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ARGUMENT

P c to i prin alegere

Ce ne înva Inspira ia despre natura p catului omenesc
(un articol de Kevin D. Paulson)

Num rul din 21 aprilie, 1997 al U.S. News & World
Report prezenta un editorial care înf i a un copila i era
intitulat „N scut r u?”1. Deoarece crimele violente i alte
comportamente distructive sfâ ie es tura societ ii,
cet enii serio i se întreab cu voce tare ce anume joac
rolul decisiv în determinarea comportamentului omenesc –
„natura” sau „educa ia” – destinul sau alegerea?

Doctrina p catului involuntar – pe care unii o numesc
p catul originar – continu s creeze controverse în Biserica
Adventist de Ziua a aptea. Din cauza acestei probleme,
este esen ial s în elegem natura uman a lui Isus i
perspectivele p mânte ti ale unei ascult ri f r p cat,
precum i principiile guvern rii lui Dumnezeu i respectul
S u fa de alegerea f pturilor create. Este foarte important
ca aceste subiecte s fie clarificate înc odat .

Cuvinte i defini ii

Deoarece termenul „p cat originar” este atât de
înc rcat de în elesuri în multe min i i deoarece sim ul
nostru elementar de corectitudine respinge ideea de a le
atribui oamenilor o vin pentru condi iile sau
comportamentele pe care nu le au ales niciodat de
bun voie, mul i adventi ti care cred c to i oamenii sunt

                                                 
1 „Born Bad?” (editorial), U.S. News & World Report, 2l aprilie,

l997.
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n scu i p c to i încearc s foloseasc un limbaj mai pu in
ofensator în exprimarea concep iilor lor. Problema
majorit ii acestor termeni mai pu in ofensatori este aceea
c ei prezint în esen acela i lucru pe care îl prezint îns i
doctrina augustinian , sau calvin – i anume c , din cauza
p catului lui Adam, to i urma ii lui vin pe lume ca ni te
p c to i involuntari.

Unii, de exemplu, vor spune c , de i nimeni nu
mo tene te o vinov ie la na tere, noi to i mo tenim o
natur p c toas despre care ei cred c este p catul însu i,
f când astfel necesar iertarea lui Dumnezeu chiar înainte
de a fi luat prima decizie spre p cat. Al ii vor declara c ,
de i oamenii nu sunt automat p c to i la na tere, puterea
pe care natura firea p mânteasc o exercit asupra voin ei
noastre sl bite face a a încât p c tuirea „din reflex” s fie
inevitabil , chiar i înainte de vârsta responsabilit ii. Al ii
vor face declara ia întru totul absurd c bebelu ii sunt
p c to i în mod evident, deoarece mor, iar ei presupun c
nu ar putea s moar , dac nu ar fi p c to i. ( i animalele
mor. Oare sunt ele p c toase?)

Vechea zical care spune – „acela i trandafir dar cu
alt nume” – se aplic foarte mult la subiectul pe care îl
prezent m. P catul originar, dar cu alt nume, continu s fie
p cat originar. Orice doctrin care a az p catul dincolo de
puterea de alegere a omului constituie o concesie f cut
premisei cât se poate de elementare a p catului originar,
indiferent dac anumite aspecte ale doctrinei augustiniene
ar putea fi comb tute uneori.

Clarificarea autorit ii noastre

Înainte de a începe, este imperativ s recunoa tem
autoritatea prioritar i exclusiv a adev rului biblic, precum

www.zguduireaadventismului.ro
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i amplificarea acestuia în Spiritul Profetic. Biblia spune clar
c „toat Scriptura este insuflat de Dumnezeu i de folos ca
s înve e, s mustre, s îndrepte, s dea în elepciune în
neprih nire” (2 Timotei 3,16)2. De asemenea, suntem
aten iona i c a compara lucrurile spirituale cu lucrurile
spirituale (adaptare traducere dup KJV a versetului
„întrebuin ând o vorbire duhovniceasc pentru lucrurile
duhovnice ti” din 1 Corinteni 2:13), constituie mijlocul prin
care Duhul Sfânt descoper adev rul.

În acela i fel, Dumnezeu ne a dat scrierile Spiritului
Profetic, „pentru a i corecta pe cei care se abat de la
adev rul Bibliei”3 i „pentru a îndrepta gre elile am gitoare,
ar tând care este adev rul”.4 Metoda fundamental a
interpret rii inspirate este expus în declara ia urm toare:

„M rturiile însele vor fi cheia care va explica
mesajul prezentat, deoarece Scriptura este explicat de
Scriptur .”5

Dac principiul acesta nu este recunoscut de la
început, realmente nu este de folos s continu m
dezbaterea. Dac presupozi iile omene ti, opiniile teologice
i experien ele excentrice sau fanteziste sunt l sate s
influen eze concluziile noastre doctrinare, nu vom ajunge
niciodat la unitatea pentru care S a rugat Hristos în Ioan 17.
Adesea uit m c , înainte de a Se ruga „ca to i s fie una”
(Ioan 17,21), Domnul Hristos L a rugat pe Tat l S u:
„Sfin e te i prin adev rul T u: Cuvântul T u este adev rul”
(v.17). Prin urmare, sfin irea prin Cuvântul adev rului lui

                                                 
2 Toate textele biblice din articolul englez sunt din versiunea

King James. (Textele biblice din traducerea român sunt din versiunea
Cornilescu – n. trad.)

3 Ellen G. White, Early Writings, p. 78.
4 Ellen G. White, Solii Alese, vol. III, p. 32.
5 Ellen G. White, Solii Alese, vol. l, p. 42.

www.zguduireaadventismului.ro



8 
 

Dumnezeu este o condi ie preliminar pentru unitatea
cre tin . Adventismul contemporan nu este dezbinat de
controverse din cauz c scrierile inspirate sunt greu de
în eles, ci din cauz c unii au c utat s amestece acele
scrieri cu ideile i p rerile omene ti i, astfel, nu au îng duit
sfatului lui Dumnezeu s se explice singur.

Odat ce am stabilit aceast premis , putem începe
dezbaterea noastr .

„N scut în p cat” versus „n scut p c tos”

Natura voluntar a p catului omului este prezentat
clar în paginile Bibliei: „Sufletul care p c tuie te, acela va
muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tat lui s u, i tat l nu va
purta nelegiuirea fiului s u!” (Ezechiel 18:20). „Deci, cine tie
s fac bine i nu face, s vâr e te un p cat!” (Iacov 4:17).

În alt parte, în Epistola lui Iacov, Biblia spune clar c
îndemnurile firii p mânte ti nu constituie p cat, dac nu are
loc o alegere:

„Ci fiecare este ispitit, când este atras
de pofta lui însu i i momit. Apoi pofta, când a
z mislit, d na tere p catului; i p catul odat
f ptuit, aduce moartea.” (Iacov 1:14 15).

Cu alte cuvinte, numai când pofta z misle te, apare
p catul, iar aceasta este semnifica ia alegerii. Simplul fapt de
a fi atras sau ispitit de o poft p c toas nu înseamn p cat.
Ellen White confirm :

„Exist gânduri i sentimente sugerate
i stârnite de Satana, care îi sup r chiar i pe
oamenii cei mai buni, dar dac acestea nu

www.zguduireaadventismului.ro
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sunt cultivate, dac sunt respinse ca fiind
odioase, sufletul nu este contaminat de
vinov ie i nimeni altcineva nu este întinat
de influen a lor.”6

Pasajul din Ezechiel este deosebit de decisiv în
dezbaterea prezent , deoarece, în conformitate cu doctrina
p catului originar, to i oamenii poart nelegiuirea tat lui lor
Adam. Totu i, pasajul biblic de mai sus spune clar c b rba ii
i femeile î i poart propriile p cate i ajung s fie vinova i
prin alegere.

Nici Scriptura, nici Ellen White nu au declarat
vreodat c vreun om este n scut p c tos. Dou pasaje
citate adesea pentru a sus ine acest concept sunt Psalmi
51,5 („Iat c sunt n scut în nelegiuire, i în p cat m a
z mislit mama mea” i o declara ie a lui Ellen White în care
vorbe te despre Set ca fiind „n scut în p cat”.7 Dar un om
poate fi n scut într un anumit mediu, f r a ajunge s fac
parte din acel mediu. Un om n scut într o anumit ar nu
este neap rat cet ean al acelei ri. Set i David au fost
n scu i într o lume p c toas , dar Inspira ia nu a declarat
niciodat despre vreunul dintre ei – sau despre altcineva –
c a fost n scut ca un p c tos condamnat.

Comentând Psalmi 51:5, un adventist modern,
sus in tor al p catului originar, spune:

„Dumnezeu a respectat voin a liber i
libertatea de alegere (a lui Adam i Eva) i S a
îndep rtat de neamul omenesc…. În felul
acesta, copiii lui Adam au venit într o lume

                                                 
6 Ellen G. White, That I May Know Him, p. 140.
7 Ellen G. White, Spiritual Gifts, vol. 3, p. 53.
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f r Dumnezeu…. Cu privire la to i ceilal i
oameni (cu excep ia lui Hristos), ace tia se
nasc f r Dumnezeu.”8

Dar dac acest fapt este adev rat, atunci cum trebuie
s fie în elese urm toarele versete ale Psalmistului?

„Da, Tu m ai scos din pântecele
mamei, m ai pus la ad post de orice grij la
â ele mamei mele;

C ci Tu e ti n dejdea mea, Doamne,
Dumnezeule! În Tine m încred din tinere ea
mea. Pe Tine m sprijin, din pântecele mamei
mele. Tu e ti Binef c torul meu înc din
pântecele mamei.” (Psalmi 71:5 6).

„Tu mi ai întocmit r runchii, Tu m ai
esut în pântecele mamei mele.” (Psalmi
139:13).

Ellen White face o observa ie similar cu privire la
influen a pe care mamele evlavioase pot s o exercite asupra
copiilor lor.

„Chiar i copila ul din bra ele mamei
lui poate s locuiasc la umbra Celui
Atotputernic prin credin a mamei care se
roag . Ioan Botez torul a fost umplut de
Duhul Sfânt de la na tere. Dac tr im în
comuniune cu Dumnezeu, i noi putem s ne
a tept m ca Duhul divin s i modeleze pe
                                                 
8 Edward Heppenstall, The Man Who Is God: A Study of the

Person and Nature of Jesus, Son of God and Son of Man (Washington,
D.C, Review and Herald Publishing Assn, 1977), p.107.

www.zguduireaadventismului.ro
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micu ii no tri, înc din clipele lor cele mai
timpurii.”9

Afirma ia autorului citat anterior, care declar c to i
oamenii de la Adam încoace au fost n scu i inevitabil f r
Dumnezeu, este anulat cu claritate de declara iile inspirate
de mai sus. Când este privit în lumina totalit ii dovezilor
inspirate, textul din Psalmi 51,5 nu poate fi în eles ca
sus inând p c to enia inevitabil a tuturor oamenilor din
cauza lui Adam. Mai degrab , David spune pur i simplu, din
adâncimea umilin ei lui, c mama lui a fost o p c toas i tot
la fel a fost i el. În niciun caz, acest verset, sau orice alt pasaj
din Sfânta Scriptur , nu scoate în afara domeniului voin ei
libere procesul prin care devenim p c to i .

Este zadarnic s c ut m în Ellen White CD ROM
vreun pasaj care s spun c oamenii sunt „n scu i
p c to i”, „n scu i nelegiui i”, „p c to i la (sau de la)
na tere”, „nelegiui i la (sau de la) na tere”, sau orice alt
serie de cuvinte i expresii asem n toare. No iunea de p cat
involuntar pur i simplu nu se g se te în scrierile Inspira iei.

Mesajul din Romani 5

Probabil c pasajul cel mai des folosit în încercarea
de a sus ine cu Scriptura doctrina p catului originar este
Romani 5,12 19. Merit s îl cit m în întregime:

„De aceea, dup cum printr un singur
om a intrat p catul în lume, i prin p cat a
intrat moartea, i astfel moartea a trecut
asupra tuturor oamenilor, din pricin c to i

                                                 
9 Ellen G. White, Hristos Lumina lumii, p. 512.
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au p c tuit... C ci înainte de Lege p catul era
în lume. Dar p catul nu este inut în seam
cât vreme nu este o lege. Totu i moartea a
domnit, de la Adam pân la Moise, chiar
peste cei ce nu p c tuiser printr o c lcare de
lege asem n toare cu a lui Adam, care este o
icoan pre închipuitoare a Celui ce avea s
vin . Dar cu darul f r plat nu este ca i cu
gre eala; c ci, dac prin gre eala unuia singur,
cei mul i au fost lovi i cu moartea, apoi cu
mult mai mult harul lui Dumnezeu i darul, pe
care ni l a f cut harul acesta într un singur
om, adic în Isus Hristos, s au dat din bel ug
celor mul i. i darul f r plat nu vine ca
printr acel unul care a p c tuit; c ci judecata
venit de la unul, a adus osânda; dar darul
f r plat venit în urma multor gre eli a adus
o hot râre de iertare. Dac deci, prin gre eala
unuia singur, moartea a domnit prin el singur,
cu mult mai mult cei ce primesc, în toat
plin tatea, harul i darul neprih nirii, vor
domni în via prin acel unul singur, care este
Isus Hristos! ...Astfel dar, dup cum printr o
singur gre eal , a venit o osând , care a lovit
pe to i oamenii, tot a a, printr o singur
hot râre de iertare a venit pentru to i
oamenii o hot râre de neprih nire care d
via a. C ci, dup cum prin neascultarea unui
singur om, cei mul i au fost f cu i p c to i,
tot a a, prin ascultarea unui singur om, cei
mul i vor fi f cu i neprih ni i.”

www.zguduireaadventismului.ro
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Printre altele, în aceste versete se eviden iaz trei
puncte:

1. A a cum sunt descrise în pasajul
acesta, via a i moartea sunt mai degrab
ve nice, decât temporare. Acest aspect
devine clar în versetul 17, care vorbe te
despre felul în care „cei ce primesc, în toat
plin tatea, harul i darul neprih nirii, vor
domni în via prin acel unul singur, care este
Isus Hristos”. Evident, acest pasaj se refer la
domina ve nic viitoare a sfin ilor, împreun
cu Hristos (Apocalipsa 5,10). Pretutindeni în
Romani, când vorbe te despre via i moarte
în sens spiritual, Pavel se refer mai degrab
la cele ve nice, decât la realitatea trec toare
(Romani 8,13). Aici, Pavel folose te acest
limbaj la fel ca Isus, care i a declarat tân rului
bogat: „Dac vrei s ai via a, p ze te
poruncile” (Matei 19,17; vezi, de asemenea,
Luca 10,28).

Prin urmare, când Romani 5,12
vorbe te despre moartea care a trecut asupra
tuturor oamenilor, moartea trec toare (de i
este, cu siguran , o realitate) nu se afl în
centrul aten iei. A a cum am observat
anterior, preten ia c nou n scu ii trebuie s
fie p c to i, deoarece experimenteaz
moartea fizic , este anihilat evident de
faptul c i animalele experimenteaz o astfel
de moarte.

