să Se fi întrupat în natura omului
păcătos, pentru că pe acesta a venit să-l răscumpere […]
Mai mult, faptul că Hristos nu a luat asupra Sa carnea unei
fiinţe necăzute, ci a unui om păcătos, ceea ce înseamnă că
natura umană pe care Şi-a asumat-o avea toate slăbiciunile
şi tendinţele păcătoase care înrobesc natura umană căzută,
este arătat de afirmaţia că El „a fost făcut conform cărnii din
sămânţa lui David.”
Mântuitorul nostru binecuvântat […] S-a coborât de bună voie
la nivelul omului păcătos. – pp. 26–29
[1] Pentru mărturii anterioare de-ale lui Waggoner, vezi paginile 69–70.
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În 1897 Waggoner a spus:
Cuvântul a fost făcut carne desăvârșită în Adam, dar în Hristos
era Cuvântul făcut carne decăzută. Hristos coboară până la
cea mai mare adâncime şi acolo Cuvântul este carne, carne
păcătoasă. – General Conference Bulletin, Nr. 5, p. 27
Pare a fi o provocare destul de cumplită să-l faci pe acest om să mărturisească faptul că Hristos a venit în natura umană a lui Adam înainte de cădere,
însă acest lucru a fost făcut, folosindu-se metode similare cu cele utilizate în
dreptul mărturiei lui Ellen White.
Rezultatele pot fi văzute în Movement of Destiny, p. 197. Mici fragmente
din declaraţii lui Waggoner sunt oferite şi legate de cuvântul înlocuitor, un
cuvânt pe care Waggoner nu l-a folosit şi care, în orice caz, nu ar putea să
fie aplicat corespunzător mesajului său. (A se vedea p. 268). Printr-o frază
introdusă de cuvântul „totuși,” scriitorul recurge din nou la afirmaţia derutantă că Hristos a avut atât o natură necăzută, cât şi o natură degradată,
pentru a explica unele dintre declaraţiile lui Waggoner. Prin acest mecanism,
Waggoner, ca și Ellen White, este făcut să apară ca un susţinător al doctrinei
că Hristos a venit pe pământ în natura lui Adam înainte de cădere, o doctrină
pe care amândoi au respins-o, de fapt, cu fermitate. Studentul va face bine
să compare cu atenţie mesajul lui Waggoner cu prezentarea de la pagina 197
a cărţii Movement of Destiny. (A se vedea facsimilele de la sfârşitul acestui
capitol.)
În aceeași lucrare, la pagina 428, dr. Froom respinge convingerea că
Hristos a luat natura omului căzut ca fiind „o poziţie minoritară eronată” şi
continuă să spună că Ellen White susţine „adevărata poziţie” că Hristos a
luat natura lui Adam înainte de cădere. Studentul va dori să compare aceste
afirmaţii cu materialul furnizat în Secţiunea a treia a acestei lucrări.
Deci, biserica vorbeşte acum cu două voci, deoarece a început perioada
confuziei. Aceleaşi materiale, care au fost folosite în Ministry pentru a sprijini
ideea că adventiștii bine informaţi (majoritatea) nu au crezut niciodată că
Hristos a luat natura căzută a omului, au fost, după cum am văzut, retipărite
în Questions on Doctrine, Movement of Destiny şi în The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volumul VII-A. O întreagă generaţie de lucrători
ai Bisericii Adventiste a crescut, crezând că acesta este adevărul cu privire
la acest subiect. Trebuie să sperăm cu toată convingerea că acest raport îi va
încuraja pe aceşti lucrători să cerceteze mai îndeaproape această situaţie.
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Se presupune că studentul nu va dori să meargă mai departe înainte de a
examina materialele din cărţile menţionate mai sus. Din moment ce acestea
sunt lucrări standard, care sunt uşor accesibile în majoritatea bibliotecilor
din școlile adventiste de ziua a şaptea, se speră că studentul se va folosi de
posibilitatea de a le studia cu atenţie. Caracteristicile principale ale acestora
vor fi:
1. Ele acordă puţină atenţie consemnării istoriei cu privire la consensul
convingerilor hristologice ale adventiștilor de ziua a şaptea. Deşi este adevărat
că se fac încercări de a face loc pentru declaraţiile lui Ellen White şi ale lui E.J.
Waggoner în cadrul convingerilor hristologice calviniste, mărturia mulţimii
altor martori, printre care se numără preşedinţi ai Conferinţei Generale, vicepreşedinţi şi secretari, președinţi de Uniune, editori la The Review and Herald,
editori la The Signs of the Times şi mulţi alţii, este pur şi simplu ignorată.
2. Violenţa cu care mărturiile lui White şi Waggoner sunt extrase din
contextul lor şi intenţia aparentă a scriitorilor, şi vârâte cu forţa în structura
hristologiei calviniste, este copleșitoare. S-ar părea că nu are absolut nicio
importanţă ceea ce au spus de fapt scriitorii. Ar fi greu să ne imaginăm ce
fel de declaraţie hristologică ar fi putut fi făcută, care să fi putut rezista la
presiunea unor astfel de metode viguroase. Reflectaţi, de exemplu, asupra
declaraţiei lui Ellen White de la pagina 49 din Hristos Lumina lumii:
Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilinţă aproape fără
margini să ia natura omului chiar şi atunci când Adam se afla
în Eden, nevinovat. Dar Isus a luat natura umană atunci când
rasa umană fusese slăbită de patru mii de ani de păcat. Ca
orice copil al lui Adam, El şi-a asumat consecinţele acţiunii
legii eredităţii. (Sublinierea îmi aparţine.)
Dacă aceste cuvinte pot însemna că Hristos a venit în natura lui Adam
înainte de cădere, atunci am putea la fel de bine să lăsăm deoparte toate
încercările de a ne exprima convingerile în cuvinte, deoarece orice cuvânt
poate însemna orice lucru, ceea ce ne conduce la următoarea problemă:
3. Procedeul dialectic ciudat adesea folosit (este după Schliermacher?),
prin care se afirmă că adventiștii de ziua a şaptea cred că Hristos Cel
întrupat a avut o natură care a fost atât căzută, cât şi necăzută, trebuie luat
în considerare. Studentul va observa că modelul a fost stabilit de declaraţia
lui F.D. Nichol din Review and Herald din 10 iulie 1952:
[…] Adventiștii cred că Hristos, „ultimul Adam,” a avut, în
ce privește latura Sa umană, o natură ca cea a „primul om
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Adam,” […] şi că această natură a fost împovărată de efectele
istovitoare a patru mii de ani de atacuri ale păcatului asupra
corpului uman și a sistemului nervos […]
Urmând acest model, Froom expune în mod tipic o serie de declaraţii
menite să dovedească faptul că Hristos a venit în natura lui Adam înainte
de cădere, apoi introduce cuvântul totuși şi continuă după el cu unele dintre
declaraţiile făcute de Ellen White sau de E.J. Waggoner că Hristos a venit în
natura omului căzut. (Vezi Movement of destiny, pp. 197 şi 497.) Hristologia
adventistă de ziua a șaptea este reprezentată prin aceasta ca incluzând o
imposibilitate incongruentă și ilogică, că o natură umană poate fi în același
timp atât căzută, cât și necăzută.
Dacă este posibil să susţinem aceste două propuneri care se exclud reciproc în acelaşi timp, atunci sunt sugerate multe alte posibilităţi similare în
utilizarea cuvintelor:
Soarele este fierbinte, (şi totuşi) este și rece.
Pământul este rotund, (şi totuşi) este și plat.
Acuzatul este vinovat, (şi totuşi) este și nevinovat.
Mintea poate fi intrigată de avantajele practice inerente în unele dintre
aceste posibilităţi. Dacă o factură poate fi descrisă în mod corespunzător ca
fiind în acelaşi timp atât plătită, cât şi neplătită, sau un om atât căsătorit, cât
şi necăsătorit, unii ar putea fi înclinaţi să vadă avantaje practice în această
aranjare. Dar este evident că o astfel de extindere nelimitată în ce privește
înţelesul cuvintelor ar face imposibilă stabilirea realităţii, și adevărul imposibil de exprimat sau definit în cuvinte. Ar trebui găsite și alte mijloace de
exprimare a adevărului.
Trebuie să ne reamintim în acest moment că declaraţiile lui White şi
Waggoner, luate separat, nu conţin astfel de dileme. Ele exprimă în mod
constant şi clar convingerea autorilor că Mântuitorul nostru a venit pe pământ
în natura omului căzut, pentru că acest lucru era cerut de circumstanţele
misiunii Sale. Să ne amintim, de asemenea, că mult abuzata scrisoare Baker,
care este dezbătută în altă parte în această carte, nu spune că Hristos a venit
în natura lui Adam înainte de cădere, ci este interpretată ca să însemne acest
lucru. Rezultatul acestei interpretări a fost acela de a-i determina pe unii, atât
din interiorul cât şi din afara bisericii noastre, să concluzioneze că Ellen White
s-a contrazis pe sine, o concluzie care nu este în nici un caz impusă de dovezi.
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Contradicţiile sunt lucrarea interpreţilor ei, nu lucrarea lui Ellen White.
Cu toate acestea, între timp, sarcina revizuirii istoriei noastre pentru a
o face să fie conformă cu noua hristologie a fost urmată cu vigoare. Pasajul
din Bible Readings a fost revizuit pentru a se conforma noilor opinii. Daca
în ediţia din 1950 a cărţii Drama of the Ages a lui W.H. Branson, era scris că
Hristos a luat „natura păcătoasă a omului,” aceasta a fost înlocuită în ediţia din
1953 cu „natura reală a omului.” (Comparaţi pagina 89 a celor două ediţii.) În
1952 F.D. Nichol a scris o carte, Answers to Objections, în care a luat aceeaşi
poziţie ca şi în editorialul despre care am discutat deja, opusul poziţiei luate
într-o carte anterioară de către un alt editor-asociat. (A se vedea pagina 150. [1])
M.L. Andreasen, în Letters to the Churches (Scrisori către biserici),
susţine că reprezentanţilor de la White Estate li s-a sugerat să adauge în cărţile
lui Ellen White unele note de subsol atent formulate pentru a se asigura că
cititorii le înţeleg „corect.” [2] Deocamdată, acest raport nu a fost confirmat de
către conducerea White Estate, nici nu a fost negat, din câte știu eu.
Andreasen şi-a pierdut acreditarea pastorală datorită acestui lucru, deşi
am înţeles că i-a fost restituită mai târziu. Alţii care anterior au protestat
împotriva acestor noi evoluţii şi au fost disciplinaţi în diferite moduri, au fost
William Grotheer, Donald Short şi Robert Wieland.
În ultimii ani, studiile Şcolii de Sabat din două trimestre au avut puncte
de vedere opuse cu privire la natura umană a lui Hristos. Adventiștii din
întreaga lume sunt prinşi în discuţie, fie că vor sau nu. Lucrătorii adventiști
se confruntă, prin urmare, cu necesitatea de a fi bine informaţi cu privire
la acest subiect. Odată cu publicarea articolelor lui Ellen White din Review
and Herald şi The Signs of the Times în volume, cele mai importante dovezi
primare sunt la îndemâna tuturor membrilor Bisericii Adventiste. Există
puţină speranţă că această problemă va dispărea, pentru că are prea multe
ramificaţii. Vom analiza acest lucru în capitolul XXI.
Pe paginile următoare sunt reproduse fotocopii ale următoarelor lucrări:
— pagina 313 din cartea „Movement of Destiny” (de L.E. Froom)
— paginile 26-29 din cartea „Hristos și neprihănirea Sa” (de E.J. Waggoner)
În continuarea fotocopiilor urmează traducerea acestora.

[1] Nichol, Answers to Objections, pagina 393 și următoarele pagini.
[2] Publicată la Leaves of Autumn Books, Payson, Arizona, 1982.
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— L.E. Froom, Movement of Destiny
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În continuare prezentăm traducerea fotocopiilor de pe paginilor anterioare.
Mai jos este traducerea paginii 197 din cartea lui Le Roy Edwin Froom, „Movement of Destiny”:

Mesajul lui E.J. Waggoner la Minneapolis – Nr. 1
[...] de încarnare” şi „învierea,” Waggoner spune că noi acceptăm acestea „ca adevărate” prin credinţă, deoarece „Dumnezeu a dezvăluit”
aceste lucruri şi „ne bucurăm în infinita putere şi slavă despre care
Scripturile spun că aparţin lui Hristos”. Waggoner repetă din nou
pentru a accentua, în ce privește mărturia lui Hristos împreună cu
Tatăl, că — „fiind prin natura Sa de aceeași origine cu Dumnezeu şi
având viaţa în El Însuşi, El este numit pe bună dreptate Iehova, Cel
ce există prin Sine Însuşi”. (P. 23.)
El este „astfel denumit” în Ieremia 23:56, unde El este „cunoscut sub
numele de Iehova-tsidekenu [sic] — DOMNUL, NEPRIHĂNIREA
NOASTRĂ”. Nu trebuie să I se dea „mai puţină cinste” decât Tatălui.
Waggoner se îndreaptă acum spre „umilinţa” lui Hristos cât timp a
fost în trup.
12. DEVENIND CARNE PENTRU A PURTA PĂCATELE NOASTRE
ŞI A NE RĂSCUMPĂRA. — Următorul pas logic este prezentat în
secţiunea 5 („Dumnezeu manifestat în carne”). Waggoner citează
Ioan 1:14 care spune că, atunci când a fost întrupat, „Hristos a fost
atât Dumnezeu, cât şi om. Iniţial, fiind numai Dumnezeu, El a luat
asupra Sa natura umană”. (P. 24.) El a trăit pe pământ ca un „muritor”
— capabil să moară — care a luat chip de rob, cu toate acestea, și în tot
acest timp, „având toate atributele lui Dumnezeu, fiind conducătorul
Universului, şi Cel căruia tot cerul era bucuros să I se închine.”
Dezbrăcându-Se de aceste puteri, El „a luat asupra Sa natura omului,
pentru ca să-l poată răscumpăra”. (P. 25.) Pentru a realiza acest lucru
El a devenit ascultător până „la moarte de cruce”. Transcendenţa
acestor lucruri este un adevăr de nepătruns, dincolo de „înţelegerea
umană” a „minţii limitate”. (P. 26.)
În ceea ce privește natura Sa umană, Hristos a venit în „asemănarea
cărnii păcătoase” (Romani 8:3–4). Dumnezeu „a așezat asupra Lui
nelegiuirea noastră a tuturor”. El „a luat” toate „slăbiciunile” omului

Noua declaraţie hristologică ● O analiză a probelor

| 317

şi „a suferit toate neputinţele” omului. (PP. 26, 27.) Mai mult decât
atât, în realitate, El a fost „făcut” – înlocuitor – pentru a „fi păcat
pentru noi”, pentru ca noi „să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2
Corinteni 5:21 — VDC). Cu privire la aceasta, Waggoner comentează:
„Aici găsim aceeaşi taină ca şi în faptul că Fiul lui Dumnezeu a trebuit
să moară. Mielul fără cusur al lui Dumnezeu, care nu a cunoscut păcatul, a fost făcut să fie păcat. Fără păcat, nu numai că a fost considerat
un păcătos, ci a luat efectiv natura păcătoasă asupra Sa. El a fost făcut
să fie păcat, pentru ca noi să putem fi făcuţi neprihănire.” (PP. 27–28.)
Acesta a fost schimbul — păcatele noastre pentru neprihănirea Lui.
13. PĂSTRÂND PE PĂMÂNT O NEPRIHĂNIRE NEPĂTATĂ. — Citând Evrei 2:18 şi 4:15–16, Waggoner declară că, deşi Hristos nu a
cunoscut nici un păcat, totuși El S-a coborât de bună voie la „nivelul
omului păcătos” [...]
L.E. Froom, Movement of Destiny
Mai jos este traducerea paginilor 26–29 din cartea lui E.J. Waggoner, „Hristos și neprihănirea Sa”:

[...] din Biblie, referitoare la natura lui Hristos, el să-şi amintească că
acest lucru ar fi imposibil să fie exprimat în termeni pe care mintea
umană limitată ar putea să-i înţeleagă pe deplin. După cum a altoi
neamurile păgâne în trunchiul lui Israel este împotriva legilor naturale, tot astfel, multe din soluţiile divine sunt un paradox pentru
înţelegerea noastră.
Alte texte biblice pe care le vom cita ne vor arăta natura umană a
lui Hristos şi ceea ce înseamnă aceasta pentru noi. Am citit deja că
„Cuvântul a devenit carne” şi acum vom citi ce spune Pavel referitor la
natura acestei cărni: „Fiindcă ce nu putea face Legea, întrucât era slabă
prin carne, Dumnezeu, trimiţând pe propriul său Fiu în asemănarea
cărnii păcătoase și pentru păcat, a condamnat păcatul în carne; pentru
ca dreptatea legii să fie împlinită în noi, care umblăm nu conform
cărnii, ci conform Duhului.” (Romani 8:3–4).
Un mic raţionament ar fi suficient pentru a arăta că dacă Hristos a luat
asupra Sa asemănarea naturii umane, pentru a-l răscumpăra pe om,
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trebuie să Se fi întrupat în natura omului păcătos, pentru că pe acesta
a venit să-l răscumpere. Moartea nu a avut nici o putere asupra omului
neprihănit, aşa cum era Adam în Eden; şi nu ar fi avut nici asupra lui
Hristos, dacă Domnul nu ar fi luat asupra Sa fărădelegile noastre, ale
tuturor. Mai mult, faptul că Hristos nu a luat asupra Sa carnea unei
fiinţe necăzute, ci a unui om păcătos, ceea ce înseamnă că natura
umană pe care Şi-a asumat-o avea toate slăbiciunile şi tendinţele
păcătoase care înrobesc natura umană căzută, este arătat de afirmaţia
că El „a fost făcut conform cărnii din sămânţa lui David”. (Romani
1:3). David avea toate pasiunile naturii umane. El spune despre sine
însuşi: „Iată, am fost format în nelegiuire; și în păcat m-a conceput
mama mea”. (Psalmul 51:5).
Următoarea afirmaţie din Epistola către Evrei este foarte clară:
„Fiindcă, într-adevăr, nu a luat asupra Lui natura îngerilor, ci a luat
asupra Lui sămânţa lui Avraam. De aceea în toate I se cuvenea a fi
făcut asemenea fraţilor Săi, ca să fie Mare Preot milos și credincios în
cele privitoare la Dumnezeu, pentru a face împăcare pentru păcatele
poporului. Fiindcă, în aceea că el însuși a suferit, fiind ispitit, este în
stare să ajute pe cei ispitiţi.” (Evrei 2:16–18).
Dacă El a fost făcut asemănător fraţilor Săi în toate lucrurile, atunci
trebuie să fi suferit toate slăbiciunile şi să fi fost supus tuturor ispitelor,
asemenea fraţilor Săi. Încă două texte care întăresc această afirmaţie
vor fi dovezi suficiente. Să cităm mai întâi 2 Corinteni 5:21:
„Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi,
ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”
Această afirmaţie este mult mai puternică decât aceea că El a fost făcut
„în asemănarea cărnii păcătoase”. El a fost făcut să fie păcat. Aici
găsim aceeaşi taină ca şi în faptul că Fiul lui Dumnezeu a trebuit să
moară. Mielul fără cusur al lui Dumnezeu, care nu a cunoscut păcatul,
a fost făcut să fie păcat. Fără păcat, nu numai că a fost considerat un
păcătos, ci a luat efectiv natura păcătoasă asupra Sa . El a fost făcut
să fie păcat, pentru ca noi să putem fi făcuţi neprihănire. Astfel, Pavel
spune Galatenilor că „Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din
femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege,
pentru ca să căpătăm înfierea” (Galateni 4:4–5 — VDC).
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„Fiindcă, în aceea că El Însuși a suferit, fiind ispitit, este în stare să
ajute pe cei ispitiţi.” (Evrei 2:18). „Căci n-avem un Mare Preot care
să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile
a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină
încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har,
pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” (Evrei 4:15–16 — VDC).
Încă o observaţie, după care vom putea învăţa întreaga lecţie pe care
ar trebui s-o învăţăm din faptul că „Cuvântul s-a făcut carne şi a locuit
printre noi.” (Evrei 2:18) Cum se poate ca Hristos să fie „cuprins de
neputinţă” (Evrei 5:2), şi totuşi să nu cunoască nici un păcat? Unii
cititori ar putea crede că am discreditat caracterul lui Isus, aducându-L
la nivelul omului păcătos. Din contră, noi nu am făcut altceva decât să
înălţăm „puterea Divină” a binecuvântatului nostru Salvator care, de
bunăvoie, El Însuşi S-a coborât la nivelul omului păcătos pentru a-l
ridica pe om la curăţia Sa fără pată, pe care a păstrat-o în condiţiile
cele mai potrivnice. Natura umană doar a ascuns-o pe cea divină,
prin care Hristos era inseparabil în legătură cu Dumnezeul nevăzut
şi care era mai mult decât capabilă să reziste cu succes la slăbiciunile
cărnii. În toată viaţa Sa a fost o luptă. Carnea, călăuzită de duşmanul
oricărei neprihănirii, L-a ispitit să păcătuiască, dar natura Sa divină
niciodată nu a nutrit nici pentru o clipă o dorinţă rea şi nici puterea
Sa divină nu a şovăit vreun moment. Suferind în carne tot ceea ce
omul poate suferi, EI S-a reîntors la tronul Tatălui la fel de curat ca
şi atunci când a părăsit curţile cereşti. Când Se afla în mormânt, sub
puterea morţii, „era cu neputinţă să fie biruit de ea,” pentru că El „nu
a cunoscut nici un păcat”.
Dar cineva ar putea spune: „Nu văd în asta nici o mângâiere pentru
mine. Este adevărat, am un exemplu, dar nu-l pot urma pentru că nu
am puterea pe care a avut-o Hristos. El era Dumnezeu chiar în timp
ce Se afla pe pământ; eu nu sunt decât un om”. Da, dar şi tu poţi avea
aceeaşi putere pe care a avut-o El, dacă o doreşti. El a fost „cuprins
de neputinţă”, dar „nu a păcătuit”, pentru că puterea divină a locuit
permanent în El. Acum să citim şi cuvintele inspirate ale apostolului
Pavel şi să aflăm ce privilegiu avem:
„Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru
Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, şi-L rog, ca potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi
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în putere, prin Duhul Lui, în omul dinlăuntru, aşa încât Hristos să
locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina
şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii
care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi
dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi
plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” (Efeseni 3:14–19 — VDC).
Cine ar putea cere mai mult? Hristos, în care [...]
E.J. Waggoner, Hristos și neprihănirea Sa

XX. Concluzie: O metodologie greşită a dus
la interpretări lipsite de validitate
● O ofertă de recompensă ●
Am văzut că au fost aproximativ 1200 de declaraţii potrivit cărora Hristos
a venit pe pământ în natura umană a omului căzut, care au fost găsite în
cărţi, articole din reviste și manuscrise nepublicate scrise de Ellen White și
de alţi autori adventiști de ziua a șaptea pe parcursul anilor 1852–1952. Am
observat, de asemenea, că aceşti autori au constituit prima linie de conducere
a adventismului. Printre aceştia se numără preşedinţii Conferinţei Generale
White, Daniells, Spicer, Watson, McElhany şi Branson. Se numără şase dintre
cei şapte editori de la The Review and Herald, care au servit în cursul acestor
ani, şi cinci dintre cei şase editori de la The Signs of the Times.
Printre aceştia se numără toţi editorii de la Biblie Echo din perioada
anilor 1886-1904 şi mulţi scriitori care au contribuit la Australasian Signs of
the Times. Printre aceștia se numără o pleiadă de vicepreşedinţi ai Conferinţei
Generale, președinţi de Diviziune și președinţi de departamente; preşedinţi
de Uniune, preşedinţi de Conferinţe, preşedinţi de colegiu, profesori la colegii
biblice şi misionari pionieri.
Pe fondul acestor informaţii bine documentate, trebuie să evaluăm afirmaţiile făcute de interpreţi cu privire la istoria adventistă de ziua a şaptea
în general, şi la scrierile lui Ellen White, în special, şi publicate în revista
Ministry, Questions on Doctrine, Movement of Destiny, etc. că:
Afirmaţia nr. 1. Numai o minoritate slab informată a adventiștilor de
ziua a șaptea a crezut vreodată că Hristos a venit pe pământ în natura umană
a omului căzut, iar majoritatea mai bine informată a crezut întotdeauna că
Hristos a venit pe pământ în natura umană a lui Adam înainte de cădere.
Observăm:
a. Este surprinzător să auzim că prima linie de conducere a adventismului
este descrisă ca o minoritate slab informată. Credem că ei ar fi putut protesta
împotriva acestei clasificări.
b. Nu ni se spune cine au fost membri majorităţii mai bine informate şi
cum au fost constatate opiniile lor. În zadar cercetăm paginile publicaţiilor
adventiste de ziua a şaptea pentru a găsi vreo urmă a numelui sau a părerilor lor. Unde putem merge pentru a afla mai multe despre aceşti oameni
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şi despre relaţia lor cu biserica? Unde putem găsi informaţii despre viaţa,
munca şi opiniile lor hristologice? De ce au dispărut atât de misterios de pe
paginile istoriei în care, după cum se pretinde, ei au jucat rolul principal? Încă
aşteptăm răspunsurile la aceste întrebări. Nu s-a oferit nici o documentaţie.
Afirmaţia nr. 2. Scrierile lui Ellen White, citite şi înţelese corect, au
susţinut clar că Hristos a venit pe pământ în natura umană a lui Adam înainte
de cădere.
Observăm:
a. Conform acestei definiţii, nota nu arată că scrierile lui Ellen White
au fost citite şi înţelese corect de cineva, fie din cadrul Bisericii Adventiste,
fie din afara bisericii în perioada de studiu de 100 de ani. Fără excepţie, în
măsura în care am reușit să descoperim, atât prietenii, cât şi criticii ei au
înţeles scrierile ei ca însemnând că Hristos a venit pe pământ în natura
umană a omului căzut. [1]
b. De asemenea, arhivele nu spun nimic cu privire la vreo încercare de-a
lui Ellen White de a clarifica o neînţelegere atât de gravă, deşi ea a învăţat şi a
scris pe acest subiect timp de 57 de ani, din 1858 până la moartea ei în 1915.
Dacă toţi cititorii ei ar fi înţeles-o atât de greșit în mod invariabil şi continuu,
nu ar fi încercat ea să facă ceva în legătura cu aceasta, mai degrabă decât să
continue să publice aceleaşi expresii care au generat neînţelegerea iniţială?
Afirmaţia nr. 3. Referirile pe care Ellen White le-a făcut cu privire la
venirea lui Hristos pe pământ în natura umană a omului căzut (a) erau puţine
la număr şi (b) au fost „contrabalansate” prin declaraţiile potrivit cărora
Hristos a venit pe pământ în natura umană a lui Adam înainte de cădere,
care puteau fi găsite „în multe locuri.” [2]
a. Acum suntem familiarizaţi cu cele aproximativ patru sute de declaraţii
ale lui Ellen White cu privire la faptul că Hristos a venit pe pământ în natura
umană a omului căzut. Acestea sunt destul de multe.
b. Încă nu am găsit prima noastră declaraţie „care să contrabalanseze” și
care să afirme contrariul. Fără excepţie, „declaraţiile care contrabalansează”
s-au dovedit a fi interpretări mai degrabă decât declaraţii, în care cuvintele
lui Ellen White, care spun altceva, sunt interpretate astfel încât să însemne
că Hristos a venit pe pământ în natura umană a lui Adam înainte de cădere.
Astfel, produsul nu reuşeşte să fie la înălţimea publicităţii care i se face.
[1] Dacă nu luăm cumva în serios opiniile mișcării „trup sfânt” din Indiana, ceea ce eu nu pot face.
[2] Ministry, septembrie 1956, pagina 12.
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Afirmaţia nr. 4. Aceste puţine la număr şi „contrabalansate” declaraţii ar trebui înţelese ca însemnând că (a) Hristos nu a luat slăbiciunile şi
neputinţele omului căzut în mod real, ci înlocuitor şi (b) că El a luat natura
umană a omului căzut numai în sensul „fizic,” nu în sensul „teologic.” [3] Prin
urmare, Ellen White a vrut să spună că numai natura fizică a omului căzut
a fost preluată de Hristos.
Observăm:
a. Ne rămâne să ne întrebăm ce altă natură a lui Hristos a fost astfel
scutită de influenţele care i-au afectat natura fizică. Acest lucru nu este niciodată definit sau descris. A fost sufletul Său separat de trupul Său? Un astfel
de dualism trup–suflet a fost ferm respins de Ellen White şi de alţi scriitori
adventiști în discuţiile lor cu privire la natura omului.
A fost natura Sa spirituală separată de natura Sa fizică? Dacă da, cum
a fost ispitit în toate lucrurile chiar așa cum suntem noi? A experimentat
ispitele cărnii, dar nu și ale spiritului, cum ar fi invidia, mânia, mândria, etc.?
Sau, a avut de fapt trei naturi: (1) natura lui Dumnezeu, (2) natura lui
Adam înainte de cădere și (3) natura omului căzut? Acest lucru nu este niciodată clar explicat.
b. Ne rămâne să ne întrebăm ce a vrut să spună Ellen White atunci când
a scris: (Toate sublinierile îmi aparţin.)
Ca orice copil al lui Adam, El Și-a asumat consecinţele acţiunii
legii eredităţii. – Hristos Lumina lumii p. 49
[Hristos] a declarat: Nu voi încălca nici un principiu al naturii
umane. – Ms 165, 1899
A fost planul lui Dumnezeu ca Hristos să ia asupra Sa chipul
și natura omului căzut […] – SG IV, p. 115
Nu numai că a fost făcut carne, ci a fost făcut în asemănarea
cărnii păcătoase. – Scrisoarea 106, 1896
El a fost făcut asemenea fraţilor Săi, cu aceleași susceptibilităţi
mintale și fizice. – RH 10/02/85
Natura Sa umană a fost […] identică cu a noastră. – Ms. 94, 1893
[3] Ministry, aprilie 1957, pagina 33.
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Suntem determinaţi să reflectăm asupra folosirii frecvente de către Ellen
White a cuvântului tot (toate) în descrierea naturii umane pe care Hristos
Și-a asumat-o:
Toate neputinţele noastre – RH 1/10/89
Toate dificultăţile – RH 28/04/91
Toate experienţele noastre – ST 24/11/87
Toate însușirile ei – ST 3/12/02
Toate ispitele – RH 9/03/05
Toate lucrurile, cu excepţia păcatului – RH 7/01/04
Toate slăbiciunile ei – ST 4/01/77
Tot ceea ce are de-a face cu viaţa oamenilor – RH 24/12/89
În toate lucrurile asemenea fraţilor săi – RH 1/03/92
În toate lucrurile asemenea fraţilor săi – ST 16/05/95
Și una dintre declaraţiile care stimulează cel mai mult gândirea:
El a fost în natura umană exact ceea ce poţi fi tu. – Scrisoarea
106, 1896 (Sublinierea îmi aparţine.)
În ceea ce priveşte utilizarea greșită a cuvântului înlocuitor pentru a
descrie ceva care este făcut doar ca pretenţie, dar nu în mod real, a se vedea
comentariile de la pagina 268.

