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Zguduirea Adven smului este un site care susține lucrarea încredințată Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea de către Dumnezeu. Credem că acestei biserici i s-a încredințat ul ma solie de har care trebuie dusă lumii și privim cu
încredere spre triumful glorios al acestei mișcări profe ce care își va încheia lucrarea în neprihănire. Faptul că în
aceste zile grele biserica nu reflectă voința Domnului este pentru noi un mo v de amărăciune, dar nu și de descurajare. Cuvântul lui Dumnezeu stă ca o garanție că acei care fac parte din ea vor fi cernuți și încercați și deși cea mai
mare parte din ei nu vor trece testul, va rămâne o rămășiță care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate poruncile Sale. Timpul de cernere pe care îl trăim cere o pregă re specială și de aceea considerăm apariția site-ului
absolut necesară. Suntem încrezători că Dumnezeu are oameni care iubesc adevărul și vor sta pentru el în ciuda
tuturor încercărilor. Sperăm ca prin prezentarea subiectelor abordate, Duhul Sfânt să ne poată trezi din amorțeala
specifică Laodiceei și as el să putem grăbi revenirea Mântuitorului.
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Editorial
Scriind într-una din mărturiile sale despre pericolul păririi sau distribuirii de cărți în care se găsește o fascinație satanică, cum ar fi relatarea deprimantă a crimelor și atrocităților, poves rile amoroase și istorisirile frivole,
Ellen White aver za biserica să nu se angajeze în lucrarea de părire sau distribuire a unor as el de cărți:
„Noi nu avem îngăduința de la Domnul să ne angajăm nici în
tipărirea și nici în vânzarea unor astfel de publicații, deoarece ele
sunt mijlocul prin care sunt distruse multe suflete. Știu despre ce
scriu, deoarece lucrul aceasta mi-a fost descoperit.”
Probabil unii din adven ș i din acele vremuri și-ar fi dorit ca as el de cărți să facă parte din portofoliul editurilor noastre, gândind că as el se vor aduna mai mulți bani care să poată ajuta lucrarea.
„Aceia care cred solia pentru acest timp să nu se angajeze
într-o astfel de lucrare, cu gândul să facă bani. Domnul va lovi cu
uscăciune mijloacele obținute în felul acesta. El va risipi mai
mult decât s-a adunat.”
Dacă mărturia s-ar fi oprit aici am fi putut respira cât de cât ușurați. Dar ea con nuă:
„Mai este o categorie de literatură, mai stricătoare ca lepra,
mai omorâtoare ca plăgile Egiptului, față de care editurile noastre
trebuie să se ferească fără încetare. Acceptând activitatea comercială, să se ferească de a fi cumva admise în instituțiile noastre materiale care prezintă însăși știința lui Satana.”
Cărțile despre care am vorbit mai sus prezintă prac cile satanice ale ființelor omeneș , însă se pune întrebarea: care sunt cărțile care prezintă ș ința Satanei?
„Lucrări care prezintă teoriile distrugătoare de suflet ale
hipnotismului, spiritismului și ale romanismului (catolicismului)
sau ale altor taine ale nelegiuirii să nu găsească loc în casele
noastre de editură.” – Mărturii, vol. 7, 166.
În paginile următoare vor fi prezentate cărți și autori „adven ș ” care promovează teoriile distrugătoare
ale hipno smului, spiri smului și romanismului precum și altor taine ale nelegiuirii, care nu ar trebui să se găsească în casele noastre de editură, apariția cărora împlinește cuvintele profetului Ellen White:
„Vrășmașul sufletelor a căutat să introducă presupunerea
că o mare reformă trebuie să aibă loc printre Adventiștii de Ziua
a Șaptea și că această reformă va consta în renunțarea la doctrinele care stau ca stâlpi ai credinței noastre și implicarea întrun proces de reorganizare. Dacă această reformă va avea loc,
care ar fi rezultatul? Principiile adevărului pe care Dumnezeu în
înțelepciunea Sa le-a dat bisericii rămășiței vor fi lepădate.
Religia noastră va fi schimbată. Principiile fundamentale care au
susținut lucrarea în ultimii cincizeci de ani vor fi considerate a fi
eroare. O nouă organizație va fi înființată. Cărți de un nou ordin
vor fi scrise. Va fi introdus un sistem de filozofie intelectuală.” Solii alese, Vol. 1, 204.
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Lucrarea prin

publicații

Lucrarea noastră de publicații a fost înființată
prin îndrumarea lui Dumnezeu și sub speciala Lui supra‐
veghere. Ea a fost plănuită să realizeze un anume scop.
Adven ș i de ziua a șaptea au fost aleși de Dumnezeu ca
un popor aparte, despărțit de lume. Prin marea pană
despicătoare a adevărului El i‐a scos din cariera lumii,
tăindu‐i de acolo, și i‐a adus în legătură cu Sine. A făcut
din ei reprezentanții Săi și i‐a chemat să fie ambasadorii
Săi în ul ma lucrare de mântuire. Cel mai mare belșug de
adevăr care a fost vreodată încredințat celor muritori,
aver smentele cele mai solemne și cele mai înspăimân‐
tătoare ce au fost vreodată trimise omului de către Dum‐
nezeu le‐au fost încredințate lor pentru a fi date lumii;
iar la realizarea acestei lucrări casele noastre de editură
sunt printre cele mai eficiente mijloace.

tea lui Hristos, ele trebuie să conlucreze cu El, refăcând
locurile pus i și înălțând iarăși temeliile străbune. Ele
trebuie să stea ca dregători de spărturi, reconstructori ai
căilor pentru a face țara bună de locuit. Prin mărturia lor,
Sabatul poruncii a patra trebuie să stea ca o mărturie, ca
un veșnic monument de aducere aminte a lui de Dumne‐
zeu, pentru a atrage atenția și a trezi cercetarea care să
îndrume mintea oamenilor la Creatorul lor.
Să nu se uite niciodată că ins tuțiile acestea tre‐
buie să conlucreze cu slujitorii Evangheliei, delegați ai
cerului.

Ele fac parte din grupul instrumentelor reprezen‐
tate prin îngerul care zboară „prin mijlocul cerului, cu o
Evanghelie veșnică, pentru ca s‐o vestească locuitorilor
pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei
Ins tuțiile acestea trebuie să stea ca martori limbi și oricărui norod, zicând cu glas tare: «Temeți‐vă de
pentru Dumnezeu, învățători ai neprihănirii pentru po‐ Dumnezeu, și dați‐I slavă, căci a venit ceasul judecății
por. De la ele adevărul trebuie să pornească asemenea Lui»” (Apocalipsa 14, 6.7).
unei lămpi aprinse. Ca o lumină mare într‐un far pe o
coastă primejdioasă, ele trebuie să trimită fără încetare
De la ele trebuie să pornească teribila denunța‐
raze de lumină, în întunericul lumii, pentru a aver za pe re: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a
oameni de primejdiile care‐i amenință cu distrugerea.
adăpat toate neamurile din vinul mâniei
curviei ei!” (Apocalipsa 14, 8).{7M
Publicațiile scoase din par‐
140.2}
nițele noastre au rostul de a pregă
Ele sunt reprezentate prin îngerul
un popor care să‐L întâmpine pe
al treilea care a urmat „zicând cu
„Solemnă este răspunderea
Dumnezeu. În toată lumea ele tre‐
glas tare: «Dacă se închină cineva
care zace asupra caselor
buie să îndeplinească aceeași lucra‐
fiarei și icoanei ei, și primește sem‐
noastre de editură.”
re pe care a făcut‐o Ioan Botezăto‐
nul ei pe frunte sau pe mână, va
rul pentru națiunea iudaică.
bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu»” (Apocalipsa 14,
8.9).
Prin solii mișcătoare de aver zare, profetul lui
Iar într‐o mare măsură, prin casele noastre de
Dumnezeu i‐a trezit pe oameni din visul lor lumesc. Prin editură urmează să se realizeze lucrarea celuilalt înger
el Dumnezeu a chemat la pocăință pe Israelul apostaziat. care se coboară din cer cu o putere mare și care lumi‐
Prin prezentarea adevărului el a dat în vileag rătăcirile nează pământul cu slava lui.{7M 140.4}
populare. În contrast cu teoriile false ale mpului, adevă‐
rul din învățăturile lui apărea ca o cer tudine veșnică.
Solemnă este răspunderea care zace asupra ca‐
„Pocăiți‐vă, căci Împărăția cerurilor este aproape”, era selor noastre de editură.
solia lui Ioan (Matei 3, 2). Exact aceeași solie, prin publi‐
cațiile ieșite din parnițele noastre, urmează să fie pre‐
Aceia care conduc aceste ins tuții, aceia care
zentată lumii de astăzi.
editează revistele și pregătesc cărțile stând în lumina
Profeția pe care a împlinit‐o misiunea lui Ioan planului lui Dumnezeu și care sunt chemați să dea lumii
schițează lucrarea noastră: „Pregă ți calea Domnului, aver zarea, sunt soco ți de Dumnezeu răspunzători de
neteziți‐i cărările” (Matei 3, 2.3). După cum Ioan a pregă‐ sufletele semenilor lor. Și lor, ca și slujitorilor Cuvântului,
t calea pentru prima venire a Mântuitorului, tot la fel li se aplică solia dată de Dumnezeu profetului Său din
urmează să pregă m calea pentru a doua venire a Mân‐ vechime: „Fiul omului, te‐am pus străjer peste casa lui
tuitorului. Casele noastre de editură trebuie să înalțe Israel. Tu trebuie să asculți Cuvântul care iese din gura
cerințele Legii lui Dumnezeu călcate în picioare. Stând Mea și să‐i înș ințezi din partea Mea. Când zic celui rău:
înaintea lumii ca reformatori, ele trebuie să arate că Le‐ «Răule, vei muri negreșit!» și tu nu‐i spui, ca să‐l întorci
gea lui Dumnezeu este temelia oricărei reforme durabile. de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea
În linii clare și dis ncte, ele trebuie să prezinte necesita‐ lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. — Mărturii,
tea ascultării de toate poruncile Sale. Mânate de dragos‐ Vol. 7, pagina 138‐140.

ELLEN WHITE
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Teoria distrugătoare de suﬂet

a hipnotismului

„Mai este o categorie de literatură, mai stricătoare ca lepra,
mai omorâtoare ca plăgile Egiptului, față de care editurile noastre
trebuie să se ferească fără încetare. … Lucrări care prezintă teoriile
distrugătoare de suflet ale hipno smului, ... să nu găsească loc în casele noastre de editură.” – Mărturii, vol. 7, 166.
„Meditația este o stare mintală care permite
unei persoane să nu se gândească la treburile zilnice...
Meditația este, poate, procedeul cel mai vechi și, fără
îndoială, unul dintre cele mai eficiente pentru a obține
pacea mintală... Este foarte important să alegem locul și
momentul pentru a medita. Ideal ar fi să meditezi zilnic în
același loc și la aceeași oră... Poziția la meditație trebuie
să fie comodă, dar nu excesivă. Metodele tradiționale
sugerează așezarea pe un covor sau pe o rogojină cu pi‐
cioarele încrucișate. Unii se simt însă prea orientali în
această poziție. Pentru aceș a se recomandă să se așeze
pe un scaun sau pe un fotoliu... Alegerea punctului asu‐
pra căruia să te concentrezi este la fel de importantă.
Este vorba de a alege obiectul sau experiența spre care
se va concentra meditație. Anumite tradiții sugerează o
mantra (un cuvânt sau o frază scurtă care se repetă con‐
nuu), altele preferă mandala (un desen cu o figură geo‐
metrică asupra căreia se concentrează privirea), iar alte‐
le, un perete complet alb asupra căruia să te concentrezi.
Noi recomandăm o experiență care are cele mai mari
posibilități de a fi, în același mp, profundă și plină de
conținut semnifica v: este vorba de alegerea unui scurt
pasaj din Sfintele Scripturi ca punct de
concentrare al meditației.”
Când citeș aceste cuvinte eș
împins de bănuieli să crezi că autorul
acestora este vreo persoană care prezintă concepte new age într-un limbaj creșn. Cine însă ș e că bănuiala este păcat
va afla că autorul este decanul Școlii de
Educație și Psihologie al universității adven ste Walla Walla. Pe lângă privilegiul
avut de a scrie cărți pentru poporul rămășiței, doctorul Julian Melgosa, căci
despre el este vorba, a fost și autorul studiilor biblice ale Școlii de Sabat din trimestru l, anul 2011, avându-l ca editor
pe Cliﬀord R. Goldstein. Pasajul de mai
sus se găsește în cartea Fără stres părită
în limba română în anul 2.000 de Editura
Viața și Sănătate în parteneriat cu Editorial Safeliz din Spania, paginile 145-148.
De ce pasajul din această carte,

care poartă în el, vizibil, valențe new age, este inclus în
această secțiune a teoriei distrugătoare a hipno smului?
Pentru a putea răspunde la această întrebare este bine
să definim hipnoza și pe scurt să arătăm cum acționează
aceasta.
Hipnoza modernă este o tehnică de inducere a
unei stări de transă asupra unui subiect uman, cu scopul
ca hipno zatorul să poată avea acces și control asupra
minții subiectului. Hipnoza modernă derivă de la fenomenul mesmerismului apărut în secolul al XVIII-lea și
dezvoltat de doctorul Franz Mesmer. Sunt suficiente
două explicații asupra acestui fenomen: 1) Ellen White a
fost aver zată de Dumnezeu în ceea ce privește unul din
canalele pe care Satana le va folosi în luptă – „Ș ințele
frenologiei, psihologiei și mesmerismului (hipnozei), sunt
canalele prin care el (Satana) vine mai direct la această
generație de oameni și lucrează cu acea putere care tre‐
buie să caracterizeze eforturile sale în perioada dinaintea
încheierii mpului de încercare.” – Mărturii, vol. 1, pagina 290 și 2) Serena Roney-Dougal, deține un doctorat în
parapsihologie și are peste 40 de ani de studii în magie și
cercetări spirituale ale sufletului. Ea a afirmat într-una
din cărțile sale: „O altă forță tra‐
dițională a vrăjitoriei este mes‐
merismul sau, așa cum i se spune
acum, hipno smul” - Ș ință și
magie, Editura Elit, pagina 283.
Acum, pentru că ș m bine
ce este hipnoza, va trebui să vedem de ce sfatul decanului adven st Julian Melgosa este încadrat la hipnoză. Conform unor
specialiș care au cercetat fenomenul hipno c acesta se datorează unei cauze clare:

JULIAN MELGOSA
„Meditația este, poate, procedeul
cel mai vechi și, fără îndoială, unul
dintre cele mai eficiente pentru a
obține pacea mintală ...”

„După ce în 1841 a asistat
la o demonstrație de mesmerism,
James Braid, un chirurg englez, și
‐a propus să descopere cauzele
fiziologice ale acestui fenomen.
… Braid s‐a interesat de compo‐
nentele fiziologice ale atenției,
dar a ignorat condițiile antece‐
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dente care au condus la fixarea atenției. În ciuda acestui
fapt, el a sesizat, încă de la începutul cercetărilor sale, nu
numai importanța deosebită a atenției, ci și a imaginației
și așteptărilor. Braid a fost printre primii care a recunos‐
cut că hipno zabilitatea este o trăsătură a subiectului și
nu a hipno zatorului.” ‐ Ion Dafinoiu, Jeno‐Laszlo Varga,
Hipnoza clinică Tehnici de inducție. Strategii terapeu ce,
Editura Polirom, Iași, 2003, pagina 15.
„... hipno zabilitatea este influențată de angaja‐
rea imagina vă a persoanei (Hilgard, 1979) în special în
forma imageriei mintale provocate (Sheehan, 1982).” ‐
Ion Dafinoiu, Jeno‐Laszlo Varga, Hipnoza clinică Tehnici
de inducție. Strategii terapeu ce, Editura Polirom, Iași,
2003, pagina 36.
Conform lui James Braid, care a văzut pe viu în
1841 mesmerismul în acțiune, starea hipno că este data
și de imaginație. Lucrul acesta este validat și de Prof.
Univ. Dr. Ion Dafinoiu. O altă personalitate a declarat:
„Din moment ce nu am niciun atașament real pen‐
tru cuvântul hipnoză, în cazul în care u lizarea tuturor
acelor principii și tehnici, sub un nume diferit, mult mai
acceptabil, servește terapiei, voi face așa. În cazul în care
un pacient cu cancer se teme de hipnoză, dar vrea să
experimenteze beneficiile an cipate ale tehnicilor de vi‐
zualizare, de ce să‐i țin o lecție despre cum vizualizarea
este un p specific de tehnică hipno că. Ar putea crea o
rezistență fără rost. În loc ca să dezvolte un sen ment
pozi v față de hipnoză, el sau ea ar putea dezvolta un
sen ment nega v despre vizualizare.” ‐ Michael Yapko,
Trancework: an introduc on to the prac ce of clinical
hypnosis, Brunner‐Routledge, New York, 2003, pagina
247‐248.
Și
„De multe ori terapeuții nu sunt nici măcar conș ‐
enți că ceea ce fac este hipnoză. Ei fac ceea ce numesc
imaginație ghidată sau meditație ghidată, care sunt cu
adevărat tehnici hipno ce principale.” ‐ Michael Yapko,
citat în False Memory Syndrome Founda on Newsle er,
august‐septembrie, 1993, pagina 3.
„... o altă metodă de iden ficare și explorare a materia‐
lului reprimat: tehnica imaginii ghidate... În ceea ce mă
privește recurg la ea în cazul pacienților care au dificul‐
tăți fie cu intrarea în starea de hipnoză, fie cu rememora‐
rea evenimentelor din copilărie. În loc de a fi hipno zat,
pacientul este ajutat să se relaxeze ... pacientului i se
cere să‐și imagineze un fragment de peisaj ...” ‐ Verg
Peiﬀer, Gândirea pozi vă, Editura Teora, Bucureș ,
1998, pagina 163.
Meditația ghidată sau imaginația, pe care doctorul
Melgosa o propune în cartea sa este o tehnică hipno că.