2. Expresiile „judecata venit ” i „darul
f r plat venit”, aflate în versetul 18, sunt

www.zguduireaadventismului.ro
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ad ugate, motiv pentru care versiunea King
James le scrie cu litere înclinate. Acest fapt
este deosebit de semnificativ, deoarece
versetul acesta este adesea piatra unghiular
a declara iei c atât condamnarea lui Adam,
cât i neprih nirea lui Hristos au fost
îndeplinite pentru to i, indiferent dac le
place sau nu. Totu i, f r aceste dou expresii
ad ugate, este mai u or s armoniz m acest
verset cu celelalte din pasaj, care indic rolul
decisiv al alegerii în realizarea prevederilor
atât pentru p cat, cât i pentru mântuire.

3. Trei versete din acest pasaj arat cu
claritate c , indiferent de rolul îndeplinit de
Adam i de Hristos în istoria uman , libertatea
de alegere este aceea care îi face pe oameni
fie ni te p c to i condamna i, fie ni te sfin i
îndrept i i. Cu privire la condamnare,
Romani 5,12 declar c „moartea a trecut
asupra tuturor oamenilor, din pricin c to i
au p c tuit”. Observa i c nu spune c
moartea (ve nic ) a trecut asupra tuturor
oamenilor, din pricin c Adam a p c tuit, ci
mai degrab din pricin c to i au p c tuit.

Acela i lucru este valabil pentru
îndrept ire. În ciuda declara iilor unora,
Pavel nu spune aici c to i b rba ii i femeile
au fost îndrept i i în mod involuntar prin
evenimentele de pe Golgota. Mai degrab , el
declar c aceia care sunt îndrept i i sunt
aceia care „primesc, în toat plin tatea, harul
i darul neprih nirii” (versetul 17, italice
ad ugate). Versetul 19 clarific acela i punct,

www.zguduireaadventismului.ro
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declarând c „dup cum prin neascultarea
unui om, cei mul i au fost f cu i p c to i, tot
a a, prin ascultarea unui singur om, cei mul i
vor fi f cu i neprih ni i”. Evident, întocmai
cum cei mul i au fost f cu i p c to i,
deoarece „to i au p c tuit” (versetul 12), tot
a a, cei mul i vor fi neprih ni i, acest fapt
fiind descris ca un eveniment viitor,
determinat de alegerea individual , nu de un
eveniment din trecut, care a avut loc odat
pentru totdeauna pe cruce.

Tema din Romani 5 este într adev r destul de simpl :
Adam a dus lumea în p cat, iar Hristos S a oferit s ne scoat
din p cat. Dar exact a a cum alegerea de a p c tui ne
apar ine, tot a a ne apar ine i alegerea de a accepta
neprih nirea lui Hristos.

Nimeni nu este constrâns s p c tuiasc

Pentru c „to i au p c tuit” (Romani 3,23; 5,12),
„copiii lui Adam împ rt esc vinov ia lui i consecin ele
ei”.10 Nu citim niciodat despre copiii lui Adam c
împ rt esc vinov ia lui, pur i simplu pentru c se nasc. O
alt declara ie citat adesea pentru a sus ine p catul
involuntar spune:

„Lui Adam i s a cerut s asculte în mod
des vâr it de Dumnezeu, nu numai pentru
sine însu i, ci i pentru urma ii lui. Dumnezeu
i a f g duit c , dac va rezista testului ispitei,

                                                 
10 Ellen G. White, Review and Herald, 19 mai, 1890.
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p strându i supunerea fa de Creator în
timpul marii încerc ri la care urma s fie
supus, ascultarea lui îi va asigura acceptarea i
favoarea lui Dumnezeu. Dup aceea, el urma
s fie pe deplin întemeiat în sfin ire i fericire,
iar aceste binecuvânt ri aveau s fie
transmise asupra tuturor urma ilor lui. Totu i,
Adam a dat gre în a rezista testului. Iar
pentru c s a r zvr tit împotriva legii lui
Dumnezeu, to i urma ii lui au fost p c to i.”11

Cu toate acestea, chiar în paragraful urm tor, citim
urm toarele:

„Legea lui Dumnezeu fusese cândva
scris în inima b rba ilor i femeilor. Dar
p catele lor cultivate au mic orat i aproape
au ters scrierea aceea. Amprentele de p cat
au ters treptat amprentele legii.”12

Ce i a f cut pe to i urma ii lui Adam s ajung
p c to i? „P catele lor cultivate”. Alegerea.

Unii ar putea s întrebe dac „to i” urma ii lui Adam,
a a cum este afirmat în acest pasaj, îi include pe copiii care
mor la na tere sau la scurt timp dup aceea. Inspira ia nu d
niciun r spuns precis aici i, ca urmare, nu ar trebui s facem
specula ii. Noi tim doar c nicio declara ie inspirat nu
descrie pe cineva ca devenind p c tos imediat dup na tere.
Un verset biblic spune: „Cei r i sunt strica i înc din
pântecele mamei lor, mincino ii se r t cesc odat cu ie irea

                                                 
11 Ellen G. White,Manuscript Releases, vol. 9, p.229.
12 Ellen G. White,Manuscript Releases, vol.9, p. 229.
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din pântecele mamei lor” (Psalmi 58,3). Totu i, observa i c
acest verset se refer specific la cei nelegiui i, nu la întreaga
omenire. Ulterior, în studiul nostru, vom observa c sunt
copii ai unor p rin i r i, care cad pe o cale gre it foarte
curând dup na tere, din cauza neglijen ei p rin ilor lor i a
faptelor rele.

O alt declara ie similar ne spune:

„Ca rezultat al neascult rii lui Adam,
fiecare om este un c lc tor al Legii, vândut
p catului.”13

Totu i, acest pasaj poate fi a ezat al turi de celelalte:

„Nimeni nu poate fi constrâns s
p c tuiasc . Mai întâi trebuie s fie ob inut
consim mântul lui, sufletul trebuie s i
propun fapta p c toas , înainte ca pasiunea
s poat domina ra iunea, sau nelegiuirea s
triumfe asupra con tiin ei.”14

„Satana nu are puterea de a
constrânge pe nimeni s p c tuiasc . P catul
este un act individual al celui p c tos. Înainte
ca p catul s existe în inim , voin a trebuie
s i dea consim mântul i, îndat ce acesta
este dat, p catul este triumf tor, iar cel r u se
bucur . Dar nu exist nicio scuz pentru
p cat, fie mare, fie mic.”15

                                                 
13 Ellen G. White, In Heavenly Places, p. 146.
14 Ellen G. White,M rturii, vol.5, p. 177.
15 Ellen G. White, Signs of the Times, 18 decembrie, 1893.
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Observa i felul în care spune c , înainte ca p catul s
poat exista în inim , voin a trebuie s aleag . Prin urmare,
cum se poate spune c p catul exist în fiecare inima înc
din clipa na terii? De i declara iile de mai sus spun cu
claritate c p catul lui Adam a avut ca rezultat faptul c to i
oamenii au ajuns p c to i, nu ni se spune niciodat c acest
lucru s a întâmplat separat de alegerea lor personal .
Romani 5,12 revine în minte: „De aceea, dup cum printr un
singur om a intrat p catul în lume i, prin p cat, a intrat
moartea, i astfel moartea a trecut asupra tuturor
oamenilor, din pricin c to i au p c tuit”.

Cu alte cuvinte, de i p catul lui Adam a avut ca
rezultat faptul c to i urma ii lui i au urmat exemplul, totu i
ei au fost cei care au ales s p c tuiasc . Când comenteaz
acest verset, Ellen White spune cu claritate:

„Fiin ele omene ti au dec zut. Una
dup alta, au c zut sub blestem, deoarece
p catul a intrat în lume, iar prin p cat,
moartea…. Noi putem s alegem calea lui
Dumnezeu i s tr im; noi putem s ne
alegem propria cale i s tim c p catul a
intrat în lume, iar prin p cat, moartea.”16

În alt parte, ea scrie:

„Dac neamul omenesc ar fi încetat s
cad , când Adam a fost alungat din Eden,
acum ar fi trebuit s fim într o stare mult mai
înalt din punct de vedere fizic, mintal i
moral. Dar în timp ce deplâng c derea lui

                                                 
16 Ellen G. White, Signs of the Times, 27 iunie, 1900.
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Adam, care a avut ca rezultat o nenorocire atât de
inexprimabil , oamenii calc poruncile explicite
ale lui Dumnezeu, la fel ca Adam, de i au
experien a lui, care îi avertizeaz s nu fac la fel
ca el, c lcând Legea lui Iehova. Ar fi fost bine, dac
omul ar fi încetat s cad odat cu Adam. Dar a
avut loc o succesiune de c deri.”17

Într o alt declara ie, ea spune cu claritate c
transmiterea p catului lui Adam c tre urma ii lui a avut loc
„de la o minte la alta” – cu alte cuvinte, prin influen i
alegeri:

„Satana a reu it într o mare m sur în
îndeplinirea planurilor lui. Prin intermediul
influen ei, profitând de ac iunea unei min i asupra
altei min i, el a reu it s l fac pe Adam s
p c tuiasc . În felul acesta, natura omeneasc a
fost corupt chiar de la sursa ei. De atunci, p catul
i a continuat f r încetare lucrarea lui
v t m toare, ajungând de la o minte la alta.
Fiecare p cat s vâr it stârne te ecourile p catului
originar.”18

„De la o minte la alta” implic alegerea, nu ceva
inevitabil care constituie rezultatul na terii.

„Singura defini ie a p catului”.

Declara iile de mai sus înt resc ceea ce Ellen White
spune de repetate ori c este singura defini ie a p catului
care se afl în Cuvântul lui Dumnezeu:

                                                 
17 Ellen G. White, SDA Bible Commentary, vol.1, p. 1082.
18 Ellen G. White, Review and Herald, 16 aprilie, 1901.
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„P catul este c lcarea Legii. Aceasta
este singura defini ie a p catului.”19

„Singura defini ie a p catului pe care o
g sim în Biblie este c „p catul este c lcarea
Legii.” (1 Ioan 3:4).20

„Dac nu avem acea credin care
lucreaz din dragoste i cur e te sufletul de
orice pat a p catului, atunci avem o credin
fals . Hristos nu este un slujitor al p catului.
i ce este p catul? Singura defini ie dat în
Cuvântul lui Dumnezeu este: «P catul este
c lcarea Legii».”21

„Pentru a L l sa pe Isus în inima
noastr , trebuie s încet m s p c tuim.
Singura defini ie a p catului pe care o avem în
Biblie este c lcarea Legii.”22

A a cum am observat anterior, pute i s c uta i în
zadar în scrierile lui Ellen G. White pentru a g si vreun pasaj
care declar c oamenii sunt c lc tori ai Legii lui Dumnezeu,
pur i simplu din cauz c s au n scut.

Unii ar putea s se întrebe dac nu cumva Ellen
White a trecut cu vederea faptul c unii sus in c exist o
alt defini ie a p catului în Scriptur , i anume cea aflat în
Romani 14:23: „Tot ce nu vine din încredin are, e p cat”. Dar
pentru c , în conformitate cu Scriptura, „f r credin este

                                                 
19 Ellen G. White, SDA Bible Commentary, vol.7, p. 951.
20 Ellen G. White, Solii Alese, vol.1, p. 320.
21 Ellen G. White, Signs of the Times, 24 noiembrie, 1893.
22 Ellen G. White, Signs of the Times, 3 martie, 1890.
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cu neputin s fim pl cu i Lui!” (Evrei 11,6), este clar c ,
dac un om nu are credin , c lcarea Legii lui Dumnezeu
este inevitabil , deoarece singura putere disponibil pentru
a rezista ispitei ar fi absent . Ceea ce înseamn , în rezumat,
c 1 Ioan 3,4 i Romani 14,23 sunt pur i simplu dou
modalit i de a spune acela i lucru. În conformitate cu
Scriptura i, de asemenea, cu Ellen White, p catul este un
act voluntar.

Separarea de Dumnezeu

Din nou, trebuie s ne definim termenii cu aten ie.
Când vorbim aici despre separarea de Dumnezeu, nu vorbim
despre a fi împiedica i s avem acces la pomul vie ii i s
avem p rt ia intim cu Dumnezeu de care s au bucurat
primii no tri p rin i. De la c dere, to i oamenii s au n scut
într o stare de separare. Aici, noi vorbim despre separarea
de Dumnezeu ca fiind sinonim cu p catul, c lcarea Legii lui
Dumnezeu (1 Ioan 3:4).

Unii au citat urm toarele dou declara ii ca dovad
c suntem n scu i într o stare de separare spiritual de
Dumnezeu:

„Prin p cat, noi am fost separa i de
via a lui Dumnezeu. Sufletele noastre sunt
paralizate.”23

„Prin natur , noi suntem înstr ina i de
Dumnezeu. Duhul Sfânt descrie starea
noastr în cuvinte ca acestea: „mor i în
gre elile i în p catele voastre”, „tot capul

                                                 
23 Ellen G. White, Hristos Lumina lumii, p. 203.
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este bolnav, i toat inima sufer de moarte”,
„nimic nu i s n tos”, Noi suntem inu i în
capcana lui Satana, „prin i ca s fac voia lui”
(Efeseni 2:1; Isaia 1:5 6; 2Timotei 2:26).”24

Dar la încheierea celor dou declara ii de mai sus,
devine clar c aceasta este o stare dobândit prin alegere,
nu prin na tere. Prima dintre declara iile de mai sus continu
în felul urm tor:

„Prin noi în ine, nu suntem mai
capabili de a tr i o via sfânt , decât a fost
omul neputincios capabil s mearg …. Nu
a tepta s sim i c e ti s n tos. Crede
Cuvântul S u, iar acesta va fi împlinit. Pune i
voin a de partea lui Hristos. Voie te s I
sluje ti i, când ac ionezi în conformitate cu
cuvântul S u, vei primi putere. Oricare ar fi
practica rea, patima care te st pâne te i
care, prin îndelungat îng duin , leag
sufletul i trupul, Hristos este în stare i
dore te s elibereze. El va împ rt i via
sufletului care este «mort în p cate» (Efeseni
2:1).”25

Observa i c Ellen White vorbe te despre „practica
rea, patima care te st pâne te i care, prin îndelungat
îng duin , leag sufletul i trupul” (italice ad ugate). Ea nu
spune c noi suntem lega i prin na tere de practicile rele i
patimile care ne st pânesc.