h
În 1983 am desfășurat servicii divine de seară pentru public, iar pe timpul
zilei cursuri pentru pastori într-o sală mare din Jakarta, Indonezia. Călătoria
cu autobuzul din cartierul unde locuiam până la locul de întâlnire era făcută
în fiecare dimineaţă în compania unor studenţi de colegiu din Statele Unite,
care învățau limba engleză în aceeaşi clădire.
Într-o dimineaţă, o tânără s-a așezat lângă mine şi m-a întrebat dacă
poate să mă întrebe despre ceva ce o tulbura. Mă auzise spunând într-un
serviciu divin de seară, că Mântuitorul nostru a venit pe pământ în natura
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umană a omului căzut, în timp ce profesorul ei de Biblie de la colegiu o
învăţase că Hristos a venit pe pământ în natura umană a lui Adam înainte
de cădere.
Am sugerat că, probabil, profesorul ei a urmat o parte dintre aceleaşi
cursuri de seminar pe care le-am urmat și eu şi i-am explicat că propria mea
cercetare, după ce am părăsit seminarul, a stat la baza declaraţiei mele. S-a
întâmplat să am cu mine un manuscris parţial terminat, aşa că i-am sugerat
să se uite peste el şi să tragă propriile concluzii.
După ceva timp, ea s-a așezat lângă mine din nou şi mi-a cerut să mă
uit la o scrisoare pe care a primit de la mama ei. I-a scris mamei ei despre
citatele pe care le văzuse în manuscrisul meu, iar mama ei, după ce a examinat
Questions on Doctrine, a răspuns:
Trebuie doar să recunoaştem că Ellen White s-a contrazis.
Aceasta este o exemplificare a pierderii tragice a încrederii în mesajul
adus poporului advent de Ellen White, care a rezultat din lucrarea interpreţilor
ei. Ei au pus-o pe Ellen White împotriva ei însăși, insistând ferm că ea a vrut
să spună ceva ce nu a scris niciodată şi aceștia nu ezită să învăluie cuvintele
ei în propriile lor cuvinte, pentru a întări această afirmaţie. Prin urmare,
scrierile lui Ellen White sunt făcute să pară ceva cu totul diferit de ceea ce au
fost de fapt, o mărturie simplă, clară şi uniformă. Ele sunt puse laolaltă în aşa
fel încât să formeze o încurcătură de declaraţii confuze şi contradictorii care,
aparent, ar putea fi înţelese numai de aceia cu suficientă inteligenţă superioară
şi cu percepţie teologică pentru a putea aprecia caracterul lor misterios şi a
descifra înţelesurile lor ascunse.
Unii, precum Walter Martin, au concluzionat că ea s-a contrazis pe sine,
însă au acceptat expunerea interpreţilor ei că ea chiar credea că Hristos a
venit pe pământ în natura umană a lui Adam înainte de cădere. Alţii, precum Norman Douty, [1] au ajuns la concluzia că ea s-a contrazis şi au respins
expunerile interpreţilor ei. Se pare că nimănui nu i-a păsat suficient de mult
încât să examineze sursele primare pentru a verifica ce a scris ea de fapt.
Alţii au ajuns la concluzia că, făcând alegeri prudente, cineva poate dovedi
orice dorește să dovedească despre natura umană a lui Hristos din scrierile
lui Ellen White. Acest lucru a fost, evident, punctul de vedere al teologului
adventist care a examinat o parte din acest manuscris, apoi mi-a scris că el
simte că am fost foarte „selectiv” în ce privește alegerea citatelor. Acest lucru
pare să însemne că, fiind la fel de selectiv în alegerea altor citate, cineva ar
[1] Douty, Another Look at Seventh-day Adventism, paginile 48-64.
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putea dovedi altceva decât concluziile mele. [1] Așa că încrederea în mesajul
ei a fost înlocuită de îndoială şi incertitudine.
Rareori în istoria credinţei creştine a suferit un scriitor religios atât
de mult din cauza interpreţilor săi. Prin lucrarea lor, o mărturie care a fost
extrem de clară, uniformă şi congruentă pe o perioadă de 57 de ani în care a
fost continuu reafirmată și republicată, a fost făcută să pară ca fiind similară
cu ideile rătăcite şi întortocheate ale unor teologi moderni, nesiguri în ceea
ce priveşte sensul şi deschiși la multe interpretări diferite.
Ne reamintim de o ocazie anterioară când unii conducători adventiști
s-au decis să fie interpreţi ai scrierilor ei. Ellen White le-a refuzat serviciile
cu mulţumiri.
Unii cred că sunt în stare să măsoare caracterul şi să estimeze
importanţa lucrării pe care Domnul mi-a dat-o. Mintea şi
judecata lor sunt standardul prin care intenţionează să evalueze mărturiile.
Îndrumătorul meu mi-a zis: „Spune-le acestor oameni că
Dumnezeu nu le-a încredinţat lucrarea de a măsura, de a clasifica şi de a defini caracterul mărturiilor. Aceia care încearcă
să facă lucrul acesta vor greşi cu siguranţă în concluziile lor.
Domnul doreşte ca oamenii să se ocupe de lucrarea care le-a
fost rânduită lor. Dacă vor rămâne pe calea Domnului, ei
vor fi în stare să înţeleagă clar că lucrarea pe care El mi-a
rânduit-o mie nu este o lucrare concepută de oameni. 1SA,
p. 49 (Sublinierea îmi aparţine)
Aş dori să menţionez aici, accentuând faptul că, în toate cercetările mele
privind acest subiect în scrierile lui Ellen White, nu am găsit:
1. Nici cea mai mică abatere de la convingerea ei extrem de clară că
Hristos a venit pe pământ în natura umană a omului căzut.
2. Nici cel mai mic grad de auto-contradicţie sau confuzie în mărturia
ei faţă de acest adevăr biblic.
3. Nici cea mai mică aluzie că ea a crezut vreodată că Hristos a venit pe
pământ în natura lui Adam înainte de cădere.
4. Nici cel mai mic indiciu că ea a vrut să spună că Hristos a luat slăbiciunile şi neputinţele noastre înlocuitor, în acelaşi fel în care a purtat păcatele
noastre.
[1] Aceasta este o insinuare pe care o resping cu fermitate. De fapt, nu cred că are niciun fel de fundament. (Vezi pagina 227.)
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5. Nici cea mai mică sugestie că ea a intenţionat să spună că numai natura
fizică a lui Hristos a fost asemănătoare cu cea a omului căzut.
Concluzia mea este că neclarităţile şi contradicţiile sunt în întregime
opera interpreţilor ei imprudenţi şi categoric nu opera lui Ellen White. O
interpretare incompatibilă a fost impusă scrierilor ei, generând astfel confuzie şi contradicţie.
Însă cum pot extinde beneficiile cercetării mele asupra celorlalţi?
Există o metodă străveche, utilizată de nenumărate ori, şi în mod remarcabil, încă de succes. Încă înainte de a mă naște eu, atunci când evangheliştii
adventiști de ziua a şaptea întâlneau căutători după adevăr care pur şi simplu
nu puteau crede că a fost făcută o greşeală de către conducătorii bisericii în
ceea ce priveşte respectarea duminicii, şi erau convinși că undeva trebuie să
existe un text biblic care să ateste o schimbare autorizată a zilei de închinare,
ei ofereau o recompensă de 1.000 de dolari pentru acest text. Această metodă
a înlăturat întrebări şi îndoieli cu o eficienţă remarcabilă.
Situaţia cu care ne confruntăm este foarte asemănătoare. Un mare număr
de adventiști de ziua a șaptea nu pot să creadă că a fost făcută o greșeală
de către autorii cărţilor Questions on Doctrine și altele, şi sunt convinși că
undeva trebuie să existe o declaraţie făcută de Ellen White potrivit căreia
Hristos a venit pe pământ în natura umană a lui Adam înainte de cădere.
Foarte bine.

Prin urmare, ofer o recompensă de 1.000 de dolari primei
persoane care va găsi acel citat şi mi-l va trimite.
Această ofertă este supusă următoarelor condiţii:
1. Citatul trebuie să fie o declaraţie şi nu o interpretare.
2. Trebuie să se refere în mod clar la natura umană preluată de Hristos pentru
întruparea Sa, şi nu la natura Sa divină.
3. Trebuie să fie la fel de directă, simplă şi clară ca multele declaraţii ale lui Ellen
White că Hristos, pentru întruparea Sa, a luat asupra Sa natura umană a omului căzut.
4. Trebuie să fie din scrierile ei publicate de biserică şi înregistrate în bibliotecile
White Estate, pentru a elimina posibilitatea de falsificare.
5. Această ofertă va fi păstrată deschisă pentru o perioadă de un an de la data la care
apare sub semnătura mea.
Sper ca prin acest lucru să risipesc pentru totdeauna suspiciunea că Ellen White s-a
contrazis în această privinţă şi să plasez responsabilitatea pentru problema noastră
actuală pe umerii interpreţilor ei imprudenţi, de care aparţine pe bună dreptate.
Ralph Larson
(Semnătura)
1 mai 1986
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Secţiunea a cincea
h

Cauză și efect:
Hristologie și soteriologie

XXI. O legătură inevitabilă între natura lui
Hristos şi lucrarea de mântuire a lui Hristos

Există vreo diferenţă dacă Hristos a luat natura decăzută a omului sau
natura necăzută a lui Adam?
Această întrebare a primit un răspuns pătrunzător din partea lui Grigorie
de Nazianz în secolul al IV-lea. El trata o altă întrebare despre natura lui
Hristos decât cea dinaintea noastră, dar răspunzând la ea, el a formulat un
principiu care se aplică la ambele întrebări:
Ceea ce El nu a luat asupra Sa, nu a vindecat. [1]
Din vremea lui până acum au existat martori care au susţinut convingerea că Hristos a venit în natura căzută a omului şi majoritatea dintre ei au
înţeles acest lucru din aceeaşi perspectivă ca și Grigorie.
Studentul va găsi o prezentare istorică convenabilă a acestor martori
în cartea lui Harry Johnson – The Humanity of the Saviour, Londra: The
Epworth Press, 1962. Ne oprim aici doar pentru a observa că lista include
câţiva teologi de vârf din timpurile moderne, cum ar fi: Karl Barth, J.A.T.
Robinson, T.F. Torrance, Nels F.S. Ferré, C.E.B. Cranfield, Harold Roberts,
Leslie Newbegin, Rudolf Bultmann, Oscar Cullman şi Anders Nygren. Prin
urmare, nu ar trebui să concluzionăm că strămoşii noştri spirituali au fost
de părere că Hristos a luat natura decăzută a omului deoarece nu erau foarte
inteligenţi. Mai mulţi bărbaţi din lista de mai sus sunt consideraţi astăzi ca
fiind niște giganţi intelectuali.
Nici nu putem respinge aceasta ca pe o opinie minoritară. Numele prezentate în Secţiunea a treia includ preşedinţi, vice-preşedinţi și secretari ai
Conferinţei Generale, preşedinţi de Uniuni, editori la The Review and Herald,
inclusiv Uriah Smith, Lewellyn Wilcox şi, da, Francis Nichol şi editori la The
Signs of the Times. Ei au fost prima linie de conducere a adventiștilor.
Iar ei credeau la fel cum credea Grigorie:
Ceea ce El nu a luat asupra Sa, nu a vindecat.
[1] Johnson, op.cit., pagina 129
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Aşa cum au înţeles ei acest lucru, dacă Hristos nu ar fi venit în natura
omului căzut,
1. El nu ne-ar fi putut înţelege cu adevărat.
[El] a luat natura noastră ca să poată înţelege cum să simpatizeze cu fragilitatea noastră. – EGW, RH 19/04/70
El a luat asupra Sa natura noastră pentru a putea cunoaște
încercările și durerile noastre, și având cunoștinţă despre toate
experienţele noastre, El șade înaintea Tatălui ca Mijlocitor și
Intermediar. – EGW, ST 24/11/87
Un înger nu ar fi știut cum să simpatizeze cu omul căzut, dar
[…] Isus poate fi atins de toate neputinţele noastre. – EGW,
RH 1/10/89
Isus Și-a înveșmântat divinitatea în umanitate ca să poată
experimenta tot ceea ce are legătură cu viaţa oamenilor. –
EGW, RH 24/12/89
Este evident că nimeni care trăieşte în natura lui Adam înainte de cădere
nu ar putea experimenta cu adevărat ceea ce trăim noi. Astfel, se credea că
a fost necesar ca Hristos să vină în natura noastră decăzută, ca să ne poată
înţelege cu adevărat.
2. El nu ar fi putut fi exemplul nostru de viaţă creştină biruitoare.
Isus a luat asupra Sa natura omului ca să dea un exemplu
pentru omenire […] natura noastră căzută trebuie să fie curăţită. […] – EGW, ST 11/01/83
El a dovedit puterea neprihănirii asupra păcatului în carnea
păcătoasă. – A.T. Jones, ST 29/10/96
Și așa cum a fost Isus în carne, așa vrea Dumnezeu să fie și
urmașii Săi. – EGW, ST 1/04/97
El a venit în asemănarea cărnii păcătoase pentru a demonstra
în faţa tuturor părţilor implicate în controversă că este posibil
ca oamenii să păstreze Legea. – Uriah Smith, Looking Unto
Jesus, p. 30
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Pe măsură ce [omul] înţelege adevărul că într-adevăr a trăit pe
acest pământ Cineva care a avut aceeaşi natură ca a lui, care
„în toate lucrurile a fost ispitit asemenea nouă, dar fără păcat,”
îşi dă seama că există speranţă pentru el. – F.D. Nichol, RH
1/03/23
În asemănarea cărnii păcătoase, El a condamnat păcatul în
carne. – EGW, RH 6/05/75
3. El nu ar fi putut fi o jertfă înlocuitoare pentru noi.
Hristos a devenit păcat pentru rasa umană căzută […] – EGW,
RH 6/05/75
Hristos S-a umilit până acolo încât a luat asupra Sa natura
noastră, ca să […] poată deveni mijlocul prin care omul căzut
să fie salvat. – EGW, RH 25/05/86
Cel mai mare dar pe care cerul îl putea dărui a fost oferit pentru
răscumpărarea neamului omenesc căzut. – EGW, RH 11/12/88
Divinul Fiu al lui Dumnezeu, care […] a coborât din cer și a
preluat natura lor căzută […] ca să unească rasa umană căzută
cu Sine. – EGW, ST 23/09/89
[…] El a binevoit să devină Înlocuitorul și Garantul omului
căzut. – EGW, ST 15/06/91
Dacă nu ar fi fost pe deplin uman, Hristos nu ar fi putut fi
Înlocuitorul nostru. – EGW, ST 17/06/97
4. El nu ar fi putut fi Preotul și Mijlocitor nostru.
El a luat asupra Sa natura noastră […] și având cunoștinţă
despre toate experienţele noastre, El șade înaintea Tatălui ca
Mijlocitor și Intermediar. – EGW, ST 24/11/87
[Isus] este „Mijlocitorul” între Dumnezeul cel Sfânt și natura
noastră umană păcătoasă – Cel care „Își pune mâna peste
amândoi.” – EGW, ST 24/08/91
Fiul lui Dumnezeu a fost făcut în asemănarea omului păcătos,
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pentru a putea fi un Mare Preot milos. – T.M. French, RH
15/07/37
[…] Cu braţul Său omenesc Hristos cuprinde rasa umană
căzută, iar cu braţul Său divin El prinde tronul Celui Infinit
[…] – EGW, ST 18/04/92
Așadar Hristos a fost făcut din veșnicii elementul de legătură
dintre cer și rasa decăzută. – Stephen Haskell, ST 28/05/96
El […] a îmbrăcat natura Sa divină cu natura umană […] pentru
ca divinitatea să poată deţine puterea lui Dumnezeu în favoarea neamului omenesc căzut. – EGW, ST 13/10/98
Isus era Dumnezeu care acţiona în carne păcătoasă în favoarea
păcătosului. – Studiile Școlii de Sabat, Trimestrul al doilea,
1909, p. 8
Preluând carnea păcătoasă […] Isus […] a făcut posibil pentru
El să slujească cărnii păcătoase. […] – Studiile Școlii de Sabat,
Primul trimestru, 1913, p. 15
Numai o fiinţă umană – „făcută în asemănarea cărnii păcătoase” – ar putea sluji ca Mijlocitor în favoarea oamenilor
păcătoşi. – Asa T. Robinson, RH 20/12/23
El nu putea fi preot până când nu venea în asemănarea cărnii
păcătoase. – J.E. Evans, RH 24/03/96
5. El nu ar fi putut fi Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru.
[…] Din însăși rasa decăzută trebuie să apară Eliberatorul. […]
Fiul lui Dumnezeu […] nu a stat acolo unde stătea Adam înainte de
cădere, ci unde stă omul astăzi […] – C.P. Bollman, RH 31/01/18
Hristos a luat asupra Sa neputinţele omenirii degenerate. Numai aşa putea să-l răscumpere pe om din adâncurile decăderii
în care se afla. – EGW, ST 3/12/02
Prin umilinţa și sărăcia Sa, Hristos S-a identificat cu slăbiciunile rasei umane căzute […] Marea lucrare de răscumpărare
putea fi îndeplinită numai dacă Răscumpărătorul lua locul
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lui Adam după cădere. […] Maiestatea Cerului S-a oferit să
Se umilească pentru omenirea căzută. – EGW, RH 24/02/74
Aceasta era singura cale prin care omul putea fi înălţat. […] A
fost planul lui Dumnezeu ca Hristos să ia asupra Sa chipul și
natura omului căzut. – EGW, RH 31/12/72
A fost necesar ca Hristos să-Și înveșmânteze divinitatea în
umanitate. Numai așa putea deveni Răscumpărătorul rasei
umane decăzute. – EGW, ST 14/01/03
[…] Oricine ar mântui omul trebuie să se pună în locul omului.
El trebuie să fie supus acelorași tendinţe […] spre păcat […] ca
și omul. – A.R. Bell, ST 11/11/30
Însă pentru a fi Răscumpărătorul omului, Creatorul trebuia să
devină om. El trebuia să vină în „asemănarea cărnii păcătoase.”
(Romani 8:3). – J.C. Stevens, ST 5/08/41
[…] Pentru a-l ridica pe omul căzut, Domnul Hristos trebuia să
coboare acolo unde se afla el. – EGW, Solii alese, Vol. 1, p. 268
Prin urmare, este foarte clar că strămoşii noştri spirituali au fost cu totul
de acord cu Grigorie de Nazianz care a spus:
Ceea ce El nu a luat asupra Sa, nu a vindecat.
Hristologia, natura lui Hristos, şi soteriologia, lucrarea de mântuire a lui
Hristos, sunt inseparabil şi strâns legate între ele. Când vorbim despre una,
vorbim inevitabil despre cealaltă. Când schimbăm una, o schimbăm inevitabil
pe cealaltă. Astfel, creștinii ai căror moștenire este arminianismul-wesleyan,
inclusiv adventiștii de ziua a şaptea, au crezut că Hristos a ascultat de Legea lui
Dumnezeu în carnea (şi natura) omului căzut pentru a arăta că noi, exercitând
aceeași credinţă şi dependenţă de Dumnezeu pe care El le-a exercitat, putem
face exact acelaşi lucru.
Pe de altă parte, creştinii ai căror moștenire este calvinismul au crezut că,
de vreme ce Hristos a venit în natura lui Adam înainte de cădere, ascultarea
Sa faţă de Legea lui Dumnezeu nu a arătat faptul că noi putem face exact
acelaşi lucru prin credinţă şi dependenţă de Dumnezeu. Ei susţin cu fermitate
că omul nu poate, prin niciun mijloc, să înceteze a mai păcătui câtă vreme
această viaţă continuă. După cum înţeleg ei lucrurile, Dumnezeu îi va face,
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printr-o minune, să nu mai păcătuiască niciodată din momentul în care îi
duce în Împărăţia Sa. Acesta este un concept împotriva căruia Ellen White
a emis avertismente puternice:
Caracterele formate în această viaţă vor hotărî destinul viitor.
Când va veni Hristos, El nu va schimba caracterul nici unei
persoane. – 4M 429
[Satana] caută fără încetare să-i amăgească pe urmașii lui
Hristos cu sofisticăria lui fatală că ei nu pot fi biruitori. – TV
489
Nimeni să nu spună: „Eu nu pot să-mi corectez defectele de
caracter.” Dacă ajungi cumva la această hotărâre, atunci cu
siguranţă vei da greş în a obţine viaţa veşnică. – PDH 331
(Toate sublinierile îmi aparţin)
Prin urmare, nu ar trebui să fie o mare surpriză pentru noi atunci când
observăm că, într-un timp foarte scurt, pe măsură ce tendinţele teologice
înaintează, apariţia în rândul adventiștilor de ziua a şaptea a ideii calviniste
că Hristos a luat natura necăzută a lui Adam, a fost urmată de apariţia ideii
calviniste că e imposibil ca omul să înceteze a mai păcătui. Cauza şi efectul
sunt la fel de inexorabile în teologie ca şi în orice alt domeniu.
Deci, să încheiem această secţiune făcând un apel către cineva să scrie
o teză de doctorat cu privire la relaţiile dintre hristologie și soteriologie din
scrierile lui Ellen White. Există material disponibil mult mai mult decât
suficient. Declaraţia ei clasică, ce apare în atât de multe locuri încât am
disperat numărându-le, sună cam așa:
Majestatea (Împăratul, Prinţul, Comandantul) cerului a părăsit (coborât
de pe) tronul Său împărătesc, şi lăsând deoparte (dezbrăcând, înlăturând,
etc) mantia Sa regală, Și-a îmbrăcat (înveșmântat, învăluit, acoperit, etc.)
divinitatea în natură umană (adesea natura umană căzută) şi a ascultat în
mod desăvârșit de Legea sfântă a lui Dumnezeu, pentru a arăta (demonstra,
dovedi, etc) că omul căzut, folosind aceleaşi metode pe care le-a folosit El
(credinţă, încredere, dependenţă de Dumnezeu) poate face exact acelaşi lucru.
Deci, există vreo diferenţă dacă Hristos a venit în natura necăzută lui
Adam sau în natura decăzută a omului?
Da, una foarte mare, prietene.
Ceea ce El nu a luat asupra Sa, nu a vindecat.
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Legătura inevitabilă dintre natura şi lucrarea de mântuire a lui Hristos,
practic, este recunoscută de către persoane din toate părţile actualei discuţii.
Observaţi următoarea prezicere, care a fost scrisă în anul 1964, de către —
sunteţi pregătiţi? — Robert Brinsmead:
Cei care învaţă că Hristos a luat o natură umană superioară
trag concluzia logică că este imposibil pentru restul omenirii
să asculte în mod desăvârșit de Legea lui Iehova în această
viaţă […] Cei care acceptă această „nouă viziune” asupra întrupării, în mod logic iau partea Satanei în marea controversă
cu privire la Lege, susţinând că Dumnezeu nu a prevăzut
ca noi să ascultăm în mod desăvârșit de ea. Dacă poporul
lui Dumnezeu acceptă această amăgire, atunci nu va exista
nicio solie a îngerului al treilea, nicio sigilare a sfinţilor, nicio
terminare a tainei lui Dumnezeu, nicio curăţire a sanctuarului, nicio comunitate a sfinţilor pregătită să trăiască fără un
mijlocitor, nicio primă roadă a secerișului şi niciun popor gata
de ridicare la cer – cel puţin în ceea ce-i priveşte.
Ellen G. White a văzut că Dumnezeu a avut trei pași pentru a
urca pe platforma adevărului (Scrieri timpurii, p.258). Satana
are trei pași pentru a coborî de pe platformă. Prima treaptă
este învăţătura că Hristos a luat natura umană a omului aşa
cum era înainte de cădere. Aceasta duce la a doua treaptă – la
învăţătura că omul nu poate găsi har pentru a asculta în mod
desăvârșit de Legea lui Dumnezeu în această viaţă. Acest
lucru va duce în mod inevitabil la a treia treaptă – renunţarea la Sabat. Acest ultim pas derivă din premisa iniţială și
anume, dacă admitem că nu putem asculta de Lege în orice
moment, atunci nu are sens să considerăm Sabatul un test.
(The Incarnation of Christ, „Adam’s Human Nature versus
Fallen Human Nature,” pp. 7, 8). [1]
Nu ar trebui să părăsim acest subiect fără a îndrepta din nou atenţia
studentului asupra mărturiei lui Jones şi Waggoner, liderii accentuării neprihănirii prin credinţă în cadrul Conferinţei Generale din 1888. Ei, împreună
cu Prescott, au depăşit pe mulţi dintre contemporanii lor în profunzimea
şi claritatea convingerilor lor cu privire la mântuirea prin neprihănirea lui
Hristos.
[1] Oferită mie de Robert Wieland.
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Ei nu au fost mai puţin categorici şi elocvenţi în învăţătura lor potrivit
căreia Domnul nostru a venit pe acest pământ în natura umană a omului
căzut. Legătura intimă dintre natura lui Hristos şi lucrarea de mântuire a lui
Hristos a fost percepută în mod clar şi învăţată cu convingere de către toţi
acești trei bărbaţi credincioși din istoria adventistă.
Acelaşi lucru pare să fie valabil și pentru toţi cei care au scris pentru
revistele noastre. Cu toate că trebuie să fi fost oameni în câmp, care erau
caracterizaţi de plângerea lui Ellen White:
Aţi predicat Legea fără Hristos până când sufletele noastre au
ajuns uscate ca dealurile Ghilboa […]
nu am găsit nicio dovadă că aceste persoane au scris ceva pentru publicaţiile
bisericii noastre.
Unii au folosit această declaraţie în generalizări duse la extrem care par
să atribuie această deficienţă întregii noastre bisericii. Aş recomanda urgent
ca toate aceste persoane să petreacă câteva ore în arhivă, acolo unde noi am
petrecut multe zile. Cred că, după aceea, vor avea o înţelegere mult sporită cu
privire la credinţa strămoșilor noştri şi o apreciere şi un respect mai profund
pentru realizările lor.
Lumina strălucitoare a Evangheliei neprihănirii prin credinţă în Hristos
radiază din acele pagini cu o strălucire neumbrită, iar în toate cercetările
noastre nu am reuşit să găsim un singur articol la care să se aplice descrierea
„dealurilor din Ghilboa” a lui Ellen White.
Concluzia noastră este că cei care descriu în mod superficial biserica
noastră timpurie drept „legalistă” nu au avut privilegiul de a examina dovezile
publicate.

XXII. Tensiunea în creştere
● Ceva trebuie să cedeze ●
În anii 1970, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea s-a confruntat cu o
provocare teologică, creată de învăţătura insistentă şi agresivă a unor profesori de Biblie și pastori, învățătură conform căreia nu este posibil pentru
creştini, de unii singuri sau cu ajutor divin, să înceteze a mai păcătui. Rezultă,
după cum au văzut aceștia, că îndreptăţirea, respectiv iertarea, este speranţa
mântuirii, deoarece păcatul va continua în viaţa creştină până când va fi
îndepărtat miraculos de puterea divină în momentul intrării în Împărăţia
cerurilor. Îndreptăţirea a fost văzută ca o acţiune a lui Dumnezeu în folosul
omului, la care omul însuşi nu participă cu nimic.
Această învăţătură calvinistă a fost acceptată de unii şi respinsă de
alţii. Tensiunea a crescut până când, la celebra conferinţă Glacier View din
Colorado din 1979, potrivit unor rapoarte, conducătorii bisericii au respins
învăţătura; sau, potrivit altor rapoarte, oarecum au ocolit-o în timp ce apărau
doctrina sanctuarului.
În orice caz, astăzi există un număr semnificativ de pastori adventiști de
ziua a şaptea care sunt îngrijoraţi şi care se simt stânjeniţi faţă de întreaga
situaţie.
Ei suferă din cauza tensiunii produse de solicitarea de a îmbrăţişa două
propuneri care se exclud reciproc.
1. Hristos a venit pe pământ în natura umană a lui Adam înainte de
cădere. Prin urmare, El a fost scutit de toate aceste slăbiciuni, tendinţe,
neputinţe ereditare, etc., cu care noi trebuie să ne luptăm pentru a trăi fără
să păcătuim.
2. Totuși, El a fost ispitit în toate lucrurile asemenea nouă şi ne-a dat un
exemplu pe care ar trebui să-l imităm, trăind fără păcat aşa cum a trăit El.
Contradicţia evidentă în aceste două propuneri incompatibile poate fi
văzută cel mai bine examinând o descriere a neputinţelor pe care noi le avem,
potrivit acestei concepţii, şi pe care Hristos nu le-a avut.

Descrierea omului:
Această stare de păcat în care se nasc toţi oamenii este […] o
dispoziţie moştenită spre păcat […] (Actul păcatului izvorăște
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din această dispoziţie) […] Păcatul real din partea omului este
expresia naturală a acestei înstrăinări […] Noi venim pe lume
ca o specie depravată […] În ceea ce-i priveşte pe toţi ceilalţi
oameni (cu excepţia lui Hristos), ei se nasc fără Dumnezeu […]
Condiţia specifică în care Adam i-a adus pe toţi oamenii, este
păcatul originar […] Natura noastră este una decăzută. Această
decădere implică toate dorinţele şi slăbiciunile noastre.

Descrierea lui Hristos:
Legătura dintre toţi ceilalţi oameni și Adam a generat în ei o
natură umană decăzută, cu tendinţe spre păcat. Hristos este
singura excepţie […] Dorinţele, înclinaţiile şi răspunsurile
Sale au fost în mod spontan şi instantaneu pozitive faţă de
neprihănire şi în mod automat negative faţă de păcat. Nu era
nimic în El care să reacţioneze la păcat […] [1]
A-l descrie astfel pe om, prin contrast cu Hristos, şi totuşi a susţine că
Hristos nu a avut nici un avantaj faţă de noi este vădit ridicol. Cine dintre
noi nu ar schimba cu bucurie natura sa cu o natură care este în mod spontan
şi instantaneu pozitivă faţă de neprihănire şi în mod automat negativă faţă
de păcat? A susţine că o persoană cu o astfel de natură a fost ispitită în toate
lucrurile, așa cum suntem noi ispitiţi, este absurd.
Ceva trebuie să cedeze. Fie părerea că Hristos a venit pe pământ în
natura umană a lui Adam înainte de cădere trebuie să rămână legată de
corolarul său logic, că El a fost atât de diferit de noi încât noi nu ne putem
aștepta să biruim așa cum El a biruit; fie părerea că Hristos a venit pe pământ
în natura umană a omului căzut trebuie să rămână legată de corolarul său
logic că putem birui, folosind aceleaşi metode pe care El le-a folosit (credinţă,
încredere, dependenţă de Dumnezeu), așa cum El a biruit.
A îmbina aceste două opinii înseamnă a crea o tensiune logică care, mai
devreme sau mai târziu, va deveni insuportabilă.
Conferinţa de la Glacier View nu a rezolvat câtuși de puţin problema.
Atâta timp cât seminariile şi colegiile noastre continuă să înveţe că Hristos a venit pe pământ în natura umană a lui Adam înainte de cădere, vom
continua să vedem un număr tot mai mare de pastori şi membri adventiști
abandonând credinţa istorică a Bisericii Adventiste şi îmbrăţişând doctrina
calvinismului modern, conform căruia nu este posibil, prin niciun mijloc, ca
omul să biruiască.
[1] Heppenstall, The Man Who Is God, pagina 107 și următoarele.
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Trebuie să recunoaştem cinstit că, întrucâtva, calvinismul istoric a fost
diferit de calvinismul modern în învăţătura sa cu privire la acest subiect. În
celebra Confesiune de la Westminster din 1647, o mărturisire de credinţă
considerată pe scară largă ca fiind cea mai cuprinzătoare şi mai valoroasă
dintre confesiunile calviniste timpurii şi din care au fost preluate, de către alte
crezuri, porţiuni considerabile, există o secţiune despre Legea lui Dumnezeu
în care citim:
VII. Niciuna din utilizările Legii mai sus menţionate nu este în
contradicţie cu harul Evangheliei, ci se supune în mod minunat
acestuia; Duhul lui Hristos supunând şi permiţând voinţei
omului să facă nesilit şi cu bucurie ceea ce voia lui Dumnezeu, descoperită în Lege, cere să fie făcut. [2] (Sublinierea îmi
aparţine)
Cu toate acestea, modificări ale acestei opinii au apărut la începutul
anilor de după Reformă şi au constituit motivul multor neînţelegeri între
protestanţi. Arminius din Olanda a fost printre primii adversari proeminenţi
ai teologiei „numai prin îndreptăţire” a calvinismului modificat, de unde
termenul de „teologie arminiană,” care este folosit de către învăţaţi pentru a
descrie şcoala de gândire care s-a opus „teologiei calviniste.”
A discuta corespunzător opiniile diferite ale celor două şcoli teologice
ar necesita o altă carte, cel puţin la fel de voluminoasă ca aceasta, însă poate
că un scurt rezumat ar fi de ajutor.
Școala de gândire calvinistă privește înapoi la Augustin pentru unele dintre principalele sale presupoziţii, şi la Calvin şi Luther din perioada
Reformei. (Trebuie reamintit faptul că Luther a fost la fel de strict devotat
doctrinei predestinării așa cum a fost Calvin, deşi numele lui Calvin este, de
obicei, asociat în timpul nostru cu această doctrină.) Şcoala calvinistă a fost
reprezentată, încă din timpul Reformei (în general vorbind), de către anglicani, reformaţi, prezbiterieni, unele Biserici Congregaţionaliste şi Baptiste.
În zilele noastre, probabil cei mai mulţi dintre acești creştini care se numesc
evanghelici ar prefera să fie consideraţi mai degrabă calviniști în teologia lor,
decât arminieni.
Şcoala arminiană privește înapoi la anabaptiști pentru multe dintre
presupoziţiile sale şi la Erasmus, Zwingli şi Arminius din perioada Reformei.
De atunci încoace, a fost reprezentată de către metodiști, unele Biserici Congregaţionaliste și Baptiste, şi de către Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.
[2] Schaff, Creeds of Christendom, pagina 643. (Reţineţi, totuși, că acest lucru a fost îndată contrazis
de Catehismul scurt.)
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Rezumatul care urmează este inevitabil mult simplificat, de dragul conciziei, şi nu descrie nuanţele diferenţei din cadrul şcolilor de gândire, cum ar fi
diferitele concepte despre predestinare în rândul calviniștilor sau de sfinţire
în rândul arminienilor, dar este o clasificare aproximativă şi generală.