„Meditația este, poate, procedeul cel mai vechi și, fără
îndoială, unul dintre cele mai eficiente pentru a obține
pacea mintală... Este foarte important să alegem locul și
momentul pentru a medita. Ideal ar fi să meditezi zilnic
în același loc și la aceeași oră... Poziția la meditație tre‐
buie să fie comodă, dar nu excesivă. Metodele tradițio‐
nale sugerează așezarea pe un covor sau pe o rogojină
cu picioarele încrucișate. Unii se simt însă prea orientali
în această poziție. Pentru aceș a se recomandă să se
așeze pe un scaun sau pe un fotoliu... Alegerea punctului
asupra căruia să te concentrezi este la fel de importantă.
Este vorba de a alege obiectul sau experiența spre care
se va concentra meditație. Anumite tradiții sugerează o
mantra (un cuvânt sau o frază scurtă care se repetă con‐
nuu), altele preferă mandala (un desen cu o figură geo‐
metrică asupra căreia se concentrează privirea), iar alte‐
le, un perete complet alb asupra căruia să te concen‐
trezi.” Este greu de crezut că un adven st ar putea de‐
clara așa ceva. Dar Dumnezeu a prevăzut dinainte acest
lucru când a declarat: „Lucrări care prezintă teoriile dis‐
trugătoare de suflet ale hipno smului, spiri smului și ale
romanismului (catolicismului) sau ale altor taine ale ne‐
legiuirii să nu găsească loc în casele noastre de editură.”
– Mărturii, vol. 7, 166.
Ci rea unui pasaj din Biblie, pe care Melgosa o
recomandă în locul unei figuri geometrice, este de fapt
lec o divina. „Lec o divina” este numele în la nă a unei
prac ci catolice monas ce. Acest termen este tradus în
general ca „ci re sfântă”, sau „lectură sfântă”, dar tradu‐
cerea cea mai potrivită este “ci re divină”, de vreme ce
este folosit cuvântul „divina”. Prac ca aceasta a fost cre‐
ată, spun unii, de către Benedict și Papa Grigore I, cu
toate că elemente asemănătoare acestei prac ci găsim
și la creș nii secolului al II ‐ lea. Ea a devenit o prac că
obișnuită în mănăs rile din secolul al VI – lea. Benedict o
prac ca. Printre cei care au prac cat un fel de lec o
divina în primele secole putem amin pe Pahomie, Vasi‐
le și Augus n. Ea a fost prac cată în comunitățile mo‐
nas ce, dar în ul mii zeci de ani a fost adoptată și în via‐
ța spirituală a laicilor, precum și a celor din afara bisericii
catolice. Se pare că în zilele noastre lec o divina a fost
adoptată în general de aceia care fuseseră deja inițiați în
prac carea rugăciunii contempla ve.
Pentru prac carea acesteia este nevoie de alege‐
rea unui loc liniș t. Te așezi pentru rugăciune în orice
poziție plăcută ție. Momentul acesta de mp poate fi o
rugăciune vorbită, o relaxare plăcută care se axează pe
respirație, cântat sau incantații, ori câteva minute de
liniște pentru a te elibera de gânduri, imagini și emoții.
Apoi încet, vei începe să citeș un pasaj biblic ca și când
ceea ce este scris ar fi scrisoarea de dragoste mult aș‐
teptată de ne. Apropie‐te de text într‐un mod plin de
evlavie și doritor, savurând fiecare cuvânt și frază. Citeș‐
te acel pasaj până auzi un cuvânt sau o frază care te a n‐
ge, te atrage, rezonează, sau chiar te deranjează. După
acest moment, ia în considerare acest cuvânt sau frază
pentru câteva minute. Îl lași să se scufunde încet și
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adânc, până te odihneș în el. Ai grijă la ceea ce îți spune
pasajul în acest moment și ceea ce îți cere. Apoi când te
simți pregă t trebuie să te rogi lui Dumnezeu liber și
deschis. După rugăciunea acesta, stai în liniște cu Dumnezeu pentru un mp, rămânând deschis la plinătatea
lui Dumnezeu. Pe scurt, sunt 4 pași ai acestei meditații:
lecturarea, meditarea, rugăciunea, contemplarea (în la nă sunt lec o, medita o, ora o, contempla o).
Lec o divina este de doua feluri, monas că și educațională. Prac ca educațională a fost dezvoltată în Evul
Mediu și implică cei patru pași menționați. În prac ca
monas că lec o, medita o, ora o,
contempla o, sunt privite ca momente
și nu pași. As el, interacțiunea dintre
momente este dinamică.
„Rugați-vă u lizând lec o divina”, îndemna revista protestantă
Chris anity Today (8 februarie 2008).
Papa Benedict al XVI-lea a scos în evidență în 2005 rolul Duhului Sfânt în
lec o divina, în 2008 a subliniat importanța acesteia înaintea preoților din
dioceza Romei, pentru a amin doar
două ocazii. De ce această recomandare? Pentru că există convingerea că
prin lec o divina se va aduce bisericii o
nouă „primăvară spirituală”. În scrierile lui, Thomas Kea ng, prezintă această prac că meditavă ca fiind prac ca de bază a călugărilor benedic ni și
cistercieni. El spune că la început această prac că era
finalizată cu o stare de contemplare, dar de-a lungul mpului intrarea în această stare a fost uitată. El a înțeles că
felul în care călugării din vremea lui prac cau lec o divina nu ducea spre contemplație.
Chiar dacă lec o divina este astăzi prac cată în
mai multe feluri, ea are același scop declarat: intrarea în

conversație cu Dumnezeu și primirea darului contemplării. Ea trebuie să conducă prac cantul la o golire de sine,
la o stare de transă.
Un alt autor adven st care recomandă această
prac că este Jon Dybdhal, pastor, evanghelist, administrator de colegiu, care a influențat și el nerii de la Walla
Walla, dar nu numai. El spune:
„Există multe metode potențiale pentru meditație, dar vreau să scot în evidență două mari posibilități
pentru a da un exemplu a ceea ce puteți face... Primul
(exemplu) este o variație a unei metode creș ne an ce
numită lec o divina.” - Jon Dybdhal,
Hunger: Sa sfying the Longing of the
Soul, Autumn Publishing House, o divizie
a Review and Herald Publishing Associa on, 2008, pagina 62.
Apoi con nuă vorbind de cele
amin te: găsirea unui text biblic, așezarea într-un loc liniș t și o poziție confortabilă care să nu-ți ceară să te miș , recomandând apoi așezarea cu ambele picioare as el încât acestea să a ngă pământul, iar mâinile să fie așezate pe ele.
Veți intui ceea ce urmează.
Dereck Morris, editorul revistei
pastorale Ministry, a fost un prac cant al
acestor lucruri și le-a predat studenților.
Din păcate nu sunt singurii. La ITA Cernica a fost studiată
cartea lui Richard Foster, Disciplinele spirituale, care folosește același limbaj ca și Melgosa. Nu este de mirare că
Apocalipsa vorbește despre înșelarea celor aleși.
Pentru mai multe informații vă sugerăm lecturarea materialului in tulat Mariajul mis c.

Ellen White
Mă rturii, vol. 7, 166
„Personalul să nu umble cu nimic ce ar
putea semăna chiar și numai o
sămânță de îndoială cu privire la
autoritatea sau puritatea Scripturilor.”
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Teoria distrugătoare de suﬂet

a spiritismului
„Oamenilor le place să creadă că supers țiile păgâne au dispărut în fața civilizației secolului
al douăzecilea. Însă Cuvântul lui Dumnezeu și cruda mărturie a faptelor declară că vrăjitoria este
prac cată în veacul acesta tot la fel ca și în zilele vracilor din vechime. Vechiul sistem de vrăjitorie
este în realitate același lucru cu ceea ce este cunoscut acum sub numele de spiri sm modern. Satana își găsește o cale de ajungere la mii de minți, prezentându-se sub chipul prietenilor dispăruți.
Scriptura declară că „cei morți nu ș u nimic” (Eclesiastul 9:5). Gândurile lor, dragostea lor, ura lor
au pierit. Morții nu au nici o legătură cu cei vii. Dar, credincios șireteniei sale de la început, Satana
folosește această cale pentru a pune stăpânire pe mințile oamenilor. Prin spiri sm, mulți bolnavi,
mulți dintre cei rămași singuri, dintre cei curioși intră în legătură cu spiritele rele. Toți cei care se
avântă să facă lucrul acesta se găsesc pe un teren primejdios. … Vracii din vremurile păgâne își au
corespondentul lor în mediumurile spiri ste, cei cu vedenii și ghicitorii de azi. Glasurile mis ce care
au vorbit la Endor și la Efes încă mai rătăcesc și acum pe fiii oamenilor, prin cuvintele lor mincinoase. Dacă vălul ar putea fi dat la o parte dinaintea ochilor noștri, am vedea cum îngerii cei răi folosesc toată dibăcia lor spre a amăgi și nimici.” – Faptele apostolilor, 289-290.
Cuvintele profetului Ellen White ne așează față în
față cu lumea spiri stă a secolului XIX și XX. Ea a văzut că
manifestările spiri ste care au apărut în aceeași perioadă
cu ridicarea mișcării advente erau o con nuare modernă
a vrăjitoriei prac cată de popoarele păgâne. Cu siguranță, deși Satana folosește cu succes aceleași tehnici, el
trebuie să diversifice metodele de lucru pentru ca oamenii să fie mai ușor păcăliți. „Când oamenii se supun influenței sale, mai înainte ca ei să-și fi dat seama, mintea le
este adusă în rătăcire și sufletul mânjit.” Postmodernismul nu este lipsit de manifestări spiri ste cu mult mai
spectaculoase decât cele din secolele trecute, manifestări care caută să îi determine pe oameni să Îl uite pe
Dumnezeu. Dar pericolul pentru creș nism nu este reprezentat îndeosebi de acest gen de spiri sm. Formele
de spiri sm modern sunt mult mai periculoase și au rezultate deosebite în rândul creș nilor. În mp ce resping
cu vehemență spiri smul secolelor în care a trăit Ellen
White, creș nii de astăzi sunt deschiși noilor canale prin
care Satana își exercită puterea sa vrăjitorească.
„Mustrarea adresată de apostol bisericii din Efes
trebuie să fie luată în seamă și de poporul lui Dumnezeu
de astăzi: «Nu luați parte deloc la lucrările neroditoare
ale întunericului, ba încă mai de grabă osândiți‐le».”
Dacă spiri smul însemna comunicarea cu spiritele
în diverse forme, de la ciocănituri la globuri și chiar vor-

bire directă, canalele demonice de astăzi sunt mai greu
de iden ficat; dar nu imposibil. Unul din specialiș i în
ocul sm ai României, recunoscut internațional pentru
calitățile sale în acest domeniu, spunea:

„Ideea pe care omul modern și‐o face despre ma‐
gie e foarte stranie: el nu vede în magie decât o îngrămă‐
dire rizibilă de rețete și de metode ce țin de o concepție
primi vă, neș ințifică, despre natură. Din nefericire, puți‐
nii «specialiș » care îndrăznesc explorarea acestui dome‐
niu transportă în el, ca singure instrumente ale voiajului
lor, aceleași prejudecăți. Operele care rup cu această tra‐
diție persistentă pot fi numărate pe degetele unei mâini.
Firește, ar fi dificil de susținut că metoda magiei are ceva
de‐a face cu metoda ș ințelor naturii din zilele noastre.
Structura materiei este complet ignorată, iar fenomenele
fizico‐chimice sunt atribuite unor forțe os le ac vând în
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cosmos. Ceea ce magia are în comun cu tehnologia mo‐
dernă este faptul că pre nde să parvină, cu alte mijloace,
la aceleași rezultate: comunicare la distanță, transporturi
rapide, călătorii interplanetare fac parte din isprăvile
curente ale magicianului. Și totuși, nu pe acest plan a
con nuat magia să existe, râzându‐și de toți cei care o
credeau dispărută de multă vreme. Ș ințele psihologice
și sociale de astăzi sunt cele ce derivă direct din ea. … Nu
doar strămoșul îndepărtat al psihanalizei poate fi recu‐
noscut în ea, ci și, în primul rând, acela al psihologiei apli‐
cate și al psihologiei maselor. Ca ș ință a manipulării
fantasmelor, magia se adresează în primul rând imagina‐
ției umane, în care încearcă să suscite impresii persisten‐
te. Magicianul Renașterii este psihanalist și profet, dar
an cipează și unele profesiuni moderne, precum acelea
de responsabil cu relațiile publice, agent de propagandă,
spion, om poli c, cenzor, director de mijloace de comuni‐
care în masă, agent de publicitate.” – Eros și magie în
renaștere, Ioan Petru Culianu.

Review and Herald, 15 ianuarie 1914. Mișcarea Emanuel
a fost introdusă în 1906 cu scop misionar de către biserica Emanuel din Boston, Massachuse s. Metoda de
„evanghelizare” era aceea de a lua accentul de pe elementul religios în schimbul terapiilor individuale și de
grup. Vedem că Ellen White a indicat că spiri smul nu
este numai comunicarea directă cu demonii, ci este mascat sub forme „mai plăcute”.
O altă formă „plăcută” a acestei prac ci este formarea spirituală prin prac carea disciplinelor spirituale.
Despre aceste prac ci se găsesc multe cărți în librăriile
creș ne, dar în atenția noastră trebuie avute cele vândute de Editura Viața și Sănătate, dintre care aș amin : Via‐
ța pe care ți‐ai dorit‐o dintotdeauna de John Ortberg,
Când Dumnezeu nu‐ți răspunde la rugăciune de Gerald L.
Si ser, Cine eș tu sa judeci? de Erwin Lutzer. Lista este
mult mai lungă.