                                                 
24 Ellen G. White, Calea c tre Hristos, p. 43.
25 Ellen G. White, Hristos Lumina lumii, p. 203.
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A doua dintre declara iile de mai sus continu dup
cum urmeaz :

„Dumnezeu dore te s ne vindece, s
ne elibereze. Dar pentru c acest fapt
necesit o schimbare total , o înnoire a
întregii noastre naturi, noi trebuie s ne
supunem întru totul Lui.”26

Observa i felul în care partea anterioar a acestei
declara ii spune c „prin natur ” noi suntem înstr ina i de
Dumnezeu. Dar citim c pentru a fi elibera i, este nevoie de
„înnoirea întregii noastre naturi”. Studiul nostru va
demonstra ulterior modul în care Inspira ia clarific
deosebirea dintre natura inferioar , fireasc , i alegerile
voin ei, numite i natura superioar . Evident, când vorbe te
despre înnoirea întregii noastre naturi, declara ia de mai sus
se refer la natura superioar , deoarece alte declara ii
inspirate spun clar c natura inferioar , fireasc , nu va fi
schimbat în aceast parte a ve niciei27 (înainte de venirea
lui Hristos – n. tr.). Ceea ce înseamn , desigur, c „a fi
înstr inat prin natur ” se refer la un act al voin ei, nu la
înclina iile p c toase mo tenite la na tere.

O alt declara ie folosit pentru a dovedi c to i
oamenii se nasc într o stare de desp r ire de Dumnezeu este
urm toarea:

„Adam i Eva s au convins pe ei în i i
c , o fapt a a de m runt cum era mâncatul
din pomul oprit nu putea s aib consecin e
                                                 
26 Ellen G. White, Calea c tre Hristos, p. 43.
27 Ellen G. White, Sfaturi pentru profesori, p. 20; Istoria faptelor

apostolilor, p. 560 561; SDA Bible Commentary, vol. 2, p. 1032.
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atât de îngrozitoare, cum declarase
Dumnezeu. Totu i, acest fapt m runt a fost o
c lcare a legii sfinte i neschimb toare a lui
Dumnezeu i l a desp r it pe om de
Dumnezeu, deschizând por ile pentru un
potop de moarte i nenorocire asupra
lumii.”28

Totu i, nimic nu indic faptul c , în acest context,
cuvântul „om” se refer la întregul neam omenesc, f r a
ine cont de alegerile oamenilor. Contextul din acest pasaj
avertizeaz împotriva amân rii, îndemnându ne s nu
„amân m lucrarea de renun are la p catele noastre”,29 i
declar c „fiecare fapt nelegiuit , fiecare neglijare sau
respingere a harului lui Hristos” „împietre te inima” i
„degradeaz voin a”.30 Întreaga tem aici se refer la
alegerea noastr de a p c tui sau a nu p c tui. În contextul
acesta, nu citim nimic despre p cat ca fiind o stare
involuntar dobândit la na tere.

Biblia spune cu claritate c „nelegiuirile voastre pun
un zid de desp r ire între voi i Dumnezeul vostru; p catele
voastre v ascund Fa a Lui” (Isaia 59,2). Observa i c nu
spune c p catul lui Adam ne a desp r it de Dumnezeu.
Propriile noastre p cate au f cut acest lucru. Urm toarea
declara ie a lui Ellen White confirm :

„Îndat ce ne desp r im de Dumnezeu
prin p cat, care este c lcarea Legii Sale,

                                                 
28 Ellen G. White, Calea c tre Hristos, p. 33.
29 Ellen G. White, Calea c tre Hristos, p. 32.
30 Ellen G. White, Calea c tre Hristos, p. 33.
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Satana preia controlul asupra min ii
noastre.”31

„Prin alegerea de a p c tui, oamenii
se despart de Dumnezeu, întrerup leg tura cu
canalul binecuvânt rii, iar rezultatul sigur este
ruina i moartea.”32

„Dumnezeu nu se desparte de cei din
poporul S u, ci ei se despart singuri de
Dumnezeu, prin propriul comportament.”33

„Atâta vreme cât cei din poporul lui
Dumnezeu î i p streaz credincio ia fa de
El, atâta vreme cât se prind de Isus printr o
credin vie, ei se afl sub protec ia îngerilor
cere ti, iar lui Satana nu i se îng duie s i
exercite vicleniile diabolice asupra lor pentru
a i nimici. Dar aceia care se despart de Hristos
prin p cat sunt într un mare pericol.”34

„Practicile nelegiuite au f cut pentru
cei din Israel ceea ce toate farmecele lui
Balaam nu au putut s fac – ele i au
desp r it de Dumnezeu.”35

                                                 
31 Ellen G. White, Review and Herald, 12 iulie, 1887 (italice

ad ugate).
32 Ellen G. White, Solii Alese, vol.1, p. 235.
33 Ellen G. White, 1888 Materials, p. 1011 (italice ad ugate).
34 Ellen G. White,Maranatha, p. 95.
35 Ellen G. White, Patriarhi i profe i, p. 455.
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Nu citim niciodat c un om a fost desp r it de
Dumnezeu pur i simplu prin faptul c s a n scut în familia
omeneasc . În conformitate cu declara iile de mai sus, o
astfel de separare este rezultatul unei alegeri con tiente.

„O mo tenire a neascult rii, a vinov iei i mor ii”

O serie de declara ii ale lui Ellen White folosesc
cuvântul „mo tenire” pentru a descrie rezultatele p catului
lui Adam. Iat câteva exemple:

„Mo tenirea copiilor este o mo tenire
a p catului. P catul i a desp r it de
Dumnezeu…. Pentru c sunt înrudi i cu primul
Adam, oamenii nu primesc de la el nimic
altceva, decât vinov ia i sentin a cu
moartea.”36

„Domnul Hristos S a oferit de
bun voie s vin pe acest p mânt i s stea în
calitate de cap al fiin elor omene ti c zute,
care erau mo tenitori ai vinov iei, afla i sub
condamnarea la moartea ve nic .”37

„Ace ti copii dragi au primit de la
Adam o mo tenire a neascult rii, a vinov iei
i mor ii.”38

 

                                                 
36 Ellen G. White, Îndrumarea copilului, p. 475.
37 Ellen G. White,Manuscript Releases, vol. 12, p. 61.
38 Ellen G. White,Manuscript Releases, vol. 13, p. 14.
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Trebuie s ne amintim regula noastr de baz pentru
interpretare, care este prezentat într un pasaj din Ellen
White, citat anterior: „M rturiile însele vor fi cheia care va
explica mesajul dat, a a cum Scriptura este explicat de
Scriptur ”.39 La fel cum proced m cu Biblia, când g sim în
scrierile lui Ellen White declara ii care par s se contrazic
între ele, trebuie s cercet m mai profund, îng duind
Inspira iei s defineasc mai amplu cuvintele i ideile legate
de subiect.

Am v zut deja cu claritate dovada inspirat c
p catul nu este o stare involuntar (Ezechiel 18,20; Iacov
1,14 15; 4,17); c „niciun om nu poate fi constrâns s
p c tuiasc ”.40 Atunci când una dintre declara iile de mai
sus, care vorbe te despre copii, afirm c „p catul i a
desp r it de Dumnezeu”,41 trebuie s le a ez m al turi de
altele, pe care le am v zut i care declar c oamenii „se
despart singuri de Dumnezeu, prin propriul
comportament”.42 De asemenea, trebuie s ne amintim Isaia
59,2: „Ci nelegiuirile voastre pun un zid de desp r ire între
voi i Dumnezeul vostru; p catele voastre v ascund Fa a
Lui”.

Mai mult, declara ia de mai sus, care vorbe te despre
copiii desp r i i de Dumnezeu, nu spune în mod explicit c ei
au mo tenit aceast stare f r nicio alegere personal . Vom
discuta despre problema mo tenirii pu in mai târziu, dar ar
trebui s fie observat cu claritate c , de i propozi iile cu
privire la mo tenire i desp r ire se succed una dup
cealalt , totu i ele nu discut în mod necesar despre acela i
lucru. A a cum am v zut, alte declara ii sunt foarte explicite

                                                 
39 Ellen G. White, Solii Alese, vol. 1, p. 42.
40 Ellen G. White,M rturii, vol.5, p. 177.
41 Ellen G. White, Îndrumarea copilului, p. 475.
42 Ellen G. White, 1888 Materials, p. 1011.
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cu privire la faptul c desp r irea de Dumnezeu depinde de
alegere.

O alt declara ie, care vorbe te despre p cat i
consecin ele lui, ne ajut s în elegem mai bine declara iile
de mai sus:

„Este un p cat s fii bolnav, deoarece
toate bolile sunt rezultatul nelegiuirii. Mul i
sufer ca o consecin a nelegiuirii p rin ilor
lor. Ei nu pot fi pedepsi i pentru p catul
p rin ilor lor, cu toate acestea, este datoria
lor de a stabili în ce privin au c lcat p rin ii
legile fiin ei lor, care au atras asupra
urma ilor lor o mo tenire atât de nenorocit ;
iar acolo unde obiceiurile p rin ilor lor au fost
gre ite, ei trebuie s i schimbe
comportamentul i, prin deprinderea unor
obiceiuri corecte, s întemeieze o rela ie mai
bun cu s n tatea.”43

Observa i c ea vorbe te despre boal ca fiind un
p cat, din cauz c „toate bolile sunt rezultatul nelegiuirii” i
spune c p rin ii, prin c lcarea legilor s n t ii, le au l sat
copiilor lor o „mo tenire nenorocit ”. Totu i, ea arat cu
claritate, de asemenea, c acestea sunt p catele p rin ilor,
iar copiii „nu pot fi pedepsi i” pentru ele. Ea nu spune
niciodat c „mo tenirea nenorocit ” îi face pe copii s fie
automat ni te p c to i. Astfel, când declar c „mo tenirea
copiilor este o mo tenire a p catului”,44 ea vrea s spun c

                                                 
43 Ellen G. White, Sfaturi pentru s n tate, p. 37.
44 Ellen G. White, Îndrumarea copilului, p. 475.
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aceast mo tenire este rezultatul p catului, nu c acei copii
mo tenesc p catul în sine.

Declara iile citate anterior vorbesc de asemenea
despre faptul c noi nu primim de la Adam „nimic altceva,
decât vinov ie i pedeapsa mor ii”,45 c noi suntem
„mo tenitori ai vinov iei”46 i c primim „o mo tenire a
neascult rii, a vinov iei i mor ii”.47 Dar o alt declara ie
spune foarte clar c p catul i vinov ia sunt experimentate
prin alegere:

„Exist gânduri i sentimente sugerate
i stârnite de Satana, care îi sup r chiar i pe
oamenii cei mai buni, dar dac acestea nu
sunt cultivate, dac sunt respinse ca fiind
odioase, sufletul nu este contaminat de
vinov ie i nimeni altcineva nu este întinat
de influen a lor.”48

„Ispita nu este p cat; p catul const în
a ceda în fa a ispitei.”49

Ea nu spune niciodat c p catul const pur i simplu
în faptul de a te na te. Când punem declara ia de mai sus, cu
privire la mo tenirea neascult rii i vinov iei, al turi de
declara ia anterioar , cu privire la „mo tenirea nenorocit ”
care este rezultatul bolii i p catului, precum i al turi de
declara ia care spune c vinov ia este rezultatul alegerii,
putem s în elegem c „mo tenirea neascult rii i
vinov iei”, descris de Ellen White, este în realitate o

                                                 
45 Ellen G. White, Îndrumarea copilului, p. 475.
46 Ellen G. White,Manuscript Releases, vol. 12, p. 61.
47 Ellen G. White,Manuscript Releases, vol. 13, p. 14.
48 Ellen G. White, That I May Know Him, p. 140.
49 Ellen G. White, Our High Calling, p. 87.
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mo tenire care rezult din aceste lucruri, nu una care ne
face s fim p c to i i vinova i în mod involuntar.

În scrierile inspirate, nu exist niciunde vreo
declara ie care sus ine p catul sau vinov ia involuntar . Ea
spune c „niciun om nu mo tene te sfin irea ca fiind un
drept prin na tere”,50 dar nu spune nici c noi mo tenim
p catul ca fiind un drept prin na tere. În conformitate cu
Ellen White, ceea ce primim ca drept prin na tere sunt
înclina iile spre p cat51, nu p catul însu i.

De asemenea, trebuie s în elegem c Ellen White,
asemenea Bibliei, nu vorbe te întotdeauna despre mo tenire
ca fiind ceva primit în mod involuntar. Uneori, ea vorbe te
despre mo tenire ca fiind involuntar , dar în alte cazuri nu.
Contextul i consensul inspirat arat deosebirea. Multe texte
biblice, desigur, vorbesc despre mo tenirea poporului lui
Dumnezeu, primit cu condi ia ascult rii bazate pe credin
(Psalmi 37:29; Isaia 60:21; Matei 5:5; 25:34; Luca 10:25;
1Corinteni 6:9; Galateni 3:29; Tit 3:7; Evrei 9:15; Apocalipsa
21:7). Câteva declara ii ale lui Ellen White spun acela i lucru.

„To i cei care au venit vreodat la El cu
poc in , m rturisindu i p catele, au primit
favoarea Sa i au fost ierta i de El. Iar dac vor
r mâne credincio i fa de El, Domnul îi va
în l a pe tronul S u i îi va face mo tenitori ai
lucrurilor cump rate de El cu propriul
sânge.”52

                                                 
50 Ellen G. White, Solii Alese, vol. 1, p. 310.
51 Ellen G. White, C minul adventist, p. 241, 256; Patriarhi i

profe i, p. 306.
52 Ellen G. White, Spiritual Gifts, vol. 3, p. 176 177.
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„El (Hristos) este în stare s i ridice din
pr pastia p catului, pentru a fi recunoscu i în
calitate de copii ai lui Dumnezeu, mo tenitori
împreun cu Hristos ai unei mo teniri
nepieritoare.”53

„El îndep rteaz fiecare p cat i ne
îmbrac în haina neprih nirii Sale, esut în
r zboiul cerului…. Noi suntem adopta i în
familia cereasc i vom mo teni loca urile
preg tite pentru cei ce sunt ascult tori.”54

Urm toarea declara ie vorbe te despre alegerea
între dou mo teniri:

„Este posibil ca felul în care ei (sfin ii)
L au urmat pe Hristos s fii rupt prietenia cu
rudele lume ti, dar iat ce au primit în schimb
– numele lor sunt scrise în cartea vie ii
Mielului – onora i, da, foarte onora i pentru a
fi p rta i ai mântuirii – mo tenitori ai lui
Dumnezeu i împreun mo tenitori cu Isus
Hristos ai unei mo teniri nepieritoare…. Oare
trebuie s spunem c este un sacrificiu din
partea noastr faptul c am renun at la ideile
false în favoarea adev rului, la întuneric în
favoarea luminii, la sl biciune în favoarea
puterii, la p cat în favoarea neprih nirii i la
un nume i o mo tenire pieritoare în favoarea

                                                 
53 Ellen G. White, Lucrarea de binefacere, p. 93.
54 Ellen G. White, That I May Know Him, p. 108.
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unor onoruri care sunt durabile i a unei
comori nemuritoare?”55

Prin urmare, vedem c , în lumina consensului
inspirat, declara iile care vorbesc despre o mo tenire a
neascult rii i vinov iei pot fi în elese ca referindu se fie la
rezultatele p catului i vinov iei, fie la alegerea de a primi o
mo tenire pieritoare în locul uneia ve nice. Totu i, consensul
inspirat nu ne permite s concluzion m c cineva a mo tenit
actualmente p catul i vinov ia, f r nicio alegere.