Caracteristicile generale ale
teologiei calviniste:

Caracteristicile generale ale
teologiei arminiene:

1. Predestinarea absolută

1. Predestinarea condiţionată

2. Păcatul originar fiind definit ca
vină și slăbiciune moștenite

2. Păcatul originar fiind definit
numai ca slăbiciune moștenită

3. Omul nu are liber arbitru

3. Omul are liber arbitru

4. Hristos a venit în natura lui
Adam înainte de cădere

4. Hristos a venit în natura omului
decăzut

5. Accentul pus pe Hristos ca
înlocuitor al nostru

5. Accentul pus pe Hristos ca
exemplu și înlocuitor al nostru

6. Omul nu poate înceta a păcătui
prin niciun mijloc

6. Omul poate înceta a păcătui
prin puterea lui Hristos

7. „Numai îndreptăţirea” îl mântuiește pe om. Sfinţirea ca rod al
îndreptăţirii este bună, dar nu
este necesară pentru mântuire.

7. „Numai îndreptăţirea” nu îl
mântuiește pe om. Sfinţirea ca
rod al îndreptăţirii este necesară
pentru mântuire.

8. Sfinţirea instantanee are loc la
venirea lui Hristos.

8. Sfinţirea instantanee nu are loc
niciodată.

Fiecăruia dintre aceste două sisteme teologice trebuie să i se atribuie
consecvenţă logică și intrinsecă, ceea ce înseamnă că propunerile din cadrul
fiecărui sistem sunt logic compatibile cu presupoziţiile de bază ale acelui
sistem. Dar ar fi extrem de dificil să pătrundem în vreunul din cele două
sisteme pentru a scoate o doctrină izolată şi a o integra în celălalt sistem. A
face acest lucru, înseamnă a crea tot felul de probleme de incompatibilitate
logică şi de contradicţie.
Însă aceasta este ceea ce mai mulţi adventiști de ziua a şaptea încearcă
să facă în momentul de faţă.
Atrași de posibilitatea atrăgătoare de a obţine o mai bună acceptare din
partea bisericilor evanghelice sau de conceptul tentant al mântuirii în păcat,
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ei au încercat să scoată propoziţia numărul patru — că Hristos a venit pe
pământ în natura lui Adam înainte de cădere — din sistemul calvinist şi să
o integreze în sistemul adventist de ziua a şaptea (arminian). Rezultatele au
variat de la confuzie la haos.
În spaţiul limitat pe care îl putem acorda aici acestui subiect, să comparăm ultimul punct.

Calvinist – evanghelic
8. Sfinţirea instantanee are loc la
venirea lui Hristos.

Arminian – adventist
8. Sfinţirea instantanee nu are loc
niciodată.

Este evident că metoda prin care ar putea avea loc sfinţirea instantanee
ar trebui să fie manevrare, adică ceva mecanic sau fizic care trece peste
slăbiciunea umană şi voinţa omului. Dacă un om a păcătuit până la un anumit
moment în timp şi dacă la momentul respectiv Dumnezeu îi face ceva care
îl determină pe loc să nu mai păcătuiască niciodată, acest lucru nu poate fi
numit nici îndreptăţire, nici sfinţire. Termenul potrivit ar fi manevrare — o
procedură, să spunem, în care Dumnezeu ia şurubelniţa cerească din lada
Sa cu scule, o introduce în urechea credinciosului şi face o ajustare, zicând:

Gata, dragul meu. Tu nu vei mai păcătui niciodată!
Această „mântuire de tip şurubelniţă” ar putea să nu fie ofensatoare
pentru calvinistul care crede că oricum omul nu are liber arbitru. Astfel
că toate experienţele sale cu privire la mântuire sunt predeterminate de
voinţa lui Dumnezeu, care pur şi simplu nu ţine seama de voinţa omului, şi
ar putea fi clasificate drept manevrări. Însă cum ar putea fi îmbinată această
„mântuire de tip şurubelniţă” cu principiul liberului arbitru al teologiei armi
nian-adventiste? Potrivit lui Ellen White, o astfel de îmbinare de idei este
imposibilă.
Când va veni Hristos, El nu va schimba caracterul nici unei
persoane. – 4M 429
Când va veni, El nu va veni să ne cureţe de păcatele noastre, să îndepărteze defectele din caracterele noastre, sau să
vindece infirmităţile temperamentului şi firii noastre. Dacă,
totuşi, va face această lucrare pentru noi, ea trebuie adusă
la îndeplinire înainte de acel timp. Când va veni Domnul,
cei care sunt sfinţi vor fi sfinţi şi mai departe. Cei care şi-au
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păstrat trupul şi duhul lor în sfinţenie şi cinste vor primi
atunci atingerea finală a nemuririi. Dar cei care sunt nedrepţi,
nesfinţiţi şi murdari vor rămâne aşa pentru totdeauna. Nicio
lucrare nu va fi făcută atunci pentru a îndepărta defectele lor
şi spre a le da caractere sfinte. Curăţitorul nu va sta atunci să
continue procesul Lui de curăţire şi să îndepărteze păcatele
şi stricăciunea lor. Toate acestea trebuie făcute în acest timp
de probă. Acum este timpul să se aducă la îndeplinire această
lucrare pentru noi. – 2M 355 (Sublinierea îi aparţine)
Ellen White identifică în mod consecvent şi clar ideea că Dumnezeu a
dat o Lege de care creaturile Sale nu pot asculta, nici chiar prin harul Său, ca
fiind prima şi cea mai mare minciună spusă de Satana despre Dumnezeu. [1]
Este uimitor şi descurajator să asculţi teologi adventiști de ziua a şaptea, aşa
cum mi s-a întâmplat mie, asigurând adunările adventiste de ziua a şaptea că:
și că

1. Ei cred cu tărie că scrierile lui Ellen White sunt inspirate de Dumnezeu;

2. Ei cred cu tărie că este imposibil ca omul să înceteze a păcătui, chiar şi
prin puterea lui Dumnezeu. (Unul dintre ei merge chiar atât de departe încât
să sugereze că este voia lui Dumnezeu ca poporul Său să continue a păcătui,
ca să poată continua să-l ierte cu îndurare.) [2]
Însă aceasta este starea în care ne aflăm în prezent. Convingerea mea e
că aceasta este fructul natural al copacului care a fost plantat prin publicarea
declaraţiei hristologice incorecte în Questions on Doctrine, în 1957.
Cred cu putere că Ellen White, care a avut, la urma urmei, un simţ moderat al umorului, ar fi putut să examineze toate aceste eforturi ale interpreţilor
ei şi să zică în sinea ei:

Cu prieteni ca aceştia, cine are nevoie de duşmani?

[1] După cum este scris în: PP 69, 77, 88; HLL 24, 29, 117, 309, 761; TV 489; ST 16/01/96; ST 17/03/95;
ST 7/04/93; ST 27/04/93, etc.
[2] Edward Heppenstall, Perfection, o programă folosită la un curs pentru pastori din Conferinţa
Southeastern California, decembrie 1961, pagina 2.
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Secțiunea a șasea
h

Există suficientă vinovăție
pentru toată lumea

XXIII. Cum ar trebui să înţelegem?
Cum putem înţelege ce s-a întâmplat în anii 1950? Elementele experienţei
au fost raportate de atât de mulţi participanţi încât ne putem simţi relativ
siguri în reconstruirea unui rezumat al evenimentelor în felul următor:
1. Donald Grey Barnhouse, editor la Eternity, o revistă pentru pastorii
evanghelici protestanţi, colaborează cu un tânăr învățat, Walter Martin,
care studiază „cultele” americane. Unele dintre constatările lui Martin sunt
tipărite în revista Eternity.
2. Dr. Barnhouse rostește o predică la radio, care este ascultată de către
un pastor adventist de ziua a șaptea, T.E. Unruh. Unruh îi scrie lui Barnhouse
o scrisoare de apreciere.
3. Reamintindu-i-se, prin intermediul scrisorii, de existența adventiștilor
de ziua a șaptea, Barnhouse îi sugerează lui Martin că acest grup ar trebui să
fie următorul subiect al investigațiilor sale.
4. Martin îi abordează pe conducătorii adventiști de ziua a șaptea la nivel
mondial din Washington, D.C. şi solicită cooperarea lor. După o anumită
ezitare, solicitarea este acceptată.
5. O serie extinsă de conversaţii şi comparaţii de opinii între Martin şi
un mic grup de adventiști au dus, în cele din urmă, la concluzia că adventiștii
de ziua a şaptea nu sunt un „cult.”
6. Una dintre influenţele majore care a condus la această concluzie este
asigurarea din partea grupul adventist că Biserica Adventistă de Ziua a
Şaptea, în afară de o minoritate slab informată, a crezut întotdeauna, ca
Martin şi colegii săi evanghelici, că Domnul Isus Hristos a venit pe acest
pământ în natura lui Adam înainte de cădere. Dovezile oferite lui Martin
se bazau pe documentul pe care l-am examinat în Secţiunea a patra şi l-am
găsit a fi extrem de eronat.
Cum s-a putut întâmpla acest lucru?
Să ne impunem cu hotărâre să analizăm, fără eschivare, toate posibilităţile:
1. Atât grupul adventist cât şi Walter Martin erau deopotrivă persoane necinstite care colaborau în mod deliberat la amăgirea lumii.
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Acest lucru ar fi contrar a tot ceea ce știm despre ei. Activitatea lui Walter
Martin nu ar oferi sprijin nici unei astfel de acuzaţii. Iar aceia dintre noi care
sunt familiarizaţi cu devotamentul de lungă durată al adventistului faţă de
cauza lui Hristos, găsesc această concluzie absolut inacceptabilă. Am putea
sublinia în această privință (deşi unii, învinovățind coluziunea, ar putea
respinge această dovadă) că, până în ziua de azi Martin a rămas convins de
sinceritatea şi integritatea adventiștilor, aşa cum ei au rămas convinşi de ale lui.
2. Ori adventiștii au fost nesinceri, iar Martin a fost sincer; ori
Martin a fost nesincer, iar adventiștii au fost sinceri.
Aici trebuie să recunoaştem că păşim pe un teren minat. Resentimentele
care mocnesc din ultimele decenii sunt susceptibile de a izbucni în noi explozii,
întrucât persoane din ambele părţi rezolvă problema potrivit cu concepţiile
lor anterioare şi/sau greşite.
Suntem obligaţi să recunoaştem că atât comunitatea adventistă de ziua
a şaptea, cât şi comunitatea protestantă evanghelică, s-au privit mult timp
cu mare neîncredere şi ar putea fi în siguranţă să descriem acest lucru ca pe
o subestimare remarcabilă a acestei lucrări. Putem, fără ezitare, să privim în
față dovezile? Mulți protestanți evanghelici i-au considerat mult timp nesinceri
pe adventiștii de ziua a șaptea, din motive pe care îi voi lăsa să le furnizeze
(negarantând corectitudinea lor). Şi din partea lor, mulţi adventiști de ziua a
şaptea i-au privit mult timp pe protestanții evanghelici drept nesinceri, din
motive pe care pot să le furnizez. Am un sertar plin de lucrări, broșuri şi cărţi
care au fost scrise şi distribuite de către evanghelici despre adventiști, care
sunt literalmente pline cu relatări false și grosolane ale faptelor, neexceptând
afirmaţia înfiorător de falsă că noi, adventiștii de ziua a şaptea, credem că
Satana este Mântuitorul nostru.
Este îndoielnic faptul că va fi posibilă o cercetare logică cu privire la
natura problemei din faţa noastră, dacă vom permite ca aceste neînţelegeri
şi prejudecăţi învechite să fie reînviate. Şi nu trebuie să recunoaștem că
întrebările cu privire la sinceritatea şi integritatea inimilor omenești sunt în
mare măsură dincolo de judecata omenească? Și nu ar fi mai bine dacă ne-am
preocupa de lucrarea mâinilor omenești şi am lăsa judecata inimilor omenești
Domnului? Am putea lua în considerare în acest moment sfatul scriitorului
adventist, F.D. Nichol, care ne-a cerut să ne reamintim că oamenii pot susține
cu sinceritate declarații absurde; şi sfatul lui Ellen White, care ne-a îndemnat
ca întotdeauna să admitem că cei care nu sunt de acord cu noi sunt sinceri în
convingerile lor. A treia posibilitate ar fi aceasta:
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3. Membrii grupului adventist nu au fost atât de bine informaţi
despre istoria bisericii lor, pe cât ar fi trebuit să fie, iar Walter Martin
nu a fost atât de atent la examinarea surselor primare, pe cât ar fi
trebuit să fie.
Aceasta pare a fi cea mai acceptabilă şi mai solidă explicaţie a ceea ce s-a
întâmplat. Pe măsură ce analizăm rolul jucat de grupul adventist, descoperim
că termenul plural nu este deloc adecvat.
Devine din ce în ce mai clar că clasificarea probelor a fost realizată
de o singură persoană, dr. L.E. Froom, și că ceilalți pur și simplu au făcut
cunoscute concluziile sale lui Martin și întregii lumi. Explicaţia lor ar putea
fi aceea că, din cauza responsabilităţilor grele pe care le purtau, nu au avut
timp pentru activităţi ample de cercetare. În orice caz, lipseau în mod evident
verificări eficiente şi reverificări privind descoperirea, selectarea şi clasificarea
informațiilor.
Este la fel de evident că dr. Froom nu a devenit tot atât de expert în teologia istorică a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, precum în teologia istorică
europeană. Și apoi, el putea să aducă drept argument faptul că cercetarea
masivă pe care o făcea în teologia istorică europeană, care a dus la lucrările
sale monumentale, The Prophetic Faith Of Our Fathers și The Conditionalist
Faith Of Our Fathers, i-a lăsat timp prea puțin timp pentru o examinare
detaliată a însemnărilor istorice adventiste de ziua a șaptea.
Astfel, câteva elemente care au ieșit la lumină au fost rapid redactate într-o declaraţie care nu reflectă o conştientizare a totalității dovezilor existente.
Cât despre dr. Martin, nu pare că acesta a făcut o examinare personală
suficient de atentă a surselor primare relevante, sau că atitudinea critică
corespunzătoare, pe care un învățat atent trebuie să şi-o asume faţă de toate
clasificările probelor, a funcţionat în acest caz. Ne amintim că declaraţia
prezentată de Froom şi de tovarăşii săi a fost în întregime de natură istorică
şi a fost compusă în întregime din interpretări ale declaraţiilor lui Ellen
White. S-ar părea că, dacă dr. Martin ar fi examinat în mod sistematic aceste
declarații în contextul lor original, cu siguranţă ar fi avut îndoieli cu privire
la neregularităţile procedurale. Iar dacă ar fi analizat în profunzime toate
declaraţiile despre natura umană a lui Isus pe care Ellen White le publicase în
cărţi şi articole din reviste, el nu ar fi putut să evite concluzia că ea a crezut,
cu mare convingere, că Isus Hristos a venit pe acest pământ în natura umană
a omului căzut, şi categoric nu în natura lui Adam înainte de cădere.
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În elaborarea acestei concluzii, nu trebuie să criticăm motivele nimănui.
Dacă adventiștii au fost motivaţi de dorinţa de a îmbunătăţi relaţiile dintre
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea şi alte biserici, nu i-am putea învinovăţi pentru aceasta. Şi dacă Walter Martin a fost motivat de dorinţa de a
îndrepta Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea către poziţii teologice pe care
el le considera a fi corecte, nu l-am putea învinovăţi pentru acest lucru. Dar,
bineînțeles, nu este nici absurd, nici necreştinesc să insistăm ca acuratețea
istorică să nu fie compromisă în niciun fel în căutarea acestor obiective. În
opinia mea, atât adventiștii, cât şi Walter Martin ar fi trebuit să fie mai atenţi
în ceea ce privește acurateţea istorică.
Acest lucru ne lasă cu întrebarea: Cum au ajuns concluziile eronate ale
acestui mic grup să fie acceptate de către adventiști?
S-ar părea că răspunsul poate fi dat într-un singur cuvânt: autoritate.
Au existat mai multe forțe care au acționat în această situaţie.
Atitudinile împotriva autorității și instituției din anii 1960 nu apăruseră
încă în viaţa americană în anii 1950. Respectul pentru autoritate în toate
domeniile a fost mult mai comun decât acum.
Majoritatea pastorilor adventiști de ziua a şaptea la acel moment nu erau
instruiți într-un seminar sau o școală postuniversitară, ci plecau în misiune
imediat după absolvirea colegiului, cu specializare în religie.
Materialele sursă necesare pentru o analiză istorică a opiniilor hristologice ale Bisericii Adventiste şi ale lui Ellen White erau disponibile numai la
sediul central al bisericii din Washington, D.C. Acestea nu fuseseră distribuite
în bibliotecile din întreaga lume (prin microfilm), așa cum sunt acum.
Cei care au avut întrebări, întrucât unii aveau, s-au trezit privind pe cele
două țevi ale puștii autorității. Cu ce drept ar îndrăzni ei să nu fie de acord
cu învățații de frunte ai bisericii lor? Şi cu ce drept ar îndrăzni ei să nu fie de
acord cu dr. Walter Martin, ale cărui calificări academice au fost prezentate
ca fiind impecabile?
Deci, atunci când cartea Questions on Doctrine a fost publicată de către
o editură adventistă de ziua a șaptea în 1957, susţinută de un program de
publicitate foarte puternic în revistele adventiste, prezumtiv aprobată de
către mulţi lideri de opinie adventiști de ziua a şaptea şi purtând ştampila
de aprobare a conducătorilor Conferinţei Generale, ce pastor sau profesor
adventist ar îndrăzni să ridice obiecţii?
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(Au existat foarte puţine persoane bine informate cu privire la acest
subiect, inclusiv un învățat adventist competent, pe nume M.L. Andreasen,
care au ridicat obiecţii. Ei au fost tratați cu fermitate, dacă nu chiar cu cruzime, ca fiind persoane care produc probleme și care au încălcat principiile de
ordine ale bisericii. Alţii, fără îndoială, au considerat experienţa lor o lecţie
instructivă.) Iar când cartea doctorului Martin, The Truth About Seventh-day
Adventists, a fost publicată de editura Zondervan (1960) şi susţinută de
recomandările sale academice impresionante, cine și-ar fi imaginat că un
astfel de document teribil de incorect, ca cel pe care l-am examinat, ar fi
putut supravieţuit verificării sale profesionale?
Dr. Martin însuşi relatează că, atunci când editorii de la editura Zondervan și-au exprimat îndoielile cu privire la manuscrisul său, el le-a calmat
temerile prin afirmarea autorităţii sale academice, mai degrabă decât prin
prezentarea probelor. [1] Privind acum asupra acestei situații, ar părea că ar
fi fost mai bine pentru biserică şi pentru lume dacă editorii de la Zondervan
ar fi insistat cu încăpăţânare să examineze probele.

[1] Adventist Currents, iulie 1983, pagina 19.

XXIV. Ce ar trebui să facem acum?
Deci, pare să fie suficientă vină pentru toată lumea. Ce ar trebui să
spunem acum lumii?
Este îndoielnic faptul că liderii adventiști de ziua a șaptea la nivel mondial
pot trata corespunzător o problemă de această magnitudine, făcând declarația academică tradițională că suntem „incomodați” de concluziile la care a
ajuns dr. Froom. Seriozitatea şi amploarea neînţelegerii care a fost creată ar
părea să necesite un anunţ potrivit căruia, deși recunoaştem că dr. Froom
şi tovarăşii săi au stabilit în faţa lumii o declaraţie pe care ei o considerau
a fi corectă, totuși investigația şi cercetarea continue au arătat că nu pot fi
susținute concluziile.
Ce ar trebui să spună dr. Martin lumii? Nu vom îndrăzni să vorbim în
numele lui, dar se pare că un fel de declaraţie rectificativă este recomandată.
Va continua apoi să-i numească din nou pe adventiștii de ziua a şaptea drept
un „cult”? Această întrebare trebuie rezolvată în conştiinţa sa. Din partea
mea, trebuie să mărturisesc că puterea mea de înţelegere nu este egală cu
provocarea de a înţelege gândirea unui teolog care ar citi următoarele versete
biblice şi apoi ar acuza membrii unui grup creştin, care doresc să le accepte
aşa cum sunt scrise, fără rectificare, drept un cult. (Sublinierea din toate
citatele îmi aparține.)
Despre Fiul său Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost
născut conform cărnii din sămânța lui David. – Romani 1:3
[…] Dumnezeu, trimițând pe propriul Său Fiu în asemănarea
cărnii păcătoase […] – Romani 8:3
Fiindcă deopotrivă cel ce sfințește și cei sfințiți, sunt toți
dintr-unul; din care cauză, nu Se rușinează să îi numească
frați. – Evrei 2:11
Fiindcă, după cum copiii sunt părtași cărnii și sângelui, în
același fel și El S-a împărtășit din aceleași […] – Versetul 14
[…] a luat asupra Lui sămânța lui Avraam. – Versetul 16
De aceea în toate I Se cuvenea a fi făcut asemenea fraților Săi
[…] – Versetul 17
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Fiindcă nu avem un Mare Preot care nu poate să simtă compasiune pentru neputințele noastre, ci în toate a fost ispitit
asemenea nouă […] – Evrei 4:15
[…] a fost făcut în asemănarea oamenilor. – Filipeni 2:7
Cei care se întreabă dacă exprimarea lui Pavel din Romani 8:3, în asemănarea cărnii păcătoase, ar putea însemna doar o asemănare aparentă şi
nu o asemănare reală, ar trebui să cântărească cu atenţie rezultatele aplicării
consecvente a principiului interpretativ la Filipeni 2:7. Biserica s-a confruntat
cu această întrebare în controversele hristologice din secolelor timpurii ale
erei creştine şi, în final, a respins cu fermitate ideea de asemănare aparentă,
dar nu reală, ca fiind o hristologie defectuoasă, rezultând dintr-o înţelegere
greşită a cuvântului „asemănarea” a lui Pavel şi nefiind compatibilă cu adevărata credinţă creştină. Ar trebui să acceptăm cu recunoştinţă principiul
lor interpretativ, că cuvântul grecesc homoioma al lui Pavel înseamnă o
asemănare reală şi nu doar una aparentă, aşa cum vedem în Filipeni 2:7, și
apoi să respingem acelaşi principiu când privim în Romani 8:3?
Concluzia că aceste versete pot fi înţelese în mod corespunzător ca însemnând că Hristos a venit pe pământ în natura omului căzut, mai degrabă
decât în natura lui Adam înainte de cădere, nu mi se pare a fi o concluzie
absurdă, cu atât mai puţin una cultică. Dar trebuie să trăiesc cu conştiinţa
mea şi să-i las pe alţii să trăiască cu a lor.
Şi ce ar trebui să spună lumii actuala generaţie de adventiști de ziua
a şaptea? Am putea evita responsabilitatea directă și primară, subliniind
faptul că nu am luat parte la discuţiile şi concluziile iniţiale. Dar care este
responsabilitatea noastră acum?
Cu riscul de a-i ofensa pe cititorii neadventiști ai acestei lucrări, aş dori
să vă prezint o ilustraţie care cred că va fi plină de înțeles pentru cititorii
mei adventiști. Când noi, adventiștii, discutăm despre înţelegerea noastră
cu privire la Sabat cu neadventiștii, una dintre întrebările care va fi foarte
probabil adresată este următoarea:

Cum rămâne cu bunicul meu (sau bunica, tatăl, mama, etc.)? El (ea) a fost
un (o) creștin(ă) sincer(ă), dar nu a păzit Sabatul. Cum rămâne cu el (ea)?
De nenumărate ori am răspuns la întrebare cu o ilustrație care este foarte
veche, dar încă eficientă. Sună cam aşa:
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Să presupunem că bunicul tău avea un magazin de ţară şi că pe tejghea
avea un semn pentru măsurarea metrilor de stofă. El a vândut mulţi metri în
conformitate cu această măsură timp de douăzeci de ani. Apoi tu moştenești
magazinul şi vinzi metri de stofă, în acelaşi fel, timp de încă zece ani. Dar,
într-o zi, o clientă se întoarce la magazin şi se plânge că metrul de stofă pe
care l-a cumpărat de la tine era de numai 98 de cm lungime, nu de 100.
Eşti indignat. Precizezi, cu patos, că bunicul tău a vândut mulți metri în
conformitate cu acest semn timp de douăzeci de ani, iar tu timp de zece ani,
și că nimeni nu a făcut vreodată o astfel de plângere până acum. Clienta ta
răspunde că nu contestă integritatea morală a bunicului tău sau a ta, dar ar
aprecia dacă ai verifica măsura de pe tejghea.
Dintr-o altă parte a magazinului procuri o riglă, o pui pe tejghea şi ai
un şoc. E adevărat. Măsura de „un metru” este de numai 98 cm lungime!
Tâmplarul care a montat tejgheaua pare să fi făcut o greşeală. Aşa că acum
întrebăm:

Bunicul tău a fost vinovat? Nu. N-a ştiut.
Ai fost tu vinovat? Nu. N-ai ştiut.
Dar acum, care este responsabilitatea ta? Cât de mulți metri de 98 cm poți
vinde fără a fi vinovat?
Răspunsul evident vine întotdeauna rapid. Niciunul. Nici un singur
metru.
După cum văd eu, responsabilităţile actualei comunităţi academice
adventiste de ziua a şaptea sunt următoarele:
1. Verificarea constatărilor prezentei lucrări. Concluziile unei persoane
nu ar trebui să fie acceptate din oficiu, chiar dacă acestea sunt concluziile
mele, ca nu cumva să riscăm să repetăm aceeaşi experienţă regretabilă cu
care ne confruntăm acum. Pentru a facilita acest lucru, am fost atent să includ
numărul coloanelor din revistă în documentaţia mea. Consider că procesul
de verificare poate fi realizat într-un timp relativ scurt.
2. Atunci când aceste constatări au fost verificate, o declaraţie rectificativă corespunzătoare ar trebui să fie prezentată lumii.
3. Un proces extins de reeducare în cadrul Bisericii Adventiste ar trebui
întreprins fără întârziere. Dimensiunile acestei probleme sunt indicate de
faptul că declaraţia eronată a fost inițial pregătită şi publicată de profesori de
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seminar, şi că ei şi succesorii lor au prezentat-o studenţilor care acum predau
în colegiile adventiste de ziua a şaptea şi predică în Bisericile Adventiste
de Ziua a Şaptea. În acest mod, confuzia a fost amplificată. Totuşi, cred că
o rectificare adecvată ar putea fi făcută într-un timp relativ scurt. A fost
nevoie de aproape treizeci de ani pentru ca situaţia să atingă actualul grad
de tensiune. Mă îndoiesc că ar fi nevoie de mai mult de un an sau doi pentru
a îndrepta problema. Membrii bisericii noastre, vorbind la modul general, nu
au fost implicați în această neînţelegere în măsura în care au fost seminariile
şi colegiile noastre.
Însă va fi necesar să ne adresăm o întrebare copleșitoare: Suntem în
stare să recunoaștem că s-a făcut o greşeală? Natura umană se ferește de o
astfel de responsabilitate.
Să ne gândim, în timp ce luptăm cu această întrebare, la exemplul unora
dintre conducătorii evrei din vremea lui Hristos. Conform analizei lui Ellen
White, la început, ei au respins povestea păstorilor despre naşterea lui Isus
din convingere, crezând că acest lucru nu ar putea fi adevărat. Dar evenimentele ulterioare i-au convins că trebuie să fie adevărat. Cu toate acestea,
mai degrabă decât să se umilească admițând faptul că au greșit, au ales să-L
răstignească pe Hristos. Atât de departe pot merge fiinţele umane pentru
a-și proteja reputaţia.

Suntem în stare să admitem o greșeală?
Mai gândeşte-te, frate învățat, frate profesor, frate pastor.
Gândeşte-te bine.

Notă specială pentru membrii bisericii
Dacă voi, care sunteţi membri ai Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea,
sunteţi convinşi, ca şi mine, că situaţia din faţa noastră trebuie corectată,
vă rog să vă gândiți împreună cu mine la maniera în care corectarea poate
fi realizată.
Ne putem aştepta ca administratorii noştri să preia inițiativa? Nu chiar.
Ei sunt ca un călăreț care intră în arena circului, stând cu câte un picior pe
spatele a doi cai diferiți. Fireşte, preocuparea lor principală este ca cei doi
caii să rămână unul lângă celălalt. Ar fi foarte dificil pentru ei să iniţieze o
acţiune pe care ar vedea-o ca un potenţial pericol pentru unitatea bisericii.
Pastorii bisericii noastre? Ei se află între ciocan și nicovală. Chiar dacă
s-ar putea să fie convinși de dovezi că este necesar să se facă o corectare, ei
ştiu, de asemenea, că, dacă încearcă să iniţieze o schimbare fără sprijinul
administrației, vor fi stigmatizați drept „controversați” şi „dezbinători,” iar
acest lucru poate însemna sinucidere profesională.
Profesorii noştri? Dintre toţi lucrătorii bisericii noastre, ei sunt cei mai
profund implicați în această problemă. Eroarea le-a fost transmisă prin canale
academice, aparent cu ştampila aprobării denominaționale. Ei au transmis-o
studenților lor. Administratorii şi pastorii ar putea să stea deoparte de această
problemă, dar profesorii nu pot. Studenţii lor pun întrebări la care trebuie să
răspundă, şi astfel ei au făcut publice şi au scris declaraţii în apărarea cărții
Questions on Doctrine. Ar fi foarte jenant pentru ei să se retragă acum din
aceste poziţii.
Cine a mai rămas?
Voi.
Voi aveți libertate de acţiune. Nu sunteţi îngrădiți de restricţiile organizaţionale care limitează libertatea lucrătorilor bisericii noastre. Speranţa mea
este în voi. Organizaţia noastră este una democratică şi ar trebui să încercăm
cu toții să acționăm împreună.
În timp ce scriu aceste cuvinte (martie 1986), oamenii din Filipine tocmai
au oferit lumii un exemplu impresionant cu privire la ceea ce poate fi realizat
de o opinie publică stârnită. Nu mă înţelegeți greşit. Eu nu insinuez ca cineva
să iasă în stradă sau să facă propagandă pentru o schimbare în conducere.
Aceste metode sunt pentru lume, nu pentru biserică. Iar schimbarea condu-
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cătorilor în acest moment nu ar realiza prea mult. Puţini administratori, dacă
există vreunul, ar fi dispuşi să meargă înaintea poporului lor cu o problemă
de acest gen.
Atunci, ce putem face?
Educați, educați, educați. (5M 590). Dovezile sunt clare. Argumentele
nu sunt necesare. Nici un învățat nu ar îndrăzni să apere neregularităţile
procedurale din declaraţia despre natura umană a lui Isus din Questions on
Doctrine, iar însemnările istoriei nu pot fi tăgăduite. Problema noastră este
pur şi simplu faptul că nu am știut aceste lucruri. Ne-am concentrat atenţia
asupra gândirii lui Calvin şi a lui Luther şi am neglijat propria noastră istorie
teologică.
Şi te rog, fratele meu, nu suspecta faptul că problema din faţa noastră
este o lipsă de integritate sau de sinceritate. În primăvara anului 1985, un
pastor adventist din Australia a vorbit în capela seminarului din Filipine, unde
predam. Un student l-a întrebat ce învață pastorii adventiști din Australia
despre natura lui Hristos. În timp ce îi ascultam răspunsul, mi-am dat seama
că, dacă mi-ar fi fost adresată mie aceeaşi întrebare acum zece ani, aș fi dat
exact acelaşi răspuns pe care acest pastor l-a dat. De fapt, el a spus:
Dacă vrei să ştiţi ce învățăm despre natura lui Hristos, studiază
Questions on Doctrine.
Acum zece ani aş fi dat exact acelaşi răspuns.
Lucrul pe care încerc să îl stabilesc este următorul: în măsura în care
sunt capabil să judec, nu eram mai puţin serios şi sincer acum zece ani decât
sunt astăzi. Problema mea nu a fost lipsa de sinceritate, ci lipsa de informaţii.
Nu mi s-a dat nicio ocazie să examinez probele. Cred că acelaşi lucru este
valabil şi pentru majoritatea colegilor mei lucrători din Biserica Adventistă.
Să nu suspectăm, cu atât mai puţin să acuzăm, pe cineva de fățărnicie. După
ce am încheiat patruzeci de ani de slujire în cadrul Bisericii Adventiste, voi
declara, aici, cu convingere că eu îi consider pe „lucrătorii” Bisericii Adventiste
de Ziua a Șaptea ca fiind printre cele mai sincere și mai devotate persoane
care se găsesc pe fața pământului în ziua de azi. Am socotit un privilegiu să
trăiesc şi să lucrez printre ei.
Deci, să educăm, să educăm, să educăm. Lăsați dovezile să vorbească
singure. Încercați să evitați disputele. După ce ați terminat de citit această
carte, dați-o și altcuiva să o citească. Oferiți-o pastorului vostru şi lăsați-l să
ştie câţi dintre frații voștri, membri ai bisericii, sunt la fel de îngrijoraţi ca voi
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despre curăția credinţei noastre. Lăsați dovezile să acționeze asemenea unui
aluat dospit în biserica noastră din întreaga lume. Când suficienți oameni
au văzut dovezile, putem fi siguri că se va face ceea ce trebuie. Nu trebuie să
avem nicio îndoială în această privinţă.
Sunt optimist în legătură cu acest lucru. Cred că biserica noastră îşi va
corecta cursul şi va continua să-şi îndeplinească destinul rânduit de Dumnezeu. Am avut cutezanţa de a prezice că vor fi cel puţin o sută de milioane
de adventiști de ziua a șaptea care Îl vor aştepta pe Domnul nostru, atunci
când va reveni. Dar aceasta este un alt subiect.
CURAJ ÎN DOMNUL!