Dacă pentru Ellen White spiri smul din mpul ei
era de fapt vechiul sistem de vrăjitorie, pentru Ioan Petru Culianu, psihologia și ș ințele sociale, precum și altele mai greu demonstrabile, își au originea în același sistem magic al „lumii primi ve”. De fapt,
după cum Pavel a fost chemat să aver zeze biserica despre filozofia care va decima creș nismul începând cu următorul
secol (Coloseni 2:8), Ellen White a fost
chemată să aver zeze despre psihologia
care va face aceleași lucruri în mpurile
din urmă: „În aceste zile când scep cismul și lipsa de loialitate apar atât de des
sub un veșmânt ș ințific trebuie să veghem în toate părțile. Prin aceste căi marele nostru vrăjmaș înșeală mii și îi conduce cap vi în conformitate cu voința sa.
Avantajul pe care el îl obține de pe urma
acestor ș ințe, ș ințe care au legătură
cu mintea umană, este înspăimântător.
… Intrarea lui Satana prin ș ințe este
bine cluită. Prin canalele frenologiei, psihologiei și mesmerismului (hipnozei), el se apropie mult mai direct de
oamenii acestei generații și lucrează cu acea putere care
trebuie să caracterizeze eforturile sale aproape de încheierea mpului de probă.” – Signs of the Times, 6 noiembrie 1884.
„Publicațiile scoase din parnițele noastre au ros‐
tul de a pregă un popor care să‐L întâmpine pe Dumne‐
zeu. În toată lumea ele trebuie să îndeplinească aceeași
lucrare pe care a făcut‐o Ioan Botezătorul pentru națiu‐
nea iudaică.” Pentru aceasta nu avem nevoie de cărți de
natură psihologică ca Fără stres de Julian Melgosa, sau
de studiile biblice ale aceluiași autor, de cărțile lui
Dobson, Lucado sau Yancey. Se poate că unii vor simți o
oarecare indispoziție față de această abordare, dar trebuie să ș m că nu numai spiri smul este spiri sm. „Sunt
mulți care fug cu teamă de gândul de a consulta
mediumi spiri ș , dar care sunt atrași de forme mult mai
plăcute de spiri sm, așa cum este mișcarea Emanuel.” –

Acest termen este foarte des întâlnit în creș nismul postmodern, atât în bisericile protestante, cât și în
catolicism și se dorește a fi un complex de elemente care
să determine o dezvoltare spirituală în viața creș nă. Ea
urmărește creșterea spirituală a întregii
ființe umane, prin orientarea intenționată asupra vieții spirituale interioare, interacțiuni cu alți oameni în viața de zi cu
zi și prac carea disciplinelor spirituale.
Ideea din spatele formării spirituale este
aceea că noi avem nevoie de anumite
prac ci și discipline pentru a putea fi ca
Isus, și a avea Chipul Lui Divin. Iată câteva definiții ale formării spirituale așa
cum este înțeleasă aceasta de cei ce o
prac că și o promovează:

Formarea spirituală

„transformarea spirituală nu în‐
seamnă a încerca mai mult, ci a te antre‐
na înțelept” ‐ John Ortberg, Viața pe
care ți‐ai dorit‐o dintotdeauna, discipline
spirituale pentru omul de rând, Majesty Press, Arad,
2007, pagina 43.
„Formarea spirituală în Hristos este un proces or‐
donat... El ne invită să ne lăsăm poverile la o parte, în
special cele religioase, și să luăm asupra noastră jugul
antrenamentului cu El... Dificultatea intrării complet în
lumea divină și viața ei, este din cauza eșecului nostru să
înțelegem că drumul spre ea este drumul transformării
interiorului...” - Dallas Willard, Renova on of the heart,
Inter-Varsity Press, 2002, pagina x.
Formarea spirituală este foarte apreciată în majoritatea bisericilor protestante de astăzi precum și în rândul adepților bisericii emergente. Cele mai de renume
universități de pregă re teologică, a celor mai cunoscute
denominațiuni protestante, au cursuri de formare spirituală, precum și programe de masterat. Cei mai renumiți
autori creș ni, precum și cei mai apreciați teologi sau
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pastori, apreciază formarea spirituală și o promovează în
biserica din care fac parte. Dacă cele mai renumite universități creș ne, și cei mai renumiți teologi, autori și
pastori folosesc formarea spirituală, înseamnă oare că
aceasta este o cale deosebită de a merge pe drumul
transformării ființei omeneș după Chipul Divin?
Biserica catolică însă, a învățat formarea spirituală
cu mult mai devreme de a se naște vreun protestant. Pe
undeva, în ea s-a născut formarea spirituală în versiune
creș nă. Era pe vremea când Școala din Alexandria punea bazele teologiei creș ne înrădăcinând aproape orice
teorie în filozofia platonică și mai apoi neoplatonică. Părinții deșertului o dezvoltă la nivel de prac că, dezvoltând experimental contemplația platonică despre care a
vorbit Clement, Origen și Augus n. Adaugă prac cii lor
solitare, exerciții precum postul, rugăciunea, memorarea
Scripturii, tăcerea, toate cu scopul de a-i aduce mai
aproape de o viață interioară capabilă să ajungă la unirea
cu Dumnezeu precum și la restaurarea chipului Său în
om. As el, vechile prac ci mis ce ale păgânilor au început să fie prezente în creș nism. Uitată parcă în negura
vremurilor și în mănăs ri, această prac că „minunată”
prinde iarăși viață, în epoca medievală. Apreciind enorm
valoarea formării spirituale, Ignațiu de Loyola, impune
prac carea acesteia în rândurile celor care urmau să plece în teribila misiune de a ucide Reformațiunea. Ce armă
teribilă – formarea spirituală!
Ea este în esență spiritualitate contempla vă.
Exact ceea ce a fost preluat din mis că. Astăzi aceasta
este adaptată în așa fel încât să poată fi prac cată și de
omul de rând. Formarea spirituală este întâlnită la adepții bisericii emergente, precum și la creș nii obișnuiți ai
multor denominațiuni.
Folosindu-se de ignoranța noastră, istoria se repetă. În vreme ce Cuvântul lui Dumnezeu devine din ce în
ce mai neimportant în viața bisericii, experiența mis că se ridică și amenință
încă odată, pentru ul ma dată, pe cei ai
lui Dumnezeu.
„Și balaurul, mâniat pe femeie, s‐a
dus să facă război cu rămășița seminței
ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și
țin mărturia lui Isus Hristos.” ‐ Apocalipsa
12: 17. Războiul acesta va ține până la
sfârșit. Cei mai mulți au fost biruiți. Acum
e rândul nostru să biruim, sau să fim biruiți. După toate probabilitățile, elementul mis c va fi numitorul comun al închinării globale în fața an hristului. „I s-a
dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice
limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului i
se vor închina, toți acei a căror nume nu a fost scris de la
întemeierea lumii , în cartea vieții Mielului, care a fost
înjungheat.” (Apocalipsa 13: 7-8—Traducerea KJV, împreună cu alte traduceri spun: „... a căror nume nu sunt
scrise în cartea vieții Mielului înjunghiat de la întemeierea lumii.”). Mis ca este întâlnită în hinduism, budism,
taoism, zen, islamism, iudaism, New Age, organizații pă-

gân-creș ne și creș n-păgâne, biserica emergentă, ortodoxie, catolicism, protestan sm. Există o singură grupă
de oameni care nu au mis că – cei scriși în cartea vieții
Mielului. O altă caracteris că a puterii spirituale este
aceea că lucrează cu gândul, iar gândul, atunci când nu
este în supunere față de Dumnezeu creează probleme.
Puterea gândului (Cu referință la șamanism, magie, miscă, psihologie, etc.) este una din tehnicile prin care Lucifer și-a supus popoarele păgâne, apoi biserica primelor
secole, iar acum protestan smul.
„Formarea spirituală efec vă în Hristos necesită o
înțelegere realis că și o u lizare cu grijă a puterii gându‐
lui.” - Dallas Willard, Renova on of the heart, InterVarsity Press, 2002, pagina 81.
Disciplinele spirituale
Disciplinele spirituale sunt prac ci des nate pentru buna formare spirituală a creș nilor. Scopul declarat
este că, prin prac carea lor caracterul omului se transformă în bine și îl va reprezenta pe Dumnezeu. Iată câteva idei despre aceste discipline luate de la promotori:
„disciplina este orice ac vitate pe care pot să o fac
printr‐un efort conș ent, care mă va ajuta să fac ceea ce
nu pot îndeplini acum nici măcar prin efort conș ent” John Ortberg, Viața pe care ți‐ai dorit‐o dintotdeauna,
discipline spirituale pentru omul de rând, Majesty Press,
Arad, 2007, pagina 47.
„disciplinele sunt importante pentru simplul mo v
că ne ajută să facem, ceea ce nu putem realiza numai cu
ajutorul voinței noastre” - Ibidem, pagina 48.
„disciplina spirituală... ne ajută să
trăim o viață plină de roada Duhului... mă
întărește să trăiesc viața așa cum m‐a învă‐
țat și trăit Isus” - Ibidem, pagina 48.
„Disciplinele clasice ale vieții spirituale ne
îndeamnă să depășim superficialitatea pen‐
tru a ne putea cunoaște adevărata profunzi‐
me a trăirii. Ele ne invită să explorăm adân‐
curile tărâmului spiritual, ne îndeamnă să
fim soluția pentru o lume lipsită de conți‐
nut... Să nu rămânem cu impresia că disci‐
plinele sunt sor te exclusiv tanilor credin‐
ței sau că sunt rezervate doar firilor con‐
templa ve, care‐și dedică tot mpul rugă‐
ciunii și meditației...” ‐ Richard Foster, Dis‐
ciplinele Spirituale, Discipolul, 2008, pagina 11.
„Dumnezeu ne‐a dat disciplinele spirituale ca
mijloc prin care putem primi harul Său. Disciplinele ne
permit să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu pentru ca
El să ne poată transforma.” ‐ Ibidem, pagina 16.
„Disciplinele spirituale sunt hărăzite spre binele
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nostru. Ele sunt mijlocul de a aduce plinătatea lui Dum‐ să de informație pentru crearea disciplinelor spirituale
nezeu în viețile noastre.” ‐ Ibidem, pagina 18.
moderne, în fapt exercițiile lui au fost adaptate protestan smului modern.
„Disciplinele spirituale își propun transformarea
totală a individului. Ele urmăresc să înlocuiască deprin‐
Autorii de mai sus, precum și alții îi datorează lui
derile vechi și nocive, cu altele noi, dătătoare de viață” ‐ Loyola și altor mis ci ceea ce ei scriu, predică, sau preIbidem, pagina 80.
dau, după caz.
„Doar pentru că dorim, nu putem să transfor‐
măm ideile și imaginile, sau informația și modelul gându‐
rilor pe care le avem. Dar dacă ne antrenăm, adoptăm
discipline sigure, noi vom progresa și vom fi capabili să
facem aceasta.” ‐ Dallas Willard, Renova on of the
heart, Inter-Varsity Press, 2002, pagina 80.
Ci nd aceste declarații pline de
farmec despre disciplinele spirituale, întreb:




ce nu pot face eu, dacă Scriptura
spune că „pot totul în Hristos” (adică prin Hristos) „care mă
întărește”?
dacă disciplina e folosită să mă ajute să fac ceea ce nu pot face eu,
Duhul Sfânt ce rol mai are în sprijinirea păcătosului?
dacă disciplina mă ajută să trăiesc o
viață plină de roada Duhului, unde
este Duhul în toată treaba asta și
de ce Biblia vorbește de roada Duhului și nu de
roada ascezei?
harul vine prin prac carea disciplinelor, sau a ve‐
nit pentru că Isus a ales să moară pentru păcăto‐
sul care încalcă Legea?
cine ne permite accesul înaintea Tatălui, Isus, ca
mijlocitor, sau prac carea disciplinelor?
Disciplinele ne aduc plinătatea lui Dumnezeu, sau
Duhul Sfânt, care face din trupul nostru, în condi‐
ția ascultării, un templu pentru El?

„Am învățat despre această cale de a avea o experiență a nașterii din nou ci nd mis cii catolici, în special Exercițiile spirituale ale lui Ignațiu de Loyola. Ignațiu,
un fondator al ordinului iezuit, a fost odată un soldat și
doar după ce și-a petrecut un mp pe patul spitalului
recuperându-se după o bătălie, și-a concentrat mintea și
inima spre Dumnezeu. Ca mulți mis ci
catolici a dezvoltat o imensă dorință de a
experimenta ce înseamnă să fii una cu
Dumnezeu. Încetul cu încetul el a ajuns
să simtă o dorință intensă după un p de
puritate spirituală despre care credea că
îl va face capabil să experimenteze plinătatea prezenței lui Dumnezeu în el.” Tony Campolo, Le ers to a Young
Evanghelical, pagina 30.

Acest autor protestant, nu numai că privește cu plăcere și admirație la experien
ța mis că a lui Loyola, dar ne și recomandă să ne întoarcem la mis ca iezuitului.
Richard Foster este unul dintre cei mai
renumiți promotori ai disciplinelor spirituale și al formării spirituale preluate de la mis ci catolici. El spune în

cartea sa că le-a descoperit de la Dallas Willard („Prin
prietenia și sfaturile lui Dallas Willard, mentorul meu
mp de mulți ani, am descoperit pentru prima dată înțe‐
lesul și necesitatea disciplinelor spirituale.” - Richard Fos
ter, Disciplinele Spirituale, Discipolul, 2008, pagina 9). La

rândul său, Foster a avut și ucenici. Unul dintre ei este
John Ortberg, care împărtășește împreună cu cei doi
amin ți mai sus filozofia mis că a disciplinelor spirituale.
Foster nu numai că încurajează prac carea exercițiilor
Uitându-ne cu atenție la teologia protestantă, iezuitului, el încearcă să dea mis cii catolice o deosebită
observăm că marii reformatori au respins ideile de mai importanță pentru buna dezvoltare a spiritualității.
sus, punând chiar aceste întrebări. Ei au observat că
prac ca bisericii la ne pune accent pe faptul că dezvol„După Reformațiune, noi protestanții am lăsat în
tarea spirituală este rezultatul exercițiilor spirituale, al urmă mult din ceea ce ne‐a deranjat din romano‐
ascezei, și nu al lucrării lui Hristos și a Spiritului Sfânt. Din catolicismul secolului al XV – lea. Sunt convins că am lă‐
citatele de mai sus, reiese clar că Duhul Sfânt nu mai are sat în urmă prea mult. Metodele de rugăciune oferite de
cu ce să ne ajute în dezvoltarea caracterului, iar Isus Ignațiu au devenit prețioase pentru mine. Cu ajutorul
poate să lipsească, pentru că disciplinele ne aduc în fața unor sfinți catolici, viața mea de rugăciune s‐a adâncit.” Tatălui. Aveți impresia că merg prea departe? Că acele Ibidem, pagina 31.
citate nu spun așa ceva? Nu spun așa ceva în mod direct,
ci indirect. Ceea ce învață promotorii disciplinelor spiriDisciplinele spirituale sunt prac ci prin care
tuale nu este altceva decât prac că creș nă asce că omul postmodern descoperă în lumea socială aceleași
an că și medievală adaptată creș nului de astăzi. Igna- exerciții spirituale pe care le-au avut părinții deșertului și
țiu de Loyola este de asemenea folosit ca o sursă serioa- a căror originea este păgână. Astăzi mis cismul este din
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nou promovat în creș nism, de data aceasta prin protestanți care nu mai sunt de partea corectă a baricadei.
Faptul că există o întoarcere spre mis ca creș nă a primelor secole nu este un secret. Toată ches unea este
legată de modul în care percepem mis ca: ca fiind în
armonie cu Scriptura sau în dezacord. Neutralitatea nu
există în această ches une.
Biserica emergentă, sectele New Age, creș nii
care au adoptat formarea spirituală, doresc un dumnezeu pe care să-l simtă, să-l audă, să se scufunde în el.
Mis cismul care a fost odată aruncat de protestanți la
coșul de gunoi este acum, într-o măsură mai mare sau
mai mică, centrul spiritualității protestante.
Una dintre cele mai renumite reviste creș ne
americane, recunoaște acest fapt. Pe 8 februarie 2008,
Chris Armstrong a scris un ar col remarcabil despre
aceste fapte. Ar colul purta tlul Viitorul stă în trecut –
de ce evanghelicii se leagă de biserica primară în mp ce
pășesc în secolul al XXI – lea, și a fost scris ca urmare a
unei conferințe ținute în anul 2007 în centrul Billy Graham de la Wheaton College. Voi reda părțile care au legătură cu subiectul acestei cărți.
Referindu-se la ceea ce s-a
întâmplat la acea conferință, autorul
amintește în ar col de cuvintele lui
Thomas Oden, spuse cu 15 ani înainte
de acea conferință:
„Fiii și fiicele modernității re‐
descoperă frumusețea neglijată a învă‐
țăturilor clasice creș ne. Este un mo‐
ment de bucurie, să vezi iarăși ceea ce
a fost aproape uitat, să îmbrățișezi un
copil pierdut.”

românește sub tlul Disciplinele spirituale) și a lui Robert
Weber
«Common Roots: A Call to Evangelical
Maturity» (Rădăcini comune: O chemare la maturitate
evanghelică).”
„Opriți dezbaterile fără sfârșit și publicitatea
creș nătății, și doar reprezentați‐o. Trăiți‐o cu credincio‐
șie în comuniune cu alții... Preluați simbolurile și sacra‐
mentele. Dialogați cu celelalte două confesiuni istorice,
catolicismul și ortodoxia... Ardeți lumânări și candele.
Rugați‐vă u lizând lec o divina. Da‐ți drumul să curgă la
toată bogăția tradiției creș ne pe care o găsiți”
„De la Dallas Willard, Richard Foster,... de la că‐
lugării și călugărițele prac cante, ei trebuie să învețe
atât tăria cât și limitele discipinelor istorice asce ce. De
la Tom Oden, D.H. Williams,... de la frații și surorile prac‐
canți din biserica est răsăriteană și catolică, ei trebuie
să învețe atât puterea cât și limitele angajamentului cu
toată tradiția întregii bisericii – singură, sfântă, catolică
și apostolică.”
„Acesta este drumul spre maturitate.”
„Și pentru că se întâlnesc și învață de
la creș ni din cele două mari confesi‐
uni, Romano‐Catolice și Ortodoxă,
este mo v de bucurie în puterea dra‐
gostei.”