P catele din ne tiin

Am v zut deja versetul care declar : „Deci, cine tie
s fac bine i nu face, s vâr e te un p cat” (Iacov 4,17). Un
alt verset vorbe te despre faptul c „Dumnezeu nu ine
seama de vremurile de ne tiin ” (Fapte 17,30). În
corectitudinea Sa absolut , Dumnezeu nu îi consider pe
oameni r spunz tori pentru adev rul pe care nu îl cunosc.

Ellen White declar :

„Dumnezeu nu trateaz în acest fel
f pturile create de El. Mânia Sa nu a venit
niciodat din cauza p catelor s vâr ite din
ne tiin .”56

Când descrie diferitele func ii ale mijlocirii lui Hristos,
ea scrie:

                                                 
55 Ellen G. White, Review and Herald, 28 aprilie, 1859.
56 Ellen G. White, Signs of the Times, 1 noiembrie, 1899.
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„Mintea tuturor celor care accept
acest mesaj este îndreptat spre Sfânta
Sfintelor, unde Isus st în fa a chivotului,
îndeplinind lucrarea Sa final de mijlocire
pentru to i aceia pentru care harul S u
continu s fie valabil i pentru cei care au
c lcat din ne tiin Legea lui Dumnezeu.
Aceast isp ire este f cut atât pentru
neprih ni ii care au murit, cât i pentru
neprih ni ii afla i în via . Ea îi include pe to i
cei care au murit cu credin a în Hristos, dar
care, pentru c nu au primit lumina asupra
poruncilor lui Dumnezeu, au p c tuit din
ne tiin , c lcând regulile legii.”57

Pentru ca un p cat s se califice cu adev rat ca fiind
un p cat f cut din ne tiin , Dumnezeu trebuie s Se asigure
c , dac lumina i adev rul ar fi fost disponibile pentru acel
om, el le ar fi acceptat. Ne tiin a inten ionat i neglijen a
nu sunt scuzate aici (Evrei 2:3). Ellen White spune:

„Prin suferin ele i moartea Sa, Isus a
f cut isp ire pentru toate p catele s vâr ite
din ne tiin , dar nu exist nicio prevedere
pentru orbirea inten ionat .”58

Copiii i vârsta responsabilit ii

Au existat multe controverse în jurul întreb rii: Sunt
bebelu ii i copiii foarte mici capabili de a s vâr i fapte

                                                 
57 Ellen G. White, Experien e i viziuni, p. 254.
58 Ellen G. White, SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1145.
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p c toase i responsabili pentru acestea? Trebuie s
rezist m ispitei de a face specula ii dincolo de ceea ce ne a
descoperit Inspira ia; deoarece, într adev r, multe din
lucrurile care au leg tur cu subiectul acesta sunt cunoscute
numai de Dumnezeu.

De exemplu, nu a fost g sit pân acum nicio
declara ie inspirat care spune precis când ajunge cineva la
vârsta responsabilit ii. În absen a unei astfel de clarific ri,
putem doar s concluzion m c aceast vârst difer de la
un om la altul. Numai Dumnezeu poate ti în ce punct al
vie ii fiec rui copil începe s se dezvolte un sim al
responsabilit ii i în elegerii spirituale.

Totu i, Inspira ia ne spune c , la o vârst foarte
timpurie, copiii au nevoie de disciplin i trebuie s în eleag
mustrarea:

„Copiii sunt l sa i s creasc , în loc s
fie educa i. S rmanii lor copila i nu sunt
educa i, pentru a ti sau în elege ce înseamn
o pedeaps la zece sau doisprezece luni, iar ei
încep s manifeste înc p ânarea când sunt
foarte mici.”59

„Tremur îndeosebi pentru mame,
când v d c sunt a a de oarbe i simt a a de
pu in responsabilit ile care le revin în calitate
de mame. Ele îl v d pe Satana lucrând în
copilul înd r tnic chiar i la numai câteva luni.
Plin de o pasiune du m noas , Satana pare s
preia st pânirea deplin .”60

                                                 
59 Ellen G. White, Review and Herald, 28 martie, 1893 (italicele

în orginal).
60 Ellen G. White, Îndrumarea copilului, p. 289.
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„Lucrarea mamei începe cu copila ul
din bra ele ei. Adesea, i am v zut pe cei mici
trântindu se la p mânt i ipând, dac
dorin ele lor erau împiedicate în vreun fel….
Ace ti micu i nu pot s discearn spiritul care
îi influen eaz , iar p rin ii au datoria de a
exercita judecata i în elepciunea pentru ei.
Obiceiurile lor trebuie s fie supravegheate cu
aten ie. Înclina iile rele trebuie s fie inute în
frâu, iar mintea trebuie s fie stimulat în
favoarea binelui. Copilul trebuie s fie
încurajat în fiecare efort de a exercita
st pânirea de sine.”61

„Cartea [Educa ia] care va fi publicat
va avea mult de spus cu privire la marile
principii care trebuie s fie aplicate în
educarea copiilor, înc de când se afl în
bra ele mamei. Vr jma ul va lucra în mod
direct prin acei copii, dac nu sunt disciplina i.
Cineva îi va educa. Dac mama i tat l nu fac
acest lucru, îl va face diavolul.”62

Faptul c nu to i copiii mici vor fi lua i la cer este
prezentat în mod viu în mintea lui Ezechiel, în capitolul 9,
unde celor cu armele de nimicire li se porunce te: „Ucide i,
i nimici i pe b trâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii i pe
femei” (v.6). Când comenteaz acest punct, Ellen White
declar urm toarele:

                                                 
61 Ellen G. White, Principii fundamentale ale educa iei cre tine,

p. 150.
62 Ellen G. White, Solii Alese, vol. 3, p. 117 118.
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„Copiii vo tri trebuie s fie înv a i s
v asculte. Cuvântul vostru trebuie s fie
legea lor. P rin i, începe i s face i aceast
lucrare, deoarece îngerul nimicitor va trece
curând i va nimici cu des vâr ire atât b trâni,
cât i tineri – b rba i, femei i copii mici.”63

„Am v zut c voi cre te i copii pentru
a fi uci i de îngerul nimicitor, dac nu v
schimba i rapid i complet i nu sunte i
credincio i fa de copiii vo tri. Crede i c
Dumnezeu poate s acopere sau s ascund i
s cru e copiii a c ror nelegiuire o ur te? Nu,
niciodat . Dumnezeu ur te pasiunea,
temperamentul r u, etc., manifestate de
copiii neascult tori. El nu i poate salva în
timpul strâmtor rii. Ei vor fi pierdu i pentru
ve nicie.”64

„Unii p rin i îi îng duie lui Satana s
pun st pânire pe copiii lor, iar copiii lor nu
sunt inu i în frâu, ci li se îng duie s aib un
temperament r ut cios, s fie p tima i,
egoi ti i neascult tori. Dac ar muri, ace ti
copii nu ar fi lua i la cer.”65

Unii ar putea s cread c este un act nemilos ca
Dumnezeu s i pedepseasc pe copiii mici în fl c rile iadului.
Dar dac ei au suficient în elegere pentru a fi responsabili

                                                 
63 Ellen G. White,Manuscript Releases, vol. 9, p. 323.
64 Ellen G. White,Manuscript Releases, vol. 9, p. 352.
65 Ellen G. White, Solii Alese, vol. 3, p. 315.
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pentru faptele lor, i numai Dumnezeu poate ti acest lucru,
o astfel de pedeaps va fi dreapt i corect . Mul i î i vor
aminti crima ocant care a avut loc cu câ iva ani în urm în
Chicago, când doi copii mici au strangulat un b ie a , pentru
c nu a vrut s i ajute s fure dulciuri. Bandele din ora e,
atât din America, dar i de pretutindeni, sunt alc tuite acum
din copii foarte mici, care s vâr esc acte de violen
înfior toare în via a de zi cu zi. Televiziunea a prezentat cu
câ iva ani în urm un raport din Lima, Peru, descriind o
band cunoscut cu numele de „Piranhas”, alc tuit în
majoritate din copii sub vârsta de doisprezece ani, care
s vâr eau regulat mutil ri, jafuri i crime. Presupun c pu ini
ar considera c Dumnezeu este nedrept pentru nimicirea
acestor copii s lbatici, cu sabia îngerului nimicitor.

Copiii i sclavii

Desigur, trebuie s ne amintim c , dac cineva nu
în elege deosebirea dintre bine i r u, nu va fi înviat pentru a
suferi fl c rile iadului. Datorit dragostei i corectitudinii
Sale supreme, Dumnezeu nu i va pedepsi pe cei vinova i de
p catul s vâr it din ne tiin . Apostolul Pavel declar : „To i
cei ce au p c tuit f r lege, vor pieri f r lege; i to i cei ce
au p c tuit având lege, vor fi judeca i dup lege” (Romani
2,12). Am observat anterior cuvintele lui Ellen White:

„Dumnezeu nu trateaz în acest fel
f pturile create de El. Mânia Sa nu a venit
niciodat din cauza p catelor s vâr ite din
ne tiin .”66

                                                 
66 Ellen G. White, Signs of the Times, 1 noiembrie, 1899.
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Dar în acela i timp, Dumnezeu nu poate s ia în cer
niciun om care nu a urmat c ile neprih nirii, prin harul divin.
Ellen White face urm torul comentariu cu privire la sclavii a
c ror spiritualitate a fost reprimat de st pânii lor:

„Am v zut c st pânii de sclavi vor
trebui s dea socoteal pentru sufletul
sclavilor lor, pe care i a inut în ignoran , iar
st pânii vor fi pedepsi i pentru p catele
sclavilor. Dumnezeu nu poate s ia în cer
sclavii care au fost inu i în ignoran i
degradare, f r a ti nimic despre Dumnezeu
sau despre Biblie, f r a se teme de nimic
altceva, decât de biciul st pânului i fiind
inu i într o pozi ie inferioar animalelor. Dar
El face pentru ei lucrul cel mai bun pe care un
Dumnezeu milos poate s l fac . El le îng duie
s fie ca i când nu ar fi existat niciodat , în
timp ce st pânii vor trebui s suporte ultimele
apte pl gi, s ajung la a doua înviere i s
sufere moartea a doua i cea mai
îngrozitoare. Atunci, dreptatea lui Dumnezeu
va fi împlinit .”67

 

Ne amintim bine c sclavia i slujirea involuntar nu
au disp rut în niciun fel în lumea noastr modern . A a
zisele „tabere de munc ”, unde muncitori str ini lucreaz
adesea în condi ii asemenea sclavilor, continu s existe în
mari centre urbane din Statele Unite. Lag re de munc înc
pot fi g site în Republica Popular Chinez . În ri ca
Tailanda, b ie i i fete sunt vându i frecvent pentru

                                                 
67 Ellen G. White, Early Writings, p. 276.
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prostitu ie împotriva voin ei lor. Nimeni nu trebuie s
considere c declara ia inspirat de mai sus, care vorbe te
despre st pânii de sclavi ce vor suferi ultimele apte pl gi, ca
aplicându se la o er de mult apus .

Din fericire, desigur, nu to i sclavii au experimentat
acela i nivel de reprimare spiritual , descris în declara ia de
mai sus, deoarece în alt parte citim urm toarele:

„Apoi, a început jubileul (la cea de a
doua venire a lui Hristos), când p mântul
trebuie s se odihneasc . L am v zut pe
sclavul evlavios înviind în victorie i triumf i
scuturându i lan urile robiei, în timp ce
st pânul lui nelegiuit era în confuzie i nu tia
ce s fac .”68

Ace ti sclavi evlavio i pot fi considera i în aceea i
categorie cu p gânii care, de i nu au cunoscut Biblia, s au
împrietenit cu misionarii i au dezvoltat un caracter evlavios
izvorât dintr un sim interior al binelui i r ului.69 Dar chiar
dac un om de ine o cuno tin extrem de elementar a
adev rului divin, to i sunt r spunz tori pentru aderarea –
prin harul lui Dumnezeu – la orice grad de lumin i adev r
pe care îl au. Ellen White spune cu claritate: „Oricine intr pe
por ile de m rg ritar ale cet ii lui Dumnezeu va fi un
împlinitor al Cuvântului”.70

A a cum se întâmpl cu sclavii, copiii mici vor fi
judeca i în conformitate cu nivelul lor de în elegere
spiritual , pe care numai Dumnezeu poate s l stabileasc .

                                                 
68 Ellen G. White, Early Writings, p. 286.
69 Ellen G. White, Hristos Lumina lumii, p. 638; Patriarhi i

profe i, p.376; Parabolele Domnului Hristos, p. 385.
70 Ellen G. White, This Day With God, p. 94.
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Asemenea sclavilor ignoran i din punct de vedere spiritual,
copilul ignorant din punct de vedere spiritual nu va fi înviat
pentru a suferi moartea a doua, ci va fi ca i când nu ar fi
existat niciodat . Totu i, întocmai cum putem s
presupunem c , dac un sclav a cunoscut voia lui Dumnezeu,
dar nu a cerut puterea divin pentru a asculta, tot astfel un
copil care are o cunoa tere spiritual – oricât de minuscul –
va fi r spunz tor înaintea lui Dumnezeu, dac nu s a
conformat acelei cunoa teri.

„P c tuirea din reflex”

Unii cred c , din cauza naturii lor c zute i a
sl biciunii morale, copiii sub vârsta responsabilit ii se
angajeaz în mod inevitabil într o „p c tuire din reflex”, fiind
neputincio i în fa a masacrului ispitirii, în absen a unei
voin e sfin ite. Dac astfel de oameni r mân la adev rul
biblic care spune c Isus a preluat o natur uman c zut la
întrupare, înseamn c ei sus in c El S a n scut cu o voin
sfin it , a a încât o astfel de „p c tuire din reflex” a fost
absent în copil ria Sa timpurie. Ace ti oameni cred de
asemenea c , deoarece copiii care s vâr esc aceast
p c tuire din reflex fac lucrul respectiv din ne tiin , faptele
lor sunt acoperite de mijlocirea lui Hristos, la fel ca toate
celelalte p cate f cute din ne tiin .71

Mai întâi, trebuie s ne amintim declara iile foarte
clare ale lui Ellen White, care spun c , în lupta cu ispita, Isus
ca om nu a avut absolut niciun avantaj în compara ie cu
omul c zut:

                                                 
71 Ellen G. White, Early Writings, p. 254.
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„Isus nu a dat pe fa nicio calitate i
nu a exercitat nicio putere pe care oamenii nu
ar putea s le aib prin credin a în El. Natura
Sa uman des vâr it este aceea pe care pot
s o aib to i urma ii S i, dac vor fi supu i
fa de Dumnezeu, a a cum a fost El.”72

„Dac Hristos a avut o putere special ,
pe care omul nu are privilegiul de a o de ine,
Satana ar fi profitat de lucrul acesta. Lucrarea
lui Hristos a fost aceea de a anula preten iile
lui Satana de a avea st pânire asupra omului,
iar El a putut s fac acest lucru numai în
modalitatea în care a venit – ca om, fiind
ispitit ca om i ascultând asemenea unui
om.”73

„Isus, R scump r torul lumii, putea s
p zeasc poruncile lui Dumnezeu, numai în
acela i fel în care omul poate s le
p zeasc .”74

Nici Scriptura, nici Ellen White nu sugereaz niciodat
c , în frageda Lui copil rie, Isus a avut vreun avantaj care nu
este disponibil tuturor copiilor, prin puterea divin
împ rt it . Ellen White declar cu claritate: „Nu exist nicio
scuz pentru p cat”.75 Ea nu adaug niciodat , „… cu
excep ia faptului c e ti un copil aflat sub vârsta
responsabilit ii”.