Secțiunea a șaptea
h

Epilog

A fost o voce printre noi
Am văzut că a existat, odată, o relaţie aproape simbiotică între scrierile
lui Ellen White şi scrierile conducătorilor bisericii noastre, care a dăinuit
în cea mai mare parte a istoriei bisericii noastre. Ceea ce a scris ea, ei au
crezut. Ei au asimilat informația, și-au însușit-o şi au exprimat-o din nou
în propriile lor scrieri. Ei erau convinși de faptul că era o voce printre ei
care era mai mult decât umană. Aceasta a transmis mesajele trimise lor de
către Dumnezeul Cel viu și iubitor, în mila Sa infinită. S-au bucurat că vocea
era printre ei. Ei au relatat cu bucurie încercările bisericii prin care vocea
i-a condus în siguranţă. Ei s-au considerat cei mai privilegiați dintre toate
grupurile religioase, deoarece vocea era printre ei.
Ei nu au înţeles greşit avertizările cu privire la folosirea darurilor spirituale. Ei au recunoscut că sfaturile din Spiritul Profetic ar fi lipsite de sens
pentru cei care nu au înţeles doctrina biblică a darurilor spirituale, dar au
folosit nestingherit sfaturile ca un ajutor pentru a-şi înţelege propria teologie.
Deoarece termin pregătirea pentru publicare a acestui manuscris, tocmai m-am întors în Statele Unite după o perioadă de slujire în străinătate,
şi am fost privilegiat să văd o casetă video a unei discuţii anterioare dintre
dr. Walter Martin şi dr. William Johnson în cadrul emisiunii lui Ankerberg.
Am rămas cu două impresii distincte: în primul rând, am fost forțat să îmi
reamintesc de principiul că dezbaterile sunt câştigate prin șiretlicuri, nu prin
dovezi. Sper ca mai târziu să găsesc timp pentru a scrie mai multe despre
acest subiect. În al doilea rând, am fost foarte întristat de spectacolul unui
teolog care făcea atâta caz din întrebarea:

Crezi că Ellen White e infailibilă?
şi care cerea în mod repetat un răspuns.
Este posibil să existe un teolog oriunde în lume care să nu ştie că termenul
infailibil poate fi aplicat în mod corespunzător numai lui Dumnezeu? Nici o
fiinţă umană care a trăit vreodată pe acest pământ nu a fost infailibilă. Nici
o fiinţă umană nu va fi vreodată infailibilă. Dacă vreun mesager inspirat din
perioada Vechiului sau a Noului Testament era înfruntat cu întrebarea: „Eşti
infailibil?”, ei puteau să răspundă doar: „Nu.” Iar a ne baza acceptarea sau
respingerea mesajelor lor pe răspunsul lor la această întrebare ar însemna
să stabilim un nou nivel de absurditate.
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Întrebarea importantă şi relevantă este dacă profeţii Bibliei şi/sau Ellen
White au spus adevărul atunci când au afirmat că Dumnezeu le-a dat informaţii pe care să le împărtăşească cu noi ceilalți. Eu cred că există suficiente
dovezi pentru a demonstra că atât profeţii Bibliei, cât şi Ellen White au spus
adevărul. Lăsați-i pe ceilalți, dacă doresc, să se confrunte cu întrebarea: „Ești
infailibil?” Aş prefera să nu fiu implicat în asemenea absurdități.
Când eram un băiat în creştere, uneori tatăl meu îmi trimitea mesaje prin
sora mea mai mare. În câteva ocazii am reacționat oarecum cu indiferență,
adresându-i sorei mele întrebarea provocatoare: „Ești tu șefa?”
Ea s-a uitat la mine cu atenţie şi a spus: „Vom vedea asta.”
În acest fel am învăţat anumite lucruri: (1) tatăl meu nu a fost încântat de
sugestia că, dacă ar avea să-mi spună ceva, ar trebui să-mi transmită mesajul
în mod personal. Se pare că a simțit că era în limitele prerogativelor sale să
folosească un mesager, dacă el a ales să facă acest lucru. (2) Tatăl meu a fost
chiar mai puţin înțelegător cu întrebarea mea provocatoare față de mesager:
„Ești tu șefa?” El avea o vorbă pentru asta. Spunea că doar unul care „face pe
deșteptul” ridică astfel de probleme. El a descurajat cu tărie adresarea unor
astfel de întrebări.
Am considerat că ar fi prudent să-i ascult sfatul.
De asemenea, consider că este prudent să ţin cont de ceea ce Dumnezeu
alege să-mi spună printr-un mesager ales. Nu voi pune la îndoială dreptul Său
de a folosi un mesager şi nici nu voi încerca să-L limitez în ceea ce privește
subiectului mesajelor. Acestea sunt prerogativele Lui, nu ale mele. Şi cu siguranţă nu voi înfrunta mesagerul cu întrebarea celui care „face pe deșteptul”
și cu totul nepotrivită: „Ești infailibil?”
Există întrebări valide care să fie adresate mesagerilor. Este potrivit să ne
aşteptăm ca toți mesagerii care transmit mesaje importante să aibă acreditări,
prin care sunt „certificați” pentru noi ca mesageri ai lui Dumnezeu. Acestea
ar include: (1) lipsa de contradicţie cu alte mesaje ale mesagerilor certificați
anterior; (2) curăția etică şi morală; (3) dovezi ale influenţelor supranaturale;
(4) consecvența; (5) acurateţea previziunii, etc.
Lista ar putea fi extinsă, dar a devenit deja destul de restrictivă. Dintre
mesagerii autoproclamați ai epocii noastre, dacă există, puțini ar putea îndeplini chiar şi aceste calificări.
Ellen White a putut şi a făcut acest lucru. Primii adventiști au fost
preocupați mai întâi de acreditarea ei, de certificarea ei ca mesager al lui
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Dumnezeu. Când au fost convinși că era un mesager autentic, au acceptat cu
recunoştinţă informaţiile pe care li le transmitea, văzând-o ca o lumină din
lumea mai bună.
Ei nu au încercat, aşa cum ar face unii astăzi, să traseze o linie între
chestiuni de credinţă şi chestiuni de procedură. Nici nu au îndrăznit să-I
spună lui Dumnezeu care ar putea fi subiectele despre care să le trimită
informaţii şi despre care să nu le trimită. L-au lăsat pe El să decidă acest lucru.
Nici nu au născocit doctrine neplauzibile cu privire la gradele de inspiraţie sau de inspiraţie parţială care sfidează toate încercările de definire.
Cum am putea citi un mesaj parţial inspirat? Ar trebui să privim paragrafele
alternative ca fiind inspirate şi neinspirate? Sau propozițiile alternative, sau
cuvintele alternative? Sunt toate cuvintele numerotate cu numere impare
dintr-o frază cumva inspirate şi toate cuvintele numerotate cu numere pare
neinspirate? Sau vice versa? Ar trebui să împărţim fiecare cuvânt cu o linie
orizontală şi să privim partea de sus ca fiind inspirată şi partea de jos ca fiind
neinspirată? Sau sunt acele părți ale mesajul care se potrivesc cu gândirea
mea inspirate, iar celelalte părți neinspirate?
Nu am întâlnit încă o persoană care să fie în stare să formuleze o definiție
rațională a inspiraţiei parţiale. Voi ați întâlnit?
Ellen White a dispreţuit, pe bună dreptate, toate aceste eforturi inutile.
„Lucrarea aceasta ori este de la Dumnezeu, ori nu este,” a spus ea. „Mărturiile sunt ori ale Duhului lui Dumnezeu, ori ale diavolului.” (4M 230)
Prin urmare, ea a exclus cu fermitate posibilitatea ca acestea să fie produsul
propriei sale minți.
Pot să înţeleg faptul că diferite persoane inspirate pot primi misiuni
diferite. Isaia nu a fost trimis la Ninive. Lui Ieremia nu i s-a încredințat sarcina
de a construi o arcă. Lui Ellen White, precum și profeţiilor Gad şi Ido şi fiicelor
evanghelistului Filip, (şi altora) nu li s-a încredințat sarcina de a adăuga părți
la Biblie. Dar fiecare a avut propria misiune, şi în împlinirea acestei misiuni,
fiecare s-a împărtășit în mod egal din darul inspiraţiei. Acest lucru pot să-l
înţeleg. Inspiraţia parţială nu pot nici să o definesc, nici să o înţeleg.
Primii adventiști au acceptat instrucțiunile pe care Dumnezeu le-a trimis
prin intermediul mesagerul ales si au beneficiat enorm prin folosirea acestora.
Deci, și noi putem beneficia la fel. Probabil nu este doar o coincidenţă faptul
că zonele lumii în care biserica noastră este cea mai slabă astăzi sunt, de asemenea, zonele în care mesajele lui Ellen White sunt cel mai puţin respectate.
Primii adventiștii au tratat scrierile lui Ellen White cu mult respect.
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Dar în vremurile noastre cerințele continue pentru studii superioare au
adus schimbări. S-a apelat din ce în ce mai mult la gândirea teologică și din
ce în ce mai puţin la sfaturile inspirate ale mesagerului ales al lui Dumnezeu
pentru biserica rămăşiţei. Nu este neobişnuit astăzi, în sălile instituţiilor
noastre de învăţământ superior, să auzim următorul protest:
Ellen White nu a fost un teolog!
Valabilitatea acestei declaraţii ar depinde, probabil, de definiţia cuvântului teolog.
Spunem că ea nu a fost un teolog, deoarece nu a urmat cursurile niciunui
seminar teologic?
Nici Isus Hristos, nici apostolii sau profeţii nu au făcut acest lucru.
Pentru că nu a obținut nicio diplomă în teologie?
Nici Isus Hristos, nici apostolii sau profeţii nu au avut așa ceva.
Pentru că nu a discutat despre religie în termeni erudiți, abstracți sau
filozofici?
Nici Isus Hristos, nici apostolii [1] sau profeţii nu au discutat în acest fel.
Pentru că nu a fost acceptată ca fiind unul dintre teologii din vremea ei?
Nici Isus Hristos, nici apostolii sau profeţii nu au fost acceptați.
Câți, am putea presupune, dintre cei care au scris Scripturile ar fi admişi
de către teologii din timpurile moderne ca membri ai fraternității lor selecte?
Moise, Isaia, şi Pavel? Probabil. Daniel, Ioan? Posibil. Cu siguranţă nu
Marcu. Probabil nu Matei sau Luca. Petru? Ei bine — poate da, poate nu.
Amos, Osea, Ioel? Cred că glumiți.
Dar ei au spus adevărul despre Dumnezeu. La fel şi Ellen White. Înţelegerea ei cu privire la voinţa şi scopul lui Dumnezeu pentru poporul Său a
fost neasemuită. Ea avea cunoştinţe profunde despre Scriptură.
În ceea ce mă priveşte, eu cred că Ellen White este cel mai bun teolog
pe care lumea l-a avut după apostolul Pavel, pentru simplul motiv că ea este
primul teolog inspirat pe care lumea l-a avut după apostolul Pavel. Calvin,
Luther, Wesley, etc., au adus marile lor contribuţii, dar şi greşeli la fel de
mari. Ea, cumva, a evitat erorile lor şi a dat mărturie numai pentru puritatea
adevărului.
[1] Primii doisprezece apostoli. Îl exclud pe apostolul Pavel, care a fost educat la un nivel foarte înalt.
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Un punct slab al compilaţiilor, cum ar fi aceasta, este faptul că sunt
concise. Studentul care își va lua timp să examineze citatele prezentate aici, în
contextul lor, va descoperi că acestea sunt susținute de sensul vast și profund
al Scripturii. Opiniile hristologice ale lui Ellen White nu erau din afara Bibliei.
Ele erau categoric înrădăcinate şi fundamentate în Scriptură.
Ea însăşi a fost avertizată, şi ne-a avertizat și pe noi, că
Chiar ultima amăgire a lui Satana va fi aceea de a face fără
efect influenţa mărturiei Duhului lui Dumnezeu. — 1SA, p. 48
Invit studentul să compare cu declaraţia de mai sus folosirea scrierilor
ei de către cei care promovează printre noi doctrinele calviniste şi să tragă
propriile concluzii.
A fost o voce printre noi, iar această voce încă mai poate fi auzită, chiar
dacă nu la fel de clar cum suna odată. Dacă vrem să o ascultăm, această voce
blândă şi persistentă încă ne mai poate conduce afară din pustia confuziei în
care ne aflăm în prezent.
Natura lui Dumnezeu, a cărui Lege a fost încălcată, și natura
lui Adam, călcătorul de Lege, se întâlnesc în Isus, Fiul lui
Dumnezeu și Fiul omului. — Ms. 141, 1901

Secțiunea a opta
h

Anexe

Anexa A
Textul propriu-zis al scrisorii Baker
Studentul care a examinat materialele prezentate în această lucrare, până
aici, a luat cunoștință despre efectul surprinzător asupra istoriei Bisericii
Adventiste de Ziua a Şaptea al unei singure scrisori scrise în 1895 de Ellen
White, pe când era în Australia, pastorului W.L.H. Baker din Tasmania.
Interpretările date câtorva rânduri din această scrisoare şi în special unui
singur rând,
În El nu a existat nici măcar pentru o clipă vreo tendință rea,
au fost folosite ca pârghia prin care Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a
fost smulsă dintr-o poziţie hristologică ferm stabilită şi mutată într-o altă
poziție hristologică, cu totul diferită. Pentru a schimba rezultatul, o „afacere”
enormă a fost realizată cu un capital incredibil de mic.
Prin urmare, l-am încuraja pe student să examineze cu atenţie scrisoarea
în sine (Anexa A) şi interpretarea alternativă sugerată (Anexa B), în contextul
materialului istoric prezentat în Secţiunea a treia a acestei lucrări, pentru ca
să poată decide singur dacă scrisoarea a fost folosită în armonie cu scopul şi
intenţia autorului său.
Pastorul W.L.H. Baker, după cum am văzut, s-a asociat lucrării de publicare de la Pacific Press din California, din 1882 până în 1887, când a acceptat
chemarea de a se asocia cu lucrarea de publicare nou înfiinţată în Australia.
După o perioadă de slujire la editură, a cărei durată nu a fost clar stabilită,
el a intrat în lucrarea pastorală și evanghelistică din Tasmania.
După câte se pare, el a considerat oarecum dificilă trecerea de la activităţile de scriere şi de publicare, activități mai erudite, la predicarea publică
şi la studiile din casă în casă, iar la sfârşitul anului 1895 (sau începutul lui
1896) Ellen White i-a scris o scrisoare de consiliere şi de încurajare.
Scrisoarea este prezentată în această anexă așa cum a fost publicată de
către White Estate (punctele de suspensie le aparțin). Din cele treisprezece
pagini, zece din ele și o parte din a unsprezecea sunt despre sfaturi profesionale practice, informații bogate care pot fi benefice oricărui slujitor al
Evangheliei care le studiază.
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Două pagini şi ceva sunt dedicate a ceea ce poate fi numit sfat în domeniul
hristologic. Comentariile cu privire la această parte a scrisorii vor preceda
imediat aceste pagini (paginile 4–6 din manuscris).
Manuscript Releases, vol. 13, pp. 14–29

Dragă frate şi soră Baker:
Într-o viziune din timpul nopții, conversam cu voi. Am avut o solie
pentru voi şi vă prezentam această solie. Erați doborâți şi vă simțeați
descurajați. V-am spus: „Domnul mi-a poruncit să le vorbesc fratelui
şi sorei Baker.” Voi considerați că lucrarea voastră aproape a dat greș,
însă dacă un singur suflet rămâne credincios adevărului şi rezistă
până la sfârşit, lucrarea voastră nu poate fi considerată o nereușită.
Dacă o singură mamă s-a întors de la necredință la ascultare, vă puteți
bucura. Mama care urmează să-L cunoască pe Domnul îi va învăţa
pe copii să meargă pe urmele ei. Făgăduința le este adresată taților,
mamelor şi copiilor lor. (Faptele Apostolilor 2:39) Aceşti copii dragi
au primit de la Adam o moştenire a neascultării, a vinovăţiei şi a
morții. Domnul L-a dat lumii pe Isus Hristos, iar lucrarea Sa în lume,
a fost aceea de a restaura chipul moral al lui Dumnezeu în om şi de a
remodela caracterul.
Adevărul trebuie propovăduit peste tot, iar agenţii umani trebuie
să colaboreze cu Hristos, construind un zid de protecție în preajma
copiilor şi despărțindu-i, pe cât posibil, de valul puternic al răului.
Părinţii care sunt pe deplin convertiţi vor căuta mântuirea copiilor lor,
învățându-i să fie fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Făcând această lucrare
cu înţelepciune, ei sunt conlucrători cu Dumnezeu […]
Fratele meu, sora mea, îi puteți ajuta pe părinţi să-şi educe şi să-şi
îndrume familiile. Prin apelurile voastre puternice, arătați-le că ei pot
fi pentru lume o pildă în ce privește puterea şi influenţa unei familii
ordonate și disciplinate. Influenţa creştină desăvârșită din cămin va
arăta lumii că binele cel mai mare poate fi înfăptuit prin exemplul
sfinţit al părinților şi prin educația religioasă.
Domnul nu vă va judeca după cantitatea de succes pe care aţi avut-o
în eforturile voastre. Mi-a fost poruncit să vă spun că trebuie să vă
păstraţi credinţa vie şi neclintită şi să o sporiţi continuu. Dacă vedeţi
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că aceia care au urechi totuşi nu aud şi că aceia care sunt inteligenţi
totuşi nu înţeleg, după ce aţi făcut tot ce aţi putut mai bine, mergeţi
mai departe şi lăsaţi rezultatele în seama lui Dumnezeu. Nu vă pierdeţi
credinţa.
S-ar putea face unele îmbunătăţiri în vorbirea voastră. Atunci când vă
adresați oamenilor, cultivaţi o atitudine serioasă şi pozitivă. Subiectul
pe care îl prezentaţi poate să fie excelent şi să fie chiar acela de care au
nevoie oamenii, dar ar fi bine să combinaţi îndemnurile stăruitoare
cu o atitudine pozitivă […]
Este nevoie de un efort personal hotărât pentru a-i aborda pe oameni
în casele lor. Prezintă cu autoritate expresia clară „Aşa zice Domnul”
şi înălţă înţelepciunea lui Dumnezeu care se află în Cuvântul scris.
Condu-i pe oameni la o decizie şi fă-i să audă mereu vocea Bibliei.
Spune-le că şti despre ce vorbești şi mărturisește ceea ce este adevăr,
pentru că Dumnezeu este Cel care l-a rostit. Predicile tale să fie scurte
şi la subiect, iar apoi, când este momentul potrivit, adresează un apel
pentru decizie. Nu prezenta adevărul într-o modalitate formală, ci
lasă ca inima să fie vitalizată de Duhului lui Dumnezeu și cuvintele
tale să fie rostite cu o așa siguranță, încât aceia care te ascultă să ştie
că adevărul este o realitate pentru voi. Maniera ta de a te comporta
poate fi educată, iar cuvintele tale pot fi atât de convingătoare încât să
oglindească mărturia lui Pavel: „Fiindcă nu am urmat fabulații iscusit
plănuite când v-am făcut cunoscută puterea și venirea Domnului
nostru Isus Hristos, ci am fost martori oculari ai maiestății Sale.”
Cu tot la fel de multă convingere poți prezenta solia adevărului lui
Dumnezeu. Cei care cred adevărul sacru și veșnic trebuie să-şi pună
tot sufletul în ceea ce fac. Trebuie să fim profund mișcați în timp ce
privim împlinirea profeţiei în scenele de încheiere ale istoriei acestui
pământ. Pe măsură ce viziunea noastră se extinde și mai mult în gloriile
veșniciei, venirea lui Hristos cu putere şi mare slavă, şi scenele din
marea zi a judecății, noi nu ar trebui să rămânem pasivi şi indiferenți.
Și am văzut pe morți”, spune Ioan, „mari si mici, stând în picioare
înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost
deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați
după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.” (VDC)
După o cuvântare scurtă, menține-te înviorat ca să poți oferi o pre
zentare biblică cu privire la punctele despre care ai vorbit. Caută să
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ajungi la inima ascultătorilor tăi, îndemnându-i să îți spună care
sunt dificultățile lor, așa încât să le poți explica pasajele din Scriptură
pe care nu le înțeleg. Înlătură orice manifestare de apatie şi ajută-i
pe oamenii să înțeleagă faptul că în aceste întrebări solemne sunt
chestiuni de viață și moarte, în funcție de hotărârea lor de a le primi
sau respinge. Când prezinți adevarul crucial, întreabă adesea cine
este doritor acum, după ce a auzit cuvintele lui Dumnezeu arătândule datoria, să-și consacre inima și mintea lui Isus Hristos cu toată
dragostea. „Cine nu este cu mine este împotriva mea.” Pe măsură ce
Domnul înfățișează înaintea noastră scenele tulburătoare care se vor
desfășura în ultimul mare conflict, putem noi să le contemplăm fără a
fi plini de entuziasm, de ardoare şi de zel, ştiind că îngerii din ceruri
sunt de partea noastră.
Apropiați-vă de oameni. Când puteți, vizitați familiile lor. Nu aşteptaţi ca oile să-și caute păstorul. Duceți cu voi încrederea şi siguranța
credinței care dovedesc faptul că nu vă bazați pe niște povestiri nefolositoare, ci pe un clar „Așa zice Domnul.”