Din anii ‘70 tendința acceptării acestor idei este crescătoare. Prac cile
mis ce ale estului s-au întâlnit cu cele
ale vestului chiar în bisericile protestante. Din ce în ce mai multe denomi„D.H. Williams, autor al
națiuni creș ne folosesc, mai ales în
Evanghelicals
and
Tradi on
programele de neret, labirintul rugă(Evanghelicii și tradiția), a cer ficat la
ciunii, stațiile crucii, candelele, bețiconferință despre recenta creștere a
șoarele parfumate, precum și rozariul,
interesului evanghelic pentru patris ‐
că..: «Cine s‐ar fi gândit acum o decadă, că la începutul rugăciunea taize, rugăciunea contempla vă, lec o divisecolului al XXI – lea, unul dintre cele mai vibrante și seri‐ na, etc. Sigur că de multe ori acestea sunt promovate
oase câmpuri de studiu creș n vor fi părinții bisericeș sub o altă denumire sau, pur și simplu fără nici un nume.
Doar ni se spune că prin prac carea acestora ne întâlnim
an ci».”
cu Dumnezeu într-un mod nou, profund și unic.
Citându-l pe Robert Webber, cel care a fost în
În prezentarea cărții Disciplinele spirituale, Elton
spatele acestei conferințe, chiar dacă nu a fost prezent
Trueblood spune despre carte următorul adevăr:
din cauza convalescenței, autorul spune:
„Scopul nu este sectar, ci din contră, unul pro„Argumentul meu este că mpul bisericii primare
(100‐500), și în mod par cular al doilea secol, conține fund ecumenic.” - Richard Foster, Disciplinele Spirituale,
Discipolul, 2008, pagina 7.
lucruri pe care evanghelicii trebuie să le recupereze.”
„Mișcarea pare că a explodat într‐o perioadă de
Conciliul Va can II s-a încheiat în anul 1965.
24 de luni între 1977 și 1979, perioadă care a văzut pu‐ Unul din subiectele principale aduse în discuție în acest
blicația bestselling–ului lui Richard Foster, «Celebra on conciliu a fost relația catolicilor cu celelalte religii și cu
of Discipline: The Path to Spiritual Growth» (tradusă în ecumenismul. Declarația din Unitas Redintegra o, prin
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care era exprimat visul de a vedea protestan smul întors
din nou la Roma, devenea realitate în doar câțiva ani.
Prin oameni cheie din protestan sm, acesta a fost întors
la ceea ce lepădase. Chris anity Today a observat această a tudine și a salutat-o cu bucurie. Am devenit mândri
că fiii și fiicele noastre au întors spatele lui Dumnezeu și
au apucat pe calea creș nilor platonicieni, în mod special cei din secolul al II – lea. Haideți să spunem că este o
coincidență faptul că Va can II a avut loc cu doar câțiva
ani înainte. Haideți să spunem că nu datorită sistemului
iezuit de educație s-au produs schimbări în protestansm. Haideți să spunem că nu iezuiții au lucrat la aceasta. Haideți să spunem orice. Totuși, de ce s-a ajuns aici?
Lucifer și dorința inimii lui. Cu atât mai mult cu cât acum
trăim ul mele clipe ale acestui pământ. Totuși nu sunt
împăcat cu presupunerile făcute. Ar mai fi câteva coincidențe, legate și de cuvintele Apocalipsei care spun că
Lucifer a dat fiarei scaunul lui de domnie, putere și stăpânire.
Tendința creș nismului protestant este așteptată de multă vreme. Nu ar trebui să ne surprindă implicarea adven ș lor în aceste subiecte. Nici că la I.T.A. Cernica s-a predat în anii trecuți un curs bazat pe
cartea lui Richard Foster, Disciplinele
Spirituale. Deși unul din profesorii
care a predat cursul a sesizat că opera
lui Foster este cu probleme și a spus
acest lucru studenților, mo vând cererea de a fi ci tă prin faptul că sunt
obligați să facă aceasta, profesorul de
dinainte a cerut elevilor prac carea
disciplinelor din carte. Îmi amintesc și
acum vizita făcută unui prieten, pastor în biserica rămășiței și vic ma cursului de la Cernica. Eram împreună cu
soția și ne-a poves t cât de mult profesorul lui de la ins tut ținea ca disciplinele din carte să
fie prac cate. Lucru pe care el l-a făcut cu conș inciozitate până când a văzut-o pe fecioara Maria. Ș ind cine
este, tânărul s-a oprit. Îi mulțumesc pentru că mi-a împărtășit acest lucru in m, pentru că peste câțiva ani, un
alt tânăr, fost slujitor al amvoanelor bap ste mp de
aproape 10 ani, mi-a istorisit fenomene spiri ste din
campusul bap st, declarând cu durere că ins tutele teologice sunt locuri de demonizare în masă.
Nu mai luăm în considerare cărțile lui Bruce
Wilkinson care vorbesc despre nemurirea sufletului precum și cea a lui Sandhu Singh, Un martor a lui Hristos
sau Erwin Lutzer. Nici că Erwin Lutzer, a afirmat „De
exemplu să luăm afirmația, numai Biblia este Cuvântul
lui Dumnezeu pentru noi. Daca ea este adevărată exclu‐
de alte surse de revelație și autoritate ... exclude și scrie‐
rile lui Ellen White." (Cine eș tu sa judeci?, pagina 70).
Un lucru este împovărător pentru noi și ne provoacă tris-

tețe – casele noastre de editură au publicat sau distribuit
cărți care învață doctrinele demonilor. „Solemnă este
răspunderea care zace asupra caselor noastre de editu‐
ră. Aceia care conduc aceste ins tuții, aceia care editea‐
ză revistele și pregătesc cărțile stând în lumina planului
lui Dumnezeu și care sunt chemați să dea lumii aver za‐
rea, sunt soco ți de Dumnezeu răspunzători de sufletele
semenilor lor.” Oare cei care au cumpărat aceste lecturi
din locurile în care noi am afirmat că prezintă adevărul și
numai adevărul nu ar trebui înș ințați? Oare nu ar trebui
făcută o analiză atentă ca nu cumva să vindem și acum
cărți psihologice sau cu învățături care pot fi cu ușurință
clasificate ca fiind de natură spiri stă?
Deși intenționam să finalizez aici mi-am amin t
de o altă carte suspectă. Cartea a fost editată pentru
neretul bisericii sesizându-se lipsa de cărți pentru nevoile nerilor. „Mă doare inima când îi văd pe cei care sus‐
țin că Îl așteaptă pe Mântuitorul că își dedică mpul și
talanții pentru a pune în circulație cărți care nu conțin
nimic cu privire la adevărul pentru
acest mp — cărți nara ve, cărți bio‐
grafice, cărți cu teorii și speculații ale
oamenilor.” Portrete în alb-negru se
numește cartea care a fost gândită
pentru neri. Conform descrierii editorului cartea prezintă „biografii ale
unor oameni ai curajului, credinței și
perseverenței.”
Mai mult: „Personalitățile prezentate
în acest volum iți pot fi atât modele,
cât și profesori sau mentori (Fridtjof
Nansen, Louis Pasteur, Henry Ford,
Benjamin Franklin, Thomas Alva Edi‐
son, Isaac Newton, Francisc d'Asissi,
Mar n Luther, Booker T.Washington,
Ellen G.White, William Carey, George
Müller, Amiralul Coligny). A avea suc‐
ces în viață presupune să fii tu însuți
inspirându‐te de la alții.” „Lumea este plină de as el de
cărți; se pot găsi pretu ndeni; însă cum se pot angaja
urmașii lui Hristos într-o lucrare atât de comună, când
există o nevoie atât de mare după adevărul lui Dumnezeu, la orice pas? Nu este misiunea noastră să punem în
circulație as el de cărți. Sunt mii de alți oameni care fac
lucrul acesta, care până acum nu au suficientă cunoș nță cu privire la ceva mai bun. Noi avem o misiune clară și
nu trebuie să ne întoarcem de la aceasta și să ne ocupăm de probleme lăturalnice. Nu trebuie folosiți oameni
și bani pentru a aduce înaintea oamenilor cărți care nu
au nimic de-a face cu adevărul prezent.” – Evanghelizarea prin literatură, pagina 120. Însă dincolo de problemele legate de cărțile biografice, probleme prezentate
de Ellen White, sunt cele legate de „Personalitățile” care
„iți pot fi atât modele, cât și profesori sau mentori.” Să
luăm în considerare o as el de personalitate, Francisc de
Asissi.
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Acesta este fondatorul ordinului călugăresc al
franciscanilor, un puternic instrument împotriva
reformațiunii protestante. Primul ordin a fost înființat în
anul 1209, al doilea în 1212, iar al treilea în 1221. Urmând regulile stabilite de Assisi, franciscanii se supuneau
jurământului de cas tate, ascultare și sărăcie ca orice
alți călugări, mergeau doi câte doi predicând și prac când cerșetoria. Francisc petrecea mult mp în solitudine și rugăciune contempla vă. Prac carea acestor forme
de mis cism l-a adus mai aproape de vrășmașul sufletelor, dovadă fiind o viziune pe care a avut-o și faptul că a
fost s gma zat .
În aceea viziune a văzut un înger cu șase aripi
crucificat, care i-a dat s gmata – cinci răni ale lui Hristos.
Viziunea unui înger crucificat nu putea veni de la Dumnezeu, pentru că ar fi fost o blasfemie la adresa Domnului Hristos, Dumnezeu care a fost crucificat. Pe de altă
parte, Francisc era credincios doctrinei catolice referitoare la Maria, pe care o numea mama lui Dumnezeu. La
un anumit moment din viața a început să predice animalelor și chiar florilor. Împreună cu dominicanii, francisca-

nii au primit autoritatea papală de a persecuta pe cei
care citeau Biblia. Dacă mis cismul lui Francisc de Assisi
venea de la Hristos, urmașii săi nu ar fi ridicat niciodată
mâna împotriva celor care citeau Sfântul Cuvânt și doreau o transformare a vieții lor prin puterea Cuvântului.
Dacă prac carea rugăciunii contempla ve te aduce în
prezența lui Dumnezeu, atunci cu siguranță nici măcar cu
gândul, nu s-ar fi ridicat vreodată un franciscan împotriva unui ci tor al Scripturilor. Mis ca are o singură legătură cu Hristos – este împotriva Lui și a lucrării Duhului
Sfânt.
Pentru că sunt părintele unui copil care mai are
ceva vreme până la adolescență mă tem pentru creșterea lui spirituală. Ce apariții editoriale voi mai vedea despre „personalități” de genul acesta care i-ar putea fi
model? Mă tem pentru că va găsi pe minciună o falsă
ștampilă a adevărului. Aceasta este biserica lui Dumnezeu, nu este alta, dar povara sufletească care apasă pe
inima celor care au observat aceste desfrânări spirituale
este imensă.

Teoria distrugătoare de suﬂet a

Romanismului
O altă clasă de cărți despre care Ellen White spunea că este mai stricătoare ca lepra, mai omorâtoare ca
plăgile Egiptului, față de care editurile noastre trebuie să
se ferească fără încetare, este formată de cărți care prezintă teoriile distrugătoare de suflet ale romanismului.
Lui Ellen White i s-a spus cu claritate în viziune că Isus nu
se poate întoarce până când poporul Său nu renunță la
rătăcirile și tradițiile primite de la oameni și se întoarce
cu totul spre Cuvântul Său:
„Dar iarăși s‐a așezat un nor peste așteptători și i‐
am văzut coborându‐și ochii obosiți. Am întrebat care era
cauza acestei schimbări. Îngerul care mă însoțea a spus:
«Sunt iarăși dezamăgiți în așteptările lor. Isus nu poate
veni pe pământ încă. De dragul Lui, ei trebuie să îndure
încercări mai mari. Trebuie să renunțe la rătăcirile și tra‐
dițiile primite de la oameni și să se întoarcă cu totul către
Dumnezeu și către Cuvântul Său. Ei trebuie să fie curățiți,
albiți și încercați. Cei care vor suporta acea amară încer‐

care vor obține o biruință veșnică.»” – Scrieri mpurii,
243.
Biserica creș nă apostaziată a introdus o nouă
Evanghelie și, deși bisericile protestante care au apărut
la sfârșitul evului mediu au iden ficat multe greșeli ale
bisericii romane, nu le-au iden ficat pe toate și au purtat
în ele aceleași erori și tradiții omeneș . „Evanghelia” catolică pleacă de la premisa că orice om născut pe acest
pământ este condamnat de Dumnezeu datorită păcatului lui Adam. Isus Hristos a venit pe pământ în locul lui
Adam, având natura acestuia în stadiul în care era înainte de cădere, pentru a împlini planul de mântuire. Datorită acestui fapt „Evanghelia” catolică exclude posibilitatea biruirii păcatului și a desăvârșirii și înlocuiește această stare cu prac carea exercițiilor spirituale. Din cauză că
bisericile protestante au preluat ideea că omul este vinovat din cauza păcatului lui Adam și că păcatul nu poate fi
înlăturat, în vremurile moderne au început prac carea
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disciplinelor (exercițiilor) spirituale, la fel ca și catolicii.
As el, „evanghelia” ambelor ramuri ale creș nismului
neagă posibilitatea desăvârșirii înainte de revenirea lui
Isus și introduce mântuirea prin fapte, deși susțin verbal
neprihănirea prin credință. Există o altă ramură a creș nismului, mai exact a adven smului, care a înțeles necesitatea desăvârșirii și viața fără păcat, dar nu
a putut vedea greșeala păcatului original.
Aceasta învață teoria trupului sfânt, adică a
faptului că firea pământească a omului va fi
schimbată înainte de a doua venire a Domnului Hristos și de aceea, pentru o anumită
perioadă de mp, omul nu va mai face păcat,
dar nici nu va mai avea natură păcătoasă
pentru care are nevoie de un mântuitor. În
frumoșii ani mpurii ai adven smului, acesta
a reușit să scape de eroarea catolică descrisă
mai sus și să înțeleagă că sfințirea este posibilă în ciuda trăirii în firea pământească, lucru experimentat și demonstrat de Hristos. Frumusețea
acestui adevăr și-a a ns apogeul în anul 1888 și după,
prin prezentarea soliei îndreptățirii prin credință. Lucrul
acesta este ușor de văzut în scrierile lui Ellen White și în
publicațiile adven ste. Din păcate lucrurile s-au schimbat
și aici, în mod special începând cu a doua parte a secolului al XX-lea.
Două din cărțile scrise de teologi adven ș care
susțin această erezie catolică au fost publicate și de biserica din România. Este vorba de În căutarea iden tății de
George Knight și Natura Domnului Hristos de Roy Adams.
Ambele au fost publicate de editura Viață și Sănătate.
Ambele vorbesc despre istoria adven stă, natura păcatului și desăvârșire. Dar ambele prezintă în multe aspecte o
istorie falsă, precum și ideile greșite ale catolicismului în
ceea ce privește natura păcatului și sfințirea. În loc de a fi
credincioși istoriei adven ste și de a prezenta
lucrurile așa cum s-au petrecut, ambii autori
prezintă propriile idei și „propria” evanghelie.
Pentru cei care nu citesc istoria noastră așa
cum s-a petrecut și nici nu au un studiu serios
al subiectelor biblice, cărțile pot prezenta un
real pericol pentru adven ș distrugând spre
exemplu și înțelegerea asupra doctrinei sanctuarului. Ambii autori dau mai mult credit
unor oameni care descriu niște evenimente
diferit de cum le-a descris Dumnezeu prin
profetul său și cărora profetul le-a stat împotrivă tocmai pentru aceste lucruri. Ei încearcă să ne facă
să credem că adevărul este așa cum îl prezintă ei, dar
folosirea unor citate de Ellen White, scoase din context
sau interpretate greșit, nebăgarea în seamă a altora, precum și păr nirea unor idei pe care Ellen White le-a mustrat ne ajută să vedem caracterul acestor cărți.
Excelenți propagandiș , cunosc faptul că mintea,
la un nivel profund, procesează lucrurile într-un sens
concret. Mintea nde să vadă lucrurile în alb și negru, iar
ei tocmai asta vor să prezinte. În alb negru, un lucru care
este viu colorat. Ci torul obișnuit nu își va lua mp să
cerceteze ceea ce citește și să pună în balanță informațiile și consecințele, asta spre pierzarea lui. El pur și simplu

acceptă fraze sau declarații care îi vor afecta credința,
dar pe care nu o va putea susține cu istoria și adevărul.
Spre exemplu, Knight ne face să credem că Jones a predicat ceea ce nu a predicat. Dar dacă nu ci m ce a predicat
Jones nu putem face diferența. Pata aruncată de ambii
asupra celui care a stat împotriva valului de apostazie
(este vorba de M.L. Andreasen), vorbește despre caracterul autorilor și al cărților lor. Acestea sunt lucruri care trebuie judecate, adică
înțelese – pentru cei cărora le-a venit în minte
că nu ar trebui să judecăm.
Mai este o paradigmă, la fel de periculoasă. Doctorul are o mare autoritate asupra
unui pacient, doar pentru că este doctor, profesorul este considerat a fi un educator, doar
pentru că are o diplomă de profesor, dar câți
oameni suferă din cauza medicilor, sau câți
copii sunt needucați se poate vedea limpede.
Dacă cartea profesorului Knight este scoasă de
editura oficială va avea mai multă greutate decât cartea
lui „X” părită de o altă editură. Nu așa trebuie judecate
lucrurile acestea. Totul trebuie cercetat și pus în lumina
Bibliei și a Spiritului Profe c. Abia atunci vor trece testul.
Să exemplificăm. Atât Knight, cât și Adams contrastează legea și harul conducând ci torul să accepte
salvarea gratuită și deplină prin Isus Hristos. Alb și negru.
Dar unde este ascultarea? Ea nu este necesară decât în
anumite limite. Cere Dumnezeu de la ul ma generație
ceva ce nu a cerut de la alții, întreabă Adams. Nu! - spune el. Ba da, cere! Ascultare deplină în condiții de lumină
deplină, stare inexistentă în trecut. Interesantă este și o
altă abordare. Supărat nevoie mare pe A.T. Jones, probabil pentru că predicase adevărata Evanghelie, Knight prezintă pe un ton nega v și pârâcios că Jones a fost primul
care a folosit scrierile lui Ellen White ca pe o dovadă. Noi
ș m că a folosi scrierile lui Ellen White ca o dovadă este diametral opus cu a folosi găselnițele
teologilor ca „dovadă”.
„Eroarea cea mai gravă în a tudinea lui
Jones față de scrierile lui Ellen White, în anii
1890, a fost poziția lui cu privire la relația dintre
acestea și Biblie. La Sesiunea Conferinței Gene‐
rale din anul 1893, el a folosit pasaje din lucră‐
rile ei ca „texte” pe care și‐a bazat unele dintre
predici, o prac că pe care o aproba, spunea el,
„atunci când le predicăm oamenilor noștri”, dar
nu și atunci când ne adresăm neadven ș lor. Patru ani
mai târziu, el avea să se refere la scrierile sorei White ca
fiind „Cuvântul”. (1893 GCB 39, 69, 358; 1897 GCB 3).” –
pagina 92.
Cei care vor fi ci t această afirmație fără să fi ci t
scrisoarea lui Ellen White către Jones din anul 1908, când
i-a transmis să recitească ceea ce a predicat în 1893 și
1897 despre ea și Mărturii, vor fi conduși în eroare. El i-a
transmis lui Jones că ceea ce a predicat el în anii amin ți
de Knight a fost de la Duhul Sfânt. „Mi‐a fost prezentat
faptul că trebuie să vorbesc cu ne, pentru că ai nevoie
de ajutor ca să spargi vraja care este asupra ta. Dacă ți‐