                                                 
72 Ellen G. White, Hristos Lumina lumii, p.664.
73 Ellen G. White, SDA Bible Commentary, vol.7, p.930.
74 Ellen G. White, SDA Bible Commentary, vol.7, p.929.
75 Ellen G. White, Hristos Lumina lumii, p.311.
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Urm toarea declara ie a lui Ellen White spune cu
claritate c modelul de via f r p cat al lui Hristos, care
face p catul omenesc s fie nenecesar, se aplic în dreptul
copil riei Sale, la fel de mult ca oric rei alte perioade din
via a Lui:

„B rba ii i femeile formuleaz multe
scuze pentru înclina ia lor spre p cat. P catul
este reprezentat ca fiind o necesitate, un r u
care nu poate fi evitat. Dar p catul nu este o
necesitate. Domnul Hristos a tr it în lumea
aceasta din fraged copil rie i pân la
maturitate, iar în acea perioad El a înfruntat
i S a împotrivit tuturor ispitelor care îl sup r
pe om. El este un model perfect pentru
copil rie, tinere e i maturitate.”76

Nu este în dezacord cu consensul inspirat a declara
c Hristos S a n scut cu o voin sfin it , deoarece Ellen
White sus ine cu privire la Hristos c „El a fost preg tit
pentru lupt , prin locuirea l untric a Duhului Sfânt”.77 Dar
într o declara ie pe care am studiat o anterior, ea spune
despre copiii no tri c ei pot experimenta acela i avantaj,
chiar de la na tere.

„Chiar i copila ul din bra ele mamei
lui poate s locuiasc la umbra Celui
Atotputernic prin credin a mamei care se
roag . Ioan Botez torul a fost umplut de
Duhul Sfânt de la na tere. Dac tr im în
                                                 
76 Ellen G. White, Faith I Live By, p.219; vezi, de asemenea,

Manuscript Releases, vol.17, p.25.
77 Ellen G. White, Hristos Lumina lumii, p.123.
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comuniune cu Dumnezeu, i noi putem s ne
a tept m ca Duhul divin s i modeleze pe
micu ii no tri, înc din clipele lor cele mai
timpurii.”78

O declara ie similar ne spune, de asemenea,
urm toarele:

„ tiu c unii au întrebat dac ar trebui
s fie mântui i chiar i copiii p rin ilor
credincio i, deoarece ei nu au trecut prin nicio
încercare a caracterului, iar to i trebuie s fie
încerca i i caracterul lor s fie supus
verific rii. Se pune întrebarea: „Cum pot copiii
mici s treac prin aceast verificare i
încercare?” Eu r spund: credin a p rin ilor
credincio i îi cuprinde pe copii, la fel ca atunci
când Dumnezeu i a trimis judec ile asupra
întâilor n scu i ai egiptenilor…. Hristos i a
binecuvântat pe copiii adu i la El de c tre
mamele credincioase. El va face acest lucru
acum, dac mamele î i vor face datoria fa
de copiii lor i îi vor educa în ascultare i
supunere. Apoi, ei vor rezista încerc rii i vor
fi ascult tori fa de voin a lui Dumnezeu,
deoarece p rin ii stau în locul lui Dumnezeu
pentru copiii lor.”79

Ar fi potrivit s descriem p catele s vâr ite înainte de
vârsta responsabilit ii ca fiind p cate din ne tiin , în

                                                 
78 Ellen G. White, Hristos Lumina lumii, p.512.
79 Ellen G. White, Solii Alese, vol.3, p.313 314.
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aceea i m sur în care un baptist sincer care calc din
ne tiin Sabatul adev rat intr în aceast categorie. i cu
siguran este adev rat c , f r harul sfin itor al lui
Dumnezeu, noi to i – b trâni i tineri – suntem neajutora i
împotriva am girii p catului. Dar în final, un p cat nu poate
fi numit p cat – din ne tiin sau altfel – dac este evitabil
prin cunoa terea i puterea harului divin. P catul, la fel ca
neprih nirea, este rezultatul alegerii, pentru c „niciun om
nu poate fi constrâns s p c tuiasc ”.80

Bebelu ii i copiii mici pot fi modela i de Duhul Sfânt,
întocmai cum au fost Isus i Ioan Botez torul. Via a f r
p cat a Mântuitorului nostru, în natura uman c zut ,
dovede te c natura noastr fireasc mo tenit nu poate s
constrâng un suflet consacrat s p c tuiasc , în nicio
perioad a existen ei noastre, din fraged copil rie i pân la
maturitate.

În acest punct, unii vor pune întrebarea: „Dac orice
fiin uman ar putea s tr iasc f r s p c tuiasc , oare ar
mai avea nevoie un astfel de om de un Mântuitor?” Aceast
obiec ie ne aminte te despre aceia care cred c , dac sfin ii
din timpul sfâr itului tr iesc f r nevoia continu de iertare,
ei nu mai au nevoie deloc de Hristos. Acest gând este
absurd. Puterea împ rt it a lui Hristos, posibil prin via a
i moartea Sa pe p mânt, este singurul mijloc prin care
cineva poate tr i f r s p c tuiasc . Aceasta este esen a
mântuirii biblice – a fi salvat din p cat (Matei 1,21). Iertarea
este disponibil , „dac cineva a p c tuit” (1 Ioan 2,1), dar
puterea salvatoare a lui Hristos continu a fi necesar pentru
a ne feri de p cat.

                                                 
80 Ellen G. White,M rturii, vol.5, p.177.
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Pe scurt, a nu avea nevoie de iertare nu este acela i
lucru cu a nu avea nevoie de Mântuitor, deoarece rolul
Mântuitorului este atât de a ierta, cât i de a da putere.
Atâta vreme cât ne vom p stra natura c zut i fireasc ,
aceast putere împ rt it este necesar pentru a ne p zi de
c dere.

Natura inferioar i cea superioar

Consensul inspirat spune cu claritate c în natura
uman exist atât puteri inferioare, cât i puteri superioare.
Acest aspect al înv turii inspirate ne ajut , mai mult decât
oricare alt punct, s clarific m adev rata natur a p catului
în fiin ele omene ti i, de asemenea, suntem ajuta i de
anumite declara ii aparent contradictorii ale lui Ellen White
cu privire la natura uman a lui Hristos. Însu i Domnul
Hristos a scos în eviden deosebirea dintre natura
superioar , i natura inferioar a omului, când le a spus
ucenicilor S i: „Duhul este plin de râvn , dar carnea este
neputincioas ” (Matei 26,41). Apostolul Pavel a spus acela i
lucru, când a scris: „M port aspru cu trupul meu i l in în
st pânire” (1 Corinteni 9,27).

Ellen White exprim idei similare, când scrie: „Voin a
nu este gustul sau înclina ia, ci puterea de a decide”.81 Mai
sunt i alte pasaje care prezint aceast distinc ie clar :

„Trupul trebuie s fie adus la
supunere. Puterile superioare ale fiin ei
trebuie s conduc . Pasiunile trebuie s fie

                                                 
81 Ellen G. White,M rturii, vol.5, p.513.
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controlate de voin , care este ea îns i sub
controlul lui Dumnezeu.”82

„Dac intelectul iluminat de ine
conducerea, inând sub control însu irile
animalice, p strându le în supunere fa de
puterile morale, Satana tie bine c puterea
de a ne birui prin ispitele lui este foarte
mic .”83

„Necump tarea de orice fel amor e te
organele perceptive i sl be te nervii
creierului în a a m sur , încât lucrurile
ve nice nu sunt pre uite, ci sunt puse pe
acela i nivel cu lucrurile obi nuite. Puterile
superioare ale min ii, dezvoltate pentru
scopuri înalte, sunt înrobite de pasiunile
josnice.”84

O alt declara ie spune cu claritate c firea
p mânteasc nu este capabil s p c tuiasc prin ea îns i:

„Pasiunile inferioare î i au loca ul în
trup i lucreaz prin el. Cuvintele „fire” sau
„firesc”, sau „pofte trupe ti” se refer la
natura inferioar , corupt ; firea, prin ea
îns i, nu poate s ac ioneze contrar voin ei
lui Dumnezeu.”85

                                                 
82 Ellen G. White, Divina vindecare, p.130.
83 Ellen G. White, Solii c tre tineret, p.237.
84 Ellen G. White, Review and Herald, 11 august, 1887.
85 Ellen G. White, C minul adventist, p.127.
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Alegerile morale i spirituale sunt f cute prin puterile
superioare ale fiin ei noastre. Nici p catul, nici neprih nirea
nu sunt posibile, dac nu este exercitat natura superioar .
Pasiunile rele i înclina iile p c toase pot fi con inute numai
în natura inferioar , despre care declara ia de mai sus spune
c este incapabil s p c tuiasc . Dar astfel de pasiuni i
înclina ii pot fi alungate de natura superioar , care implic
voin a i caracterul. Declara ia urm toare spune acest lucru
cu claritate:

„Singura putere care este în stare s
creeze sau s perpetueze adev rata pace este
harul lui Hristos. Când acesta este s dit în
inim , el va alunga pasiunile rele care
provoac cearta i neîn elegerile.”86

„Trebuie s în elegem c , prin credin a
în El, avem privilegiul de a fi p rta i ai naturii
divine, dup ce am fugit de stric ciunea care
este în lume prin pofte. Apoi, suntem cur i i
de orice p cat, de toate defectele
caracterului. Nu trebuie s p str m nicio
înclina ie p c toas .”87

În mod clar, când vorbe te despre pasiunile rele
alungate i despre înclina iile rele care nu sunt p strate,
Ellen White nu sus ine înv tura despre trupul sfânt,
deoarece în alt declara ie citim c „pofta i pasiunea
trebuie s fie aduse sub st pânirea Duhului Sfânt. R zboiul
nu se va sfâr i niciodat în aceast parte a ve niciei (pân la

                                                 
86 Ellen G. White, Hristos Lumina lumii, p.305.
87 Ellen G. White, SDA Bible Commentary, vol.7, p.943.
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venirea lui Hristos – n.trad.).88 Iat cum, în cele din urm ,
putem s rezolv m ceea ce pare a fi un conflict între acele
declara ii ale lui Ellen White, care spun, pe de o parte, c
Isus nu a avut înclina iile rele sau pasiunile pe care le avem
noi,89 i altele care spun cu claritate c le a avut.90 Primul set
de declara ii se refer la natura Sa superioar , în care
locuie te voin a i caracterul. Cel lalt set de declara ii se
refer la natura Sa fireasc , inferioar , care „nu poate
ac iona prin sine îns i contrar voin ei lui Dumnezeu”.91

Cei care doresc un studiu mai profund al modului în
care aceast deosebire între for ele inferioare i cele
superioare din natura uman rezolv discu ia adventist
actual cu privire la natura uman a lui Hristos sunt invita i
s consulte articolul autorului prezent: „The Lower and
Higher Natures: The Key to Resolving the Adventist
Christology Debate”, disponibil pe acest website.92

Concluzie

Articolul din revista U.S. News, citat la început,
prezint subiectul remarcabil de bine: „Ereditatea ar putea fi
implicat în unele feluri de alcoolism. Dar nicio gen nu

                                                 
88 Ellen G. White, Sfaturi pentru profesori, p.20.
89 Ellen G. White, M rturii, vol.2, p.201 202,509; SDA Bible

Commentary, vol.5, p.1128.
90 Ellen G. White, In Heavenly Places, p.155; Christ Triumphant,

p.260; Signs of the Times, 9 aprilie, 1896; 17 octombrie, 1900.
91 Ellen G. White, C minul adventist, p.127.
92 Kevin D. Paulson,

“http://www.greatcontroversy.org/reportandreview/pau lhnature.php3.
The Lower and Higher Natures: The Key to Resolving the Adventist
Christology Debate”, publicat pe GCO 10 aprilie, 2003.
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poate s te fac s bei o sticl de Scotch, s umpli un pahar
i s l torni pe gât”.93

Articolul ar fi putut la fel de bine s o citeze pe Ellen
White:

„Exist gânduri i sentimente sugerate
i stârnite de Satana, care îi sup r chiar i pe
oamenii cei mai buni, dar dac acestea nu
sunt cultivate, dac sunt respinse ca fiind
odioase, sufletul nu este contaminat de
vinov ie i nimeni altcineva nu este întinat
de influen a lor.”94

„Cea mai puternic ispit nu poate s
scuze p catul. Oricât de mare ar fi presiunea
pe care trebuie s o suporte sufletul, p catul
este propriul lui act. Nici p mântul, nici iadul
nu au puterea de a constrânge pe cineva s
fac r ul. Satana ne atac în punctele noastre
slabe, dar nu este necesar s fim birui i.
Oricât de aspru i de nea teptat ar fi atacul,
Dumnezeu a preg tit un ajutor pentru noi, iar
prin puterea Lui noi suntem capabili s
biruim.”95

i în cele din urm :

„Sunt mul i care murmur în inima lor
împotriva lui Dumnezeu. Ei spun: „Noi
                                                 
93 Wray Herbert, “Politics of Biology,” U.S. News & World

Report, 21aprilie, l997, p.78.
94 Ellen G. White, That I May Know Him, p.140.
95 Ellen G. White, Patriarhi i profe i, p.421.
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mo tenim natura c zut a lui Adam i nu
suntem responsabili pentru nedes vâr irile
noastre naturale”. Ei g sesc gre eli în
cerin ele lui Dumnezeu i pretind c El cere
ceea ce ei nu au puterea s dea. Satana a
f cut aceea i plângere în cer, dar astfel de
gânduri Îl dezonoreaz pe Dumnezeu.”96

                                                 
96 Ellen G. White, Signs of the Times, 29 august, 1892.
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DESPRE INSPIRA IE

Cât de inspirat a fost Ellen White?

În ultimii ani au ap rut o serie de întreb ri cu privire
la rolul corespunz tor scrierilor lui Ellen White. Care este
rela ia dintre scrierile ei i Biblie? A fost inspirat tot ceea ce a
scris Ellen White? De ine ea autoritatea în domeniul
doctrinei? Ce este potrivit i ce este nepotrivit în folosirea
acestor scrieri? În elegerea corect a lucr rii lui Ellen White
în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a aptea constituie un
aspect crucial.