Sfatul în domeniul hristologic
Următoarele două pagini şi ceva conţin sfatul în domeniul hristologic pe
care Ellen White i l-a dat lui Baker. Ea exprimă aceste îngrijorări:
1. Pericolul de a-i face pe oameni să înțeleagă că Hristos ar fi păcătuit.
Aceasta este în mod clar principala ei îngrijorare. Ea afirmă cu putere că
Hristos nu a păcătuit niciodată în zece expresii separate. Ea îşi foloseşte
elocvența pentru a exclude complet posibilitatea de a fi existat chiar şi un
singur păcat în experienţa lui Hristos:
În El nu a existat nici măcar pentru o clipă vreo tendință
rea.
Niciodată, în nici un fel […]
Să nu lași nici cea mai mică impresie […]
Că El a cedat în vreun fel […]
Nu s-a clătinat nici măcar o clipă […]
„Nu are nimic în mine” […]
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Nimic care să răspundă la ispită […]
Nicio ocazie nu a fost dată ca răspuns […]
Nici o singură dată Hristos nu a pășit pe terenul lui Satana […]
Satana nu a găsit nimic în El […]
Niciodată; nimic; nimic; nicio; nici o singură dată; nimic – de ce? De
ce sfătuitorul inspirat s-a luptat să-l convingă pe Baker în această privință?
Este rezonabil să deducem că sfatul inspirat este dat acolo unde este nevoie
de un astfel de sfat?
2. Pericolul strâns legat de a-L face pe Hristos „cu totul om, asemenea
nouă.” (Sublinierea îmi aparține.) În legătură cu acest lucru, ea prezintă două
mari contraste între Hristos şi noi:
a. Naşterea sa miraculoasă ca Fiu al lui Dumnezeu;
b. Viaţa Sa fără pată, fără păcat.
Ea nu pune în contrast natura Sa cu a noastră, ci mai degrabă le compară:
El a luat asupra Sa natura umană şi a fost ispitit în toate lucrurile așa cum este ispitită natura umană.
El S-a umilit atunci când a luat chip de om, pentru a putea
înţelege forţa tuturor ispitelor cu care este asaltat omul.
Ea nu pune în contrast ispitele Sale cu ale noastre, ci mai degrabă le
compară:
El a fost ispitit în toate lucrurile așa cum este ispitit și omul.
Ispitit în toate lucrurile asemenea nouă.
Prin urmare, dacă îi permitem lui Ellen White să vorbească pentru sine
în acest sfat în domeniul hristologic, ea subliniază două mari diferenţe între
Hristos şi noi, naşterea Sa miraculoasă şi viaţa Sa fără păcat. De asemenea,
ea evidențiază două mari asemănări între Hristos şi noi, ispitele Sale şi natura
Sa umană. Apoi, își afirmă în modul caracteristic concluzia logică că secretul
reușitei Lui poate fi și secretul reușitei noastre:
„Stă scris” a fost arma Lui de rezistență și este sabia Duhului
pe care fiecare ființă umană trebuie să o folosească.
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Şi să fie amintit că nu există loc pentru o natură divină într-un Hristos
care este cu totul om, asemenea nouă.
(Numerotarea şi accentuarea cu caractere îngroșate îmi aparțin.)
Fii atent, foarte atent cum stăruiești asupra naturii umane a lui Hristos. Nu-L prezenta înaintea oamenilor ca pe un om cu tendințe ale
păcatului.[1] El este al doilea Adam. Primul Adam a fost creat o ființă
fără păcat, curată, fără urmă de păcat asupra lui; El a fost după chipul
lui Dumnezeu. El putea cădea şi a căzut prin neascultare. Din cauza
păcatului, urmaşii lui s-au născut cu tendințele inerente ale neascultării. Dar Isus Hristos a fost singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. El
a luat asupra Sa natura umană şi a fost ispitit în toate lucrurile așa
cum este ispitită natura umană. El ar fi putut păcătui, ar fi putut
cădea, dar în El nu a fost nici măcar pentru o clipă vreo tendință
rea.[2] El a fost asaltat cu ispite în pustie așa cum Adam a fost asaltat
cu ispite în Eden.
Frate Baker, evită orice întrebare în legătură cu natura umană a lui
Hristos care poate fi înţeleasă greşit. Adevărul se află aproape de calea
prezumţiei. În dezbaterile despre natura umană a lui Hristos, trebuie
să fii extrem de atent la orice afirmaţie, ca nu cumva cuvintele tale să
lase de înțeles mai mult decât ceea ce vrei să spui şi, astfel, să pierzi sau
să diminuezi înțelegerea clară a naturii Sale umane ca fiind combinată
cu divinitatea. Nașterea Lui a fost o minune a lui Dumnezeu; căci
îngerul a spus: „Și iată, vei rămâne însărcinată în pântecele tău și vei
naște un Fiu și Îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat
Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da tronul tatălui Său
David. Și va domni peste casa lui Iacov pentru totdeauna; și cât despre
împărăția Lui, ea nu va avea sfârșit. Atunci Maria i-a spus îngerului:
«Cum va fi aceasta, fiindcă eu nu știu de bărbat?» Și îngerul a răspuns
și i-a zis: «Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea Celui Preaînalt te
va umbri; de aceea și Cel sfânt care se va naște din tine, va fi chemat
Fiul lui Dumnezeu.»”
Aceste cuvinte nu sunt adresate niciunei ființe omenești, ci doar Fiului
infinitului Dumnezeu. Niciodată, în nici un fel, să nu lași nici cea mai
mică impresie asupra minţilor omenești că vreo urmă a depravării
sau o înclinaţie spre depravare s-a oprit asupra lui Hristos, sau că
El a cedat în vreun fel depravării [3]. El a fost ispitit în toate lucrurile
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așa cum este ispitit și omul, totuși El este numit Cel sfânt [4]. Este o
taină lăsată fără explicații pentru muritori faptul că Hristos a putut
fi ispitit în toate lucrurile asemenea nouă, şi totuşi fără păcat [5].
Întruparea lui Hristos a fost şi va rămâne pentru totdeauna o taină.
Ceea ce este descoperit, este pentru noi şi pentru copiii noştri, dar fie
ca orice ființă umană să fie avertizată de la început ca să nu-L facă
pe Hristos cu totul om, asemenea nouă; pentru că nu poate fi. Nu
este necesar să știm momentul exact în care natura umană s-a unit cu
divinitatea. Noi trebuie să rămânem întemeiați pe stânca Isus Hristos,
Dumnezeu arătat în natura umană.
Îmi dau seama că există un pericol în abordarea subiectelor care se
referă la natura umană a Fiului infinitului Dumnezeu. El S-a umilit
atunci când a luat chip de om, pentru a putea înţelege forţa tuturor
ispitelor cu care este asaltat omul.
Primul Adam a căzut: al doilea Adam a rămas credincios lui Dumnezeu şi cuvântului Său în cele mai dificile circumstanţele, iar credinţa
Sa în bunătatea, mila şi dragostea Tatălui Său nu s-a clătinat nici
măcar o clipă [6]. „Stă scris” a fost arma lui de rezistență și este sabia
Duhului pe care fiecare ființă umană trebuie să o folosească [7]. „De
acum înainte nu voi mai vorbi cu voi, fiindcă vine prinţul acestei
lumi şi nu are nimic în mine” — nimic care să răspundă la ispită [8].
Nicio ocazie nu a fost dată ca răspuns la multiplele sale ispite [9]. Nici
o singură dată Hristos nu a pășit pe terenul lui Satana, pentru a-i
da vreun câștig. Satana nu a găsit nimic în El care să-i încurajeze
avansurile [10].
În calitate de învățători, trebuie să înţelegem că obiectivul şi învăţătura
Domnului nostru au fost acelea de a simplifica, în toate instrucţiunile
Sale, natura şi necesitatea desăvârșirii morale a caracterului pe care
Dumnezeu, prin Fiul Său, a luat toate măsurile ca agenţii umani să-l
poată obține, pentru a putea fi împreună lucrători cu Isus Hristos.
Aceasta cere Dumnezeu şi în acest scop trebuie să lucreze slujitorii
Evangheliei, atât în lucrarea de învățare a oamenilor, cât şi în lucrarea
de vestire a Cuvântului.
Multe din întrebările pe care și le pun unii nu sunt necesare pentru
perfecționarea credinței. Nu avem timp pentru a le studia. Multe
lucruri depășesc înțelegerea noastră limitată și trebuie să acceptăm
unele adevăruri care se află în afara puterii noastre de a raționa și
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pe care nu le putem explica. Ele ne sunt revelate ca fiind cuvintele
infinitului Dumnezeu pe care trebuie să le acceptăm așa cum sunt.
Cu toate că fiecare cercetător înzestrat trebuie să studieze adevărul
așa cum este în Isus Hristos, există unele lucruri care nu sunt încă
atât de simple, afirmații pe care mintea umană nu le poate cuprinde
și explica fără a fi predispusă la o procesare și explicare omenească,
care nu se vor dovedi a fi o mireasmă de viață spre viață.
Însă fiecare adevăr care este esențial pentru viața religioasă practică,
care are legătură cu mântuirea sufletului, este afirmat într-un mod
foarte clar și sigur. La întrebarea care i-a fost adresată de către un învățător al Legii, Hristos i-a răspuns printr-o întrebare, fiindcă Hristos
ştia că acesta înțelegea Legea: „Și i-a spus: «Ce este scris în Lege? Cum
înțelegi?»” La declaraţiile scripturistice simple ale învățătorului Legii,
Hristos a spus: „Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei trăi.” La întrebarea
acestuia: „Cine este aproapele meu,” Hristos a răspuns prin pilda
samariteanului milos.
Hristos a descoperit ascultătorilor Săi deficienţa lor în împlinirea Legii
lui Dumnezeu. Pentru ei iubirea de sine era supremă. Din stâlpul de
nor, Hristos i-a spus lui Moise exact aceleași principii: „Și să iubeşti
pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău
şi cu toată puterea ta. Să păzești cu sârguinţă poruncile Domnului,
Dumnezeul tău, mărturiile şi orânduirile Sale, pe care ți le-a poruncit. Şi aceasta ne va fi neprihănire, dacă vom împlini cu scumpătate
toate aceste porunci înaintea Domnului, Dumnezeul nostru cum ne-a
poruncit El.”
Aceasta corespunde învățăturilor date mulţimii ca răspuns la întrebarea învățătorului Legii: „Ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” Acelaşi răspuns a fost dat tânărului bogat care a pus o întrebare
similară: „Bunule învățător, ce să fac ca să moştenesc viața veșnică?”
Și El i-a spus: „[…] Dacă voiești să intri în viață, ține poruncile.” Prin
citarea preceptelor lui Iehova, El a arătat că făcea referire la cele zece
precepte sfinte.
Tânărul a pretins că păstrase toate acestea şi a întrebat: „Ce îmi mai
lipseşte?” Isus i-a îndreptat apoi atenția către îndatoririle pe care nu
le-a făcut și pe care Legea lui Dumnezeu le precizează în mod clar —
să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta şi pe aproapele tău ca pe
tine însuți. „Isus i-a spus: «Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde
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ce ai și dă la săraci, şi vei avea tezaur în cer; şi vino, urmează-Mă. Dar
după ce tânărul a auzit acel cuvânt, a plecat întristat; fiindcă avea multe
averi.” Acest om și-a iubit averile mai presus de Dumnezeu şi slujirea
Lui şi mai mult decât sufletele semenilor săi. Bogăţiile erau idolul său.
Atunci nimeni să nu spună că nu există condiţii pentru mântuire.
Există condiţii precise, şi oricărui om îi este atribuită sarcina neostenită de a cerceta cu sârguinţă şi de a căuta adevărul din Cuvântul
lui Dumnezeu. Cu riscul de a pune în pericol sufletele noastre, trebuie
să cunoaştem condiţiile dinainte stabilite de Cel care Și-a dat viaţa
pentru a ne salva de la ruină. Cu siguranţă vom fi pierduți dacă vom
fi purtați de curentul lumii, acceptând spusele oamenilor. Prin iubirea
noastră egoistă de comoditate şi prin indolența noastră punem în
pericol sufletele noastre şi sufletele altora. Trebuie să ne dăm toată
stăruința ca să ştim ce zice Domnul.
Afirmaţiile omenești, chiar și ale preoţilor și conducătorilor, nu îmi
vor fi de niciun ajutor. Eu trebuie să ştiu ce condiţii mi se impun,
pentru a putea coopera cu Dumnezeu în salvarea sufletului meu. Nu
pot împlini ceea ce Dumnezeu cere de la mine ca agent uman, prin
îndeplinirea ideilor şi opiniilor chiar ale profesorilor de doctrină, cu
excepţia cazului în care se armonizează cu vocea lui Dumnezeu. „Ce
este scris în Lege? Cum înțelegi?” este întrebarea adresată de cel mai
mare dintre toţi învățătorii.
Convingerea populară a părinților bisericii nu îmi va fi de niciun
folos. Dumnezeu mi-a dat lucrarea de a cunoaște şi înţelege voia Sa
cu mine personal. Prin studiu atent și însoțit de rugăciune, trebuie
să caut să aflu personal adevăratul sens al Scripturii. Ar trebui să-I
mulţumim lui Dumnezeu în fiecare zi că nu suntem lăsaţi în seama
tradiţiilor și afirmațiilor omenești. Nu putem fi în siguranţă când ne
încredem în oricare alt cuvânt, în afară de „Stă scris.” Nu ne putem
lăsa duși de val; nu ne putem clădi credinţa pe nicio teorie omenească,
ca nu cumva să ajungem sub condamnare ca și evreii. „Voi învățați ca
doctrine poruncile oamenilor,” le-a spus Hristos. Şi această declarație
este clară și pentru noi în aceste zile din urmă.
În respectarea duminicii, poruncile oamenilor au ajuns mai presus
de orice. Autoritatea oamenilor şi pretenția bisericii sunt făcute ca și
Cuvântul lui Dumnezeu, în fața cărora toţi trebuie să se plece. Dacă am
face acest lucru, am fi împreună lucrători cu omul păcatului, care s-a
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încumetat să schimbe vremurile şi Legea şi s-a înălţat pe sine deasupra
lui Dumnezeu şi a tot ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu.
Toţi cei care au zelul viului Dumnezeu, trebuie să fie împreună lucrători
cu Dumnezeu pentru a drege spărtura care a fost făcută în Legea lui
Dumnezeu de către omul păcatului şi pentru a ridica temelia care
există de multe generaţii. „Voi sunteţi conlucrători cu Dumnezeu.” Ei își
vor opri piciorul ca să nu încalce Legea lui Dumnezeu, şi prin precept şi
exemplu vor îndrepta picioarele multora de pe calea neascultării. Ei vor
păzi Sabatul ca să nu-l pângărească; ei vor numi Sabatul o desfătare,
Sabatul sfânt al Domnului vrednic de cinste, şi Îl vor cinsti, neurmând
propriile lor căi, nici făcându-și propriile plăceri, nici vorbind propriile
lor cuvinte. „Atunci te vei desfăta în Domnul; și te voi face să călărești
peste locurile înalte ale pământului și te voi hrăni cu moștenirea tatălui
tău, Iacob, căci gura Domnului a vorbit aceasta.”
Trăim într-un timp plin de pericole şi avem nevoie de acel har care
să ne facă să fim neînfricaţi în luptă, ca să punem pe fugă armatele
vrăjmaşilor. Dragă frate, ai nevoie de mai multă credinţă, de mai multă
îndrăzneală şi hotărâre în munca ta. Trebuie să fii mai îndrăzneț şi
mai puţin timid. Întotdeauna vei avea dezamăgiri dacă nu mergi mai
departe cu hotărâre. Nu trebuie să te prăbușești şi nici să fii descurajat.
Trebuie să analizezi orice situaţie. Citește mai puţin, şi implică-te mai
activ în slujire. Socializează cu oamenii şi pune în practică adevărul pe
care îl cunoști. Lupta noastră este agresivă. Eforturile tale sunt prea
slabe, trebuie să lucrezi cu mai multă putere, altfel vei fi dezamăgit
de rezultatele lucrării tale. Sunt ocazii când trebuie să lansezi un atac
împotriva vrăjmaşului. Trebuie să cercetezi metodele şi modalităţile
de a ajunge la inima oamenilor. Mergi direct la ei şi vorbeşte-le. Învață
să ai tact, cum să poți ajunge la oameni: și fii hotărât să nu eșuezi sau
să fii descurajat.
Dumnezeu să te ajute ca zilnic să îți agăți sufletul neputincios de Isus
Hristos. Rostește adevărul fără ezitare, fără șovăire; rostește-l cu
îndrăzneală și siguranță, având Duhul Sfânt asupra ta.
Fă-i pe oameni să înţeleagă faptul că tu ai o solie care, dacă o vor
primi, va însemna pentru ei viaţa veşnică. Dacă există un subiect
care ar trebui să entuziasmeze sufletul, acesta este propovăduirea
ultimei solii a harului pentru lumea care piere. Totuşi, dacă oamenii
vor respinge solia aceasta, ea va fi pentru ei o miasmă de moarte spre
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moarte. Prin urmare, este necesar să lucrezi sârguincios, ca nu cumva
truda ta să fie zadarnică. Oh, dacă ţi-ai da seama de lucrul acesta
şi, prin puterea lui Dumnezeu, ai aduce adevărul în faţa conştiinţei
oamenilor. Dă forță cuvintelor tale și fă ca adevărul să pară esențial
pentru mințile lor educate. Te rog să faci din lucrarea ta un subiect de
rugăciune serioasă, pentru ca să fie aprobată de Dumnezeu şi pentru
ca tu să poți fi un lucrător de succes în via Sa.
Ideile tale sunt mult prea înguste, prea limitate; trebuie să-ți lărgești
şi să-ți extinzi ideile. Nu-ți educa mintea să privească departe, făcând
astfel de prea puțină importanță subiectele asupra cărora stăruiești
pentru a atrage atenția urgent asupra lor. Captivează atenția ascultătorilor tăi. Îți poți schimba maniera de lucru; poți pune vigoare şi interes
profund în subiectele tale. Poți permite Duhului Sfânt să transforme
omul. Poți purta responsabilităţile pe care ești înclinat să le neglijezi […]
Când unui lucrător i se încredinţează o anumită parte din via Domnului, el este considerat un colaborator credincios al lui Dumnezeu în
acea vie. El nu trebuie să aştepte ca oamenii să-i spună punct cu punct
ce trebuie să facă, ci să-şi planifice munca aşa încât să lucreze oriunde
este nevoie de el. Dumnezeu ți-a dat o minte pe care să o folosești.
Dorinţele credincioşilor şi nevoile celor necredincioşi să fie cercetate
cu atenţie, iar munca ta trebuie să împlinească toate aceste nevoi.
Întreabă-L pe Dumnezeu ce trebuie să faci, nu-i întreba pe oameni.
Tu ești slujitorul viului Dumnezeu şi nu slujitorul vreunui om. Nu
poți îndeplini lucrarea lui Dumnezeu într-o modalitate inteligentă, în
timp ce ești umbra gândurilor şi îndrumărilor altui om. Tu ești sub
conducerea lui Dumnezeu. […]
Când trebuie să meargă în căutarea oii pierdute, păstorul nu trebuie
să manifeste doar un interes ocazional, ci o trudă zeloasă pentru
suflete. Pentru aceasta este nevoie de cercetarea cea mai serioasă a
inimii, de rugăciunea cea mai stăruitoare înălţată spre Dumnezeu, ca
să Îl cunoaştem pe El şi puterea harului Său, „ca în veacurile ce vin
să arate nemărginitele bogăţii ale harului Său, în bunătatea Lui faţă
de noi în Hristos Isus.”
Istoria noastră religioasă nu ar trebui să fie insipidă, banală, ci o
experienţă caracterizată de har şi de lucrarea hotărâtă a puterii lui
Dumnezeu prin eforturile noastre. Te rog să citești Efeseni 3:7–21.
Citește cu atenţie şi cu rugăciune, fiindcă aceasta este pentru tine,
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pentru mine şi pentru toți slujitorii din toate Conferinţele, indiferent
dacă au fost sau nu hirotoniți în mod oficial în lucrare.
Nu uita că niciun muritor nu poate să spună cu precizie cum trebuie
să se desfăşoare lucrarea sau să limiteze activitatea unui om care se
află în slujba lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să prescrie câte zile sau
săptămâni trebuie să rămână cineva într-o anumită localitate, înainte
de a pleca în altă parte. Situațiile de față trebuie să modeleze lucrările
slujitorului lui Dumnezeu, iar dacă acesta Îl caută pe Dumnezeu, el va
înțelege faptul că lucrarea lui cuprinde fiecare parte a viei Domnului,
atât cele de aproape, cât şi cele aflate în depărtare. Slujitorul nu trebuie
să-şi limiteze lucrarea la o măsură specificată. El nu trebuie să aibă
limite predefinite, ci trebuie să-şi extindă lucrarea ori de câte ori
nevoia cere să se procedeze aşa. Dumnezeu este conlucrătorul lui.
Lucrătorul ar trebui să caute înţelepciunea şi sfatul Său la fiecare pas
şi să nu depindă de sfaturile omeneşti.
Lucrarea a fost împiedicată într-o mare măsură în multe teritorii, din
cauză că lucrătorii cer sfaturi de la unii care nu lucrează în acel câmp
şi care nu înțeleg care sunt nevoile. Ca urmare, ei nu înţeleg situaţia
la fel de bine ca acela care se afla pe teren.
Lucrarea ta, frate Baker, trebuie să fie îmbunătățită pentru a avea
succes […]
Există un pericol, un mare pericol pentru toţi oamenii de a se înșela
singuri. Există anumite împrejurări în care Satana va lucra cu viclenie
şi cu iscusință pentru a zădărnici cauza lui Dumnezeu. Se vor dezvolta
unele influenţe care nu provin de la tronul lui Dumnezeu. Tendinţele
înnăscute şi cultivate sunt încurajate, astfel că Satana găseşte o ocazie
de a le stârni și întări. Dacă nu sunt recunoscute de cel care le posedă,
acestea vor duce la o dezvoltare a slăbiciunii. Când un om nu urmează
statornic Lumina Vieţii, nu ştie în ce se poticneşte.
Oamenii trebuie să-şi păstreze sufletele în dragostea lui Dumnezeu,
altfel nu vor reuşi să-i înveţe pe alţii aceste lecţii preţioase, şi îşi vor
dovedi inutilitatea şi lipsa de putere de a-și forma un caracter după
asemănarea divină. Talentul și multitudinea de cunoștințe nu sunt
suficiente pentru a califica un om pentru o poziţie de răspundere,
care să-l facă un lucrător înţelept, cu excepţia cazului în care îi este
conferit echilibru printr-un caracter simetric şi prin a face din Isus
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Îndrumătorul său ceresc, fără să se încreadă în presupusa lui inteligenţă sau în talentele sale. Oamenii nu ar trebui niciodată să înlocuiască
Îndrumătorul ceresc cu un îndrumător pământesc, care este el însuşi
doar o parte din uriașa țesătură a omenirii, ca și ei înșiși — limitat şi
supus greșelilor.
Deseori găsim în caracterul uman contraste puternice de lumină şi întuneric. Singura siguranţă, pentru bărbaţii şi femeile cărora Dumnezeu
le-a dat raţiune, este de a supune o ambiţie care este pământească. Și
este important ca ei înşişi să simtă nevoia, ca Maria, de a alege partea
mai bună, care nu va fi niciodată luată de la ei, stând la picioarele lui
Isus şi învăţând de la El blândeţea şi umilința inimii, moartea față de
eu, ca viaţa lor să poată fi ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.
Noi toţi avem nevoie şi trebuie să avem o religie curată, împrumutată
de la nimeni altcineva decât de la Hristos Isus, izvorul harului ceresc.
Apoi trebuie să-L onorăm pe Dumnezeu privind la Dumnezeu, punându-ne încrederea în El şi păstrând adevărul într-o inima curată şi
neîntinată, având acea credinţă care lucrează prin iubire şi care curăță
sufletul. Adevărul, atunci când este practicat, este o călăuză. Hristos
este adevărul. Trebuie să ne supunem Lui, singurul care este adevărul
şi singurul care poate da inimii tulburate siguranță şi pace. Fiecărui
membru al familiei umane, sigur pe sine, lăudăros sau fără speranță,
Dumnezeu, Cel care cercetează inimile, îi spune: „Ştiu faptele tale.”
Dumnezeu vorbeşte. „Îl cunosc.” Poate fi ipocrizie pe de o parte sau
amăgire pe cealaltă parte. Dumnezeu vede şi ştie.
Dragul meu frate şi draga mea soră Baker, pe care vă iubesc în Domnul,
El vă va călăuzi dacă vă veți pune încredere doar în El. – Scrisoarea
8, 1895 (către W.L.H. Baker şi soţia sa, lucrători nord-americani în
Australia, scrisă probabil din Sunnyside, Cooranbong, N.S.W.)
White Estate,
Washington, D.C.
12 februarie 1975

Anexa B
Ellen White corectează două erori hristologice
● O analiză a scrisorii Baker ●
Care erau problemele întâmpinate de pastorul W.L.H. Baker ce au de
terminat-o pe Ellen White să-i scrie o scrisoare în care să-i dea sfaturi?
Nu este nevoie să facem speculaţii în ceea ce privește sfatul practic din
domeniul profesional care ocupă cea mai mare parte a scrisorii, deoarece
Ellen White i-a scris lui Baker:
Erați doborâți şi vă simțeați descurajați […] Voi considerați că
lucrarea voastră aproape a dat greș […]
Dar se pare că interpreţii lui Ellen White au fost de părere că cele două
pagini şi jumătate de sfat în domeniul hristologic dat lui Baker nu includeau
o declaraţie adecvată pentru această problemă, aşa că s-au aventurat să ofere
una pentru ea. În esenţă, aceasta ar fi:
V-ați înșelat crezând că Hristos a venit pe pământ în natura
umană a omului căzut.
Vreau să spun că acest efort, oricât de bine intenționat ar fi fost, nu era
necesar. Consider declaraţia lui Ellen White cu privire la această problemă
extrem de clară şi satisfăcătoare. Ea a scris:
Fie ca orice ființă umană să fie avertizată de la început ca să
nu-L facă pe Hristos cu totul om, asemenea nouă. (Sublinierea
îmi aparține.)
Să încercăm să interiorizăm pe deplin această declaraţie, având grijă
ca nicio eisegeză (punerea înțelesului nostru în text) să fie amestecată cu
exegeza noastră (înțelegerea sensului dat de scriitor.) Aceste puncte par a
fi mai presus de orice întrebare:
a. Mesajul se dorește a fi o avertizare.
b. Avertizarea, deşi este adresată în primul rând lui Baker, este extinsă
pentru a include „orice ființă umană.”
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c. Subiectul avertizării este hristologia — doctrina lui Hristos.
d. Prin formularea sa, avertizarea nu este limitată nici la natura umană
a lui Hristos, nici la natura divină a lui Hristos. Scriitorul vorbeşte despre
Hristos în totalitatea Sa, Hristos Cel complet, Hristos Cel întreg, Mântuitorul
divino-uman care este atât Dumnezeu, cât şi om. Acest lucru este clarificat de
formularea propoziţiei în sine şi de context, prin care se îndeamnă insistent
la atenție, ca nu cumva
[…] să pierdem sau să diminuăm înțelegerea clară a naturii
Sale umane ca fiind combinată cu divinitatea. (Sublinierea
îmi aparține.)
e. Conţinutul specific al avertizării este ca să avem grijă să nu-L prezentăm pe Hristos oamenilor ca fiind
1. Cu totul om,
2. Asemenea nouă.
Această avertizare urmează imediat după declaraţiile potrivit cărora
naşterea lui Hristos a fost o minune a lui Dumnezeu şi că descrierea biblică
a lui Hristos ca Fiul lui Dumnezeu nu poate fi aplicată niciunei fiinţe umane,
în afară de Hristos.
Trebuie să subliniem că nu există loc pentru o natură divină într-un
Hristos care este cu totul om?
Trebuie să subliniem că nu există loc pentru o natură divină într-un
Hristos care, în totalitatea Sa, este asemenea nouă?
De ce avem dificultăţi în a recunoaşte că avertizarea lui Ellen White
către Baker se referea la a avea grijă ca nu cumva accentul puternic pus de el
asupra umanităţii lui Hristos să-i facă pe ascultătorii săi să piardă din vedere
divinitatea la fel de importantă a lui Hristos şi să tragă concluzia că ar fi
putut exista păcat în viaţa lui Hristos? (Să nu uităm că această avertizare este
însoţită de nu mai puţin de zece afirmaţii puternice conform cărora Hristos nu
a păcătuit niciodată, nici măcar o sigură dată. A se vedea capitolul anterior.)
Nu cumva ezităm să acceptăm sensul evident al avertizării scriitorului,
deoarece nu putem concepe că ar exista creştini care să creadă că ar fi putut
exista păcat în viaţa lui Hristos?
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De fapt, au existat mulţi creştini care au crezut că ar fi putut exista păcat
în viaţa lui Hristos. Aceștia au fost clasificați, în general, în două grupe:
A. Aşa-numiţii moderniști de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea. (Acest termen a ieșit din uz şi a fost înlocuit de termenul
mai general de liberali.) Ei au susținut că progresele ştiinţifice au făcut imposibil de susținut raportul biblic al nașterii miraculoase a lui Hristos şi L-au
văzut pe Hristos doar ca pe un om mare şi bun, nu ca pe Fiul lui Dumnezeu.
Ei nu au ezitat să admită posibilitatea păcatului în viaţa lui Hristos (cu excepţia cazului în care au negat, de asemenea, realitatea păcatului, aşa cum au
făcut unii.) Aceşti oameni au fost combătuți cu vigoare de către conducătorii
adventiști ai timpului lor, precum şi de către alţi creştini conservatori. Ei au
fost văzuţi ca fiind printre cei mai răi duşmani ai lui Hristos şi ai Evangheliei.
Ar fi greu să concepem ca Baker să fi continuat să lucreze ca pastor adventist
dacă ar fi îmbrăţişat doctrinele moderniștilor.
B. Adopționiștii din istoria bisericii timpurii. Aceștia erau un grup semnificativ de creştini care credeau că Hristos Și-a început viaţa pământească
ca o fiinţă care a fost cu totul om, asemenea nouă, dar care a fost în cele din
urmă adoptat pentru a deveni Fiul lui Dumnezeu. Ei nu au fost preocupaţi
de existența păcatului din viaţa lui Hristos în perioada dinaintea adoptării
Sale. Opiniile lor se găsesc în scrierile părinţilor bisericii, despre care Ellen
White l-a avertizat pe Baker.
Analiza mea asupra scrisorii Baker, prezentată în următoarele câteva
pagini, m-a condus la concluzia că adopţionismul a fost eroarea împotriva
căreia Ellen White îl avertiza pe Baker. Mi se pare că interpretarea plasată
asupra acestei scrisori de către interpreţii lui Ellen White este în întregime
artificială şi străină, o interpretare care nu poate fi făcută decât ignorând
propria declaraţie clară a lui Ellen White cu privire la această problemă.

h
Este cunoscut faptul că pionierii Bisericii Adventiste au provenit dintr-o
mare varietate de medii religioase şi teologice şi că, după marea dezamăgire
din 1844, ei au dedicat mult timp şi au studiat pentru a dezvolta o platformă
a adevărului biblic pe care s-au putut uni. În primele lor conferinţe biblice
au ajuns la o înţelegere comună cu privire la natura lui Dumnezeu, natura
omului, Sabat, îndreptăţirea prin credinţă, etc. Cu toate acestea, ei nu au
înlăturat cu succes toate înţelegerile lor diferite legate de natura lui Hristos.
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Arianismul
Încă de la sfârșitul secolului existau printre noi câteva voci care susțineau, în diferite moduri, păreri limitate cu privire la divinitatea lui Hristos. [1]
Aceste opinii, în general vorbind, se încadrau în categoria a ceea ce teologii
au numit arianism, după un anumit Arie care a susţinut cu putere păreri
similare în marile controverse hristologice din secolul al IV-lea. [2]
Potrivit lui Arie, şi celor care i-au urmat gândirea, Hristos nu a existat
împreună cu Tatăl în toată veșnicia, ci a fost creat de către Tatăl la un moment
dat, înainte de istoria lumii. Hristos a fost văzut ca fiind cel mai mare şi cel
mai înălțat dintre fiinţele create de Dumnezeu. Prin urmare, El nu a fost
„adevăratul Dumnezeu al adevăratului Dumnezeu”, ci o formă inferioară de
divinitate.
Ellen White nu a folosit termenul tehnic de arianism, dar a depus mărturie pentru divinitatea eternă a lui Hristos în cartea ei Hristos Lumina lumii în
aşa fel încât erorile hristologice specifice ale arianismului au fost combătute
în mod evident. [3] Prin urmare:
Din zilele veșniciei, Domnul Isus Hristos era una cu Tatăl […]
(pag. 19)
Numele lui Dumnezeu, descoperit lui Moise pentru a exprima
ideea prezenței veșnice, fusese pretins de acest Învățător galilean ca aparținându-I. El Se anunțase ca fiind Cel existent
prin Sine Însuși […] (pag. 469)
În Hristos este viața originară, neîmprumutată și nederivată.
(pag. 530)
În lumina acestei mărturii clare, erorile hristologice ariene au dispărut
treptat şi este îndoielnic faptul că există cercetători adventiști de ziua a şaptea
care cred acum că Hristos a fost creat.
[1] LeRoy Edwin Froom, Movement of Destiny (Washington, D.C., 1971), pp. 148-166.
[2] Phillip Schaff, History of the Christian Church (Grand Rapids, 1953), Vol. III, pp. 618-621.
[3] Ellen White, The Desire of Ages (Hristos Lumina lumii), Mountain View, 1940.
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Adopţionismul
În mod asemănător, fără a identifica eroarea hristologică prin numele
său tehnic specific, Ellen White a găsit ocazia de a combate principiile adopţionismului. Aceasta a fost o părere conform căreia Hristos nu a fost Fiul lui
Dumnezeu la naştere, nici în timpul primei faze a vieţii sale pământeşti, ci a
devenit Fiul lui Dumnezeu prin adopţie. Această idee a fost susținută la Roma
în anii 189-199 de către un negustor de piele din Bizanț pe nume Theodotus. [1]
Aceasta a fost dezvoltată şi amplificată de Pavel de Samosata, care a slujit ca
episcop al Antiohiei din 260 până în 269. Datorită influenţei puternice a lui
Pavel, opinia a devenit destul de populară în bisericile din est şi în bisericile
armeene, unde a fost păstrată timp de secole. [2] În secolul al VIII-lea a fost
susținută în rândul bisericilor din vest de către Elipandus din Spania. [3]
Deşi existau diferențe de nuanță între opiniile susținătorilor adopționismului, trei opinii de bază au fost îndeobște împărtășite. Răspunsul lui Ellen
White la aceste opinii şi respingerea acestora se găsesc nu numai în Hristos
Lumina lumii, ci și într-o mărturie personală adresată lui W.L.H. Baker,
un pastor care lucra în districtul Tasmania în timp ce Ellen White locuia în
Australia şi lucra la manuscrisul pentru Hristos Lumina lumii. [4]
În această scrisoare interesantă găsim:
1. o avertizare adresată pastorului Baker asupra faptului că petrece prea
mult timp citind;
2. o prevenire împotriva acceptării tradiţiilor părinților bisericii şi
3. o avertizare cu privire la învățarea unor teorii speculative care nu erau
de folos membrilor bisericii. De asemenea, ea prezintă o respingere precisă,
punctuală, a erorilor adopţionismului.
I – Opinie adopționistă: Isus nu a fost Fiul lui Dumnezeu la naştere. S-a
născut dintr-o femeie ca toți oamenii. Deşi s-ar putea să se fi născut dintr-o
fecioară, acest fapt nu ar fi avut nicio semnificație teologică. El S-a născut ca
Fiu al omului, nu ca Fiu al lui Dumnezeu.
[1] Phillip Carrington, The Early Christian Church (Cambridge, 1957), Vol. II, p. 415.
[2] Albert Henry Newman, A Manual of Church History (Philadelphia, 1933), vol. II, pp. 379-380.
[3] H.R. Mackintosh, The Person of Jesus Christ (New York, 1962), p. 223 şi următoarele pagini.
[4] Ellen G. White, Scrisoarea nr. 8, 1895. Sala de patrimoniu a Bibliotecii Universităţii Loma Linda,
Loma Linda, California. O parte apare în The Seventh-day Adventist Bible Commentary (Washington,
D.C., 1953), vol. V, pp. 1128-1129.
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Ellen White i-a scris lui Baker:
Dar Isus Hristos a fost singurul Fiu al lui Dumnezeu […]
Nașterea Lui a fost o minune a lui Dumnezeu; căci îngerul
a spus: „Și iată, vei rămâne însărcinată în pântecele tău și
vei naște un Fiu și Îi vei pune numele ISUS. El va fi mare și
va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va
da tronul tatălui Său David. Și va domni peste casa lui Iacob
pentru totdeauna; și cât despre împărăția Lui, ea nu va avea
sfârșit. Atunci Maria i-a spus îngerului: «Cum va fi aceasta,
fiindcă eu nu știu de bărbat?» Și îngerul a răspuns și i-a zis:
«Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea Celui Preaînalt te
va umbri; de aceea și Cel sfânt care se va naște din tine, va fi
chemat Fiul lui Dumnezeu.»”
Aceste cuvinte nu sunt adresate niciunei ființe omenești, ci
doar Fiului infinitului Dumnezeu. Scrisoarea 8, 1895. (Sublinierea îmi aparține)
II – Opinie adopționistă: Isus nu a fost Fiul lui Dumnezeu în prima
etapă a existenţei Sale pământeşti. El a fost o fiinţă umană obișnuită, cu
înalte concepte de curăție şi sfinţenie, pe care s-a străduit să le dobândească
eroic, dar el nu a fost în niciun caz divin. În această etapă a existenţei Sale, de
vreme ce era cu totul şi în mod exclusiv uman, El ar fi avut aceleaşi tendințe
ale păcatului şi urme ale depravării, pe care le au toţi oamenii. El ar fi putut
chiar să fie biruit de ispită şi, de fapt, să fi păcătuit. Având în vedere lupta Sa
continuă și eroică de a ajunge la sfinţenie, niciunul din aceste lucruri nu L-ar
fi descalificat să devină Fiul adoptat al lui Dumnezeu când a atins punctul
culminant al progresului Său spiritual. Pavel de Samosata a exprimat acest
lucru astfel:
Maria nu a dat naștere Cuvântului, pentru că Maria nu a fost
înainte de veșnicie. Dar ea a dat naștere unui om la același
nivel cu noi. [5] (Sublinierea îmi aparține.)
Ellen White i-a scris lui Baker:
[…] Fie ca orice ființă umană să fie avertizată de la început ca
să nu-L facă pe Hristos cu totul om, asemenea nouă; pentru
că nu poate fi. (Sublinierea îmi aparține.)
[5] Newman, op. cit., vol. K, p. 199.
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Niciodată, în nici un fel, să nu lași nici cea mai mică impresie
asupra minţilor omenești că vreo urmă a depravării sau o
înclinaţie spre depravare a fost asupra lui Hristos, sau că El a
cedat în vreun fel depravării.
Nu-L prezenta înaintea oamenilor ca un om cu tendințe ale
păcatului.
El ar fi putut cădea, dar nici măcar pentru o clipă n-a fost în
El vreo tendință rea. (Ibid.)
Această expresie interesantă, „nici măcar pentru o clipă,” pare să indice
faptul că Ellen White se ferea cu groază de opinia adopționiștilor menționată
mai sus. Poate că ei au putut să se gândească detașat la posibilitatea unor
tendințe rele, a depravării sau chiar a păcatului în viaţa timpurie a lui Hristos,
dar ea nu a putut. Aceasta pare să fie preocuparea ei principală în scrisoarea
adresată pastorului Baker. În aceasta, ea afirmă în repetate rânduri că Hristos nu a păcătuit, menţionând acest lucru de zece ori şi excluzând cu grijă
posibilitatea ca El să fi cedat măcar o singură dată în fața ispitei.
Nicio ocazie nu a fost dată ca răspuns la multiplele sale ispite
[ale lui Satana]. (Ibid.) (Sublinierea îmi aparține.)
III – Opinie adopționistă: Ca urmare a strădaniilor Sale eroice de a
atinge sfinţenia, Isus a fost în cele din urmă adoptat ca Fiu al lui Dumnezeu.
Au existat opinii diferite cu privire la când s-a întâmplat acest lucru. Unii au
văzut aceasta ca pe un proces treptat, alţii au fost de părere că s-a întâmplat
la botezul lui Isus, iar alţii la învierea Sa. După adoptarea Sa, natura umană
s-a unit cu divinitatea.
Ellen White i-a scris lui Baker:
Nu este necesar să știm momentul exact în care natura umană
s-a unit cu divinitatea. (Ibid.) (Sublinierea îmi aparține.)
Pe lângă această respingere precisă şi specifică a erorilor adopţionismului
în scrisoarea ei către pastorul Baker, Ellen White a dezvoltat temele divinităţii
şi a preexistenţei lui Hristos, precum şi a nepăcătoșeniei Sale desăvârșite de-a
lungul întregii Sale vieţi, în Hristos Lumina lumii.
Unii au studiat scrisoarea lui Ellen White adresată pastorului Baker şi,
probabil din cauza lipsei de familiarizare cu erorile hristologice specifice ale
adopționismului pe care ea le-a respins atât de puternic, au avut dificultăți
în a înțelege expresia:
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[…] nici măcar pentru o clipă n-a fost în El vreo tendință rea.
Unii au văzut în aceasta o dovadă a faptului că ea credea că Hristos ar fi
preluat la întruparea Sa natura lui Adam înainte de cădere. Alţii, comparând
aceasta cu comentariile făcute de ea cu privire la acest subiect în Hristos
Lumina lumii, au tras concluzia nefericită că ea a susţinut ambele puncte
de vedere în această chestiune specifică. Niciuna dintre concluzii nu este
impusă de dovezi. Odată ce este recunoscut faptul că scrisoarea Baker este o
respingere punctuală a adopționismului — în care pastorul Baker se pare că
s-a implicat prin citirea părinţiilor bisericii — raţionamentul ei din această
scrisoare devine foarte clar. Şi cu siguranţă nu suntem obligaţi să folosim un
fragment dintr-o scrisoare personală către un pastor din Tasmania pentru
a „echilibra” declaraţiile ei cu privire la natura umană a lui Hristos, aşa
cum se găsesc în Hristos Lumina lumii, care este în mod evident lucrarea
ei conştientă şi deliberată în care își prezintă înaintea întregii lumi poziția
hristologică. A face acest lucru înseamnă a folosi o hermeneutică dubioasă;
ca să nu spunem mai mult.
În ceea ce priveşte natura umană a lui Hristos, Ellen White, depărtându-se în mod conştient de hristologia Reformei, adoptă aceeaşi poziţie ca
teologul elveţian Karl Barth şi face acest lucru din acelaşi motiv. Comparaţi:
Karl Barth:

Carnea (în care S-a întrupat Cuvântul) este forma reală a
naturii umane marcată de căderea lui Adam […]
Dar nu trebuie să existe nicio slăbire sau umbrire a adevărului
mântuitor că natura pe care Dumnezeu Şi-a asumat-o în
Hristos este identică cu natura noastră, aşa cum o vedem în
lumina căderii. Dacă ar fi altfel, cum ar putea Hristos să fie
cu adevărat ca noi? Ce legătură am avea noi cu El?
[…] Isus nu a fugit de starea şi situaţia omului căzut, ci le-a
luat asupra Sa, le-a trăit şi le-a purtat El Însuşi ca Fiul etern
al lui Dumnezeu. [1]
Ellen White:

Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilinţă aproape fără
margini ca să ia natura omului chiar şi atunci când Adam se
[1] Karl Barth, Church Dogmatics (Edinburgh, 1963), pp. 151-158.
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afla în Eden, nevinovat. Dar Isus a luat natura umană atunci
când rasa umană fusese slăbită de patru mii de ani de păcat. [1]
Pentru a-l ridica pe omul căzut, Hristos trebuia să coboare
acolo unde se afla el. El a luat natura umană şi a purtat slăbiciunile şi degenerarea neamului omenesc. [2]
Când a luat asupra Sa natura omului în starea ei căzută,
Domnul Hristos nu a luat parte nici în cea mai mică măsură
la păcatele acestei naturi. [3] (Sublinierea îmi aparţine.)
Este concluzia acestui scriitor că o utilizare atentă a principiilor hermeneutice corecte ar face imposibilă folosirea scrisorii Baker pentru a „echilibra”
cartea Hristos, Lumina lumii. Pur şi simplu, scopul scriitorului nu a fost
acela de a compara natura umană a lui Hristos cu natura lui Adam înainte
de cădere, în opoziție de natura omului după cădere. Se pare că ea răspundea nevoilor unei probleme complet diferite, şi anume legătura nefericită a
pastorului Baker cu erorile hristologice ale adopţionismului.
Iar dovezile cu siguranţă nu ne cer să o acuzăm pe Ellen White că ar fi
susţinut ambele puncte de vedere în ce priveşte subiectul naturii umane a
lui Hristos. Atunci când se aplică principiile hermeneutice corespunzătoare,
scrierile ei la acest subiect sunt clare, uniforme şi fără echivoc. Orice încercare
de a trasa o linie de demarcaţie între natura umană a lui Hristos şi natura
noastră umană trebuie să fie înlăturată de această declaraţie simplă, dar
profundă şi plină de înţeles:
El a fost în natura umană exact ceea ce poţi fi şi tu. [4]

[1]
[2]
[3]
[4]

White, op. cit., p. 49.
White, Review and Herald, 28 iulie 1874.
White, The Seventh-day Adventist Bible Commentary (Washington, D.C.), Vol. V, p. 1131.
White, Scrisoarea nr. 106, 1896.

Anexa C
Ar trebui ca doctrina lui Augustin
cu privire la păcatul originar să fie adăugată
la teologia adventistă de ziua a şaptea?
De vreme ce este cunoscut faptul că există recomandări ca doctrina lui
Augustin cu privire la păcatul originar să fie adăugată la teologia Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, s-ar părea că o examinare atentă a acestei doctrine
ar trebui să fie întreprinsă de către toţi cei care sunt preocupaţi de puritatea
credinţei adventiste. Prin adăugarea doctrinei păcatului originar, vor fi necesare schimbări majore în teologia noastră deoarece natura lui Dumnezeu,
natura lui Hristos întrupat, natura omului şi chiar natura mântuirii — toate
au legătură cu doctrina lui Augustin.
Vor fi necesare schimbări semnificative în preţioasa doctrină a neprihănirii prin credinţă. Studentul poate verifica cu uşurinţă relaţia strânsă dintre
conceptele păcatului originar şi doctrina neprihănirii prin credinţă, adresând
două întrebări susţinătorilor aşa-numitei „noii teologii”:
1: De ce credeţi că este imposibil pentru creştini să înceteze a păcătui,
chiar şi prin puterea lui Hristos?
2: De ce credeţi că Hristos întrupat a trebuit să ia natura lui Adam înainte
de cădere, mai degrabă decât o natură asemănătoare cu a noastră?
Acelaşi răspuns va fi dat ambelor întrebări: din cauza păcatului originar.
Întrucât depravarea păcatului originar rămâne în toţi credincioşii până când
aceştia mor, este imposibil pentru ei să înceteze vreodată a păcătui, chiar şi
prin puterea lui Hristos. Şi, de vreme ce vina moştenită a păcatului originar
L-ar fi împiedicat pe Hristos să devină Mântuitorul lumii, El trebuia să fie
protejat de păcatul originar prin asumarea naturii lui Adam înainte de cădere.
Deci, problema fundamentală în discuţia actuală nu este doctrina neprihănirii prin credinţă, ci doctrina păcatului originar. Înainte de a decide dacă
să adauge doctrina păcatului originar la teologia Bisericii Adventiste de Ziua
a Şaptea, studenţii care studiază subiectul cu atenţie vor dori să examineze
această doctrină în contextul său istoric. Nişte rezumate oarecum prescurtate
ale diferitelor dezbateri asupra doctrinei pot fi găsite în manuale standard
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de teologie sistematică, cum ar fi cele pregătite de Berkhof, Shedd, Strong şi
alţii. [1] Pentru recenzii mai extinse aş sugera următoarele lucrări:
The Doctrine of Sin, R.S. Moxon; George H. Doran Co, New York, 1922.
Opiniile principalilor oponenţi ai dezbaterii, din vremea lui Augustin până
în prezent, sunt formulate simplu şi clar.
The Ideas Of The Fall And Of Original Sin, N.P. Williams; Longman’s,
New York, 1927. O lucrare similară cu cea de mai sus, dar prezentând mai
multe detalii cu privire la diferitele opinii.
Original Sin, Henri Rondet; Alba House, New York, 1972. Acelaşi material, privit din perspectiva unui scriitor romano-catolic.
A Guide To The Thought Of St. Augustine, Eugene Portalie; Henry Regnery Co, Chicago, 1960. O lucrare puternic explicativă scrisă de către un
autor iezuit.
Changing Conceptions Of Original Sin, H. Shelton Smith; Scribners,
New York, 1960. O discuţie detaliată a dezbaterilor asupra păcatului originar
între teologii de pe continentul american.
Aceste lucrări sunt potrivite pentru a oferi studentului o înţelegere generală a naturii dezbaterii şi a poziţiilor diferiţilor teologi catolici şi protestanţi
care s-au luptat cu doctrina lui Augustin de-a lungul secolelor.
Aurelius Augustin (354–450) s-a născut la Tagaste, Africa de Nord,
dintr-un tată păgân şi o mamă creştină. Fiind un student strălucit, el a excelat
în filosofie şi retorică şi, în cele din urmă, a slujit ca profesor de retorică în
Tagaste, Cartagina, Roma şi Milano. Sub influenţa lui Ambrozie de Milano,
el a devenit creştin şi apoi preot, iar în cele din urmă episcopul de Hipona
din Africa de Nord. Abilităţile sale filosofice şi retorice l-au făcut gigantul
dialectic al părinţilor bisericii. [2]
El a avut o natură extrem de pătimaşă şi, pe când era student în Cartagina, s-a lăsat cu entuziasm în voia practicării viciilor păgâne care abundau
acolo. „Mi-a fost ruşine să n-am pic de ruşine,” a scris el mai târziu despre
aceşti ani. [3] El şi-a luat o concubină, care i-a născut doi fii, a trăit cu ea timp
de cincisprezece ani, apoi a alungat-o întrucât a început să se apropie de
biserică. [4] Cu toate acestea, şi-a dat seama că este incapabil să-şi controleze
[1] L. Berkhof, Systematic Theology (Grand Rapids, Wm.B. Eerdman’s Publishing Company, 1976);

William G.T Shedd, Dogmatic Theology (Grand Rapids, Zondervan Publishing House);
Augustus Hopkins Strong, Systematic Theology (Old Tappan, Fleming H. Revell, 1975).
[2] N.P. Williams, The Ideas Of The Fall And Of Original Sin (New York, Longer, Green & Co., 1927), p. 320.
[3] Eugene Portalie, A Guide To The Thought Of St. Augustine (Chicago, Henry Regnery & Co., 1960), p. 7.

[4] Ibid.
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sentimentele, aşa că şi-a luat o a doua concubină şi a trăit cu ea în timpul celor
doi ani în care asculta predicile lui Ambrozie de Milano. [5] Devenind convins,
în cele din urmă, că era datoria sa creştină, el şi-a alungat a doua concubină
şi s-a dedicat tensiunilor şi frustrărilor de o viaţă ale celibatului preoţesc.
Având în vedere aceste circumstanţe, nu suntem cu totul surprinşi să
aflăm că, în scurt timp, el a făcut publică o descoperire teologică profundă,
conform căreia în om există un rău imposibil de eradicat, care face să fie
absolut imposibil pentru om să trăiască fără păcat, chiar şi prin puterea
lui Hristos, şi că acest rău imposibil de eradicat este — aţi ghicit? — pofta
trupească, dorinţa sexuală. În cele din urmă, el a extins termenul pentru
a include majoritatea celorlalte probleme spirituale ale omului, dar pofta
trupească a fost întotdeauna în centrul lor.
[…] Augustin pare obsedat de ravagiile pe care le produce
sexualitatea neînfrânată în fiinţele umane […] [6]
Cea mai rea caracteristică a doctrinei lui Augustin este atenţia
continuă şi necorespunzătoare pe care a atras-o asupra sferei
sexului. [7]
El a devenit convins că toate dorinţele sexuale sunt păcătoase, chiar şi
în căsnicie, şi că idealul pentru persoanele atât singure, cât şi căsătorite este
abstinenţa totală de la exprimarea sexualităţii. El a susţinut că însuşi actul
procreării unui copil este inevitabil păcătos.
De vreme ce el credea acum că speranţa omului de a fi mântuit trebuie
să depăşească, într-un fel, handicapul unei naturi care nu poate fi lipsită de
păcat, el a considerat necesar să stabilească un motiv pentru speranţă. El a
descoperit în cele din urmă ceea ce căuta în ideea de predestinare, „decretele
suverane” ale lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu, prin decretul Său căruia nu i
te poţi împotrivi, a orânduit mântuirea voastră înainte de întemeierea lumii,
atunci nu trebuie să vă faceţi griji cu privire la deficienţele din caracterul
vostru. Veţi fi mântuiţi oricum, prin harul îndreptăţirii, pur şi simplu pentru
că Dumnezeu v-a predestinat să fiţi printre aleşii Săi. Nimic din ce aţi putea
sau nu aţi putea face nu ar avea vreun efect asupra rezultatului final — mântuirea voastră a fost asigurată, indiferent de viaţa şi caracterul vostru. În
acest mecanism teologic extrem de artificial, Augustin a găsit odihnă pentru
spiritul său chinuit.
[5] Portalie, op. cit., p. 13.
[6] J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines (New York, Harper & Bros, 1960), p. 365.
[7] Reginald Steward Moxon, The Doctrine Of Sin (New York, George H. Doran Co., 1920), p. 138.
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În acest punct trebuie să ne întrebăm în privinţa lucrurilor de care ar fi
fost scutită lumea în ce priveşte dezbaterile teologice fără sfârşit, dacă acest
om foarte pătimaş şi extrem de frustrat ar fi înţeles că voia lui Dumnezeu
pentru el era de a avea o soţie, o casă şi o familie, astfel încât sentimentele
sale fireşti să poată fi exprimate în mod corespunzător. Însă, din nefericire
pentru lume, Augustin a înţeles că voia lui Dumnezeu pentru el era să fie un
preot celibatar, iar consecinţele acestui angajament faţă de o viaţă pentru care,
evident, nu primise darul abstinenţei, urmau să fie mult scrise în paginile
istoriei bisericii, fiindcă el a fost, fără îndoială, cel mai mare dialectician al
timpului său.
Niciuna dintre cele două doctrine complementare, predestinarea şi păcatul originar, nu a fost pe deplin creată de Augustin. Scriitorii catolici tind
să vadă mai mult din „germenul” acestor idei în scrierile părinţilor bisericii
timpurii decât văd protestanţii, dar se admite, în general, că el a fost primul
care a dezvoltat doctrinele şi implicaţiile lor într-un sistem [1] care includea
următoarele puncte:
1. Dumnezeu atribuie vina pentru păcatul lui Adam fiecărei fiinţe umane
născute pe acest pământ, în plus faţă de slăbiciunea morală moştenită.
2. Vina păcatului originar este ştearsă la botez, dar slăbiciunea morală
continuă pe tot parcursul vieţii.
3. Din cauza acestei slăbiciuni morale, continue, a păcatului originar,
nu este posibil pentru creştini să înceteze a păcătui, chiar şi prin puterea lui
Hristos.
4. De vreme ce Dumnezeu atribuie vina păcatului lui Adam tuturor
copiilor, iar această vină este ştearsă numai la botez, rezultă că toţi copiii
care mor înainte de a fi botezaţi sunt pierduţi şi condamnaţi la torturile
fără sfârşit ale focului iadului. Această dogmă înfiorătoare a fost o problemă
chiar şi pentru autorul ei. Augustin a încercat, într-o perioadă, să diminueze
impactul său şocant, sugerând că pedeapsa copiilor ar putea fi mai puţin
aspră decât cea a adulţilor. El a apelat cu disperare la Ieronim pentru ajutor
în rezolvarea problemei, dar zadarnic i-a fost efortul. Însă, în cele din urmă,
s-a întors cu o hotărâre fanatică la consecinţele logice ale presupoziţiilor sale
teologice, că pruncii nebotezaţi vor experimenta pe deplin focurile chinuitoare
ale iadului pentru eternitate. [2]
[1] Kelly, op. cit., pp. 361-369.
[2] Williams, op. cit., p. 376.

Ar trebui ca doctrina păcatului originar să fie adăugată la teologia AZS?

| 397

5. Deoarece vina păcatului originar este ştearsă numai la botez, rezultă
că toţi păgânii nebotezaţi sunt pierduţi şi condamnaţi la flăcările veşnice.
6. Într-o evidentă contrazicere de sine, Augustin a susţinut că voinţa
omului nu se poate împotrivi voinţei suverane a lui Dumnezeu exprimată în
hotărârile Sale de predestinare, cu toate acestea, voinţa omului rămâne complet liberă. După cum a remarcat Williams, în această învăţătură, Augustin
a încercat în mod clar să împace şi capra şi varza în acelaşi timp. [3]
Augustin a fost îndată contestat de Pelagius, un călugăr britanic care s-a
mutat la Roma şi care era, din punct de vedere temperamental, opusul lui
Augustin. Pentru el, viaţa de creştin era aparent uşoară şi a fost nedumerit de
nevoia urgentă a lui Augustin de acomodare cu păcatul, acomodare care nu era
nici necesară, nici biblică, în opinia lui. Din nefericire, el a reacţionat în mod
exagerat şi a mers până la extrema de a nega faptul că vina sau slăbiciunea
s-a transmis de la Adam la urmaşii săi. [4] Conform vederilor sale, fiecare copil
născut pe pământ are acelaşi debut pe care l-a avut Adam.
(Studentul ar trebui să-şi amintească, totuşi, că avem foarte puţine
materiale scrise de Pelagius însuşi. Cea mai mare parte a înţelegerii noastre
cu privire la opiniile sale este dobândită prin studierea contestărilor acestor
opinii scrise de oponenţii săi, aceasta fiind întotdeauna o procedură puţin
nesigură.)
Prin urmare, liniile de luptă au fost trase, iar în veacurile ce au urmat a
existat tendinţa de a privi toate ideile prin perspectiva opiniilor timpurii ale
lui Augustin, pe de o parte, sau ale lui Pelagius pe de altă parte, numindu-le
augustiniene, pelagiene, semi-augustiniene sau semi-pelagiene.
Din motive de clasificare, istoricii au făcut referire în general la poziţia
bisericii din est ca fiind pelagiană, poziţia bisericii medievale din vest ca
fiind semi-pelagiană (sau semi-augustiniană), iar bisericile protestante ale
lui Calvin şi Luther ca fiind cu adevărat augustiniene.
În biserica din vest a avut loc o retragere treptată de la părerile extreme
ale lui Augustin, deoarece acestea au fost modificate în diferite grade de Ioan
Casian (360–435), Petru Abelard (1079–1142), Toma de Aquino (1224–1274),
John Duns Scotus (1266–1308) şi, în cele din urmă, de foarte importantul
Conciliu de la Trent (1545–1563).
Opiniile semi-pelagiene au fost, deci, definitiv adoptate şi formulate în forma fixă de către Conciliul de la Trent, şi au avut o
[3] Williams, op. cit., p. 370.
[4] Henri Rondet, Original Sin (New York, Alba House, 1972), pp. 123-132.
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influenţă deplină până în perioada Reformei, când protestanţii
au reînviat antropologia augustiniană şi au restabilit augustinianismul în bisericile din vest. [1]
Aceste opinii „semi-pelagiene” au constat în schimbări precum un accent
mai mare pus pe libertatea voinţei omului, o modificare a torturilor copiilor
şi o tendinţă de a defini păcatul originar mai mult ca slăbiciune decât ca vină.
Se admite, în general, că Luther şi Calvin au înălţat doctrinele lui Augustin mult mai sus decât locul pe care îl deţineau în teologia catolică din
perioada Reformei.
Calvin a fost, în esenţă, augustinian […] [2]
Vorbind la modul general, reformatorii au fost de acord cu
Augustin. [3]
Reformatorii apelează la teoria lui Augustin. [4]
[…] la capitolul Reformă, [influenţa augustiniană] evoluează
foarte repede, dintr-odată, şi ia o turnură ascendentă, asemenea muchiei muntelui Matterhorn […] [5]
Însă accentul sumbru al reformatorilor pus asupra opiniilor extremiste
ale lui Augustin a provocat o reacţie între protestanţi, aşa cum a avut loc cândva în rândul catolicilor. Zwingli din Elveţia (1484–1531) a refuzat să aprobe
doctrina predestinării a lui Augustin şi a definit doctrina păcatului originar
mai mult ca slăbiciune decât ca vină. Arminius din Olanda (1560–1609) a
urmat exemplul lui Zwingli, iar la fel a făcut şi marele John Wesley din Anglia
(1703–1769). Până în jurul anului 1750, asprii puritani din Noua Anglie au
susţinut opiniile calviniste (augustiniene) stricte cu privire la vina moştenită
a păcatul originar. Dar reacţiile împotriva acestui lucru au dat curs în cele din
urmă unei controverse prelungite, care a durat peste o sută de ani, în bisericile
Congregaţional-Calvinistă, Reformată şi Prezbiteriană din America. [6]
Deci, de-a lungul secolelor, de când Augustin şi-a lansat doctrina, s-au
acumulat teancuri întregi de literatură care au consemnat opoziţia dintre
punctele de vedere ale apărătorilor ei pe de o parte, şi cele ale opozanţilor,
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Moxon, op. cit., p. 135.
Strong, op. cit., p. 621.
Berkhof, op. cit., p. 245.
Moxon, op. cit., p. 165.
Williams, op. cit., p. 424.
H. Shelton Smith, Changing Conceptions Of Original Sin (New York, Charles Scribner’s Sons, 1955).
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de cealaltă parte. Aceasta a fost, fără îndoială, una dintre cele mai intens
dezbătute probleme din istoria creştinismului. Studentul va găsi instructiv
să-şi petreacă câteva ore examinând acest material.
Se pot face unele observaţii generale. În primul rând, din cauza lipsei
de dovezi biblice cu privire la păcatul originar, argumentele tind să fie mai
degrabă filosofice decât biblice, constând din pagini întregi de raţionament
uman extrem de greoi, care fac lectura destul de obositoare. În al doilea rând,
această literatură este pătrunsă de conştientizarea unor probleme colosale,
mare parte din aceasta fiind dedicată elaborării de explicaţii menite să apere
caracterul lui Dumnezeu împotriva nedreptăţii şi cruzimii. Este evident că
aceste explicaţii au solicitat la maximum ingeniozitatea autorilor lor.
În al treilea rând, nemulţumirea fiecărui grup de teoreticieni faţă de
argumentele prezentate de către ceilalţi adepţi ai lui Augustin este de natură
să reamintească adventiştilor de ziua a şaptea despre confuzia şi dezacordul care există printre apărătorii închinării în ziua duminicii. Unele dintre
argumentele prezentate sunt pur şi simplu neverosimile şi vorbesc elocvent
despre situaţia fără speranţă a autorilor lor.
Problemele cu care se confruntă cei care doresc să-l susţină pe Augustin
sunt într-adevăr apăsătoare. Cum pot fi oamenii implicaţi în păcatul unui
om care a murit cu mii de ani înainte ca ei să se fi născut? Cum poate un
Dumnezeu drept să atribuie vina unui adult unui copil nevinovat? Cum poate
un Dumnezeu drept să-l arunce pe acel copil în agonia unui foc care nu va
înceta niciodată să ardă? Şi dacă oamenii devin vinovaţi numai prin simplul
fapt de a se fi născut în rasa umană, ce se întâmplă când această vină este
aşezată asupra lui Isus la naşterea Lui?
În ceea ce priveşte implicarea noastră în păcatul lui Adam, apărătorii
lui Augustin au argumentat că noi toţi am fost prezenţi în trupul lui Adam
atunci când a păcătuit, la care oponenţii au răspuns că, dacă acest lucru ar fi
adevărat, noi am moşteni păcatele tuturor strămoşilor noştri, nu numai ale
lui Adam, deoarece am fost la fel de prezenţi în trupurile lor.
Apărătorii au argumentat că Adam a avut un legământ cu Dumnezeu,
care ne implică, şi că el l-a încălcat, acest lucru având astfel implicaţie asupra
noastră. Oponenţii au răspuns că Scriptura nu admite nimic despre un astfel
de legământ şi că nu poate exista niciun legământ fără învoială, un legământ
pe care noi nu l-am încheiat şi nici nu l-am împuternicit pe Adam să negocieze
pentru noi.
Apărătorii au argumentat că Adam ne-a reprezentat în calitate de cap
sau conducător al nostru. Oponenţii au răspuns că supuşii unui conducător
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nu sunt responsabili pentru nelegiuirile lui personale şi că, în orice caz, Adam
a încetat să fie conducător cu mult înainte de a ne naşte noi.
Apărătorii, inclusiv unii din biserica noastră, argumentează că oamenii se
nasc într-o stare sau condiţie (încă nedefinită) care îi determină să primească
ceva echivalent cu vina, însă fără a o moşteni. O declaraţie sistematică a
acestui argument ar fi:
Din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii se nasc într-o stare (dar nu o
moştenesc) sau o condiţie (nedefinită) care îi determină să cadă sub judecata
şi condamnarea lui Dumnezeu (dar nu este vină).
La acest aranjament minunat nu pot să răspund decât că înclinaţia de
a împăca şi capra şi varza în acelaşi timp nu a murit odată cu Augustin. A
te naşte în ceva înseamnă să moşteneşti acel lucru, iar ceea ce îi plasează
pe oameni sub judecata şi condamnarea lui Dumnezeu este vina, în ciuda
jocurilor de cuvinte.
Ca răspuns la numeroasele proteste că doctrina păcatului originar este
o acuzaţie blasfematoare la adresa caracterului lui Dumnezeu, s-a răspuns
deseori, patetic, că ceea ce este nedrept pentru oameni poate fi drept pentru
Dumnezeu, aşa că nu ar trebui să ne aşteptăm ca Dumnezeu să respecte
principiile dreptăţii aşa cum sunt înţelese de oameni. Dar nu ne-a cerut
Dumnezeu să evaluăm dreptatea Sa? [1] Atât Calvin, cât şi Luther si-au căutat
refugiu în pretextul că nu este potrivit ca fiinţele create să pună întrebări cu
privire la dreptatea Creatorului lor.
Şi pentru a-L feri pe Hristos — copilul Mariei — de a fi contaminat de
păcatul originar, au fost inventate două concepte ingenioase. Teologii catolici
au proclamat o doctrină a concepţiei imaculate, care a făcut necesară o minune specială care să o păstreze pe Maria neatinsă de pata păcatul originar,
astfel încât ea să nu-l transmită lui Hristos. Protestanţii, pentru a nu fi mai
prejos, au inventat o doctrină uşor diferită de cea a concepţiei imaculate, care
atrage după sine o minune specială, ce a făcut posibil ca Hristos să se nască
în calitate de fiu al Mariei, totuşi fără să moştenească natura ei umană, ci
mai degrabă natura lui Adam înainte de cădere.
Obiecţiile au arătat că ambele concepte sunt nebiblice, de vreme ce Scriptura nu admite nimic despre nicio minune, iar speranţa mântuirii noastre
— natura umană a lui Hristos — este efectiv spulberată de oricare dintre ele.
În special din acest motiv pionierii noştri au respins ferm doctrina că Hristos
a venit pe pământ în natura lui Adam înainte de cădere. Ei ne-au scutit de
[1] Ellen G. White, Patriarchs and Prophets (Patriarhi şi profeţi), Mountain View, Pacific
Press, 1958, p. 42.
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implicarea în această mare controversă, urmându-i mai degrabă pe Wesley,
Arminius şi Zwingli, decât pe Calvin, Luther şi Augustin.
Ei au observat că versetele biblice prezentate în sprijinul doctrinei păcatului originar nu fac faţă cu bine unei investigaţii. Proba A a fost Romani 5:12:
Din această cauză, aşa cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi moartea prin păcat; şi astfel moartea a trecut
asupra tuturor oamenilor […]
Putem observa că în acest moment avem o expunere a unor fapte fără a
ni se oferi vreo explicaţie. Explicaţia vine în următoarea propoziţie:
[…] pentru că toţi au păcătuit.
Versetul nu spune „pentru că toţi au moştenit vina de la Adam.” Spune
că „toţi au păcătuit.” Prin urmare, ei au propria lor vină şi nu trebuie să
împrumute nimic de la Adam. Luaţi în considerare şi 1 Corinteni 15:22:
Fiindcă aşa cum în Adam toţi mor, tot astfel, în Hristos toţi
vor fi înviaţi.
Susţinătorii doctrinei păcatului originar sunt obligaţi să rupă paralelismul natural între în Adam şi în Hristos şi să dea acestor două expresii un
cu totul alt înţeles. Prin expresia în Adam se înţelege o relaţie inseparabilă
a naturii pe care omul o are în mod inevitabil şi în privinţa căreia nu poate
face nimic. Dar expresiei în Hristos, în loc să i se atribuie un sens similar aşa
cum ar cere paralelismul natural, îi este dată un sens cu totul diferit. Ştim
cu toţii că noi nu suntem în Hristos printr-o relaţie naturală sau intrinsecă
fără a alege singuri acest lucru. Suntem în Hristos pentru că am ales în mod
deliberat să-L urmăm şi să-L facem conducătorul, modelul şi ghidul nostru.
Doar acesta poate fi sensul expresiei în Hristos.
Desigur că este o denaturare nejustificată a versetului care ia două expresii aranjate de către un scriitor într-o construcţie paralelă şi le oferă sensuri
cu totul diferite. Scopul scriitorului este cel mai bine păstrat atunci când
ambele fraze sunt citite în acelaşi mod. În Hristos înseamnă a-L urma şi a-L
imita pe Hristos. În Adam înseamnă a-l urma şi a-l imita pe Adam. Nu există
niciun motiv să spunem că în Adam înseamnă o relaţie naturală nealeasă, iar
în Hristos înseamnă contrariul. Iar în final luaţi în considerare Psalmi 51:5:
Iată, am fost format în nelegiuire; şi în păcat m-a conceput
mama mea.
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Augustin s-a folosit de acest verset ca probă pentru a dovedi că actul în
sine prin care se procrează un copil este păcătos, dar Pavel scrie în Evrei 13:4:
Căsătoria este demnă de cinste în toate, iar patul neîntinat.
Şi dacă luăm Psalmul 51:5 ca o declaraţie a păcatului originar, acest lucru
contrazice cuvintele lui David în Psalmul 71:5–6:
Căci Tu eşti speranţa mea şi încredere mea Doamne Dumnezeule, din tinereţea mea. Prin Tine am fost sprijinit din pântece,
Tu eşti Cel ce m-ai scos din adâncurile mamei mele […]
Şi în orice caz, după cum a fost subliniat, dacă David vorbea despre un
păcat personal, acela era păcatul mamei sale, nu al lui. Deci, este cel mai bine
să vedem acest verset ca o modalitate mai poetică de a exprima concepţia
lui Pavel că toţi au păcătuit. În acest fel nu interpretăm versetul în mod
contradictoriu.
Studentul care a studiat ebraica va dori să examineze cuvintele „în păcat”
în textul ebraic şi în diferite dicţionare. Se va observa că prepoziţia „în”
este tradusă dintr-un prefix ebraic constând dintr-o literă şi un simbol de
vocalizare, şi că este utilizat într-o mare varietate de clasificări prepoziţionale.
Înţelesul poate fi în, pe, printre sau chiar fără, în funcţie de context. Unele
dicţionare conţin opt traduceri diferite ale cuvântului (prefixului). Este evident că un astfel de cuvânt oferă o bază mai puţin adecvată pentru a construi
o doctrină teologică importantă, cum ar fi doctrina păcatului originar.
Nu am reuşit să găsesc nicio utilizare a termenului păcat originar, cu
referire la vina sau slăbiciunea atribuită nouă pentru păcatul lui Adam în
scrierile lui Ellen White, însă găsesc dovezi clare că ea a fost familiarizată
cu acest concept şi utilizările acestuia:
Sunt mulţi care, în inimile lor, murmură împotriva lui Dumnezeu. Ei spun: „Noi moştenim natura căzută a lui Adam şi nu
sunt responsabili pentru imperfecţiunile noastre naturale.” Ei
consideră cerinţele lui Dumnezeu ca fiind greşite şi se plâng
că El cere ceea ce nu stă în puterea lor să ofere. Satana a făcut
aceeaşi plângere în cer, dar astfel de gânduri Îl dezonorează
pe Dumnezeu. [1]
[1] White, „They That Have Done Good,” The Signs of the Times, 29 august 1892.