16

ai umili inima înaintea Domnului
și ai accepta lumina pe care El ți‐
a dat‐o, ai primi ajutor din par‐
tea lui Dumnezeu. Am fost in‐
struită să folosesc discursurile
tale părite în Bule nul Conferin‐
ței Generale din 1893 și 1897,
care conțin argumente puternice
în ceea ce privește validitatea
Mărturiilor și care confirmă darul profeției printre noi. ”
Probabil Knight, care învață altceva decât Ellen White,
are nevoie să-și zidească fundația gândirii, dar o face pe
nisip. „Am văzut că mulți vor fi ajutați de aceste ar cole
și în mod special cei veniți la credință de curând care nu
au fost obișnuiți cu istoria noastră ca popor. Va fi o bine‐
cuvântare pentru ne să citeș din nou aceste argumen‐
te care au fost susținute de Duhul Sfânt. ” – Ellen G.
White către A. T. Jones în scrisoarea 230, iulie 25 1908;
publicată în Manuscript Releases, vol. 9, p. 278.
Argumentele folosite de Jones nu au fost respinse de
Dumnezeu, ba mai mult, atunci când Jones se afla
sub vraja lui Kellogg, însuși Domnu,l încercând să-l salveze pe cel pe care îl folosise ca sol, îi spune să-și recitească
predicile pentru că a predicat de la Duhul Sfânt. Când pui
față în față cele două informații, textul lui Ellen White și
găselnița lui Knight, nu e de mirare că teologului nu-i
cade bine folosirea scrierilor lui Ellen White ca dovadă.
Lista de teorii distrugătoare de suflet care sunt taine ale
nelegiuirii ar putea con nua, fiind multe în ambele cărți,
dar pentru acest ar col ne-a interesat doar teoria romanismului.
În loc de a ne oferi o incursiune în istoria adven stă pentru a ne găsi iden tatea, Knight ne oferă o iden -

tate hibridă adven sto-catolicprotestantă. Iar colegul său, în loc
de a prezenta adevărul în ceea ce
privește natura păcatului și a Domnului Hristos ne prezintă snoavele
filozofiei greceș care i-au cucerit și
pe primii teologi.
Ci nd cărțile lor trebuie să
întrebăm cu seriozitate de ce ambii
se axează pe contraste, comparații și încercări de a vedea în ce fel a evoluat teologia adven stă și nu se întreabă dacă este vorba de evoluție sau involuție, cât din ce
avem acum e din Spiritul lui Hristos și cât din cel al Babilonului modern.
Knight și Adams ne spun că nu există o ul mă generație care să trăiască fără păcat și că păcatul nu poate
fi biruit cu desăvârșire, asta în ciuda învățăturilor biblice
și ale Spiritului Profe c. Aceste învățături nu sunt prezente doar în aceste cărți, ci și în cursul de Hristologie de
la I.T.A. Cernica. Prin promovarea acestor învățături romaniste, adven smul are mult de pierdut în ceea ce privește caracterul lui deosebit și misiunea pe care o are de
dus lumii. Sabatul fără Evanghelie, sau Sabatul împreună
cu evanghelia falsă a catolicilor și protestanților, este
una din cele mai mari minciuni pe care Satana o poate
spune lumii.
Pentru mai multe detalii puteți viziona două recenzii video la cele două cărți amin te pe site-ul
www.zguduireaadven smului.ro la secțiunea Recenzii
sau Video.
Ches uni specifice acestor cărți, cum ar fi natura
păcatului, vina din cauza lui Adam etc., vor fi tratate pe
site în ar cole viitoare și materiale video.

Urmăriți recenziile video pe
site sau pe canalul youtube.
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Un răspuns la „Rolul esențial al lui M. L. Andreasen și teologia sa
referitoare la ul ma generație” din cartea lui George Knight, Î
n căutarea iden tății, paginile 136 -144
George R. Knight face următoarea declarație la începutul abordării sale cu privire la învățăturile lui M.L.
Andreasen:
„Nu putem sublinia îndeajuns influența lui M. L. Andreasen asupra teologiei adven ste a secolului XX. Ideile
sale teologice ocupă un loc atât de important în concepția adven stă modernă, încât orice credincios se raportează
la acestea, într‐un fel sau într‐altul. Indivizii sau grupurile din biserică fie sunt de acord cu teologia lui, fie trebuie să
reacționeze împotriva acesteia. Poziția de neutralitate nu este o opțiune pentru aceia care îi înțeleg învățăturile.”1
Knight își semnalizează abandonarea așteptatei obiec vități a istoricului. El se așează împotriva lui
Andreasen și a „pachetului său teologic”. Evaluarea lui Knight este corectă în acest punct: nimeni nu poate rămâne
neutru cu privire la teologia în discuție.
Noi, de asemenea, am analizat punctul de vedere al lui Andreasen, dar vedem în teologia sa adven smul dus
la obiec vul vizat. Pentru că, așa cum spune Knight, „neutralitatea nu este o opțiune,” noi, în următoarele pagini
ne vom opri pentru a revizui acuzațiile sale împotriva lui Andreasen. De fapt, găsim șapte acuzații nefondate ale lui
Knight.
Knight pre nde că în teologia ul mei generații a lui Andreasen el vede trei puncte forte:




Preocuparea sa cu privire la sfințire.
Înțelegerea sa că îndreptățirea lui Dumnezeu înaintea universului este mai importantă decât îndreptățirea
persoanelor individuale.
Înțelegerea sa că Satana îl acuză pe Dumnezeu pentru că a creat o lege pe care nicio ființă omenească nu ar
putea-o păzi. 2