Biserica Adventist de Ziua a aptea crede c Ellen G.
White a fost inspirat de Dumnezeu. Prin aceasta, nu ne
gândim la mesaje profetice ocazionale, ci recunoa tem
declara ia prin care aceast persoan afirm c întreaga ei
via a fost c l uzit de inspira ie. Atunci când o persoan
pretinde c este profet sau c prime te mesaje i viziuni
profetice, este evaluat în conformitate cu un standard
diferit de cel aplicat cre tinilor obi nui i, care se str duiesc
s interpreteze Scripturile. Pentru a fi corec i, trebuie s
aplic m acest standard tuturor declara iilor f cute în dreptul
lucr rii profetice. Când este vorba de o persoan care
pretinde c prime te viziuni sau o c l uzire direct din
partea lui Dumnezeu, este posibil s fie a a, dar este posibil
s nu fie adev rat. Noi nu ne putem permite o pozi ie
confuz , a a cum pare s fie pozi ia fa de celelalte
categorii de vorbitori cu privire la Dumnezeu. Un profet care
minte, sau se în al singur, deruteaz un întreg popor sau o
întreag biseric . Dumnezeu nu îng duie ca adev rul i
eroarea s fie transmise prin unul i acela i mesager. Dac
Dumnezeu ar proceda astfel, nu am avea nicio cale de a
cunoa te ce anume, din solia profetului, vine din partea lui
Dumnezeu i ce anume constituie ideile personale ale
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acestuia. Eu cred c Dumnezeu exercit un control foarte
strict asupra con inutului mesajelor pe care le descoper
solilor Lui. Nu exist decât dou posibilit i. Sau profetul este
condus de Dumnezeu i tot ceea ce spune reprezint
adev rul divin, sau profetul este condus de Satana ori de
propriile sale idei, i soliile lui sunt false.

În cazul lui Ellen White, ultima op iune – aceea de a fi
condus de propriile idei – este eliminat , datorit
fenomenului fizic, care nu putea fi auto indus. Prin urmare,
viziunile ei trebuie s fi venit, fie din partea lui Dumnezeu, fie
de la Satana. De aceea, viziunile ei, fie sunt adev rate i
veritabile, fie o oper a în el ciunii i trebuie evitate ca
venind din partea Satanei. Pentru cineva care pretinde c
are darul profe iei i a experimentat fenomenul fizic tr it de
Ellen White, nu poate exista nicio alt variant . De fapt, ea
îns i declar c toate viziunile ei vin din aceea i surs i de
aceea noi trebuie s decidem, fie s le accept m, fie s le
respingem, în întregime.

S fie totul din partea lui Dumnezeu?

S începem cu câteva declara ii f cute chiar de c tre
Ellen White, deoarece a a este corect, s evalu m mai întâi
declara iile proprii ale persoanei despre care se presupune
c a primit mesaje din partea lui Dumnezeu. Nu este rolul
nostru s ne pronun m asupra lucr rii unui profet, dar
trebuie s evalu m afirma iile lui. Ce anume a declarat Ellen
White cu privire la sine?

„V spun ceea ce am v zut i tiu c este adev rat”
(Scrisoarea 4, 1896). Ellen White a declarat c i s a poruncit
astfel: „În toate comunic rile tale, vorbe te ca un om c ruia
i a vorbit Domnul. El î i d autoritatea” (Scrisoarea 186,
1902). „Nu sora White este sursa acestor c r i. Ele con in
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îndrum ri care i au fost date de Dumnezeu de a lungul
activit ii de o via . Ele con in lumina pre ioas i
mângâietoare, pe care Dumnezeu a dat o cu dragoste
slujitorilor S i pentru a fi oferit lumii” (Lucrarea de colportaj
p.125). „Niciun articol pe care îl scriu într o publica ie, nu
exprim propriile mele idei. Ele reprezint ceea ce mi a
descoperit Dumnezeu în viziune – razele pre ioase ale
luminii care str bate de la tronul lui Dumnezeu” (M rturii,
vol.5, p.67). „Slab i cuprins de tremur, m trezesc
noaptea la orele trei, ca s v scriu. Dumnezeu a vorbit prin
vasul de lut. A i putea spune c aceast comunicare nu a fost
decât o scrisoare. Da, a fost o scrisoare, dar o scrisoare
inspirat de Spiritul lui Dumnezeu, ca s aduc în aten ia
min ii voastre lucrurile care mi au fost ar tate. În aceste
scrisori pe care le scriu, în M rturiile pe care le aduc, eu v
prezint ceea ce Domnul mi a prezentat mie” (M rturii, vol.5,
p.67).

Dup ce am citit aceste declara ii, concluzia mea este
c Ellen White nu pretinde a fi sursa articolelor i scrisorilor
ei. Aceasta nu înseamn c ea nu putea folosi materiale
semnate de al i autori, în scrierea mesajelor primite din
partea lui Dumnezeu. Ceea ce ne preocup aici este sursa,
originea din care provin soliile ei. Vin ele de la Dumnezeu,
sau izvor sc din propriile ei opinii, ori idei ale altora? Ellen
White spune în mod explicit c mesajele ei vin de la
Dumnezeu, c El este originea lor. Prin urmare, s re inem
afirma ia ei c mesajele pe care le a scris sunt mesajele lui
Dumnezeu i nu mesajele ei personale.

Având în vedere aceasta, declara ia ei devine
limpede i precis . „Sau Dumnezeu este Cel care î i înva
biserica, mustrându i gre elile i înt rindu i credin a, sau nu
este El. Aceast lucrare, sau este de la Dumnezeu, sau nu
este de la El. Dumnezeu nu face nimic în asociere cu Satana.
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Lucrarea mea. […] fie poart amprenta lui Dumnezeu, fie
poart amprenta vr jma ului. Nu exist jum t i de m sur
în aceast privin . M rturiile sunt, fie de la Duhul lui
Dumnezeu, fie de la diavol” (M rturii, vol. 4, p.230). Sunt
foarte mul umitor pentru faptul c Ellen White este atât de
onest cu noi. Ea dore te s spun c trebuie s decidem cu
privire la scrierile ei. Ea expune un principiu specific care s
ne c l uzeasc în luarea unei hot râri. Ellen White spune c
lucrarea nu poate proveni din dou surse diferite. Fie este
lucrarea lui Dumnezeu, fie este lucrarea Satanei, deoarece,
dac Satana ar fi ac ionat prin profet, Dumnezeu ar fi încetat
s vorbeasc . Dumnezeu nu face nimic în parteneriat cu
Satana – iat principiul. Aceasta înseamn c scrierile ei
trebuie s vin , sau de la Dumnezeu, sau de la Satana. Ele nu
pot fi par ial de la Dumnezeu i par ial de la Satana, i nici
par ial din propriile ei opinii. Sau a fost condus de
Dumnezeu, sau de Satana. S ne asigur m c evalu m corect
propriile ei declara ii. Nu trebuie s inser m nicio alt
declara ie în locul celei f cute de ea îns i. Ellen White ne a
cerut s i judec m lucrarea i apoi s o atribuim, fie lui
Dumnezeu, fie Satanei, iar eu cred c trebuie s accept m
provocarea ei.

„În experien a mea, am fost solicitat de multe ori s
m confrunt cu atitudinea unei categorii speciale de oameni,
care recuno teau c M rturiile sunt de la Dumnezeu, dar î i
exprimau concep ia c , în unele aspecte, se reg se te opinia
i judecata personal a sorei White. Aceast concep ie este
convenabil celor care nu suport mustrarea i corectarea, i
care, dac le sunt contrazise ideile, au ocazia de a explica
deosebirile dintre uman i divin. Dac ideile preconcepute i
ideile personale ale unora sunt contrazise prin faptul c sunt
respinse deM rturii, ei se simt dintr o dat responsabili s i
explice pozi ia i s fac deosebire întreM rturii, definind ce
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anume constituie judecata omeneasc a sorei White i ce
este cuvântul Domnului. Tot ceea ce sus in ideile îndr gite
de ei, este divin, iar M rturiile care corecteaz erorile lor,
sunt omene ti – opiniile sorei White” (Manuscris 16, 1889).
Aceast declara ie crucial exprim înc odat principiul pe
care ea ne cere s l trat m cu seriozitate. Dac spunem c
soliile ei au venit de la Dumnezeu, dar c , în con inutul
acestora, sunt introduse cu opiniile i judec ile lui Ellen
White, înseamn c noi devenim arbitrul final care decide ce
anume este inspirat i ce nu; noi definim partea care
constituie judecata ei omeneasc i partea care este
cuvântul Domnului. Indiferent dac decidem pe temeiuri
emo ionale sau pe temeiuri intelectuale, ideea este c noi
suntem cei care decidem, care din scrierile lui Ellen White au
autoritate în calitate de solii de la Dumnezeu, i care nu au
autoritate deoarece, pur i simplu, sunt opiniile ei personale.

Dup ce Ellen White spune c unii î i formeaz
propriile lor concep ii cu privire la ce anume reprezint
gândirea ei omeneasc i ce anume este cuvântul Domnului,
ea concluzioneaz declara ia dat cu urm toarea propozi ie
crucial : „Prin tradi ia lor, ei [cei care fac aceste deosebiri]
anuleaz efectul sfatului lui Dumnezeu”. S ne aducem
aminte c ace ti oameni sunt printre cei care recunosc faptul
c M rturiile sunt de la Dumnezeu. Ei spun, „Da, Ellen White
este un sol inspirat al lui Dumnezeu. Eu cred în inspira ia lui
Ellen White”. Dar, când se ajunge la o anumit idee
prezentat de Ellen White, ei spun, „Ei bine, aceasta nu este
decât opinia ei. Este ideea ei personal ”. Ellen White spune
c aceast atitudine anuleaz efectul sfatului lui Dumnezeu.
V aminti i c ea a spus de asemenea c ultima dintre
în el ciunile Satanei va avea scopul de a face f r efect
soliile care au fost transmise prin Ellen White? (Solii Alese,
vol.1, p.48). Nu de a nega, ci de a face f r efect. Probabil c
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cel mai mare pericol cu care ne confrunt m nu vine din
partea celor care neag inspira ia Spiritului Profe iei, ci din
partea celor care pretind a crede în inspira ia lui Ellen White.
Când se ajunge la anumite idei, ei fac mari eforturi pentru a
reu i s declare c sunt propriile ei judec i i opinii. Aceasta
este ultima dintre am girile lui Satana – anularea efectului
m rturiei lui Dumnezeu, atribuind anumite p r i opiniei ei
personale i acceptând doar acele p r i care se potrivesc cu
propriile noastre opinii.

Ellen White ne avertizeaz înc odat : „Nu extrage i
din M rturii toat puterea, influen a i con inutul criticilor
voastre. Nu considera i c le pute i diseca, pentru a le potrivi
ideilor voastre personale, pretinzând c Dumnezeu v a dat
abilitatea de a discerne ce este lumin din cer i ce este
expresia simpl a în elepciunii umane. Dac M rturiile nu
vorbesc în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu, respinge i le.
Hristos i Belial nu pot fi uni i” (M rturii, vol.5, p.691). Nu
îndr znim s facem deosebiri între soliile venite din cer i
opiniile ei personale. Dac opiniile ei sunt cu adev rat
inserate în con inutul acestor scrieri, dac în realitate î i
prezint propriile ei idei ca fiind cuvântul lui Dumnezeu,
atunci sfatul ei este foarte clar pentru noi. Trebuie s
respingem M rturiile în întregime, nu doar p r ile pe care le
consider m a fi opiniile ei, ci toate M rturiile, deoarece
Hristos i Satana nu pot fi uni i.

Ca sol al lui Dumnezeu, un profet afirm o autoritate
mai înalt decât aceea a unui interpret care încearc s
în eleag Cuvântul lui Dumnezeu. Un profet pretinde c are
o revela ie direct din partea lui Dumnezeu, o comunicare
direct cu Dumnezeu, o expresie a voin ei lui Dumnezeu
pentru vie ile noastre. Prin urmare trebuie s hot râm dac
scrierile profetului vin de la Dumnezeu sau dac vin din
partea Satanei. Noi nu putem atribui lui Dumnezeu o parte a
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scrierilor, i o parte a opiniilor omene ti. „În M rturiile
trimise lui ___ v am prezentat lumina primit de mine din
partea lui Dumnezeu. Am atât de multe de scris din ceea ce
mi a fost ar tat, încât nu mi r mâne spa iul pentru a trece la
propriile mele opinii”. V rog observa i c „nu am prezentat
propria mea opinie sau judecat , în nicio situa ie”
(Testimonies to the Battle Creek Church, 1882, p.58,
accentu rile ad ugate). „Îng dui i mi s mi exprim
gândurile, i totu i nu gândurile mele, ci cuvântul Domnului”
(Sfaturi pentru scriitori i editori, p.112).

Aceasta înseamn c o parte din responsabilitatea
profetului este aceea de a nu vorbi atunci când nu a primit
un mesaj de la Domnul. Într o anumit situa ie, Ellen White
spunea: „Nu am nicio lumin cu privire la subiectul acesta
[cine vor fi cei 144.000]. V rog s le spune i fra ilor mei c
nu mi s a descoperit nimic cu privire la circumstan ele legate
de ceea ce scriu ei, iar eu nu le pot spune decât ceea ce mi s
a descoperit” (Citat într o scrisoare adresat de C.C. Crisler
lui E.E. Andros, 8 dec, 1914). Aceasta este responsabilitatea
major a unui profet. Un profet nu i poate exprima
propriile opinii. Un profet nu poate propune ceea ce crede
c este adev rat, deoarece ascult torii ar presupune c
opinia lui reprezint cuvântul Domnului cu privire la subiect.
Prin urmare, când Domnul nu vorbe te, profetul nu trebuie
s vorbeasc .

Scriindu i unei persoane care cerea îndrumare, ea
spunea, „Nu am libertatea de a le scrie fra ilor no tri cu
privire la lucrarea ta viitoare. […] Nu am primit nicio
îndrumare legat de locul în care ar trebui s te stabile ti.
[…] Dac Domnul îmi ofer o instruc iune precis cu privire la
tine, i o voi comunica; dar nu pot s mi asum
responsabilit i pe care Domnul nu mi le încredin eaz ”
(Scrisoarea 96, 1909). Înc odat , Ellen White a trebuit s
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p streze t cerea atunci când Domnul nu i a vorbit. Ea putea
vorbi doar dac Domnul i a vorbit mai întâi. Dac un profet
vorbe te cu autoritate profetic într o situa ie în care
Domnul nu i a vorbit, atunci trebuie respins ca profet fals.
„În diminea a aceasta, am participat la o întrunire în care au
fost invitate persoane special alese pentru a discuta despre
unele probleme prezentate printr o scrisoare care solicita
dezbaterea i sfatul cu privire la acele subiecte. Despre
câteva dintre aceste subiecte pot s vorbesc, deoarece mi au
fost prezentate de nenum rate ori i în locuri diferite. […]
Când fra ii citeau fragmente din scrisori, am tiut îndat ce
s le spun; deoarece aceast problem mi a fost descoperit
de repetate ori. […] Nu m am sim it liber s scriu despre
aceasta pân acum” (Southern Work, p.97, 98). Observa i
cuvintele lui Ellen White: „Despre unele dintre aceste
subiecte pot s vorbesc”. Ea nu putea s vorbeasc decât
dup ce Domnul i a vorbit mai întâi.