(Introducerea sensului în text)
1. Toți oamenii.
2. Toate mamele și toți oamenii.
3. Conceperea oamenilor.
4. Fapta se săvârșește întotdeauna în
păcat.
5. Al tuturor mamelor.
6. Păcatul originar și vina.

RĂSPUNS PRIN EISEGEZĂ

Deci, concluzia că Psalmul 51:5 susține doctrina păcatului originar şi a vinei se bazează pe 13 ipoteze şi pe niciun fapt.

5. Al mamei lui.
6. Nu ni se spune.
7. Adulter, concubinaj, o mamă rea,
7. Care sunt posibilitățile?
7. Păcatul originar și vina.
condiția rasei umane.
8. Cine a fost mama sa?
8. Nu ni se spune.
8. Soția lui Isai.
9. A fost soția legitimă a lui Isai?
9. Nu ni se spune.
9. Da, a fost.
10. A fost o țiitoare?
10. Nu ni se spune.
10. Nu, nu a fost.
11. A fost o soție adulteră?
11. Nu ni se spune.
11. Nu, nu a fost.
12. Legătura ei cu Isai a fost legitimă? 12. Nu ni se spune.
12. Da, a fost.
13. Astfel se confirmă doctrina păca
13. Ce putem concluziona?
13. Orice de la punctul 7 poate fi posibil.
tului originar și a vinei.
14. Cum se compară exegeza cu eise- 14. Fiecare declarație de mai sus 14. Fiecare declarație de mai sus
geza?
este un fapt.
este o presupunere

4. Ce spune despre aceasta?

5. Al cui a fost păcatul?
6. Care a fost natura acestuia?

4. Fapta s-a săvârșit în păcat.

1. Cine vorbește?
2. Despre cine vorbește?
3. Despre ce faptă vorbește?

RĂSPUNS PRIN EXEGEZĂ

(Extragerea sensului din text)
1. David.
2. Mama sa și el.
3. Propria lui concepere.

ÎNTREBĂRI

Un exercițiu exegetic asupra Psalmului 51:5

„Iată, am fost format în nelegiuire; și în păcat m-a conceput mama mea.”
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Unul dintre accentele cele mai importante ale scrierilor lui Ellen White
este înţelegerea ei că primul, cel mai mare şi cel mai persistent atac al lui
Satana împotriva caracterului lui Dumnezeu a fost acuzația sa conform căreia
Legea lui Dumnezeu nu poate fi ascultată de creaturile Sale. Studentul va găsi
referinţe la această idee în: HLL pp. 29, 69, 117, 308–309, 311–313, 618, ST
16/01/96 şi ST 23/07/02 — aceasta doar pentru a menţiona câteva. Răspunsul
ei la această afirmaţie este cel mai bine dat în propriile-i cuvinte:
De aceea el [Satana] caută fără încetare să-i amăgească pe
urmaşii lui Hristos cu SOFISTICĂRIA LUI FATALĂ că ei nu
pot fi biruitori. [1] (Accentuarea îmi aparţine.)
Nimeni să nu zică: „Nu pot să-mi corectez defectele de caracter.” Dacă ajungeţi la o asemenea concluzie, veţi eşua în mod
sigur în dobândirea vieţii veşnice. [2]
De aceea, adventiştii de ziua a şaptea au predicat de-a lungul timpului
o doctrină a slăbiciunii moştenite, dar nu şi o doctrină a vinei moştenite. Pe
măsură ce reflectăm asupra acestui subiect, vom face bine să ne amintim că
sistemele teologice pot fi comparate cu o plasă zincată, adică o plasă formată
din zale metalice care se leagă de alte zale din jurul lor. Există puţine doctrine
izolate, fără nicio legătură cu alte doctrine.
Astfel, cei care acceptă doctrina păcatului originar — definit ca vină
moştenită — sunt obligaţi să dezvolte un fel de doctrină a concepţiei imaculate,
pentru a-L feri pe Isus să fie atins de această vină. După ce au făcut acest lucru,
ei trebuie să definească rolul lui Hristos ca Exemplu al nostru în armonie cu
această separare a experienţei Sale de a noastră, ceea ce duce la concluzia că
nu putem birui ispita aşa cum El a biruit-o. Aceasta, la rândul său, conduce
la concluzia că omul este mântuit numai prin îndreptăţire, deoarece nu este
posibil pentru el să nu mai păcătuiască. Şi acest lucru conduce la o doctrină
a mântuirii prin manevrare, prin care Dumnezeu va efectua o ajustare mecanică în creierului omului pentru a elimina păcatul din experienţa sa atunci
când îl va duce pe om în împărăţia cerească.
Toate acestea sunt în contradicţie cu platforma adevărului dezvoltată
de pionierii noştri sub îndrumarea Duhului Sfânt şi este străină de teologia
adventistă de ziua a şaptea.
[1] White, The Great Controversy (Tragedia veacurilor), Mountain View, Pacific Press, 1950, p. 489.
[2] White, Christ’s Object Lessons (Parabolele Domnului Hristos), Washington, Review and Herald
Publishing Co., 1941, p. 331.
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În încheierea acestei secţiuni, putem oferi studentului câteva idei cu
privire la subiectul vinei pe care să le aibă în vedere:
La începutul istoriei păcatului în experienţa umană, vedem o femeie
uitându-se la un fruct interzis, luându-l în mâna ei şi mâncându-l. Ne-am
putea întreba: cine a fost cel mai vinovat? Ochiul pentru că a privit, mâna
pentru că a luat, sau gura pentru că a mâncat fructul?
Punem această întrebare doar pentru a demonstra lipsa ei de rezonabilitate. Nicio persoană inteligentă nu ar atribui vreo povară de vinovăţie
ochiului, mâinii sau gurii Evei. Aceste instrumente trupeşti erau toate sub
controlul voinţei Evei şi nu puteau face altceva decât să se supună. Opţiunea
de a face alte alegeri nu era a lor; într-adevăr, nu erau echipate cu nimic pentru
a face alegeri. Alegerea şi decizia au fost acţiuni ale voinţei Evei, iar voinţa ei
trebuie, prin urmare, să poarte povara responsabilităţii — vina.

Nu a existat niciodată vreo vină în carnea Evei.
Voinţa umană, care s-a opus voinţei Dumnezeului ei Creator, a fost vinovată. Ellen White, cu discernământu-i specific, scrie:
[…] carnea prin sine însăşi nu poate lupta împotriva voinţei lui
Dumnezeu. – Căminul adventist, p. 127.
Deoarece carnea nu poate acţiona contrar voinţei lui Dumnezeu, atunci
este sigur că ea nu poate fi vinovată.
În următorul tablou al acestei tragedii cosmice îl vedem pe Adam uitându-se la fruct, luându-l şi mâncându-l. Să atribuim vina ochiului, mâinii, gurii
sau oricărei alte părţi a cărnii lui Adam, cum ar fi genele sau cromozomii?
Răspunsul nu poate fi decât nu. Voinţa lui Adam a păcătuit şi voinţa lui
Adam trebuie să poarte povara responsabilităţii — vina.

Nu a existat niciodată vreo vină în carnea lui Adam.
Carnea stomacului meu doreşte mâncare. Distincţia morală dintre a
mânca prânzul vecinului meu şi a mânca prânzul meu nu este semnificativă pentru trupul meu. Voinţa trebuie să comande trupului să nu mănânce
prânzul vecinului meu şi să fie mulţumit cu prânzul meu. Acelaşi principiu
se aplică oricărei nevoi, apetit sau dorinţă a cărnii. Toate acţiunile voluntare
ale cărnii sunt controlate de alegerile şi deciziile voinţei. Toate acţiunile
involuntare sunt controlate de relaţii mecanice. Carnea nu face alegeri şi nu
ia decizii, nici cu privire la acţiuni voluntare, nici involuntare, şi prin urmare
nu are nicio responsabilitate şi nicio vină.
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Nu există nicio vină în carnea oricărei fiinţe umane.
Așadar, cât de neprofitabil este să te străduieşti să descoperi mijloacele
prin care vina se transmite de la carne la carne; de la carnea lui Adam la
carnea urmaşilor săi sau de la carnea tuturor părinţilor la carnea tuturor
copiilor […]
Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui. – Ezechiel 18:20

Carnea nu poate transmite cărnii ceea ce nu posedă şi nu poate poseda.
Atunci, cum rămâne cu voinţa? Nu este şi carne?
Se pare că nu.
Acest lucru este unul dintre marile mistere ale existenţei umane. Carnea (creierului) generează voinţa, şi apoi se pare că voinţa se diferenţiază şi
controlează carnea, chiar şi a creierului.
Inspiraţia nu ne-a dezvăluit cum se poate aşa ceva, iar cercetarea
ştiinţifică nu a putut încă să explice acest lucru. Cu toate acestea, este în
mod clar şi demonstrabil adevărat.
Nu ne putem îndoi de faptul că voinţa este produsă de carnea creierului. Multe exemple au dovedit că o vătămare a cărnii creierului poate slăbi
sau chiar deteriora activitatea voinţei. Aceste exemple au arătat şi faptul
că „generarea” voinţei de către carnea creierului este un proces continuu.
Voinţa nu există mai mult decât creierul sau nu supravieţuieşte distrugerii
creierului. Astfel, creierul produce voinţa în mod continuu, care, la rândul
său, controlează (sau ar trebui să controleze) permanent creierul.
Acest lucru este din nou observabil în propria noastră experienţă şi în
experienţele celorlalţi din jurul nostru. Controlul gândirii este, într-o oarecare
măsură, practicat de toată lumea. Şi în fiecare experienţă în care voinţa
comandă creierului să înceapă a gândi într-o anumită direcţie sau să înceteze
a gândi într-o anumită direcţie, să accepte anumite idei sau să le respingă şi
să le alunge, vedem acest fenomen misterios — voinţa care dă instrucţiuni
cărnii creierului care o produce.

Am decis să nu mă mai gândesc la acest lucru.
Această declaraţie simplă şi auzită frecvent reflectă una dintre tainele
majore ale existenţei umane — controlul cărnii creierului de către voinţa care
este produsă de carnea creierului.
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Nu, voinţa nu e carne. A defini voinţa prin prisma esenţei sau naturii ei
nu pare a fi posibil în prezent, dar a o defini prin perspectiva funcţiei sale
este atât posibil, cât şi instructiv. Aceasta este abordarea lui Ellen White faţă
de subiect. Ea ne spune ce este voinţa, spunându-ne ce face ea.
Voinţa constituie o putere ce guvernează natura umană, aducând toate celelalte însuşiri ale fiinţei în stăpânirea ei […] Este
puterea hotărâtoare […] – 5M 513 (Sublinierea îmi aparţine.)
[…] este alegerea […] puterea împărătească […] – DV 318
(Sublinierea îmi aparţine.)
Prin urmare, în mod logic şi consecvent, Ellen White atribuie responsabilitatea pentru păcat exclusiv voinţei.
Cu toate că Satana poate ademeni pe cineva, el nu poate să-l
constrângă la păcat. […] Ispititorul nu ne poate constrânge
niciodată să păcătuim […] Voinţa trebuie să consimtă […] –
HLL 125 (Sublinierea îmi aparţine.)
Aşadar, carnea omului nu a cunoscut niciodată vina, nu a purtat niciodată
vina şi nu o poate transmite de la carne la carne. Transmiterea vinei s-a făcut
întotdeauna — şi trebuie să se facă întotdeauna — de la voinţă la voinţă şi
numai prin consimţământul faţă de păcat al voinţei care acceptă.
Ceea ce ne conduce în final la o definiţie: Ce este, mai exact, vina?
Propun ca aceasta să fie definiţia cea mai utilă şi cea mai uşor de susţinut:

Vina este o atribuire a răspunderii către călcătorul Legii, prin voinţa
Dătătorului Legii.
Această definiţie evită cu grijă să atribuie vinei vreo calitate mecanică,
naturală sau intrinsec legală, din aceste motive.
1. Cei care atribuie vinei calităţi mecanice sau naturale — ceea ce ar face
posibil ca vina să aparţină cărnii şi să fie transmisă de la carne la carne prin
moştenire biologică — trebuie să se străduiască să răspundă la întrebările
cu privire la transmiterea vinei la copiii nevinovaţi, transmiterea vinei la
pruncul Isus, etc., care au fost examinate anterior în această carte, precum şi
la cea mai importantă întrebare din spatele lor: Dacă aşa stau lucrurile, cine
a făcut să fie aşa? Prin urmare, responsabilitatea Îi revine în mod inevitabil
lui Dumnezeu.

408 |

Ar trebui ca doctrina păcatului originar să fie adăugată la teologia AZS?

2. Cei care încearcă să evite aceste dificultăţi, discutând problema în
termeni cvasi-legali (unii chiar evită să folosească cuvântul vină, dar se referă
la o stare sau o condiţie care duce la acelaşi rezultat) nu reuşesc să răspundă
în mod corespunzător la întrebarea fundamentală: Dacă aceasta este starea
sau condiţia omului, cine a făcut-o să fie aşa? Cine a stabilit aceste condiţii?
Din nou, responsabilitatea Îi revine în mod inevitabil lui Dumnezeu.
Problema împărtăşită de ambele grupuri este că viziunea lor despre vină
şi transmiterea ei conţine multe inexactităţi grave, chiar barbare, care aşează
pur şi simplu responsabilitatea pe Dumnezeu. Totuşi, până în prezent nu s-a
găsit nicio modalitate eficientă pentru a preveni acest rezultat.
De ce să nu renunţăm la aceste eforturi inutile de a preveni responsabilitatea pentru o noţiune crudă şi nedreaptă a vinei care şi-ar avea originea
în Creatorul universului şi mai degrabă să rezolvăm problema, acceptând
o noţiune a vinei în care nu există cruzime sau nedreptate? Atunci nu va
trebui să ne străduim să negăm realitatea, pretinzând că Dumnezeu nu este
responsabil pentru atribuirea vinei fiinţelor create de El.
Dacă voinţa omului controlează toate celelalte facultăţi ale sale şi dacă Satana nu poate constrânge această voinţă să păcătuiască, rezultă că păcătuirea
este întotdeauna o alegere liberă sau o decizie a unei voinţe libere, care poate
fi exprimată fie printr-o atitudine interioară, fie printr-o acţiune exterioară,
sau prin ambele.
În această situaţie, nu poate fi niciodată nedrept sau nemilos să susţii că
voinţa liberă a omului este responsabilă pentru alegerile şi deciziile sale, mai
ales dacă neputinţele omului de a face binele dorit sunt egalate sau depăşite
de harul lui Dumnezeu care dă posibilitatea.
Pe măsură ce medităm asupra naturii vinei, să reţinem aceste adevăruri
biblice de bază:

1. Păcatul este încălcarea Legii. — 1 Ioan 3:4
2. Unde nu este Lege, nu este nici păcat. — Romani 4:15
3. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă. — Fapte 17:30
Prin urmare, vina nu este cauzată automat de o încălcare a Legii lui
Dumnezeu. Poţi face o greşeală fără a fi vinovat — dacă acţiunea este făcută
mai degrabă din neştiinţă decât intenţionat. Factorul decisiv este atitudinea
voinţei călcătorului Legii. A voit să încalce Legea Dumnezeului său Creator?
Sau a încălcat un precept necunoscut (sau neînţeles) al Legii lui Dumnezeu
în timp ce voia să-I slujească lui Dumnezeu şi să I se supună? Dumnezeul
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Creator ia în considerare aceste circumstanţe atenuante pentru a decide dacă
atribuie sau nu vină.
Voinţa Dătătorului Legii — Dumnezeul Creator — decide dacă va considera voinţa călcătorului Legii responsabilă, cu alte cuvinte vinovată. Dacă
eliminaţi din această ecuaţie fie decizia voinţei călcătorului de Lege de a
păcătui, fie decizia voinţei Dătătorului Legii de a atribui răspunderea pentru
păcat, vina nu poate exista. Acţiunea ambelor voinţe trebuie să fie prezentă.
În concluzie, această definiţie a vinei pare a fi exactă, corectă şi rezonabilă:

Vina este o atribuire a răspunderii către călcătorul Legii, prin voinţa
Dătătorului Legii.
Cu această definiţie a vinei nu este nevoie de o apărare elaborată a
caracterului lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne străduim să explicăm cum
un Dumnezeu al dragostei şi dreptăţii îi face pe copii răspunzători pentru
păcatul cuiva care a murit cu mult înainte de a se naşte şi îi pedepseşte pentru
păcatul pe care nu l-au săvârşit. Nu este nevoie să explicăm condamnarea şi
distrugerea de către Dumnezeu a persoanelor din ţinuturile păgâne care au
urmat toată lumina morală care strălucea pe cărarea lor. Şi nu este nevoie
să construim concepte elaborate cu scopul de a-L pe feri pe pruncul Isus să
fie atins de vina lui Adam.
Nu poate exista păcat fără o acţiune a voinţei călcătorului de Lege. Nu
poate exista vină fără o acţiune a voinţei Dătătorului Legii. Când Ellen White
face referire la o primire a vinei sau o moştenire a vinei de la Adam, ea nu
scoate factorul voinţă din context.
Este inevitabil ca şi copiii să sufere urmările faptelor rele
ale părinţilor lor, dar ei nu sunt pedepsiţi pentru vinovăţia
părinţilor, în afara cazului că şi ei au luat parte la păcatele
lor. Cu toate acestea, copiii calcă, de obicei, pe urmele părinţilor lor. Prin moştenire sau exemplu, fiii devin părtaşi ai
păcatelor tatălui lor. Tendinţele greşite, apetitul pervertit şi
moralitatea josnică, împreună cu bolile şi degenerarea fizică
se transmit ca o moştenire din tată în fiu, până la a treia şi
a patra generaţie. Acest adevăr înspăimântător ar trebui să
aibă o putere solemnă care să-i reţină pe oameni de a merge
pe calea păcatului. – PP 306 (Sublinierea îmi aparţine.)
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Aceşti copii dragi au primit de la Adam o moştenire a neascultării, a vinovăţiei şi a morţii. – Scrisoarea Baker, p.1
(Sublinierea îmi aparţine.)
Ellen White a scris în conformitate cu definiţiile din dicţionar, iar potrivit
dicţionarelor, o moştenire este ceva care poate fi păstrat, respins, împărţit,
cumpărat, vândut sau pierdut, în funcţie de alegerile voinţei celui care o
primeşte. Conceptele calviniste ale vinei moştenite — ca fiind ceva ce niciun
om nu poate evita sau de care nu se poate debarasa — trebuie să fie descrise
ca fiind o moştenire biologică, sau de la carne la carne — o moştenire a
vinei. În acest caz, moştenirea nu ar putea fi respinsă sau înlăturată prin
vreun mijloc, deoarece ar fi încorporată în carne. Nicio astfel de expresie şi
nicio astfel de idee nu pot fi găsite în scrierile de Ellen White. Ea nu descrie
niciodată vina sau transmiterea ei prin prisma cărnii, nici în termenii unei
stări sau condiţii inevitabile.
Conform învăţăturii lui Ellen White şi a Bisericii Adventiste de Ziua a
Şaptea în general până în ultimii ani, toţi copiii care s-au născut pe pământ,
inclusiv Isus, moştenesc natura căzută a lui Adam ca slăbiciune, nu ca vină. În
momentul în care voinţa copilului alege să păcătuiască, vina intră în discuţie.
(Ellen White atribuie moartea copiilor separării de pomul vieţii, nu vinei
moştenite. A se vedea pagina 38.)
Voinţa copilului Isus nu a ales niciodată să păcătuiască, de aceea nu a
experimentat niciodată vina. Potrivit lui Ellen White, această posibilitate
este deschisă tuturor:
El a demonstrat că este posibilă o ascultare de o viaţă întreagă. — Ms. 1, 1892 (Sublinierea îmi aparţine.)
Nu există scuză pentru păcat. – HLL 311–312
Fie ca cei mici să aibă în minte că Isus, când era copil, a luat
asupra Sa natura umană şi a fost făcut în asemănarea cărnii
păcătoase şi a fost ispitit aşa cum sunt ispitiţi toţi copiii. – YI
23/08/94
La fel de ferm cum respinge conceptul că noi moştenim inevitabil vina
de la Adam, Ellen White respinge şi conceptul că noi moştenim de la Adam
o slăbiciune atât de gravă încât păcătuirea este inevitabilă.
Începând cu păcatul lui Adam, oameni din toate vremurile au
găsit o scuză pentru păcat spunând că Legea lui Dumnezeu
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nu poate fi păzită, învinuindu-L astfel pe Dumnezeu pentru
păcatul lor. – AST 14/09/03
Sunt mulţi aceia care murmură împotriva lui Dumnezeu în
inimile lor. Ei spun: „Noi moştenim natura căzută a lui Adam
şi nu suntem responsabili pentru imperfecţiunile noastre
naturale”. Ei critică cerinţele lui Dumnezeu şi se plâng că El
le cere ceea ce ei nu au putere să ofere. Satana s-a plâns de
acelaşi lucru în ceruri, dar astfel de gânduri îl dezonorează pe
Dumnezeu. – ST 29/08/92
În final, să analizăm această întrebare:

Cunoaştem vreo moştenire inevitabilă,
în afară de moştenirea biologică?
Deoarece aceasta este o întrebare extrem de importantă, să definim cu
atenţie termenii noştri.
Prin biologic înţelegem ceva care există în carnea omului într-un mod
care poate fi transmis de la carne la carne, de la carnea părintelui la carnea
copilului.
Prin moştenire înţelegem ceva ce primim de la strămoşii noştri datorită
faptului că ne-am născut.
Prin inevitabil înţelegem ceva de care nicio fiinţă umană de pe pământ
nu poate scăpa, deoarece, fără excepţie (în afară de intervenţia miraculoasă
a lui Dumnezeu), este o consecinţă mereu prezentă a faptului că s-a născut.
Având definiţiile stabilite, să ne întoarcem la întrebarea noastră:

Cunoaştem vreo moştenire inevitabilă,
în afară de moştenirea biologică?
În primul rând, este într-adevăr inevitabilă moştenirea biologică, cea
de la carne la carne?
Trebuie să admitem că este. Nu există nicio modalitate prin care să
putem respinge condiţiile cromozomiale care, încă de la începutul conceperii
noastre, ne-au stabilit să avem ochi albaştri sau căprui, păr negru sau blond,
piele albă sau maro, etc. Putem constata că moştenirea biologică este, fără
nicio îndoială, cu totul inevitabilă.
În al doilea rând, există şi alte tipuri de moştenire care sunt la fel de
inevitabile?
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Nu ne putem gândi la altele.
Studentul să testeze această propunere, făcând o listă a tuturor tipurilor
de moştenire care îi vin în minte. Va fi imediat evident că toate dintre ele pot
fi evitate.
O moştenire de bani? Nu trebuie să o acceptăm sau să o păstrăm.
O moştenire de teren sau proprietăţi? Putem să o respingem sau să ne
debarasăm de ea.
O moştenire a cetăţeniei într-o anumită ţară? Putem renunţa la ea.
Oricât de lungă ar fi lista, rezultatul va fi acelaşi. Suntem constrânşi să
concluzionăm că nu există o moştenire universal inevitabilă, în afară de
moştenirea biologică.
Prin urmare, a spune că moştenirea vinei de la Adam este inevitabilă, iar
în aceeaşi frază să spunem că nu este biologică, înseamnă să ne contrazicem
cu naivitate într-o singură propoziţie. O moştenire inevitabilă, nebiologică,
pur şi simplu nu există şi nu poate exista.
De aici rezultă că, dacă un copil se naşte cu vina moştenită de la Adam,
acest fapt trebuie să fie urmarea uneia din cele două (şi numai două) cauze:
1. Moştenirea este biologică şi, prin urmare, inevitabilă. În acest caz,
se recunoaşte, în general, că responsabilitatea îşi are obârşia în Creatorul
biologiei umane, care a făcut carnea omului în aşa fel încât să poată să conţină
şi să transmită vina.
2. Aşa-numita moştenire este prin voinţa directă a lui Dumnezeu, reflectând o atitudine administrativă din partea Conducătorului universului şi,
prin urmare, este inevitabilă. În acest caz, răspunderea este în mod evident şi
fără îndoială a lui Dumnezeu, dar cuvântul moştenire trebuie să fie redefinit,
deoarece vina vine de la Dumnezeu, şi nu de la părinţi. Astfel, nu este o
moştenire autentică.
Cei care au încercat să inventeze o a treia clasificare prin care omul se
naşte (dar nu moşteneşte) într-o stare sau condiţie (nedefinită), care în mod
inevitabil îl plasează sub judecata şi condamnarea lui Dumnezeu (dar nu
este vină) doar au tulburat apele. Aceasta este o încercare de a descrie ceva
ca fiind inevitabil, dar nefiind vorba nici de biologie, nici de voinţa aplicată
a lui Dumnezeu, acest lucru este imposibil. Nu există aşa ceva. Prin urmare,
a urma acest argument ne cere să se îndepărtăm de raţiune şi realitate, şi să
ne luăm zborul spre tărâmul fanteziei pure.
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Cu riscul de a fi obositor, trebuie să ne oprim pentru a analiza această
utilizare neobişnuită a termenilor stare şi condiţie.
Recunoaştem că ambii termeni impun o apoziţie, ceea ce înseamnă că
nu au niciun înţeles precis dacă nu sunt utilizaţi în corelaţie cu alte cuvinte.
Putem vorbi de o stare de sănătate, o condiţie a vremii sau a economiei, dar
este lipsit de sens să vorbim despre o stare sau o condiţie, punct. Aceste
cuvinte trebuie să modifice ceva şi nu se pot modifica pe ele. Acest lucru îi
poate părea studentului a fi lipsit de sens din punct de vedere tehnic, dar
nivelul la care argumentele sunt acum prezentate ne obligă să subliniem
că nu există nicio stare a stării, nu există nicio stare a condiţiei, nu există
nici o condiţie a stării, nu există nicio condiţie a condiţiei. Cu toate acestea,
atunci când am căutat cu atenţie să găsesc în aceste argumente un răspuns la
întrebarea fundamentală: Starea cui? Condiţia cui?, nu am găsit nimic care
să treacă dincolo de aceasta:

Păcatul originar este o stare sau condiţie a păcatului originar.
Această afirmaţie nu mi se pare foarte utilă.
Oricum am descrie sau am defini vina, nu văd nicio cale prin care putem
evita concluzia că dacă nu este nici moştenire biologică, nici voinţa aplicată
a lui Dumnezeu, aceasta nu este inevitabilă.
Nu există o moştenire nebiologică inevitabilă. Şi dacă este voinţa aplicată
a lui Dumnezeu, cuvântul moştenire se aplică cu greu. Termenul care s-ar
potrivi ar fi judecată.
Aceasta nu este o problemă pentru adventişti, care nu-L văd pe Domnul
aplicând o judecată pentru vină copiilor mici, inclusiv pruncului Isus. Aceasta
este o problemă pentru calvinişti şi a fost necesar să inventeze o teorie cu
totul nebiblică, şi anume că Domnul Isus Hristos a venit pe acest pământ în
natura umană a lui Adam înainte de cădere, pentru a-L feri pe pruncul Isus
de a fi atins de vina lui Adam.
Pot să sugerez respectuos, şi sper că nu nepoliticos, că aceasta este problema calviniştilor, şi nu a noastră. Am face bine să stăm cu totul departe de
ea. Nu am avea nimic de câştigat şi am avea multe de pierdut, acceptând în
teologia noastră o problemă artificială: transmiterea inevitabilă a vinei de la
Adam la toţi urmaşii săi, inclusiv Isus. Aceasta este o problemă care poate
fi remediată doar printr-o soluţie la fel de artificială: doctrina că Hristos a
venit pe pământ în natura umană a lui Adam înainte de cădere.
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Sunt convins că poziţia noastră potrivit căreia toţi oamenii moştenesc
slăbiciunea de la Adam, dar nu şi vina, este de departe cea mai bună înţelegere
a Scripturii şi este singura înţelegere posibilă a sfaturilor inspirate care au
venit la noi prin Ellen White, precum următorul, exprimat prin una dintre
cele mai simple, clare şi totuşi cele mai semnificative declaraţii:
El a fost în natura umană exact ceea ce poţi fi şi tu. – Scrisoarea 106, 1896

Anexa D
Eu singur — Necazul lui Pavel din Romani 7
Am văzut că unul dintre textele preferate folosite de Ellen White şi contemporanii ei în discuţia lor cu privire la natura lui Hristos şi lucrarea de
mântuire a lui Hristos strâns legată de aceasta a fost Romani 8:3:
Dumnezeu, trimiţând pe propriul său Fiu în asemănarea cărnii
păcătoase şi pentru păcat, a condamnat păcatul în carne.
Ei au înţeles „în asemănarea cărnii păcătoase” în sensul că Hristos a venit
pe acest pământ în natura omului căzut. Ei au înţeles „a condamnat păcatul
în carne” însemnând că Hristos a întâlnit duşmanul şi l-a învins în propria-i
fortăreaţă, carnea păcătoasă a omului. Prin aceasta El a arătat clar tuturor că
omul poate trăi fără păcat în carnea păcătoasă, prin puterea lui Dumnezeu.
Prin urmare, ei au înţeles Romani 7 în lumina acestor două mari realităţi.
Deoarece calviniştii oferă o interpretare cu totul diferită a capitolului 7 din
Romani, următorul material este oferit pentru comparaţie.

h
Apostolul Pavel era implicat. Era îngrijorat. Îi păsa atât de mult de oamenii pentru care lucra şi s-a identificat atât de mult cu interesele lor, încât
a scris:
De aceea dacă o mâncare face pe fratele meu să se poticnească,
nu voi mânca niciodată carne, cât va rămânea lumea. 1 Corinteni 8:13
Dragostea sa arzătoare pentru cei convertiţi în urma lucrării sale este
exprimată în Filipeni 4:1:
De aceea, fraţii mei preaiubiţi şi mult doriţi, a mea bucurie şi
coroană, staţi astfel tari în Domnul, preaiubiţii mei!
Natura sa sensibilă a fost profund rănită de o înstrăinare temporară din
partea corintenilor pe care i-a adus la Hristos, iar când neînţelegerile dintre
ei au fost îndepărtate, bucuria lui nu a cunoscut limite. (Vezi 2 Corinteni 7).