Și totuși, greutatea materialului lui Knight pare as el măsurată încât să anuleze cea mai mare parte din ceea
ce Andreasen are de oferit în chiar aceste puncte forte.
Există un pachet teologic
Avem în discuție un pachet teologic dis nct. Asemenea majorității pachetelor teologice, aceasta implică un
set de elemente logice, sistema ce. Acest lucru implică faptul că ceea ce se pune pe tapet este, la modul general
vorbind, fie sănătos, fie nesănătos. Knight este probabil fie în cea mai mare parte corect, fie în cea mai mare parte
greșit atunci când vine vorba despre poziția sa în ceea ce privește3 „pachetul teologic.”
Knight afirmă că a existat o schimbare hotărâtă de direcție la nivel denominațional. El nu minimalizează importanta
semnificație a schimbării de direcție.
„Teologia lui Andreasen a dominat adven smul de la începutul anilor 1940 până către sfârșitul anilor 1950,
dar, așa cum vom vedea în capitolul următor, spre sfârșitul anilor 1950, ea avea să se confrunte cu repetate contes‐
tări. Această opoziție avea să conducă la o scindare majoră atât între membrii confesiunii, cât și între liderii ei de
gândire.”4
Knight nu este singur în evaluarea sa. În 1985, un alt profesor de teologie adven stă, venind dintr-o altă direcție, a scris: „aceste două direcții sunt complet incompa bile una față de cealaltă ... compromisul este imposibil ... compromisul sau armonia dintre acestea este imposibil din punct de vedere logic ... fiecare trebuie să facă o
alegere între cele două sisteme.”5
As el, în mod corect Knight insistă asupra faptului că a existat, la nivelul denominațiunii, o coliziune de sisteme teologice în anii 1950. Aceasta este foarte semnifica v. Dacă acea aruncare peste bord a teologiei susținute de
către Andreasen a fost de fapt o eroare, atunci însemnă că pentru o jumătate de secol Biserica Adven sta de Ziua a
Șaptea a construit pe o temelie greșită, rătăcind în pus e în loc de a avansa spre casă. Miza este până într-acolo de
mare. Întrebarea aflată în dezbatere este, în cazul acesta: care „teologie escatologică integrată”6 este corectă?
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Aspecte cu caracter fundamental
Este esențial a se evidenția ideile care trebuie puse în balanță, în scopul de a determina care punct de vedere
este mai corect.
Knight numește șase puncte fundamentale în pachetul teologic iden ficat cu "teologia ul mei generații". În primul
rând, curățirea duală sau paralelă. După cum sanctuarul din cer este curățit, la fel trebuie și credincioșii de pe pământ să fie curățiți. Apoi, învățătura doamnei White că generația finală va trece prin mpul de strâmtorare fără
Mijlocitor. Apoi, afirmația doamnei White că Hristos așteaptă o anumită dezvoltare a caracterului în urmașii Săi,
care precede revenirea Sa pentru a-i pre nde ca fiind ai Săi. Al patrulea punct este învățătura (care Knight preferă
să o atribuie lui Waggoner și Jones), că Isus a luat natura umană păcătoasă.
În al cincilea rând, urmașii lui Dumnezeu din mpul sfârșitului au menirea să ofere o demonstrație înaintea
universului. Knight subliniază opoziția lui Andreasen față de conceptul unei ispășiri încheiate la cruce. Apoi, el face
cea mai tare plângere a sa: el insistă că Andreasen și cei care susțin ideile sale au scos prea mult în evidență rolul
poporului lui Dumnezeu în lucrarea de ispășire.7
Deci, vom examina aceste idei, și aceasta cu o preocupare foarte clară în minte: cu toate că ideile într-adevăr
pot fi creditate anumitor persoane (Knight menționează câteva), riscăm să le înțelegem greșit atât mp cât vom
refuza a lua în considerare, de asemenea, ceea ce fiecare dintre ei au soco t drept principalele lor surs: Biblia și
Spiritul Profe c.
Curățirea duală
Ideea de curățare duală sau paralelă se găsește în mod clar în scrierile lui Ellen White:
„Din Sfânta Sfintelor se duce marea lucrare de instruire. Îngerii lui Dumnezeu comunică cu oamenii. Hristos
oficiază în sanctuar. Noi nu‐L urmăm în sanctuar așa cum ar trebui. Hristos și îngerii lucrează la inimile fiilor oameni‐
lor. Biserica de sus, unită cu biserica de jos este în război, ducând lupta cea bună pe pământ. Trebuie să existe o cu‐
rățire a sufletului aici, pe pământ, în armonie cu curățirea sanctuarului oficiată de către Hristos în cer.”8
„Lucrarea din Sanctuarul ceresc merge înainte. Isus face curățirea sanctuarului. Lucrarea de pe pământ își are
corespondentul în lucrarea din cer.”9
„Hristos face curățirea templului din cer de păcatele poporului, iar noi trebuie să lucrăm pe pământ în armo‐
nie cu El, curățând templul sufletului de în năciunea lui morală.”10
„Lucrarea pe care Hristos o face în Sanctuarul de sus va angaja gândurile și va fi povara conversației, deoare‐
ce prin credință el a intrat în sanctuar. El se află pe pământ, dar simpa ile sale sunt în armonie cu lucrarea pe care
Hristos o săvârșește în ceruri. Hristos face curățirea sanctuarului ceresc de păcatele poporului, și este lucrarea tutu‐
ror celor care sunt împreună lucrători cu Dumnezeu aceea de a‐și curăți sanctuarul sufletului de tot ceea ce este
ofensator înaintea Sa.”11
Dar nu doar la Ellen White găsim aceasta. În Tora vom vedea o curățire duală sau paralelă. Levi cul 16:29-31
ne spune că în mpul zilei ispășirii și în mpul slujirii ac ve a marelui preot în lucrarea de curățire a sanctuarului,
poporul lui Dumnezeu era, într-adevăr, par cipa v:
Aceasta să vă fie o lege veșnică: în luna a șaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriți sufletele, să nu faceții nicio
lucrare, nici băș nașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru
voi, ca să vă curățiți: veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Aceasta să fie pentru voi o zi de
Sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriții sufletele. Aceasta să fie o lege veșnică.
Este bine să ne amin m că intenția lui Dumnezeu pentru Israel a fost ca aceasta să fie o națiune de preoți:
Moise s-a suit la Dumnezeu. Și Domnul l-a chemat de pe munte, zicând „Așa să vorbeș casei lui Iacov, și să
spui copiilor lui Israel: «Ați văzut ce am făcut Egiptului, și cum v-am purtat pe aripi de vultur și v-am adus aici la Mine. Acum, dacă veții asculta glasul meu, și dacă veți păzi legământul Meu, veți fi ai Mei dintre toate popoarele, căci
tot pământul este al Meu; Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe cari le vei
spune copiilor lui Israel.»” (Exodul 19:3-6).
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Noi credem că astăzi avem o preoție a credincioșilor. Nu este nimic problema c în legătură această idee a “curățirii
duale” – fie că este vorba de M.L. Andreasen, fie că este vorba despre oricine altcineva care o exprimă. Mai avem și
o serie de dovezi în texte precum Efeseni 5:25-27; 1 Ioan 3:3; Apocalipsa 7:13- 14; 19:7- 8, texte care indică un rol
ac v al credinciosului în lucrarea de curățire făcută de Dumnezeu. La toate acestea se adaugă ideea judecății de
cercetare și a unei curățiri finale a sanctuarului (Daniel 8:14; Evrei 8:1-5; 9:10, 11, 23, 24). Rolul Marelui Preot este
acela care întotdeauna este evidențiat; el este cel care se apropie personal de tron. Dar totuși există un rol și pentru
popor. Aceasta este adevărat chiar și astăzi.
Fără un Mijlocitor
Knight menționează declarația doamnei White cu privire la a trăi fără un Mijlocitor:
„Aceia care vor trăi pe pământ când mijlocirea lui Hristos în Sanctuarul de sus va înceta, vor trebui să stea în
fața unui Dumnezeu sfânt fără mijlocitor. Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterele lor trebuie să fie curățite
de păcat prin sângele stropirii. Prin harul lui Dumnezeu și prin eforturile lor stăruitoare, ei trebuie să fie biruitori în
lupta cu cel rău. În mp ce judecata de cercetare se con nuă în cer, în mp ce păcatele credincioșilor pocăiți sunt
îndepărtate din Sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă o lucrare deosebită de curățire,
de îndepărtare a păcatelor. Această lucrare este mai clar prezentată în soliile din Apocalipsa, capitolul 14”.12.
Această afirmație nu este nici ambiguă, nici problema că, chiar Biblia susținând această idee. Va înceta la un
moment dat mijlocirea lui Hristos în sanctuarul de sus? Da, pentru că trebuie să fie încheiată înainte de a Doua Venire, deoarece la acel moment Isus se întoarce pe pământ ca să dea răsplata potrivit cu rezultatul judecății de cercetare:
Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe; cine este în nat, să se în neze și mai departe; cine este fără
prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe! Iată, Eu vin curând; și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. (Apocalipsa 22:11-12).
Ce se întâmplă cu cei credincioși în acest moment? Faptele sunt importante: ei "trăiesc", ei trebuie să fie în
măsură "să stea în picioare", hainele lor "trebuie să fie fără pată", caracterele lor "trebuie să fie curățite de orice
păcat", "ei trebuie să fie biruitori în lupta cu răul".
Nici Scriptura nu este ambiguă:
Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cereș să fie curățite cu jer e mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de
mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să Se aducă de mai multe ori jer ă pe Sine însuși, ca marele preot, care intră în fiecare an în Locul prea sfânt cu un sânge, care nu este al lui; fiindcă atunci ar fi trebuit să pă mească de mai
multe ori de la întemeierea lumii; pe când acum, la sfârșitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jer a Sa. Și, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot
așa, Hristos, după ce S-a adus jer ă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în
vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce -L așteaptă. (Evrei 9: 23-28).
Scopul lui Isus este acela de a îndepărta păcatul. Hristos a fost oferit o dată ca să poarte păcatele multora,
spre a fi o jer ă înlocuitoare legi mă pentru noi, și pentru a fi un Mare Preot ceresc legi m pentru noi; El poartă
păcatele noastre prin procesul de curățire a ispășirii, dar la sfârșit se va arăta "nu în vederea păcatului" (fără păcat –
KJV). Păcatul este îndepărtat de către urmașii Săi de pe pământ. Solia Îngerului al Treilea și-a îndeplinit lucrarea în
ei. Ei s-au legat atât de mult de Isus, Mijlocitorul lor, încât I-au permis să îi curățească. Nu mai este nimic rămas în
ei, pe care Satana să-l poată folosi drept pârghie pentru a-i provoca cu succes la păcat (Ioan 14:30; Psalmul 17:3).
Stau ei independenți de Dumnezeu și de puterea Sa? Niciodată!
Dar, au ei nevoie de un mijlocitor pentru păcătuirea con nuă? Au ei nevoie de o slujire a iertării curentă? Nu
după încheierea mpului de probă, pentru că L-au crezut pe Isus potrivit Cuvântului Său. Galateni 2:20 a devenit o
realitate vie pentru ei. Ei sunt sigilați. Ei umblă cu Hristos. Este o umblare prin credință la nivel extensiv. Petru a
mers pe apă pentru câteva momente și a început să se scufunde (Matei 14:25-34); aceș a umblă prin credință până
la ul ma etapă a călătoriei spre casă, iar ochii lor și inimile lor refuză să se despartă de Hristos. Ei nu se scufundă,
înecându-se în apă. Nu este vreo doctrină ciudată cu care avem de-a face aici.
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Reprodus în mod desăvârșit
Knight menționează declarația bine cunoscută a doamnei White din Parabolele Domnului Hristos:
„Când este coaptă roada, pune îndată secera în ea, pentru că a venit secerișul." Domnul Hristos așteaptă cu o
dorință nerăbdătoare manifestarea caracterului și a vieții Sale în biserica Sa. Când caracterul lui Hristos va fi repro‐
dus în mod desăvârșit în cei ce fac parte din poporul Său, El va veni pentru a‐i revendica drept copiii Săi.” 13
Dar am remarcat deja Apocalipsa 22:11-12, care spune același lucru. Cei care sunt sfinți după ce mpul de
probă se va fi încheiat vor fi sfinți în con nuare, iar Isus, imediat după ce determină că secerișul pământului este
copt, pune în lan secera Lui (Marcu 4:29). Petru vorbește clar de grăbirea celei de a Doua Veniri printr-o viețuire
sfântă (2 Petru 3:11-12). Întregul nostru teren este, până în prezent, eminamente biblic, complet inspirat, până și
Knight a încadrat discuția făcând referire la unele dintre cele mai puternice declarații ale lui Ellen White. Ar fi fost
de interes pentru ci tor dacă Knight, cel care a adus în discuție declarația, ar fi spus ci torului său unde Andreasen
se referă la aceasta în corpul principal al textului său și cum a înțeles Andreasen greșit această declarație. Poate că
înțelegeți ideea: Knight nu are niciun mo v ca să aducă acest element aici. Andreasen nu o citează niciodată și nici
nu sugerează vreo aluzie la declarația din Parabolele Domnului Hristos.
Umanitatea lui Hristos - de după cădere
Aici Knight se duce de la White la Jones și Waggoner. El păstrează cea mai mare parte a discuției sale asupra
umanității lui Hristos pentru alte secțiuni ale lucrării sale În căutarea iden tății. Și totuși, încă o dată, Andreasen
este pe un teren solid. J.R. Zürcher a subliniat în mod pătrunzător că, până la schimbarea de direcție de la mijlocul
anilor 1950, discuția despre umanitatea lui Hristos a fost realizată în ceea mai mare parte folosindu-se texte provenite din Biblie, pe când, după această dată, precum și odată cu interpretările greșite și distorsionările Ellen G. White
găsite în Anexa B de la Ques ons on Doctrine (Întrebări despre doctrină), discuția s-a mutat spre interpretări ale
scrierilor lui Ellen G. White.14
Principala referire a lui Andreasen la umanitatea lui Hristos se găsește în cea de-a doua lui propoziție din capitolul "Ul ma generație":
„Hristos a arătat calea. El a luat un trup omenesc, și, în acest trup a demonstrat puterea lui Dumnezeu. Oa‐
menii trebuie să urmeze exemplul Său și să demonstreze că ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos, El poate face în
fiecare ființă umană care se supune Lui. Lumea așteaptă această demonstrație (Romani 8:19).”15
Nu este nevoie ca cineva să extragă argumente din scrierile lui Ellen White pentru a susține aceste patru idei
de bază. Chiar și un studiu concis al celor mai comune de pasaje despre umanitatea lui Hristos ne conduce la aceeași concluzie (Romani 8:3-4; Filipeni 2:5-8, Evrei 2:7-18; 4:15).
Credincioșii oferind o demonstrație
Knight afirmă că Andreasen a primit conceptul său că „poporul lui Dumnezeu de la sfârșitul mpului va fi o
demonstrație înaintea universului" de la Waggoner și Jones. Dar Knight citează din Apocalipsa 14:12 - "Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. "
El ar fi trebuit să con nue, prezentând alte texte pe care Andreasen le-a găsit în Biblia lui.
Eu socotesc că suferințăele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie
descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci
firea a fost supusă deșertăciunii-nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o - cu nădejdea însă, că și ea va fi izbăvită
din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar ș m că până în ziua de azi,
toată firea suspină și sufere durerile nașterii. (Romani 8:18-22).
Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osânditi la moarte; fiindcă
am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. (1 Corinteni 4:9).
… pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cereș să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de
felurită a lui Dumnezeu, ... Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât ce-
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rem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin. (Efeseni
3:10, 20, 21).
Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe cari vi le-au ves t
acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească.
(1 Petru 1:12).
Nu ar trebui să îl pierdem aici din vedere nici pe Iov, care și-a trăit experiența sa de testare sub examinarea
atentă a ființelor cereș , fără să își fi dat seama că încrederea lui în Dumnezeu era prezentată ca dovadă în jus ficarea caracterului divin. Dar acest lucru nu este diferit nici în cazul lui Isus, El însuși indicând faptul că ochii ființelor
cereș urmăreau evoluția a ceea ce se întâmpla pe pământ (Matei 18:10, Luca 2:9-14; 9:28-31; 15:7; Ioan 1:51). Sau
de tablou profe c dat de Dumnezeu în Apocalipsa 12, unde atenția noastră este îndreptată înspre tanica luptă
finală dintre Satana și biserica Domnului nostru - nu doar Domnul nostru.
Și nu ar trebui să neglijăm zdrobirea de două ori a lui Satana, mai întâi de către Hristos la cruce (Geneza
3:15), acolo unde Isus a zdrobește capul lui Satana. Dar „Cu toate acestea, Satan nu a fost atunci distrus."16 La sfârșit de tot însă, Hristos îl va distruge într-adevăr pe Satana, aducând la tăcere toate pretențiile lui de șarpe - și face
acest lucru, de data aceasta, prin sfinții Săi (Romani 16:20). Sub picioarele lor, împărăția lui Satana este în sfârșit
terminată. Da, Knight ar fi putut cita multe texte, dacă ar fi avut o minte în direcția aceasta. În schimb, ideile lui
Andreasen sunt atribuite ca provenind din Waggoner și Jones.
Ispășirea nu s-a terminat la cruce
Knight găsește recunoașterea lui Andreasen că „este convingerea lui că ispășirea lui Hristos nu a fost încheiată la cruce"17 ca fiind o piesă crucială în tabloul mai mare - și una pentru care îi cere socoteală în altă parte. Knight
nu are nicio problemă cu ceea ce el numește „ajustarea verbală " a autorilor QOD (Întrebări despre doctrină), care
și-au „ajustat limbajul"18 atunci când a venit vorba despre ispășire.19 Aceasta, în ciuda faptului că „ajustarea" lor
fost neconvingătoare până acolo încât chiar Mar n și Barnhouse au afirmat că se pare că adven ș i de ziua a șaptea adoptau o poziție care era nouă. Dar preocupările evanghelice cu privire la învățătura noastră nu s-au bazat pe
diferențele de terminologie, deoarece evanghelicii nu ne-au soco t drept sectari pe baza terminologiei. Învățătura
noastră privind ispășirea fusese diferită de a evanghelicilor tot mpul de la Miller încoace. P. Gerard Damsteegt rezumă:
„Pătrunderile în sanctuar obținute din Exodul, Levi cul, Evrei și Daniel a condus pe credincioșii adven ș la
convingerea inevitabilă că acea curățirea sanctuarului de la sfârșitul celor 2300 ani reprezenta nimic mai puțin de‐
cât curățirea sanctuarului ceresc în an pica Zi a ispășirii. Daniel 8:14, au concluzionat ei, prezice începutul și nu
sfârșitul Zilei an pice a Ispășirii .... Ziua Ispășirii nu a sfârșit în 22 octombrie 1844, ci a început de la acea dată, iar
slujirea specială ispășitoare a lui Hristos va con nua până când El va fi terminat lucrarea Sa de mijlocire în sanctu‐
ar.”20
Biblia și scrierile Spiritului Profe c furnizează din abundență dovezi că ispășirea nu a fost finalizată la cruce.
Într-adevăr, lucrarea de ispășire a lui Hristos în ceruri, mai ales începând cu anul 1844, a fost „cheia care descuiat
taina dezamăgirii din 1844" și „a deschis vederii un sistem complet al adevărului, legat și armonios" 21. Dacă se