Concluzia acestei dezbateri este c nu putem selecta
i desprinde din scrierile lui Ellen White, doar câteva frânturi,
despre care credem c sunt inspirate, f r a lua în
considerare restul. Principiul aplicat evalu rii lui Ellen White
este acela i principiu care se aplic scriitorilor Bibliei. Dac
Ioan i Pavel au fost inspira i, scrierile lor sunt inspirate în
întregime i soliile lor vin direct din partea lui Dumnezeu. Nu
exist nici grade de inspira ie, nici grade de revela ie. Dac
Ellen White este inspirat , scrierile ei sunt inspirate în
întregime i soliile ei vin direct din partea lui Dumnezeu.

Mai exist înc un aspect la care trebuie s ne
referim. Dac Ellen White include soliile ei în rândul soliilor
lui Dumnezeu, am gind poporul lui Dumnezeu i f cându l s
cread c Dumnezeu vorbe te, când, în realitate, El nu
vorbe te, atunci, mi carea pe care a îndrumat o – Biserica
Adventist de Ziua a aptea – este, la rândul ei, suspect ,
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datorit impactului imens pe care l a avut Ellen White
asupra acestei mi c ri. În acest caz, este posibil ca biserica
Adventist s nu fie biserica r m i ei.

Dac descoperi i în scrierile ei ceva care contrazice
Biblia, ave i responsabilitatea de a respinge calitatea ei de
sol al lui Dumnezeu. În lumina declara iilor lor dramatice,
este imposibil s o accept m doar ca pe o femeie cumsecade
i s credem, în acela i timp, c anumite lucruri scrise de ea
sunt contrare înv turilor Bibliei. Recent, m am confruntat
cu opinia c Ellen White ar fi putut gre i în anumite concluzii
legate de unele subiecte din domeniul doctrinei, chiar dac a
fost un profet. Dac aceast opinie este adev rat , atunci
cum putem stabili ce anume este adev r i ce este eroare?

Dac noi suntem cei care decidem c Ellen White, sau
orice alt persoan care pretinde c are darul profe iei,
prezint o eroare cu privire la oricare dintre doctrinele
semnificative ale Bibliei, atunci trebuie s respect m sfatul
Bibliei, care ne spune c în acel profet nu exist nicio lumin .
Ellen White trebuie, fie s r mân , fie s cad , pe temeiul
armoniz rii ei cu Scriptura. Aceasta presupune o armonie
total cu întreaga revela ie precedent . Dac gre e te
asupra unei singure doctrine biblice, atunci este periculos s
o urm m în oricare alt doctrin . Dac soliile ei nu sunt de la
Dumnezeu, trebuie s respingem lucrarea ei i, de aceea,
este obligatoriu s examin m înc odat mi carea, în
conducerea c reia Ellen White a avut un rol atât de
proeminent.

Prin urmare, dac soliile ei sunt din partea lui
Dumnezeu, atunci este extrem de periculos s i respingem
lucrarea. „Nimeni s nu ajung s strecoare, aici sau acolo,
vreun cuvânt de îndoial care s lucreze în timp, în min ile
altora, asemenea unei otr vi, zguduind încrederea lor în
soliile pe care le a dat Dumnezeu, care au contribuit la
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cimentarea temeliei acestei lucr ri i care au înso it o pân
azi, prin mustr ri, avertiz ri, corect ri i încuraj ri. Tuturor
celor care s au opus M rturiilor, doresc s le spun:
Dumnezeu i a dat poporului S u o solie i glasul Lui va fi
auzit, indiferent dac voi îl asculta i sau îl evita i. Opozi ia
voastr nu m a împiedicat; dar voi trebuie s da i socoteal
înaintea Dumnezeului cerului, care a trimis aceste avertiz ri
i îndrum ri pentru a i conduce poporul pe calea cea
dreapt . Voi va trebui s r spunde i înaintea Lui pentru
orbirea voastr , pentru c sunte i o piatr de poticnire în
calea celor p c to i” (Solii Alese, vol.1, p.43). „Am v zut
starea unora dintre cei care au aderat la adev rul prezent,
dar au dispre uit viziunile – calea pe care Dumnezeu a ales o
s i înve e în anumite situa ii pe aceia care s au îndep rtat
de adev rul Bibliei. Am v zut c , în lupta contra viziunilor, ei
nu au luptat contra unei fiin e neputincioase – instrumentul
slab prin care a vorbit Dumnezeu – ci împotriva Duhului
Sfânt. Am v zut c a vorbi împotriva instrumentului nu
înseamn mare lucru, dar a lua în derâdere cuvintele lui
Dumnezeu este periculos. Am v zut c , dac acei oameni ar
fi ajuns s fie gre i i, iar Dumnezeu alegea s le arate
gre elile prin viziuni, ar fi fost l sa i s i urmeze propria cale
i s înainteze pe drumul erorii crezând c sunt pe o cale
bun , pân când i ar fi dat seama c este prea târziu” (Solii
Alese, vol.1, p.40).

Dac Dumnezeu este Cel care vorbe te, iar noi
ignor m cuvintele lui Dumnezeu, în realitate, nu respingem
profetul, ci Îl respingem pe Dumnezeu. „Pe ce cale s ajung
puterea Domnului la aceia care au respins avertiz rile i
mustr rile Lui i au atribuit M rturiile Duhului lui Dumnezeu
unei surse, pe care nu o consider cu nimic mai presus de
în elepciunea omeneasc ? Ce ve i putea spune în ziua
judec ii, voi, cei care a i procedat astfel ca s v scuza i
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înaintea lui Dumnezeu, c a i întors spatele dovezilor pe care
El vi le a oferit cu privire la faptul c El era prezent în
lucrare?” (M rturii pentru pastori, p.466)

Cred c trebuie s trat m cu seriozitate provoc rile
lui Ellen White. Dac soliile ei nu vin de la Dumnezeu, s
respingem preten ia ei de a fi un mesager al Domnului. Dar
dac soliile ei sunt de la Dumnezeu, trebuie s ascult m
foarte, foarte atent la ceea ce spune Dumnezeu, deoarece a
respinge solia ei, înseamn a respinge solia lui Dumnezeu.

Ce înseamn o lumin mai mic ?

Dac credem c Dumnezeu inspir scrierile Spiritului
Profe iei, care este rela ia corespunz toare dintre aceste
scrieri i Biblie? Trebuie s ne amintim c Ellen White a spus
c soliile ei au fost date datorit faptului c poporul lui
Dumnezeu nu era un cercet tor con tiincios al Bibliei, iar
Dumnezeu a trimis aceste solii pentru a i conduce înapoi la
Biblie (M rturii, vol.5, p.665). Prin urmare, rolul scrierilor ei
nu este acela de a constitui o alt Biblie, sau de a fi o parte a
canonului. Rolul scrierilor ei este acela de a ne conduce la
Biblie, pentru a ne ajuta s în elegem mai bine soliile
con inute de Scriptur . Ellen White a caracterizat propria
lucrare ca fiind o lumin mai mic menit s conduc
poporul la o lumin mai mare – Biblia (Lucrarea de colportaj,
p.125). Rolul ei este acela de a îndrepta aten ia spre Biblie,
de a ne ajuta s în elegem Biblia i de a ne ajuta s aplic m
principiile Bibliei în vie ile noastre.

Este crucial s în elegem cu precizie ce anume voia
Ellen White s spun atunci când folosea termenul de lumin
mai mic pentru a explica rela ia dintre lucrarea ei i Biblie.
„M rturiile scrise nu au scopul de a oferi o nou lumin , ci
de a reînvia în inima noastr impresia adev rurilor deja

www.zguduireaadventismului.ro



62 
 

descoperite ale inspira iei. Datoria omului fa de Dumnezeu
i fa de semenii lui a fost precizat cu claritate în Cuvântul
lui Dumnezeu, cu toate acestea, pu ini dintre voi se supun
luminii primite. Prin M rturii, nu este adus un adev r
suplimentar, ci Dumnezeu simplific marile adev ruri deja
oferite i, prin calea aleas de El, le aduce în aten ia
poporului pentru a trezi i impresiona mintea, astfel încât s
nu mai aib nicio scuz cu privire la ele” (M rturii, vol.5,
p.665). Ellen White î i în elege rolul de a fi un instrument
prin care adev rurile deja con inute de Biblie sunt
eviden iate cu mai mult claritate, sau marile adev ruri deja
oferite sunt simplificate. Scopul ei este acela de a conduce
spre Biblie ca temelie a tuturor adev rurilor.

Dar Ellen White spune de asemenea, „În timpurile
str vechi, Dumnezeu le a vorbit oamenilor prin gura
profe ilor i apostolilor. Ast zi, El le vorbe te prin M rturiile
Duhului S u. N a existat niciodat un timp în care Dumnezeu
s i înve e poporul atât de st ruitor precum îl înva acum,
cu privire la voia Lui i cu privire la calea pe care El dore te
ca poporul Lui s o urmeze” (M rturii, vol.5, p.661). Prin
urmare, o lumin mai mic nu înseamn o lumin mai pu in
important . Dumnezeu nu vorbe te azi cu mai pu in
seriozitate decât atunci când a vorbit prin intermediul unui
profet. Aceasta înseamn c noi trebuie s definim cu
aten ie no iunea de lumin mai mic i lumin mai mare,
pentru a în elege ce anume semnific i ce nu semnific ea.

O lumin mai mic nu înseamn c Dumnezeu
vorbe te cu mai pu in seriozitate în comunicarea cu
poporul S u. O lumin mai mic nu înseamn c Dumnezeu
vorbe te cu mai pu in claritate. O lumin mai mic nu
înseamn o lumin mai pu in important sau mai pu in
credibil sau o calitate inferioar a inspira iei. Soliile venite
prin Ellen White erau în aceea i m sur cuvântul lui
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Dumnezeu, ca i soliile venite prin Isaia sau Ezechiel, dar
rolul lui Ellen White a fost diferit.

Rolul Bibliei este acela de a explica planul de
mântuire al lui Dumnezeu pentru salvarea omului.
Dumnezeu încearc s Se descopere omenirii. El încearc s
i dezv luie omului calea de a fi salvat de p cat i rea ezat
într o stare de armonie cu Dumnezeu. Rolul scrierilor lui
Ellen White este acela de a descoperi cu mai mult claritate
planul mântuirii, deja con inut de Biblie. Ea nu ne ofer un
nou plan de mântuire. Nu ne prezint o alt cale spre cer.
Planul lui Dumnezeu a fost descris în Scriptur pentru
oamenii din toate timpurile. Ellen White nu face altceva
decât s explice mai clar acele pasaje ale Scripturii care se
refer la timpul nostru i r spund nevoilor noastre. În acest
sens, lumina ei este mai mic , deoarece ne conduce spre o
lumin mai mare.

Una dintre ilustra iile cele mai elocvente pe care am
descoperit o cu privire la aceast idee, a fost scris de Uriah
Smith, lider proeminent al gândirii adventiste de ziua a
aptea o lung perioad de timp. „S presupunem c
urmeaz s plec m într o lung c l torie. Proprietarul unei
cor bii ne ofer un manual, spunându ne c acesta con ine
suficiente instruc iuni pentru c l toria noastr i, dac le
vom respecta, vom ajunge în siguran în la destina ie. În
timp ce ridic m pânzele, deschidem cartea încercând s
înv m con inutul. Astfel, descoperim c autorul a scris
principiile generale de ac iune i ne a instruit cât mai practic
posibil, abordând diferitele dificult i care ar putea s apar ,
pân la sfâr itul c l toriei. Autorul, ne a spus, de asemenea,
c ultima parte a c l toriei noastre va fi deosebit de
periculoas ; c aspectul coastei este într o continu
schimbare, datorit mi c rilor de nisip i intemperiilor‚ dar,
pentru aceast parte a c l toriei, spune el‚ î i voi pune la
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dispozi ie un pilot, care va veni la tine i î i va da îndrum ri
potrivite cu circumstan ele i pericolele care ar putea
surveni, iar tu trebuie s ascul i de el. Urmând instruc iunile
manualului, plec m în c l torie i ajungem în perioada
periculoas specificat . A a cum ni s a promis, pilotul apare.
Dar, când î i ofer serviciile, o parte din echipaj se ridic
împotriva lui spunând: „Avem manualul original de
instruc iuni i acesta este suficient pentru noi. Ne baz m pe
el i numai pe el; nu dorim nimic de la tine”. Cine respect
manualul ini ial de instruc iuni în aceste condi ii? Judeca i
dumneavoastr . […] Ceea ce spunem noi este în mod
limpede c : Darurile Duhului sunt date pilotului nostru, care
are misiunea de a ne conduce în aceste timpuri periculoase
i, ori de câte ori descoperim manifest ri veritabile ale
acestor daruri, suntem obliga i s le respect m, deoarece,
dac nu proced m astfel, respingem însu i Cuvântul lui
Dumnezeu care ne porunce te s le accept m. Prin urmare,
cine este acela care se întemeiaz pe Biblie i numai pe
Biblie? Astfel, noi nu discredit m, ci respect m Biblia, care
sus ine viziunile; i dac am refuza s accept m c ile
prev zute pentru mângâierea, edificarea i des vâr irea
noastr , nu am face decât s fim neascult tori i s
respingem Biblia” (Uriah Smith, „Respingem noi Biblia prin
faptul c sus inem viziunile?” Review and Herald, 13
ianuarie, 1863).

Probabil c aceasta este o modalitate potrivit de a
explica deosebirea dintre o lumin mai mic i o lumin mai
mare. Expresia „mai mic ” nu se refer la autoritate,
deoarece autoritatea unui manual care descrie o c l torie pe
ocean i autoritatea pilotului provin din aceea i surs . „Mai
mic ” se refer la rolul exercitat, deoarece pilotul vine la
bord mai târziu, la sfâr itul c l toriei, pentru a i oferi
poporului lui Dumnezeu o c l uzire special .

www.zguduireaadventismului.ro



65 
 

Roy Graham a explicat termenul „lumin mai mic ”
într o manier util . „Luna este denumit de Scriptur „o
lumin mai mic ”. tim c luna str luce te datorit unei
„lumini provenite” de la soare. Dar aceasta nu face ca lun
s par a avea vreo ‚autoritate mai mic . Luna î i are
propriul ei domeniului i propria ei misiune încredin at de
Dumnezeu. Tot astfel, când Ellen White utilizeaz acest
termen pentru a i descrie lucrarea, nu o face din modestie
sau umilin ; ea nu spune c este un profet din categoria a
doua; nu spune c soliile ei au o importan mai mic , sau c
sunt mai pu in urgente decât soliile profe ilor Bibliei, ci mai
degrab accentueaz rolul ei i al soliilor ei. Lucrarea unui
singur profet nu poate fi comparat cu lucrarea, în
întregime, a numero ilor profe i din Sfintele Scripturi, a
c ror lumin acumulat str luce te de a lungul secolelor.
Dar, activitatea lui Ellen White i a profe ilor au aceea i
surs , iar faptul c lucrarea ei se adreseaz în primul rând
Bisericii Adventiste de Ziua a aptea, nu diminueaz din
niciun punct de vedere importan a rolului ei pentru acest
popor. . . . Ea este una, iar profe ii canonici sunt mul i. Dar,
atât ea, cât i ei, au fost îns rcina i de Duhul Sfânt cu o
misiune specific pentru poporul lui Dumnezeu. Este
important s discernem rolul distinctiv al fiec rei categorii”
(Roy E. Graham, „How the Gift of Prophecy Relates to God’s
Word” Adventist Review, 14 octombrie, 1982, p.16,18).