416 |

Eu singur — Necazul lui Pavel din Romani 7

Dar cea mai grea povară a inimii sale a fost pentru evrei, pentru Israel —
poporul ales — pomul plantat de Însuşi Dumnezeu. Pe cât de des se ducea să
predice neamurilor, pe atât de des se întorcea la evrei, sperând, rugându-se
şi tânjind pentru mântuirea lor.
Spun adevărul în Cristos, nu mint, conştiinţa mea de asemenea
aducându-mi mărturie în Duhul Sfânt, că am mare întristare
şi mâhnire neîncetată în inima mea. Fiindcă aş fi dorit să fiu
eu însumi blestemat de la Cristos pentru fraţii mei, rudele mele
conform cărnii. Romani 9:1–3
Cartea Romani, în care au fost scrise aceste cuvinte tulburătoare, reflectă
eforturile serioase ale lui Pavel în favoarea evreilor. În capitolul al şaptelea
găsim un exemplu clasic de simpatie, empatie, devotament faţă de binele
poporului evreu, care este exprimat în 1 Corinteni 9:20, 22 (VDC):
Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig pe iudei; cu
cei ce sunt sub Lege m-am făcut ca şi cum aş fi fost sub Lege,
ca să câştig pe cei ce sunt sub Lege […] M-am făcut tuturor
totul, ca oricum, să mântuiesc pe unii dintre ei.
Acest al şaptelea capitol din Romani a fost adesea analizat de scriitori
creştini, de când a fost scris pentru prima dată de Pavel. În el vedem imaginea plastică a unui om aflat în dificultate, a unui om disperat, a unui om
care pare a fi sortit eşecului şi înfrângerii în viaţa sa spirituală. El pare să
fie prins într-o tensiune între propriile sale tendinţe şi dorinţe păcătoase, şi
cerinţele drepte ale Legii sfinte a lui Dumnezeu. Capitolul vorbeşte în termeni
mişcători despre ispite cărora li s-a împotrivit, dar pe care nu le-a biruit,
despre obiective nerealizate, despre scopuri neîmplinite, despre idealurile pe
care le-a avut, dar nu le-a atins, despre o biruinţă râvnită, dar necâştigată,
despre un conflict dureros care se încheie în mod constant cu o înfrângere.
Şi acest om nefericit este identificat prin pronumele personal de persoana
întâi „eu”. Pronumele personal de persoana întâi singular apare la formele
de nominativ, acuzativ sau genitiv de 46 ori în versetele 7–25, care descriu
necazul acestui om înfrânt, născut învins.
Deci, cine este această persoană, acest om? Cine este acest „eu” din
Romani 7?
Să înaintăm cu grijă. Implicaţii teologice profunde sunt incluse în concluzia noastră. Viziunea noastră asupra însăşi naturii mântuirii poate depinde
de răspunsul nostru la această întrebare. Capitolul este în mod clar un studiu
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de caz, prezentat în faţa noastră în detalii atât de precise încât înţelegem că
este destinat a fi definitoriu — însă pentru ce? Cine este acest om din Romani
7 care tânjeşte continuu după ceea ce nu poate obţine şi trăieşte într-un şir
neîntrerupt de frustrări şi înfrângeri?
Două sugestii principale au fost oferite de scriitorii creştini de-a lungul
secolelor:
1. Omul din Romani 7 este omul nenăscut din nou, neconvertit, a cărui
inimă este în mod natural răzvrătită împotriva lui Dumnezeu şi a Legii Sale
sfinte. Deoarece nu avem niciun motiv să credem că Pavel s-a aflat vreodată
în această stare răzvrătită, se propune că Pavel pur şi simplu s-a identificat cu
omul răzvrătit, nenăscut din nou, în scopul comunicării, aşa cum fac adesea
predicatorii astăzi. (sau)
2. Omul din Romani 7 este chiar Pavel în experienţa sa de naştere din
nou, de convertire, după ce a ajuns să-L cunoască pe Hristos. Prin urmare,
acest lucru dovedeşte că biruinţa asupra ispitei şi a păcatului nu este disponibilă pentru creştini în această viaţă. Dacă Pavel nu s-a putut opri din a
păcătui, chiar şi prin puterea lui Hristos, este sigur că nimeni altcineva nu
se poate opri din a păcătui.
Problema pe care o întâlnim, pe măsură ce analizăm aceste două alternative, este că niciuna nu este uşor de apărat. Niciuna nu face faţă cu bine
unei investigaţii.
Dacă preferăm prima opţiune, că omul din Romani 7 este păcătosul
răzvrătit, nenăscut din nou, neconvertit, avem dificultăţi în a răspunde la
întrebări ca acestea:
Păcătoşii nenăscuţi din nou mărturisesc că Legea lui Dumnezeu este
sfântă, dreaptă şi bună (versetul 12)?
Astfel de oameni recunosc că Legea este spirituală, dar „eu sunt carnal”
(versetul 14)?
Susţin oamenii nenăscuţi din nou că răul nu este produs de ei, ci de
păcat (versetul 17)?
Vor oamenii nenăscuţi din nou să facă binele (versetul 18)?
Spun oamenii nenăscuţi din nou: „Binele, pe care îl voiesc, nu îl fac; ci
răul, pe care nu îl voiesc, acela îl practic” (versetul 19)?
Spun oamenii nenăscuţi din nou: „După omul dinăuntru mă desfăt în
Legea lui Dumnezeu” (versetul 22)?
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Ar fi dificil să răspundem afirmativ la oricare dintre aceste întrebări.
În experienţa noastră umană, nu auzim oameni nenăscuţi din nou care să
laude Legea sfântă a lui Dumnezeu. E mult mai probabil să o blesteme. Ei nu
recunosc că Legea lui Dumnezeu este spirituală, dar ei sunt carnali. Ei tind să
fie defensivi în privinţa stării lor. Ei nu urăsc răul pe care îl fac; mai degrabă
îl iubesc. Ei nu vor să facă binele; ei vor să facă răul. Şi ei cu siguranţă nu se
desfată în Legea lui Dumnezeu „după omul dinăuntru.” Ei urăsc Legea, se
simt condamnaţi de ea şi se tem de ea. Aceia dintre noi care am trăit într-o
stare de nepocăinţă înţelegem că imaginea oferită de cuvântul lui Pavel nu
ar descrie în mod corect experienţa noastră.
Deci, găsind că este dificil de apărat prima opţiune, conform căreia
omul din Romani 7 este omul neconvertit, nenăscut din nou care trăieşte în
răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, ne îndreptăm spre a lua în considerare
a doua opţiune, potrivit căreia omul din Romani 7 este creştinul convertit,
născut din nou care constată că, deşi este în Hristos, el încă nu se poate opri
din a păcătui.
Întâmpinăm repede probleme. Cum să răspundem la întrebări ca acestea?
De ce ar spune Pavel: „eu sunt carnal” (versetul 14), iar în aceeaşi discuţie
spune: „mintea carnală este duşmănie împotriva lui Dumnezeu” (Romani
8:7)?
De ce ar spune Pavel: „sunt vândut sub păcat” (versetul 14), iar în aceeaşi
discuţie spune: „fiind făcuţi liberi faţă de păcat” (Romani 6:18)?
De ce ar spune Pavel că i se pare imposibil să înceteze să facă răul pe
care îl urăşte (versetele 15-23), iar în aceeaşi discuţie să scrie
pentru ca dreptatea Legii să fie împlinită în noi, care umblăm
nu conform cărnii, ci conform Duhului (Romani 8:4)?
De ce s-ar descrie Pavel ca fiind înrobit „legii păcatului” (versetul 23),
iar în aceeaşi discuţie să scrie
dar acum, fiind făcuţi liberi faţă de păcat şi devenind robii lui
Dumnezeu, aveţi rodul vostru spre sfinţenie […] (Romani 6:22)?
Şi transpunând problema de la discuţii abstracte la viaţa reală, trebuie
să credem că Pavel a vrut să înceteze a înjura, dar nu a putut; că a vrut să
înceteze a fura, dar nu a putut; că a vrut să înceteze a comite adulter, dar nu
a putut? Sau chiar că a vrut să înceteze a-şi imagina că făcea aceste lucruri,
dar nu a putut? Atunci cum a putut scrie în 2 Corinteni 10:5:
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Doborând imaginaţiile minţii […] şi înrobind fiecare gând
ascultării faţă de Hristos?
Dacă lărgim contextul pentru a include toate scrierile lui Pavel, suntem
impresionaţi de lipsa înfrângerii şi de caracteristica biruinţei care le străbate.
Limitările spaţiului împiedică includerea aici a tuturor textelor de biruinţă
ale lui Pavel, dar un eşantion reprezentativ poate include următoarele versete:
Pot totul în Hristos care mă întăreşte. Filipeni 4:13 (VDC)
De aceea dacă este cineva în Hristos, este o creatură nouă,
cele vechi au trecut; iată, toate au devenit noi. 2 Corinteni 5:17
Sunt crucificat împreună cu Hristos: totuşi trăiesc, dar nu eu,
ci Hristos trăieşte în mine […] Galateni 2:20
Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă
nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3:20
(VDC)
Şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre; şi să vă îmbrăcaţi cu
omul nou, care, conform lui Dumnezeu, este creat în dreptate
şi adevărată sfinţenie. Efeseni 4:23–24
(A se vedea şi 1 Corinteni 10:13; 2 Corinteni 10:4– 5; Galateni 5:16, 20–25;
Efeseni 2:1–6; Efeseni 5:25, 27; Efeseni 6:10–17; Filipeni 2:13, etc.)
Deci, găsim că a doua opţiune, potrivit căreia omul din Romani 7 este
creştinul convertit, născut din nou, respectiv Pavel însuşi, este de asemenea
dificil de apărat. Nu mai există nicio altă variantă?
Din fericire, există. Nu suntem limitaţi la aceste două opţiuni. O a treia
sugestie a fost făcută şi a fost acceptată de către unii teologi reformatori
precum Arminius şi Wesley şi de către unii martori anteriori precum Irineu,
Tertulian, Origen, Ciprian, Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Teodoret,
Chiril al Alexandriei, Macarie, Ioan al Damascului, Teofilact, Ambrozie,
Ieronim, Clement al Alexandriei, Vigilius, Procopius din Gaza, Bernard din
Clairvaux, Leo cel Mare, Grigorie de Nazianz, Grigorie al Nissei şi Augustin
la începuturile lucrării. [1]
Ceea ce probabil este mai important, e faptul că acest al treilea punct
de vedere este puternic susţinut de cuvintele lui Pavel din limba greacă, din
original.
[1] Bangs, Carl. Arminius. A Study in the Dutch Reformation, pp.191–192. Vezi şi The Writings of James
Arminius, tradusă de James Nichols şi W.R. Bagnall, volumul II, pp. 553–574.
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Care este al treilea punct de vedere? Că omul din Romani 7 nu este nici
omul nenăscut din nou, răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, totuşi nici creştinul
convertit, născut din nou, ci este omul aflat „sub Lege,” evreul care voieşte să
facă voia lui Dumnezeu, dar care nu-L acceptă pe Hristos, exact omul care
a fost Pavel înainte de experienţa sa pe drumul Damascului. Pavel poate să
scrie cu exactitate despre acest om ca fiind „eu”, pentru că el descrie o astfel
de experienţă pe care el însuşi a avut-o înainte de a-L cunoaşte pe Hristos.
Deşi nu descrie experienţa sa actuală, el empatizează şi se identifică cu acest
om şi necazul lui aşa cum este indicat în 1 Corinteni 9:20 (VDC):
Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig pe iudei; cu cei
ce sunt sub Lege m-am făcut ca şi cum aş fi fost sub Lege, ca
să câştig pe cei ce sunt sub Lege.
Ar fi bine să ţinem minte că, în viziunea lui Pavel asupra lumii, toate
fiinţele umane erau împărţite în trei grupe: cei fără Lege, cei aflaţi sub Lege
şi cei aflaţi sub har, (de asemenea, descrişi ca fiind sub Legea lui Hristos.)
(Comparaţi 1 Corinteni 9:20–21 cu Romani 6:15, Galateni 4:4–5 şi Galateni
5:18, etc.)
Cei fără lege erau păgânii, cei nenăscuţi din nou, răzvrătiţi împotriva
lui Dumnezeu; cei aflaţi sub Lege erau evreii care mărturiseau că fac voia
lui Dumnezeu în timp ce Îl respingeau pe Hristos, iar cei aflaţi sub har erau
cei din mediu păgân sau din mediu evreiesc care l-au acceptat pe Hristos.
Găsim această a treia poziţie mult mai puţin vulnerabilă decât celelalte
două. Nu avem probleme nici cu caracterizarea, nici cu descrierea. Noi credem
că orice om care ar încerca să facă voia lui Dumnezeu, dar fără a avea o
relaţie cu Hristos, are toate şansele să aibă o experienţă aşa cum o prezintă
Pavel. Nu trebuie să ne străduim să armonizăm aparentele discrepanţe sau
contradicţii, fie în contextul imediat al cărţii Romani, fie în contextul mai
extins al celorlalte scrieri ale lui Pavel.
Avem o întrebare, însă aşa cum a fost sugerat mai devreme, se poate
răspunde la aceasta cu uşurinţă printr-o examinare a cuvintelor lui Pavel în
limba originală. Întrebarea este următoarea:
Descrierea lungă şi plastică a lui Pavel despre omul care vrea să facă
voia lui Dumnezeu, dar căruia îi este imposibil să reuşească, atinge punctul
culminant în Romani 7:24:
O, ce om nenorocit sunt eu. Cine mă va elibera din trupul
acestei morţi?
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În prima parte a versetului 25 există o replică, ca răspuns la această
întrebare:
Mulţumesc lui Dumnezeu prin Isus Hristos Domnul nostru.
Apoi, ultima parte a versetului 25 prezintă un gând care face necesară
reflecţia:
Aşadar, cu mintea, eu însumi servesc Legii lui Dumnezeu; dar
cu carnea, legii păcatului.
Aceasta este o concluzie simplă şi naturală la întregul mod de gândire
care a fost prezentat. Dar întrebarea noastră se referă la relaţia sa cu cuvintele
care o preced:
Mulţumesc lui Dumnezeu prin Isus Hristos Domnul nostru.
Cei care cred că omul din Romani 7 este creştinul născut din nou văd
aceste cuvinte ca fiind dovada lor cea mai puternică. Ei socotesc că aici se
face dovada că Pavel scrie despre propria sa experienţă în calitate de creştin,
capabil să servească Legii lui Dumnezeu numai cu mintea lui şi incapabil de
a se putea opri din a mai păcătui în experienţa vieţii de zi cu zi.
Aceia care cred însă că omul din Romani 7 este omul care încearcă să
facă voia lui Dumnezeu în timp ce Îl respinge pe Hristos văd cuvintele:
Mulţumesc lui Dumnezeu prin Isus Hristos Domnul nostru
ca o paranteză, o izbucnire spontană de laudă care întrerupe şirul gândurilor
lui Pavel, la care se întoarce imediat.
Este posibil să ştim care dintre aceste două înţelegeri este corectă? Da.
O examinare a câtorva cuvinte în limba originală va răspunde la întrebarea
noastră în mod satisfăcător. Acesta este pasajul în discuţie, ultima parte a
versetului 25:
Aşadar, cu mintea, eu însumi servesc Legii lui Dumnezeu; dar
cu carnea, legii păcatului.
Să începem cu subiectul propoziţiei, cele două cuvinte eu însumi. Aceste
două cuvinte nu reuşesc să exprime sensul deplin al cuvintelor din care
sunt traduse. Cele două cuvinte greceşti sunt ego autos. Primul cuvânt, ego,
înseamnă pur şi simplu eu. Dar autos? Are mult mai multă semnificaţie
decât cuvântul românesc însumi. (n.tr.: autorul foloseşte aici cuvântul self.)

422 |

Eu singur — Necazul lui Pavel din Romani 7

Să examinăm definiţiile date în mai multe lexicoane greco-engleze:
Însumi: cuvânt prin care se diferenţiază de orice altceva, prin
accentuare şi contrast. – Gingrich.
Însumi: aşa cum este folosit pentru a distinge o persoană sau
un lucru de altul, sau a-l pune în contrast cu altul. – Thayer.
De la sine, de unul singur, singur. – Lidell and Scott.
De la sine, din proprie iniţiativă, singur. – Greenfield.
Atunci, ego autos nu ar fi niciodată folosit pentru a descrie un efort sau
o acţiune comună, sau o relaţie de cooperare între două persoane. Înseamnă,
categoric, eu singur. În contextul din Romani 7 înseamnă eu, fără Hristos.
Pavel spune:
Eu singur, fără Hristos, cu mintea servesc Legii lui Dumnezeu;
dar cu carnea, legii păcatului.
Acest lucru se armonizează perfect cu părerea că, în întregul capitol, el
descrie experienţa omului care nu este răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, ci
încearcă să facă voia lui Dumnezeu în timp ce Îl respinge pe Hristos. Arndt
şi Gingrich, într-o definiţie care utilizează Romani 7:25 ca exemplu, prezintă
ca adevăratul sens în acest context al expresiei ego autos:
Înarmat cu propriile resurse, cu mintea mea, eu pot sluji Legii
lui Dumnezeu ca un sclav. (Sublinierea îmi aparţine.)
Autos este un cuvânt care a fost introdus în limbile moderne în numeroase
moduri care reflectă adevăratul său sens:
Automobil – un vehicul care se mişcă cu ajutorul unui motor
propriu.
Automat – un dispozitiv care acţionează singur.
Autosugestie – sugestie exercitată asupra sa însuşi.
Autonomie – guvernare proprie.
Autograf – o scriere proprie. ( n.trad: în limba engleză, autorul
asociază auto cu self — sine — însă în limba română self nu
poate fi tradus întotdeauna prin sine)
Autobiografie – o poveste de viaţă despre sine.
Autopsie – o cercetare amănunţită pentru sine.
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Deci, cuvintele ego autos (eu însumi, eu singur), nu au fost niciodată
folosite pentru a descrie experienţa prezentată în pasaje precum:
Galateni 2:20: Hristos trăieşte în mine;
Filipeni 4:13: Pot face toate prin Hristos care mă întăreşte;
Efeseni 3:23: Puterea care lucrează în noi;
Romani 8:10: Duhul Său locuieşte în noi.
Toate aceste expresii pauline experienţiale sunt exact opusul lui ego
autos, prin faptul că vorbesc despre resursele lui Hristos care sunt puse la
dispoziţia credinciosului, în timp ce ego autos înseamnă înarmat cu propriile
resurse, eu singur. Ele vorbesc despre legătura strânsă, despre efortul şi viaţa
creştinului unite cu Hristos; ego autos vorbeşte de viaţa şi efortul individual,
solitar.
Sensul intensiv-reflexiv al termenului autos: subiectul şi nimic altceva,
este indicat în mai multe versete în care este tradus prin termenul însuşi
(engl. himself ).
Însuşi David a zis. Marcu 12:36
Isus Însuşi S-a apropiat. Luca 24:15 (KJV)
Însuşi Isus a stat în mijlocul lor. Luca 24:36
Tatăl Însuşi vă iubeşte. Ioan 16:27
Nădejdea o au ei înşişi. Faptele Apostolilor 24:15
Judecaţi voi singuri. 1 Corinteni 11:13
Acţiunea este întotdeauna individuală, spre deosebire de acţiunile sau
asistenţa altora; deci, atunci când Pavel spune ego autos în Romani 7:25, el
intenţionează să spună:
Eu, prin propriile resurse, eu fără Hristos, eu singur, cu mintea servesc Legii lui Dumnezeu; dar cu carnea, legii păcatului.
Categoric, aceasta nu este experienţa omului născut din nou, a creştinului
care în domeniul spiritual face totul în, cu şi prin puterea lui Hristos.
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Ne întoarcem acum la un alt cuvânt din versetul 25 şi anume la cuvântul
aşadar:
Aşadar, cu mintea, eu însumi servesc Legii lui Dumnezeu; dar
cu carnea, legii păcatului.
Primul cuvânt al propoziţiei în limba greacă este expresia ara oun. Din
nou, vom stabili rapid sensul primului cuvânt, ara, care este pur şi simplu prin
urmare sau aşadar. Dar ce înseamnă cuvântul oun? Din păcate, traducătorii
Bibliei nu s-au deranjat să-l traducă în limba engleză. Acest lucru se poate
datora faptului că prima utilizare majoră a acestui cuvânt este identică cu
cea a cuvântului ara: prin urmare sau aşadar. Se pare că traducătorii au
simţit că nu era nevoie să scrie în limba engleză, prin urmare prin urmare
sau aşadar aşadar, sau chiar prin urmare aşadar. Un singur cuvânt de acest
fel este suficient.
Dar cum e în limba greacă? Pavel a folosit ambele cuvinte, după cum
putem constata, analizând acest verset din orice Nou Testament în limba
greacă. Pavel nu a spus doar ara, el a spus ara oun. Trebuie să presupunem
că Pavel a uitat că a folosit deja ara, aşa că a adăugat din greşeală cuvântul
oun? Sau că, de fapt, el a vrut să spună, prin urmare prin urmare sau aşadar
aşadar? Niciuna din aceste supoziţii nu pare a fi potrivită. Atunci care?
Revenind la dicţionarele noastre, observăm cu interes că ele dau o a doua
utilizare majoră a cuvântului oun şi sunt de acord cu înţelesul său. Ele spun
că oun este folosit:
Pentru a lega un discurs după o digresiune. – Donnegan
Pentru a relua un subiect întrerupt. – Follet
Atunci când un discurs a fost întrerupt de propoziţii în paranteză, oun serveşte la reluarea acestuia. – Lidell şi Scott
Pentru a relua, din nou, o idee sau un subiect după o întrerupere. – Arndt and Gingrich
Pentru a relua o idee sau un subiect întrerupt de chestiunea
care a intervenit. – Thayer
(Oun este folosit) când o propoziţie a fost întreruptă de propoziţii în paranteză sau care au intervenit, şi este apoi reluată.
– Robinson
Pentru a marca reluarea unui discurs după ce a fost întrerupt
de paranteze. – Moulton
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Deci, vedem că înţelegerea noastră despre Romani 7 ar fi fost mult îmbunătăţită dacă bunii traducători ai versiunii King James nu ar fi omis din
traducerea lor cuvântul oun. Ceea ce înţelegem acum este aceasta:
Pavel dezvoltă un mod de gândire care începe în Romani 7 cu versetul 7.
În acest pasaj lung, el descrie cu acurateţe şi elocvenţă frustrările şi eşecurile
omului care este „sub Lege.” El nu este omul răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, totuşi nici un creştin născut din nou, ci omul care încearcă să facă
voia lui Dumnezeu în timp ce refuză ajutorul care nu poate veni decât de la
Hristos. Acesta este cazul unui om aşa cum Pavel însuşi a fost odinioară. Şi,
în armonie cu spiritul misionar zelos care l-a determinat să spună:
cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig pe iudei; cu cei
ce sunt sub Lege m-am făcut ca şi cum aş fi fost sub Lege, ca
să câştig pe cei ce sunt sub Lege,
Pavel se identifică cu acest om nefericit, ca şi cum ar fi fost propriul lui necaz,
aşa cum de fapt a şi fost propria-i experienţă. Descrierea lui continuă şi se
construieşte prin versetele 22 şi 23:
Fiindcă după omul dinăuntru mă desfăt în Legea lui Dumnezeu; dar văd o altă lege în membrele mele, războindu-se
împotriva legii minţii mele şi înrobindu-mă legii păcatului
care este în membrele mele.
În acest moment, intensitatea sentimentelor sale, combinată cu
cunoştinţele sale personale şi reale cu privire la frustrarea bietului om, îl
determină să izbucnească într-o întrebare şi un răspuns care întrerup modul
de gândire şi sunt în paranteză:
(O, ce om nenorocit sunt eu. Cine mă va elibera din trupul
acestei morţi?
Mulţumesc lui Dumnezeu prin Isus Hristos Domnul nostru.)
Apoi, dându-şi seama că modul său de gândire a fost întrerupt, el îşi
informează cititorul cu privire la acest fapt, precum şi despre intenţia sa
de a reveni la modul său de gândire, folosind cuvântul oun. Oun este folosit
pentru a reveni la un mod de gândire care a fost întrerupt. După ce şi-a
luat această măsură de precauţie, el foloseşte cuvintele care ar trebui să fie
cât se poate de clare pentru a indica faptul că el încă vorbeşte despre aceeaşi
persoană care încearcă inutil să facă voia lui Dumnezeu fără Hristos: cele
două cuvinte ego autos, eu singur, înarmat cu propriile resurse. O traducere
fidelă a acestei ultime părţi a versetul 25 ar arăta astfel:
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Aşadar (pentru a mă întoarce la modul meu de gândire care a
fost întrerupt), eu singur cu mintea servesc Legii lui Dumnezeu; dar cu carnea, legii păcatului.
Traducerea lui Moffat a Noului Testament indică sensul expresiei ego
autos în felul următor:
Aşadar, de unul singur, cu mintea servesc Legii lui Dumnezeu;
dar cu carnea, legii păcatului.
Şi ca nu cumva cititorul englez să nu reuşescă să înţeleagă sensul deplin
al cuvântului oun, această traducere plasează versetul de mai sus înainte de
întrerupere, nu după ea. [1]
Studentul atent va dori să compare alte exemple biblice cu privire la
utilizarea cuvântului oun pentru a relua un mod de gândire după ce a fost
întreruptă, cum ar fi următoarele:
(În unele cazuri parantezele sunt furnizate; identificarea cuvântului care
este tradus din oun este oferită în toate cazurile.)
Atunci a ajuns la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape
de ţinutul pe care Iacob l-a dat fiului său Iosif.
(Şi era acolo fântâna lui Iacob.)
Isus, aşadar (oun), fiind obosit de călătorie, s-a aşezat astfel
la fântână; era cam pe la ora a şasea. Ioan 4:5–6

h
A doua zi, când mulţimea care stătea de cealaltă parte a mării
a văzut că acolo nu era nicio altă corabie decât aceea în care
se urcaseră discipolii Lui, şi că Isus nu intrase cu discipolii
Lui în corabie, ci discipolii plecaseră singuri cu ea;
(Dar din Tiberiada au venit alte corăbii aproape de locul unde
mâncaseră pâinea, după ce Domnul mulţumise).
Când a văzut aşadar (oun) mulţimea că nici Isus, nici discipolii Lui nu erau acolo, au urcat şi ei în corăbii şi au venit la
Capernaum, căutând pe Isus. Ioan 6:22–24
[1] Moffat, James. The New Testament, A New Translation, p. 387.
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Şi [Ioan] a venit în tot ţinutul din jurul Iordanului, predicând
botezul pocăinţei pentru iertarea păcatelor;
(Aşa cum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia, profetul,
spunând: Vocea unuia strigând în pustie: Pregătiţi calea
Domnului, faceţi-i cărările drepte.
Fiecare vale va fi umplută şi fiecare munte şi deal va fi coborât; şi cea strâmbă va fi îndreptată şi căile colţuroase vor
fi netezite;
Şi toată făptura va vedea salvarea lui Dumnezeu.)
Atunci (oun) a spus mulţimilor care ieşeau să fie botezate
de el: Pui de vipere, cine v-a avertizat să fugiţi de furia care
vine? Luca 3:3–7

h
Iar Isus i-a spus: Astăzi a venit salvare la casa aceasta, întrucât şi el este fiul lui Avraam. Căci Fiul omului a venit să caute
şi să salveze ce era pierdut.
(Şi pe când auzeau ei acestea, a adăugat şi a spus o parabolă,
pentru că El era aproape de Ierusalim şi ei credeau că împărăţia lui Dumnezeu se va arăta imediat.)
De aceea (oun) El a spus: Un anumit nobil a mers într-o ţară
îndepărtată ca să îşi primească o împărăţie şi să se întoarcă.
Luca 19:9–12

h
Iar despre lucrurile sacrificate idolilor, ştim că toţi avem
cunoaştere. Cunoaşterea îngâmfă, dar dragostea creştină
edifică.
Şi dacă cineva gândeşte că ştie ceva, încă nu ştie nimic aşa
cum ar trebui să ştie.
(Dar dacă cineva Îl iubeşte pe Dumnezeu, acesta este cunoscut
de El.)
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De aceea (oun) cât despre a mânca lucrurile sacrificate idolilor, ştim că un idol nu este nimic în lume şi că nu este alt
Dumnezeu decât numai unul singur. 1 Corinteni 8:1–4

h
Fiindcă, întâi de toate, când vă adunaţi în biserică, aud că
sunt dezbinări între voi; şi în parte o cred.
(Fiindcă trebuie să fie şi erezii printre voi, ca să fie arătaţi
printre voi cei aprobaţi.)
De aceea (oun) când vă adunaţi în acelaşi loc, nu este ca să
mâncaţi cina Domnului. 1 Corinteni 11:18–20

h
Din aceste exemple putem vedea că opinia unitară a experţilor în limba
greacă, care au pregătit dicţionarele — că oun este folosit pentru a relua o linie
de gândire după ce a fost întreruptă — este bine susţinută de dovezile biblice.
Am văzut că această a treia înţelegere a capitolul 7 din Romani, conform
căreia omul nenorocit, identificat prin pronumele personal la persoana întâi
singular este omul care încearcă să facă voia lui Dumnezeu în timp ce refuză
să-L accepte pe Hristos — tocmai cum a făcut Pavel odinioară — a fost susţinută de mulţi scriitori creştini timpurii şi de către conducătorii Reformei,
Arminius şi Wesley. Acest punct de vedere a fost susţinut şi de Ellen White.
Iată un exemplu tipic de utilizare a versetelor din Romani 7:
Păcatul nu a nimicit Legea, ci a nimicit gândirea firească a lui
Pavel. „Dar acum, suntem dezlegați de lege”, declară el, „fiind
moartă legea în care eram ținuți; ca să servim în înnoirea
duhului și nu în vechimea literei.” (Romani 7:6). „Atunci
ce este bun s-a făcut moarte pentru mine? Nicidecum. Dar
păcatul, ca să pară păcat, lucrează moarte în mine prin ce
este bun; ca păcatul prin poruncă să devină peste măsură
de păcătos.” (Romani 7:13). „De aceea legea este sfântă, și
porunca sfântă și dreaptă și bună.” (Romani 7:12). Apostolul
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Pavel le atrage atenţia ascultătorilor săi la Legea călcată şi
le arată în ce constă vinovăţia lor. El îi învaţă ca un profesor
care îi instruiește pe elevii lui şi le arată calea de întoarcere
la credincioşia faţă de Dumnezeu.
În călcarea Legii nu se găseşte nicio siguranţă, nicio tihnă,
nicio îndreptăţire. Atâta vreme cât continuă să păcătuiască,
omul nu poate spera să stea ca un nevinovat înaintea lui Dumnezeu şi să fie împăcat cu El prin meritele Domnului Hristos.
El trebuie să înceteze să calce Legea şi să ajungă credincios. [1]
(Sublinierea îmi aparţine.)
Când Arminius apăra înţelegerea sa cu privire la îndreptăţire şi sfinţire
în lumina capitolului 7 din Romani, el a fost întrebat: „Dacă nu este necesar
pentru creştini să păcătuiască, cum se face că ei păcătuiesc?” Răspunsul său
atent chibzuit a fost că creştinii păcătuiesc deoarece aceştia nu se folosesc de
puterea pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziţia lor. [2] Prin urmare, păcatul
lor nu poate fi niciodată imputat lui Dumnezeu ca fiind un eşec din partea
Lui de a le oferi harul şi puterea necesară. Din nou, observăm asemănarea
cu acest punct de vedere în scrierile lui Ellen White:
Tatăl nostru ceresc măsoară şi cântăreşte fiecare încercare,
înainte de a îngădui ca aceasta să se abată asupra celui credincios. El ia în considerare circumstanţele şi puterile aceluia
care urmează să se confrunte cu testul prin care va fi verificat
de Dumnezeu, iar Domnul nu îngăduie niciodată ca ispitele
să fie mai mari decât capacitatea omului de a rezista. Dacă
sufletul este împovărat peste puterile sale, dacă persoana
ajunge să fie învinsă, Dumnezeu nu va putea fi niciodată învinovăţit pentru faptul că nu i-ar fi oferit suficientă putere în
har, ci cel ispitit nu a vegheat, nu s-a rugat şi nu şi-a însuşit,
prin credinţă, bogăţiile harului pe care Dumnezeu le-a pregătit din abundenţă pentru el. Domnul Hristos nu a părăsit
niciodată un om aflat în momentele sale de luptă. Dacă va
invoca făgăduinţele Sale şi va înfrunta vrăjmaşul în Numele
Domnului, cel credincios nu va ajunge niciodată să ştie ce
înseamnă înfrângerea [3].
[1] White, Ellen. Selected Messages (Solii alese), volumul I, pp. 212–213.
[2] The Writings of James Arminius, volumul III, pp. 312–320.
[3] White, Ellen. Mind, Character and Personality (Minte, caracter şi personalitate), volumul II, p. 473.
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Ego autos, deci — eu singur — cu siguranţă că nu este cheia succesului.
Ceea ce se face prin puterea oferită de Dumnezeu nu ar putea fi descris
prin cuvintele ego autos. Credinciosul care nu reuşeşte să-şi recunoască
nevoia de harul iertător al lui Hristos, care dă putere, este sortit frustrării
şi înfrângerii în viaţa creştină. Acesta este mesajul din Romani 7. Acesta
este un mesaj de avertizare, trăgând semnalul său de alarmă de-a lungul
secolelor, spunându-ne că noi nu trebuie să fim găsiţi având atitudinea de
ego autos — eu singur.
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