acceptă (așa cum fac adven ș i), că există o paralelă între sistemul sanctuarului pământesc și a celui ceresc, că ceea ce s-a întâmplat la cruce este o paralelă cu jer ele care aveau loc în curtea sanctuarului ebraic, atunci trebuie să
se accepte, de asemenea, faptul că lucrarea de Mare Preot în Sfânta și Sfânta Sfintelor, cu curățirea sanctuarului,
are în aceeași măsură o paralelă. A găsi vină lui Andreasen (sau oricărui alt adven st) în acest punct înseamnă a da
chip schimbării religiei noastre.22
Un rol central pentru poporul lui Dumnezeu
Knight își rezervă îngrijorarea lui cea mai puternică atunci când vine vorba de rolul poporului lui Dumnezeu.
Pentru Andreasen, spune el, „Ul ma generație deține un loc central în marea luptă dintre Hristos și Satana și îndeplinește rolul cel mai important în ispășire." 23 Aici Knight estompează în special problemele legate de mântuirea
oferită prin Hristos și jus ficarea caracterului lui Dumnezeu.
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Două lucruri dis ncte se întâmplă. Unul este mântuirea personală, și anume transformarea și restaurarea
poporului Său. Celălalt este jus ficarea caracterului lui Dumnezeu. Ambele fac parte din scenariul mai mare, dar din
punct de vedere al ispășirii acestea sunt dis ncte. Dennis Priebe spune clar:
Trebuie să fim foarte clari aici. Ispășirea finală nu înseamnă un nou sacrificiu, sau a spune că jer a lui Hristos
nu a fost suficientă. Jer a lui Hristos a fost suficientă, a fost completă, și niciodată nu se va repeta în vreun fel. Dar
procesul de ispășire, ra ficat la cruce, nu este complet. Probleme majore în marea luptă nu au fost soluționate. Încă
sunt păcate înregistrate în Sanctuarul ceresc. Deplina unitate nu a fost realizată.24
Aducerea la maturitate a caracterelor ul mei generații de credincioși a lui Dumnezeu este un efect al ispășirii
finale, și nu este realizarea ispășirii finale. Isus ca Marele nostru Preot face ispășire finală pentru noi prin mijlocirea
Sa. Curățirea sanctuarului din cer este legată de curățirea vieților celor din poporul lui Dumnezeu de aici de pe pământ, da într-adevăr, dar nu cu tlu meritoriu. Doar că această lucrare care merge înainte este contemporană, adică situată între aceleași borne cronologice pe axa mpului. Rolul lor în jus ficarea caracterul lui Dumnezeu este într
-adevăr important, dar rolul lor în efectuarea meritorie a ispășirii pentru mântuirea personală? Zero.
Din nou, după cum spune Priebe,
„Ce a făcut Isus pe cruce a fost baza pentru «at‐one‐ment» (n. tr. cuvântul «atonement» înseamnă «ispășire»
și este format din trei cuvinte compuse care înseamnă «a face una»), pentru că fără cruce nicio reconciliere nu ar fi
fost posibilă. Dar mai există și ceva care urmează să fie realizat pentru a aduce unitatea deplină între un Dumnezeu
sfânt și un neam căzut.”25
Lucrarea lui Isus nu este doar baza, este esențialul. Dar at-one-ment (ispășirea) presupune o aducere împreună a două părți; reconcilierea nu poate fi niciodată unilaterală. Ea nu poate fi impusă. Partea A are voință liberă, și
partea B are voință liberă. Din acest mo v, Noul Testament, ba chiar toată Biblia este plină de îndemnuri de a coopera cu Dumnezeu. Noi cooperăm, iar El realizează aspectul meritoriu. Creș nătatea a minimalizat importanța parcipării umane. Trebuie să învățăm să ci m Noul Testament prin proprii lui ochi, mai degrabă decât din perspec va
îngustă a scolas cilor din secolul al optsprezecelea, care au crezut că îl citeau prin ochii reformatorilor din secolul
16.
Cele cinci acuzații ale lui Knight împotriva lui Andreasen
Knight aduce cel puțin cinci acuzații împotriva Andreasen. În ce măsură se potrivesc acestea cu faptele?
Acuzația nr. 1: Infirmă argumentul "Un Singur Om" a lui Andreasen tema sa mai ex nsă a Ul mei generații?
Cum să ne raportăm la acuzația lui Knight potrivit căreia, atunci când Andreasen spune că "este nevoie ca
Dumnezeu să prezinte cel puțin un singur om care să păzească Legea. Dacă nu găsește un asemenea om, Dumnezeu
pierde, iar Satana învinge"26, el subminează orice alt lucru pe care îl spune? Knight susține că Isus este singurul om
care a ținut, într-adevăr, legea. Am îndrăzni să contestăm acest lucru?
Noi nu contestăm faptul că Isus a ținut legea. Andreasen însuși spune, „Fiul lui Dumnezeu, în propria Sa persoană, a întâmpinat acuzațiile lui Satana, și le-a dovedit a fi false." 27
D
ar Andreasen, în contextul afirmațiilor sale28 nu vorbește despre Hristos. El discută despre Iov și apoi despre
ul ma generație. Andreasen susține că, de-a lungul veacurilor, au existat mulți care, pentru o perioadă de mp, au
trăit fără să păcătuiască. Dar Satana susține că acestea sunt „cazuri speciale"29. „El pre nde existența unui caz
clar, în care nu poate fi nici o îndoială, și în care Dumnezeu să nu fi intervenit."30 În mp ce Isus a dovedit că acest
lucru este posibil, „Demonstrația supremă a fost rezervată pentru bătălia finală"31.
Satana poate pre nde că ascultarea lui Isus a fost un caz special. La urma urmei, El este Dumnezeu. Nici nu
poate fi ușor neluată în seamă această preocupare, deoarece, la urma urmei, această afirmație este foarte comună
în întreaga creș nătate: Isus a ascultat cu succes pentru că El a fost Dumnezeu. De-a lungul vieții Sale în trup, El a
avut acces la toate sau majoritatea diferitelor atribute ale dumnezeirii, care erau de drept ale Sale. Desigur că El a
biruit.
Dar Isus nu a apelat la puterile Sale divine pe mpul vieții în trup. (Acesta este un alt subiect.) Ideea este aici
că Satana ar putea pre nde cu ușurință că Isus a fost un caz special. Nu ar fi adevărat, dar el ar putea pre nde asta.
Dumnezeu însă înlătură as el de pretenții. El întâmpină acest argument arătând că oameni obișnuiți pot asculta, și
face acest lucru prin prezentarea unui grup de dimensiune semnifica vă. Acestea sunt două criterii care pur și simplu, din cauza unor circumstanțe, nu sunt și nu pot fi îndeplinite în Isus.
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Mai este ceva. Umanitatea lui Isus, cu toate că a fost una căzută, nu este cea mai slabă reprezentare a rasei
căzute. Ul ma, cea din urmă generație, va fi cea mai slabă. Isus a venit la aproxima v 4000 de ani după cădere; noi
trăim astăzi după aproxima v 6000 de ani de la acel moment. Amin ți-vă, „căderea" este de fapt „o succesiune de
căderi,"32 as el încât, cu fiecare nouă generație a omenirii căzute, rasa scade încă un nivel în tărie fizică, în putere
mentală și valoare morală.33 Dacă ar fi să luăm fiecare generație (oarecum arbitrar, dar amin ți-vă că ar trebui
cumva să ajustăm pentru durata de viață excepțional de lungă a generațiilor inițiale) de aproxima v 40 de ani,
atunci Isus vine la 100 generații în aval de la căderea lui Adam. Dacă spunem că de la vremea lui Hristos, generațiile
sunt la 21 de ani una de alta, atunci se adaugă alte 95 generații. Umanitatea lui Hristos ar putea avea o rată de depravare de 100, iar a noastră de 195. Numerele aici sunt doar ilustra ve. Ideea ar fi că este mai greu a birui în umanitatea noastră de astăzi, decât a fost pentru Isus în umanitatea zilelor Sale. Acest lucru este inevitabil. Dar este de
asemenea adevărat că, indiferent cât de rea este umanitatea noastră, compara v cu aceea a lui Hristos, există o
diferență mult, cu mult mai drama că, între natura adamică de dinainte de cădere și cea de după cădere, decât
între generația 100 și generația 195 de după cădere.
În orice caz, nu trebuie să ne po cnim aici. Ideea de bază este că dacă Dumnezeu așteaptă ca toți oamenii, de
la generația la 1 până generația 195, să păzească poruncile Sale și să învețe să trăiască fără a păcătui în mpul vieții
în trupul de carne căzut, atunci singura cale ca acuzațiile lui Satana să poată fi demonstrate ca fiind false, este ca
Dumnezeu să prezinte o demonstrație defini vă în cel mai slab fel de trup de carne, de la care se așteptată să asculte. Prin urmare, dacă este ca această problemă să fie pusă în discuție în Tema Marii Lupte, ea se poate face doar de
către ul ma dintre toate generațiile. În cazul acesta, din nou, Isus pur și simplu nu îndeplinește și nu poate îndeplini
criteriile.
Aici este un element esențial: nu discutăm la acest punct mântuirea o jer ă înlocuitoare, legală - discutăm
modul în care Dumnezeu aduce la final în mod biruitor Tema Marii Lupte. Isus, întrupându-Se în același fel de trup
de carne („căzută") ca a noastră, și oferind viața Sa desăvârșită în locul nostru ca să ne răscumpere, îndeplinește
toate criteriile pentru a ne răscumpăra la cruce. Dar, pentru mo vele subliniate de către Andreasen, trebuie să existe „un caz clar în care nu poate fi nici o îndoială, și în care Dumnezeu nu a intervenit," și în care El „demonstrează
prin cei mai slabi dintre cei slabi că nu există nici o scuză, și nici nu a fost vreodată una, pentru a păcătui"34. As el,
devine clar că Andreasen este corect și Knight este greșit. Acest aspect specific în scopurile lui Dumnezeu nu poate
fi îndeplinit de către Isus acum 2000 de ani. Andreasen nu a slăbit cazul său, el l-a întărit.
Acuzația nr. 2: A abuzat Andreasen scrierile lui Ellen G. White?
Knight aduce acuzația potrivit căreia capitolul Ul ma generație a lui Andreasen „indică o dependență extrem
de mare a înțelegerii sale cu privire la gândirea lui Ellen White, cu toate că el nu o citează nici măcar o dată."35 El îl
acuză de asemenea pe Andreasen că abuzează de scrierile ei, acordându-le prea multă autoritate.
Este dificil a ș ce să spui despre această acuzație. Knight susține că Andreasen manifestă o „extrem de mare" dependența de White, totuși el nu oferă nicio dovadă în acest sens. În cazul în care dependența lui Andreasen
de White este atât de semnifica vă, atunci de ce Knight nu poate oferi măcar una sau două elemente pentru a susține afirmația lui? Deoarece Knight se complace aici în ci rea minții. Pentru că nu se poate dovedi o as el de acuzație, el este lăsat aici doar cu o singură posibilitate: afirmarea.
Afirmația lui Knight nu este vrednică nici măcar de valoarea hâr ei pe care este imprimată. Este doar o presupunere. Și apropo, putem fi siguri că George Knight nu s-a sprijinit niciodată „pe înțelegerea lui [proprie] asupra
gândirii lui Ellen White"? El speculează că Andreasen s-a sprijinit pe White, dar a ales să nu o citeze, prac că în care,
susține el, A.T. Jones s-ar fi angajat. Aceasta portre zează opiniile lui Andreasen ca fiind distanțate de Scriptură. În
final, Knight așteaptă ca tu să îl crezi pe cuvânt. Dar fără nicio dovadă.
Acuzația nr. 3: A învățat Andreasen o doctrină a păcatului inadecvată?
Acuzația că Andreasen ar fi învățat o doctrină inadecvată a păcatului nu este nimic nou. Încă de când autorii
Ques ons on Doctrine (Întrebări despre doctrină), au căutat prin cartea lor eronată să introducă în adven sm doctrina păcatului original, această acuzație a fost „oferită” în mod persistent. Cu toate acestea, realitatea este diferită.
Denominațiunea, cu excepția aberației Întrebări despre Doctrina (QOD), a avut loc o viziune coerentă, atât înainte,
cât și imediat după QOD. Declarațiile cele mai substanțiale și prezentările publicate de biserică în 1980, 1988, 2000,
și 2005, toate au refuzat să susțină conceptul de condamnare prin naștere, prin natură.36
Knight insistă că Andreasen este de acuzat pentru că vede păcatul doar ca o serie de acțiuni.37 L-a ci t Knight, de
fapt, pe Andreasen?
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Un om ar putea vorbi cuvinte rele. El nu ar trebui să facă aceasta, dar simpla eliminare a cuvintelor rele nu a
fost sa sfăcătoare pentru Hristos. În spatele cuvintelor rele a fost o inimă rea. În acest aspect a fost interesat Isus.
El ș a că un copac stricat nu ar putea aduce roadă bună .... Pentru Isus, starea interioară a inimii era mai importantă decât conformarea exterioară.38
Păcatul este mai mult decât actul exterior. Dumnezeu dorește ca adevărul să fie în adâncul inimii (Psalmul
51:6). Acela este locul unde adevărata religie își are reședința .... Creș nismul înseamnă mai mult decât a scăpa de
anumite trăsături nedorite. Acesta include achiziționarea caracteris cilor opuse.39
Într-adevăr, în doar o singură carte, Andreasen dedică două capitole întregi pentru a aborda păcatele
„interne", cum ar fi invidia, nemulțumirea, mândria, egoismul, lăcomia, ura, și minciuna.40 Chiar și în capitolul
„Ul ma generație", pe care ș m că Knight l-a ci t, Andreasen este clar:
Legea lui Dumnezeu este extrem de cuprinzătoare, ea ia cunoș nță de gândurile și intențiile inimii. Ea judecă
mo vele precum și acțiunile, gândurile precum și cuvintele.41
Este adevărat că Andreasen a discutat de asemenea despre păcat și în termeni de fapte concrete. Ambele
aspecte sunt importante. Nu numai actul exterior, ci și dispoziția interioară este – până la urmă – o ches une de
alegere, în sensul că noi consolidăm în mod intenționat o dispoziție rea sau una dreaptă. Knight aduce acuzația că
Noul Testament și Ellen G. White nu sunt de acord cu Andreasen în privința doctrinei păcatului. Dar Knight însuși a
interpretat greșit doctrina păcatului așa cum se găsește aceasta în scrierile inspirate. Fie Knight merge dincolo de
inspirație în înțelegerea sa cu privire la păcat, fie el nu l-a ci t pe Andreasen. Oricare dintre soluții este nefolositoare.
În esență, învățătura lui Andreasen cu privire la păcat nu diferă în niciun fel de doctrina convențională advenstă de ziua a șaptea a păcatului care ne-a fost oferită de la începutul Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea în 1861,
până în prezent. Vederile lui Andreasen cu privire la această doctrină sunt biblice și sunt ortodoxe. Comentariile lui
Knight reprezintă o altă acuzație falsă.
Acuzația nr. 4: A fost Andreasen greșit cu privire la evenimentul Crucii?
Knight acuză că Andreasen a fost greșit cu privire la evenimentul crucii, învățând că acesta „nu a înfrânt pe
Satana defini v și în mod deplin”.42 Aici, cel puțin, Knight citează ca dovezi: strigătul lui Isus în Ioan 19:30, „S-a isprăvit”, și declarația lui Ellen White din Hristos, Lumina lumii, p. 764 că distrugerea păcatului și a lui Satana a fost
făcută pentru totdeauna sigură și că siguranța veșnică a universului era garantată.
Dar în Ioan 19:30 Isus afirmă că partea Sa ca jer ă pentru ispășire este gata și completă - nu că întreaga ispășire a
fost completă atunci. Și când Knight citează din Hristos, Lumina lumii că biruința lui Dumnezeu în Război Marii Lupte
a fost făcută sigură, Andreasen are încă dreptate în aceea că arată faptul că Satana nu a fost pe deplin și în mod
defini v învins. El cauzează încă distrugerea de suflete, și guvernarea lui Dumnezeu nu este încă pe deplin îndreptățită (eliberată de acuzații). Knight ignoră alte declarații făcute de același autor la doar trei pagini după pagina 764,
unde ea, de asemenea, afirmă:
Cu toate acestea, Satana nu a fost încă nimicit. Nici chiar atunci îngerii n-au înțeles tot ceea ce era cuprins în
lupta aceea mare. Principiile în jurul cărora se dădea lupta trebuiau să fie mai bine lămurite. Și pentru binele omului, existența lui Satana trebuia să con nue. Omul, ca și îngerii, trebuie să vadă contrastul dintre Prințul vieții și prințul întunericului. El trebuia să aleagă cui vrea să slujească.43
Knight, și nu Andreasen, este acela care a interpretat greșit evenimentul crucii. În cazul în care crucea a rezolvat defini v și în mod deplin toate aceste probleme, ce nevoie mai era atunci de următorii 2.000 de ani de păcat și
suferință? Niciunul, în planul lui Knight. Dar, în Biblie, Ellen G. White, și M.L. Andreasen, este diferit. Biblia arată
înspre dezvoltarea unei generații finale (Apocalipsa 7:1-4; 14:1-5, etc.), precum și spre o testare finală (Apocalipsa
12; 13; 18). White ne spune că Tema Marii Lupte este con nuat cu scopul ascuțirii contrastului, as el încât binele și
răul să poată fi văzut odată pentru totdeauna în lumina lor cea mai adevărată.
Knight pare nedrept prin ceea ce el atribuie lui Andreasen, pentru că Andreasen în mod repetat aduce în
atenție importanța crucii. Andreasen spune, de exemplu, faptul că demonstrația oferită de generația finală va fi cea
mai amplă și concludentă din toate veacurile, arătând ce poate face Dumnezeu în oameni. Chiar și așa, el își întrerupe propoziția pentru a se asigura că ș m că aceasta este doar „dacă exceptăm viața evlavioasă a lui Hristos pe pământ și sacrificiul Său suprem de pe Golgota.”44 Într-adevăr, deși moartea ca jer ă a lui Iisus pe cruce nu este principala temă a capitolului, Andreasen o menționează în mod incidental de cel puțin 10 ori.45 Este dificil să ș i exact
ce îl deranjează cu adevărat pe Knight. Este faptul că Andreasen ar culează o viziune concurentă a rolului crucii,
într-un sistem de teologie închegat?
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Acuzația nr. 5: A făcut teologia lui Andreasen din mântuire o afacere centrată pe om?
Knight acuză faptul că teologia lui Andreasen face din planul de mântuire o afacere centrată pe om. El merge
atât de departe încât să pre ndă că:
„Conform teologiei lui, oamenii trebuie să ajungă în acel punct în care nu mai au nevoie de Hristos, ci sunt în
stare să trăiască fără mijlocitor, pe baza propriilor realizări.”46
Aceasta este probabil cea mai ofensatoare reprezentare falsă făcută de Knight la adresa lui Andreasen. Dintre
toate lucrurile susținute de el, acesta pare a fi cel mai nedrept. Unde, oh, unde este dovada care să susțină așa ceva!? Nicăieri. Unde, oh!, unde este dovada care măcar să îl sugereze!? Knight nu furnizează nicio referință. Uneori
acuzațiile cele mai grave sunt cele care sunt prezentate fără nicio dovadă care să o susțină.
Învață Andreasen că poporul lui Dumnezeu trebuie să biruiască independent de Hristos? Sau prin Hristos? Argumentul de căpătâi al lui Knight se prăbușește dacă se poate demonstra că Andreasen învață varianta a doua, și nu
precedenta.
Andreasen consideră că, despărțiți de Hristos, noi nu putem birui. Ascultă:
„Dacă Hristos nu este Dumnezeu, El nu ne poate mântui, căci nicio ființă umană, oricât ar fi de înălțată, nu
poate mântui pe o alta. Dumnezeirea lui Hristos stă la temelia întregii religii adevărate.”47
Dacă nicio ființă umană, oricât ar fi de înălțată, nu poate mântui pe o alta, atunci este evident că nicio ființă
umană, oricât de înălțată, nu se poate mântui pe sine. Andreasen nu învață că oamenii trebuie, sau măcar că pot
ajunge în punctul unde nu mai au nevoie de Hristos. Dar acuzația lui Knight provine din lecturarea capitolului
„Ul ma generație” al lui de Andreasen. Să ne uităm acolo pentru ceva care poate l-a făcut confuz. Iată ce spune
Knight:
„M.L. Andreasen a ajuns la această interpretare atunci când a ci t declarațiile lui Ellen White cu privire la m‐
pul în care cei credincioși vor trăi fără mijlocitor, dându‐le sensul de a trăi fără Mântuitor."48
Putem găsi ceva în scrierile Andreasen pentru a sprijini o as el de teorie?
Există trei posibilități în capitolul „Ul ma generație". În primul rând, la pagina 302 Andreasen vorbește de
obținere a biruinței depline asupra păcatului. Dar aceasta nu este o biruință fără Hristos, pentru că el scrie:
„Dumnezeu a terminat lucrarea în el .... El [Dumnezeu] va lua pe cei mai slabi dintre cei slabi, cei care poartă păcatele strămoșilor lor, și în ei arată puterea lui Dumnezeu.”49
În mod evident, Dumnezeu lucrează în om; în el este manifestată puterea Sa. Aceasta nu poate fi interpretat
ca fiind obținerea biruinței despărțit de un Mântuitor, sau ca ajungând în punctul în care nu mai ai nevoie de El. Cei
necăzuți au nevoie de Dumnezeu și tot așa și oamenii răscumpărați și biruitori. Este puterea lui Dumnezeu aceea
care face biruința posibilă. Atunci când Andreasen spune că „Dumnezeu a încheiat lucrarea Sa în el”, el nu spune că
acel om nu mai are nevoie de Dumnezeu.
Posibilitatea următoare ar fi la paginile 312, 314. Aici Andreasen sugerează faptul că experiența de încercare
la care va fi supusă ul ma generație se va apropia de „ceea ce Învățătorul a suferit”, și că acesta va fi o repetare a
experiențelor lui Iov. Foarte intense, într-adevăr! Dar despre Iov și încercarea sa Andreasen spune că „el își păstrează integritatea și credința în Dumnezeu.”50
Credincioșilor de la sfârșitul mpului, la fel ca și la Iov, le va fi retras orice sprijin pământesc. Și totuși,
„Dumnezeu va scoate la iveală, nu doar unul sau doi care păzesc poruncile Sale, ci un întreg grup, cunoscut drept
cei 144000.”51 Observați că aceș biruitori sunt produși de Dumnezeu și nu de eforturile depuse de oameni care
sunt separați de El. În calvarul lor din mpul încercării ei sunt descriși ca fiind „lăsați singuri să lupte cu puterile întunericului.”52 Dar acest „singuri” trebuie să fi fost conceput ca fiind un „singur” din punctul de vedere al condițiilor. Da, singuri - adică fără mângâietori omeneș și fără ajutorul puterilor pământeș , dar dacă ei își păstrează credința lor în Dumnezeu și integritatea lor la fel ca Iov, atunci ei nu sunt singuri. Duhul Sfânt este retras de la cei care
L-au respins, nu de la cei care L-au acceptat. Nu putem fi corecți cu privire la cuvintele lui Andreasen și să găsim în
același mp teoria Knight în acest pasaj.
Posibilitatea a treia și ul ma, începe la pagina 317. Andreasen prezintă situația. În primul rând, Dumnezeu Își
retrage Duhul Său Sfânt de pe pământ, ceea ce înseamnă că cei răi nu mai sunt restrânși de la a-și urma angajamentul lor deplin de partea egoismului. Nu există nicio suges e din partea lui Andreasen că Duhul Sfânt este retras de la
poporul lui Dumnezeu.
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Mai departe, el spune ca ei vor fi amenințați, torturați, persecutați. Ni se spune că încercarea lor nu va avea
loc la nivelul 1 al lui Iov (Iov 1:12), ci la nivelul 2 al lui Iov (Iov 2:6). Satana este lăsat liber să facă orice, mai puțin să
ia viața celui ispi t.
Al treilea aspect este că Dumnezeu Se ascunde pe Sine, sanctuarul din ceruri fiind închis. Prin aceasta, fără
îndoială, Andreasen se referă la acel moment în istorie după încheierea mpului de probă. Ascultați cu atenție: „El
[Dumnezeu] pare să nu audă ... aparent ei trebuie să își ducă lupta singuri. Ei trebuie să trăiască înaintea unui Dumnezeu sfânt fără un mijlocitor.”53 Situația apare într-un fel, pare de un fel, în mp ce în realitate Dumnezeu „oferă
har și putere pentru o viață sfântă”54.
Aici este deci înțelegerea lui Andreasen cu privire la ce însemnă a trăi fără un Mijlocitor – nu varianta „a sta în
picioare fără un Mântuitor” oferită de Knight! Mai mult decât atât, acest lucru se găsește în textul de bază pe care
Knight își propune să îl comenteze. Aceasta este ceea ce vrea să transmită Andreasen atunci când scrie în paragraful
său final: „în aceș a orice păcat trebuie să fie mistuit, as el încât ei vor fi capabili să stea în picioare înaintea unui
Dumnezeu sfânt și să trăiască lângă un foc mistuitor."55
Pe Knight îl îngrijorează faptul că teologia lui Andreasen înalță omul. El ne aver zează că, în cartea Apocalipsa
sunt întotdeauna Dumnezeu și Mielul, aceia care sunt slăviți. Suntem de acord că întotdeauna Dumnezeu și Mielului sunt cei slăviți. Întotdeauna Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, Isus, sunt aceia care sunt slăviți. Dar nu este
aceasta o parte a planului teologic al lui Andreasen, de a aduce slavă ul mei generații. O încercare puternică, din
necesitate, vine în mpul străjii lor, dar ei nu sunt proslăviți prin aceasta. Ei vor arunca cununile lor numai la picioarele Mântuitorul lor Isus Hristos.
Knight trebuie să fie atent, deoarece cartea Apocalipsa uneori ne surprinde. Există un accent considerabil pus
asupra poporul lui Dumnezeu în această carte. În Apocalipsa 7 cel mai mult se vorbește despre cei 144.000. În Apocalipsa 12 Isus apare doar scurt (12:5), în mp ce restul capitolului este axat pe conflictul dintre urmașii lui Dumnezeu și cei ai lui Satana. Apocalipsa 13 și 14 sunt similare, cu toate că Isus este proeminent în Apocalipsa 14:1, 4. Noi
nu ar trebui să condamnăm pe Dumnezeu pentru faptul că pune lumina reflectoarelor asupra poporul Său în aceste
texte și, de asemenea, nu ar trebui să îl condamnăm pe Andreasen pentru încercarea sa de a înțelege aici rolul poporului lui Dumnezeu.
Afirmația lui Knight se vede a fi falsă. Dar el își încheie capitolul său lansând acuzația că pachetul teologic al
lui Andreasen îl face pe Dumnezeu dependent de ființele umane, ceea ce Knight numește drept „erezia culminantă
a evreilor din primul secol, care se vedeau pe ei înșiși ca fiind singura cale prin care Dumnezeu și-ar putea încheia
lucrarea.”56 Dar dacă Dumnezeu alege să ofere dovada, prin intermediul agențiilor rânduite de El, atunci
„dependența” Lui de om este intenționată. El, în suveranitatea Lui, a ales aceasta.
Este de reținut faptul că în mp ce Dumnezeu a ales să își apere cauza folosind omenirea, El niciodată nu a
încredințat-o vreunuia în mod irevocabil. Evreilor, El le-a acordat în cele din urmă 490 ani în care ei ar fi trebuit să
împlinească scopurile Sale cu ei. Ei au eșuat în îndeplinirea acestor scopuri. Timpul lor de probă a fost încheiat. În
mod asemănător, generația de adven ș i de ziua a șaptea, care ar fi putut încheia lucrarea a eșuat de asemenea, și
a fost îngăduit ca ei să moară în pus e, mai degrabă decât să îl determine pe Dumnezeu să închidă cazul Său, fără a
mai fi nevoie ca El să expună și ul ma Sa probă.
Knight încheie această secțiune a cărții sale prin repetarea câtorva propoziții dintr-o carte anterioară scrisă
de el. El declară că lucrarea lui Dumnezeu va sta în picioare chiar dacă vreo ființă omenească o acceptă sau nu; este
independentă de om. Aceasta se dorește a fi un gen de afirmație care îl are în centru pe Dumnezeu. Jean Calvin ar fi
de acord. Dar noi nu suntem atât de interesați de afirmații, cât în dezvoltarea unei înțelegeri corecte cu privire la
ceea ce ne-a fost dat prin inspirație. Nu noi stabilim parametrii, ci Dumnezeu. Dacă nu acceptăm să îl lăsăm pe El să
stabilească parametrii, înseamnă că nu îl lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Teologia lui Andreasen nu face
mântuirea o afacere centrată pe om mai mult decât o fac Biblia sau scrierile Spiritului Profe c.
Andreasen nu poate împlini rolul de țap ispășitor
Nu putem încheia această lucrare fără a arăta cum Knight a supraes mat noutatea teologiei lui Andreasen.
Contemporan lui Andreasen, prezent chiar la unele dintre aceleași întâlniri istorice (audierile lui AF Ballenger în
1905, funeraliile lui Ellen White în 1915, și altele) a fost S.N. Haskell, vreme îndelungată lucrător și confident al
doamnei White. În 1914 și, fără îndoială, la fel cu mult înainte, el învăța următoarele:
„În vechime adunarea nu a fost acceptată ca un întreg, ci a fost o lucrare individuală (Levi cul 23:29, 30). La
fel și astăzi, fiecare răspunde pentru el însuși înaintea lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să fim mulțumiți de noi înșine
pentru faptul că facem exact precum au făcut părinții noștri, care au murit înainte ca judecata să se fi deschis în cur‐
țile cerului. Dumnezeu cere un serviciu special din partea poporului Său acum. Ei trebuie să trăiască în mp ce cazu‐
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rile lor sunt decise în ceruri, și Satana aduce asupra ul mei generații, care este mai slabă din punct de vedere fizic
decât oricare generație anterioară, toată înțelepciunea pe care el a câș gat‐o în șase mii ani de război. Cei care, în
judecata de cercetare, sunt soco ți vrednici, vor trăi pentru un mp fără un Mijlocitor. Experiența lor va fi diferită de
a oricărei alte grupe de oameni care a trăit vreodată pe pământ. Există multe mo ve pentru care Dumnezeu, în mila
Sa infinită a rânduit sarcini speciale asupra ul mei generații, pentru ca aceș a să poată fi mai tare for ficați împo‐
triva atacurilor inamicului, și să nu fie doborâți prin unel rile lui.
În vechiul serviciu, în cazul în care o persoană eșua să țină ziua ispășirii potrivit cu instrucțiunile lui Dumnezeu, păca‐
tele sale nu erau mărturisite asupra țapului ispășitor de către marele preot; iar el era nimicit din mijlocul poporului
lui Dumnezeu (Levi cul 23:28‐30). Individul care, în mpul zilei an pice a ispășirii, adică a judecății de cercetare,
crede că Hristos va pleda pentru cazul lui în mp ce el ignoră lucrarea pe care Dumnezeu a poruncit‐o adunării
an pice, se va găsi în cele din urmă ca având numele său șters din cartea vieții. Suntem mântuiți prin credința în
Marele nostru Preot, dar credința fără fapte este moartă (Iacov 2:17). Dacă avem o credință vie, vom face cu plăce‐
re totul după instrucțiunile Domnului ....” 57
Ci torul atent va observa expresii precum: „serviciu special”, a trăi în mp ce „cazurile lor sunt decise”, o generație „mai slabă din punct de vedere fizic decât oricare generație anterioară”, care sunt în cele din urmă „soco ți
vrednici”, care „vor trăi pentru un mp, fără un Mijlocitor”, pe scurt, un popor a cărui experiență „va fi diferită de a
oricărei alte grupe de oameni care a trăit vreodată pe pământ". Auzindu-l pe Knight, ai crede că aici trebuie să îl fi
ci t pe Andreasen. Dar toate cele de mai sus sunt scrise de Stephen Haskell. Acesta este doar un exemplu. Mai doriți încă alte câteva?
Joseph Bates:
„Rog ci torul să citească încă o dată aceste câteva cuvinte (Lev. 16:16) și să vadă dacă nu poate spune sensul
curățirii sanctuarului? Oh, da! Vei spune: era să curețe poporul, întregul popor, de păcatele lor. Foarte bine, dar nu
uita aceasta, atunci când vine vorba despre ne în an p.”58
James White:
„O consacrare în toate privințele la fel de completă ca aceasta va fi necesară pentru ca numele sfinților aflați
în viață să fie păstrate în cartea vieții, iar păcatele lor șterse. Ce luptă este aceea de a muri față de această lume în
mp ce eș în plină putere! Suntem convinși că mulți vor merge cu poporul lui Dumnezeu, care va eșua în eforturile
lor slabe de a birui. Dar foarte puțini își dau seama ce înseamnă biblic o adevărată moarte față de această lume. O,
biserică a lui Hristos, trezește‐te! Scoală‐te! Judecata este în desfășurare! Foarte curând numele voastre vor fi, fie
mărturisite de Isus Hristos înaintea Tatălui Său, sau vor fi șterse din cartea vieții. Consacră totul lui Dumnezeu, și
atunci vei fi pregă t să îți faci partea în lucrarea de salvare a altora de la ruină. Marea lucrare de consacrare cerută
acum este pusă înainte în următoarele texte ale Scripturii.”59
S. N. Haskell din nou:
„O teorie a Soliei Îngerului al Treilea niciodată, nu, nu, niciodată nu ne va mântui, fără haina de nuntă, care
este neprihănirea sfinților. Trebuie să ne desăvârșim sfințirea în teama de Domnul.”60
D. T. Bourdeau:
„Unii nu văd necesitatea de a primi adevărurile care au aplicare la mpul de față pentru a fi sfințiți. Ei cred că
pot fi sfințiți trăind precum alți buni creș ni au trăit. Dar cum au fost sfințiți creș nii cei buni în trecut? Nu au fost
sfințiți prin trăirea potrivit cu lumina pe care au avut‐o în zilele lor? Și dacă noi suntem favorizați cu mai multă lumi‐
nă decât au fost ei, dacă Dumnezeu are alte datorii pentru noi ca să le împlinim, putem fi sfințiți doar trăind viața pe
care ei au trăit‐o? Oare Dumnezeu face ca lumina din Cuvântului Său să strălucească în zadar? ... Va fi nevoie de o
pregă re specială pentru a‐L întâmpina pe Domnul atunci când vine.”61
W. W. Presco :
„Există o diferență între a predica Evanghelia pentru iertarea păcatelor și a predica Evanghelia pentru șterge‐
rea păcatului. Întotdeauna, și la fel și astăzi, există o provizie abundentă pentru iertarea păcatelor. În generația
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noastră vine provizia pentru ștergerea păcatului. Și ștergerea păcatului este ceea ce va pregă calea pentru venirea
Domnului; iar ștergerea păcatului este lucrarea Marelui nostru Preot din locul preasfânt al sanctuarului ceresc ....
Tocmai aceasta ar trebui să fie în mod dis nct proclamat în solia celui de‐al treilea înger, și odată cu aceasta, desi‐
gur, va veni cea mai clară revelație a slujirii Evangheliei pentru acest mp, ștergerea păcatului în această generație,
pregă nd as el calea Domnului ... . Iar atunci când aceste adevăruri sunt predicate în lumina istoriei advente și a
profeției advente, ele vor salva oamenii de la păcat și de la a păcătui acum. Ele vor pregă un popor care să stea în
picioare în ceasul încercării căruia trebuie să îi facem față, și va pregă un popor care să întâmpine pe Domnul în
văzduh; și as el trebuie ca solia să fie predicată în această generație. ”62
Și mai multe, nu sunt greu de găsit.
Nu luăm nimic de la Andreasen. El a scris o serie de cărți și, prin aceste scrieri și prin rolul său la Seminarul
Teologic, a servit ca un popularizator a ceea ce unii au numit cu dispreț „Teologia ul mei generații.” Totuși, doar
puțin din teologia lui a fost inedit sau nou. Knight spune că este imposibil a supraes ma influența lui Andreasen.
Noi vedem diferit. Knight și alții au supraes mat cel puțin în privința influenței lui teologice.
Linia de par d de astăzi este de a atribui „greșelile” Teologiei ul mei generații unui singur om (Andreasen) și câtorva urmași înșelați. Dar a fost QOD (Întrebări despre doctrină) atât de explozivă în 1957 din cauza unui singur bătrân
de 81 de ani și a altor câțiva, sau adevărata cauză a fost alta? Herbert Douglass spune că a fost. El arată la una din
notele de subsol în Ques ons on Doctrine Ediția adnotată:
Logica care izvora din acea convingere era că, dacă Hristos a fost exact ca noi, dar a trăit totuși o viață fără
păcat, atunci la fel trebuie să fie și în cazul altor ființe omeneș , în special a acelora din ul ma generație ....
[Această învățătură] a devenit credința majorității adven ș lor de ziua a șaptea din prima jumătate a secolului XX.
Acea învățătură a fost atât de larg acceptată încât nu mai era necesar să fie dezbătută în literatură adven stă. Era
acceptată ca o realitate. Pe această învățătură ML Andreasen avea să-și construiască teologia ul mei generații.63
După ce reia cele de mai sus, Douglass exclamă:
Aici este afirmația clară care arată de ce a fost QOD (Întrebări despre doctrină) atât de "explozivă"! QOD contrazicea în mod atât de direct mulți ani de Hristologie Adven stă care a fost o piatră de apreciere și încredere personală în rândul clerului și al laicilor.64
Nu a fost doar un singur om. Regizorii imaginilor animate centrează conflictul între eroul lor plin de defectetotuși-drept, și un personaj nega v cu adevărat foarte, foarte rău. Este convenabil a simplifica un conflict la un singur erou sau un set de protagoniș eroici, și un personaj nega v. Învinge răufăcătorul și problema este rezolvată.
Ce schemă convenabilă de complot! În controversele legate de Ques ons on Doctrine, lui M.L. Andreasen îi este
atribuit rolul de personaj nega v. Dacă putem să îi atribuim o grămadă de puncte teologice "aberante", atunci îi
putem atribui lui rolul de malfactor și să ne vedem de drum. Andreasen devine as el țapul ispășitor teologic, purtând păcatele teologiei aberante în pus a mpului trecut.
Doar că nu ține. M.L. Andreasen nu este criminalul care a fost făcut să pară așa. Ellen White, Stephen Haskell,
și o serie de alte persoane sunt împreună-conspiratori cu el! Mai mult decât atât, Andreasen nu a permis să fie condus în tăcere afară, în pus e. Acel singur loc unde influența lui Andreasen este mai aproape de a fi ines mabilă se
află în spiritul său neclin t. În mp ce alți lucrători au tăcut, Andreasen a urlat, el nu putea fi redus la tăcere. Protestul său a răsunat mp de 50 de ani. Un om umil purta cu simplitate torța adevărului care a fost încredințată mâinilor sale. La momentul morții sale în 1962, trebuie să îi fi părut lui ca și cum torța încredințată rămășiței a dispărut.
Dar avem veș . Cincizeci de ani mai târziu, adevărul este foarte viu încă.
Concluzie
O revizuire a părții Rolul esențial al lui M. L. Andreasen și teologia sa referitoare la ul ma generație, aparținând cărții lui George R. Knight, În căutarea iden tății, iese foarte prost pentru Knight. El nu numai că este pur și
simplu greșit la unele dintre acuzațiile împotriva lui Andreasen; el este în neregulă cu privire la toate capetele de
acuzare.
Cartea lui Knight a fost desemnată drept lectură obligatorie pentru colegiile și universitățile adven ste de
ziua a șaptea. Alte porțiuni ale cărții nu sunt atât de dubioase, dar secțiunea cărții supusă aici recenziei se prezintă
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aproape ca o asasinare a caracterului celui deja decedat, și este o reprezentare profund viciată a lui M.L. Andreasen
și a Teologiei ul mei generații „a sale”. Deși suntem siguri că autorul a avut intenția unui ajutor pozi v prin textul
său, aceasta nu este o contribuție la înțelegerea sau unitatea în Biserica Adven stă de Ziua a Șaptea.
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Ar col scris de pastorul Larry Kirkpatrick, pastor al Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea din Idaho

„Dar iarăși s‐a așezat un nor peste așteptători și i‐am văzut coborându‐și
ochii obosiți. Am întrebat care era cauza acestei schimbări. Îngerul care mă
însoțea a spus: «Sunt iarăși dezamăgiți în așteptările lor. Isus nu poate veni
pe pământ încă. De dragul Lui, ei trebuie să îndure încercări mai mari. Trebu‐
ie să renunțe la rătăcirile și tradițiile primite de la oameni și să se întoarcă cu
totul către Dumnezeu și către Cuvântul Său. Ei trebuie să fie curățiți, albiți și
încercați. Cei care vor suporta acea amară încercare vor obține o biruință
veșnică.»” – Scrieri mpurii, 243.
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