Eu cred c Roy Graham ne a ajutat s în elegem ce
înseamn o lumin mai mic , îndeosebi în aceast fraz :
„Nicio lucrare a unui profet nu poate fi comparat cu
lucrarea, în întregime, a numero ilor profe i din Sfintele
Scripturi, a c ror lumin acumulat str luce te de a lungul
secolelor”. Oare, nu este posibil ca, lucrarea unui singur
profet, reprezentând o singur lumin , s constituie o
lumin mai mic ce conduce spre lumina mai mare a
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era Vechiul Testament. Scrisorile apostolului Pavel puteau fi
acceptate dac erau în armonie cu Vechiul Testament. Cu
toate acestea, trebuie s ne amintim c apostolul Pavel a
ini iat noi orient ri de gândire, care p reau a fi în conflict cu
ideile sus inute la data aceea. Dar întrebarea crucial era:
contrazicea Pavel sau confirma înv tura Vechiul
Testament? Atât timp cât nu contrazicea Scripturile, el putea
s ia ini iativa unor noi orient ri de gândire. Prin urmare,
vedem c scrierile lui Pavel erau verificate prin intermediul
revela iei din trecut. Deci, ce s a întâmplat dup ce scrierile
apostolului Pavel au trecut testul i au fost acceptate? Ele au
devenit o parte a standardului, fiind folosite pentru
verificarea viitorilor pretenden i ai darului profe iei. Scrierile
lui Pavel, al turi de alte scrieri ale Noului Testament, sunt
folosite acum pentru verificarea oric rei persoane care
pretinde c are darul profe iei.

Oare solia lui Ieremia, solia lui Isaia sau solia lui
Ezechiel nu trebuiau verificate, la rândul lor, prin intermediul
scrierilor lui Moise? Dac treceau testul, acestea aveau s
devin o parte a Scripturilor i s fie folosite dup aceea
pentru verificarea scrierilor ulterioare. Nu este posibil ca
Isaia, Ieremia i Ezechiel s fi fost, fiecare în parte, lumini
mai mici, care s indice înapoi, spre lumina mai mare deja
dat prin revela ie? Dar dup ce au fost acceptate, deoarece
au trecut testul, nu au devenit ele o surs de autoritate
pentru poporul lui Dumnezeu? Dac scrierile lui Ellen White
au trecut testul, nu îndeplinesc ele acela i rol? Dac Ellen
White trece testul, atunci este un profet adev rat i devine o
surs de autoritate, asemenea oric rui profet biblic.

Unii vor obiecta îndat , spunând c aceasta ar face ca
scrierile ei s devin o parte a canonului. Nu. Canonul este
închis, iar noi nu dorim în niciun fel s o integr m în canon,
dar înseamn aceasta c ea are o mai mic autoritate decât
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profe ii canonici? Ce putem spune despre Natan, Ilie, Elisei i
Ioan Botez torul? Autoritatea unui mesaj profetic depinde
de revela ie i inspira ie i nu de apartenen a la canon.
Soliile acestor profe i au venit direct din partea lui
Dumnezeu i au avut autoritate, de i nu au f cut niciodat
parte din canon. Aici recunoa tem un principiu extrem de
important i anume c o scriere este canonizat datorit
autorit ii ei; i nu autoritatea este cea care se datoreaz
canoniz ri. Deci, problema care ne intereseaz , nu este dac
Ellen White este sau nu canonic , ci dac are autoritate.
Problema crucial se concentreaz asupra autorit ii.

Sunt sigur c problemele bisericii primare cu privire
la Pavel erau asem n toare celor cu care s au confruntat
pionierii Bisericii Adventiste de Ziua a aptea cu privire la
Ellen White. Biserica timpurie s a întrebat, cu siguran ,
astfel: „Dac plin tatea descoperirii a venit prin Isus Hristos,
de ce mai trebuie s ascult m de acest om numit Pavel?”
Prin urmare, s ne referim la întreb rile noastre. „Lumina
mai mare a venit în Scriptur . De ce trebuie s ascult m cu
atâta aten ie ceea ce ne spune Ellen White? De ce s o
trat m cu seriozitate, dac plin tatea revela iei a venit prin
Scriptur ?” Probabil c , nu numai întreb rile sunt similare, ci
i r spunsurile.

Aceast pozi ie nu neag principiul Sola Scriptura,
deoarece Scriptura îns i ne vorbe te despre continuarea
darului profe iei în biseric . Scriptura spune c vom primi i
alte solii din partea lui Dumnezeu, în acela i fel în care am
primit soliile prin intermediul profe ilor Bibliei.

Prin urmare, cum trebuie s abord m studiul Bibliei i
al Spiritului Profe iei? Biblia trebuie s r mân principalul
obiect al studiului nostru. Când studiem un subiect, mai întâi
trebuie s cercet m Biblia i s c ut m s în elegem voia lui
Dumnezeu. Apoi, trebuie s cercet m scrierile lui Ellen
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Dumnezeu, nu ar fi fost necesar proclamarea ei pe Sinai sau
scrierea ei pe table de piatr . i dac poporul ar fi aplicat
principiile Celor Zece Porunci, nu ar fi fost necesare
îndrum rile suplimentare date lui Moise” (Patriarhi i
profe i, p.364). Ceea ce spune Ellen White este c Dumnezeu
trimite soliile Sale în func ie de nevoia omului. Dac omul ar
fi fost ascult tor de legea lui Dumnezeu în forma ei nescris ,
nu am fi avut nevoie de atâtea îndrum ri specifice date prin
Moise. Fiecare dintre acele solii au fost date din cauza
nevoii, deoarece poporul lui Dumnezeu a avut nevoie de
informa ii suplimentare. Înseamn aceasta c Cele Zece
Porunci nu erau importante? Sau înseamn c informa iile
suplimentare date poporului Israel prin Moise nu au fost
importante, deoarece nu era necesar s fi fost date?

Cu mai mult siguran , putem spune c soliile lui
Isaia i Ieremia au fost adresate Israelului, datorit
necredincio iei lor în ascultarea de voia lui Dumnezeu, a a
cum era exprimat aceasta în scrierile lui Moise. Soliile lor nu
ar fi trebuit date, dar datorit neascult rii lui Israel, le avem
în prezent. Înseamn aceast c ele sunt mai pu in
importante? Nu sunt ele extrem de importante pentru
studiul i îndrumarea poporului lui Dumnezeu? Tot astfel,
scrierile lui Ellen White nu ar fi fost date, dac poporul lui
Dumnezeu ar fi fost credincios soliilor con inute în Scriptur .
Dumnezeu nu ar fi trebuit s trimit mai multe solii. Dar
pentru c poporul lui Dumnezeu nu a în eles i ascultat
soliile Scripturii, au fost trimise soliile ei. Acest fapt, face ca
ele s fie mai pu in importante? Sau s aib o mai mic
autoritate? Când Dumnezeu vorbe te, o face cu un anumit
scop. i indiferent de ceea ce spune, ascultarea noastr este
la fel de important ca ascultarea poporului Israel fa de
Isaia sau Ieremia, care vorbeau din partea lui Dumnezeu.
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Trebuie s fim aten i la cuvântul lui Dumnezeu i dispu i s l
ascult m ori de câte ori îl descoperim.

Are Ellen White autoritate doctrinar ?

Este adev rat afirma ia c Ellen White are
autoritate la nivelul sf tuirii i al devo iunii, dar nu are
autoritate la nivel doctrinar? S ne împrosp t m amintirile
privitoare la istoria adventist timpurie. „Când ajungeau în
studiul lor la punctul în care spuneau: ‚Nu mai putem face
nimic’, Duhul Domnului venea asupra mea, eram r pit în
viziune i primeam o explica ie clar a pasajului pe care îl
studiam, cu îndrum ri privitoare la modul în care trebuia s
lucr m i s prezent m în mod eficient subiectul. Astfel a
fost primit lumina care ne ajuta s în elegem Scripturile cu
privire la Hristos, misiunea Lui i lucrarea Sa preo easc . Mi
a fost descoperit cu claritate, un fir al adev rului care
traversa timpul, pas cu pas, pân la intrarea pe por ile cet ii
lui Dumnezeu, iar eu le am împ rt it celorlal i îndrum rile
pe care mi le a dat Domnul” (Solii Alese, vol. 1, p.206, 207).
Când, fra ii se aflau în impas în studiile lor, datorit faptului
c sus ineau opinii contradictorii, Duhul Domnului o r pea în
viziune pe Ellen White i explica pasajele biblice privitoare la
Hristos, misiunea Lui i lucrarea Sa preo easc . Acesta era în
mod categoric un material doctrinar i când Ellen White
revenea din viziune i le împ rt ea fra ilor ceea ce i a spus
Dumnezeu, avea o mare autoritate. Evident c , la auzirea
soliei venite prin intermediul viziunii, unii erau nevoi i s
renun e la opiniile lor legate de adev r. Se pare c una
dintre func iile darului profetic era aceea de a stabili care
dintre interpret rile biblice era corect i care nu.

„Cu mai bine de un an în urm , Domnul mi a ar tat în
viziune, c fratele Crosier de inea adev rata lumin cu
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privire la cur irea sanctuarului, ... i c voin a Lui era ca
fratele Crosier s scrie despre concep ia pe care ne a expus
o în „The Day Star Extra”, 7 februarie, 1846. M simt pe
deplin autorizat de c tre Domnul, s le recomand tuturor
sfin ilor acea publica ie” (A Word to the Little Flock, p.12).
Aici ne ocup m, cu siguran , de un material doctrinar. „În
acest timp, cu câteva zile înainte de stabilirea noii date în
1845, Ellen se afla la Carver, Massacusetts, unde a v zut în
viziune, c va trebui s fim dezam gi i i c sfin ii trebuie s
treac prin ‚timpul strâmtor rii lui Iacov’, care este în viitor.
Concep ia aceasta despre strâmtorarea lui Iacov era ceva cu
totul nou, atât pentru ea, cât i pentru noi to i” (Ibid. p.22).

„Am cerut s fiu l sat s declar […] ceea ce v zusem
în viziune cu privire la aceste lucruri despre care v am scris.
Sunt pe deplin de acord cu voi, c vor fi dou învieri literale,
desp r ite de o perioad de 1000 de ani. De asemenea, sunt
de acord cu voi, c cerurile i p mântul cel nou nu vor apare
pân dup învierea i nimicirea celor r i, la sfâr itul celor
1000 de ani […] Voi sunte i de p rere c cei care se închin la
picioarele sfin ilor (Apocalipsa 3:9) vor fi în cele din urm
învia i. Aici trebuie s am o p rere diferit ; deoarece
Dumnezeu mi a ar tat c aceast categorie îi reprezenta pe
cei care se pretindeau adventi ti […]. În ‚ceasul încerc rii’ […]
ei vor ti c sunt pierdu i pentru totdeauna i, cople i i de
groaz , se vor închina la picioarele sfin ilor. De asemenea,
voi sunte i de p rere c Mihail s a ridicat în picioare i c
timpul încerc rii a venit în prim vara anului 1844. Domnul
mi a ar tat […] c […] ridicarea în picioare a lui Mihail (Daniel
12:1) i eliberarea poporului S u sunt în viitor” (A Word to
the Little Flock, p.11,12). Aici Ellen White vorbe te cu
autoritate despre subiecte care apar in în mod clar
domeniului doctrinar.
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În continuare, s revedem relatarea uneia dintre
conferin ele din perioada de început. „Prima noastr
conferin a avut loc la Volney în hambarul fr. Arnold. Erau
prezente aproximativ treizeci i cinci de persoane i to i se
g seau în acea parte a Statului. Dar cu greu existau doi
oameni de aceea i p rere. Fiecare pretindea cu insisten c
are dreptate, declarând c ideile lui sunt în conformitate cu
Biblia […]. Fr. Arnold sus inea c cei 1000 de ani din
Apocalipsa 20 apar ineau trecutului i c cei 144.000 îi
reprezentau pe aceia care au înviat odat cu Isus. […] i în
timp ce înaintea noastr se aflau simbolurile Domnului
nostru jertfit pentru noi i eram pe punctul de a comemora
suferin ele Sale, fr. Arnold s a ridicat i a spus c nu crede
nimic din ceea ce urmeaz s facem, c Sacramentele sunt o
continuare a Pa telui i trebuie practicate doar o dat pe an.
Aceste deosebiri de p reri stranii au a ezat o grea povar
asupra mea, îndeosebi când fr. Arnold a declarat c cei 1000
de ani apar in trecutului. Eu tiam c gre e te i o mare
tulburare îmi ap sa sufletul. […] Lumina cerului s l luia
asupra mea. Curând am pierdut leg tura cu cele p mânte ti.
Îngerul meu p zitor mi a prezentat unele dintre erorile celor
afla i acolo i, de asemenea, adev rul opus erorilor lor. El mi
a ar tat c aceste concep ii discordante, despre care ei
declarau c sunt în acord cu Biblia, erau în acord doar cu
propriile lor opinii despre Biblie i c trebuie s renun e la
ele i s se uneasc în proclamarea soliei celui de al treilea
înger. Întrunirea noastr s a încheiat în mod victorios.
Adev rul a biruit” (Spiritual Gifts, vol. 2 p.97 99). Ellen White
primise informa ii precise cu privire la erorile doctrinare ale
oamenilor prezen i la acea întrunire i de asemenea cu
privire la adev rul opus erorilor lor. Dumnezeu i a spus cui îi
apar inea fiecare idee. Fra ii, aduna i laolalt , au acceptat
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solia venit din partea lui Dumnezeu cu privire la subiectele
doctrinare i unii au renun at la pozi ia lor gre it .

„În acel timp, erorile ne asaltau, una dup alta;
pastori i medici veneau cu noi doctrine. Noi trebuia s
cercet m Scripturile cu mult rug ciune, iar Duhul Sfânt
dorea s aduc adev rul în mintea noastr . Uneori, nop i
întregi erau dedicate cercet rii Scripturilor i rug ciunii
st ruitoare pentru c l uzirea lui Dumnezeu. Grupuri de
b rba i i femei consacrate se adunau cu acest scop. Puterea
lui Dumnezeu venea asupra mea i m f cea capabil s
definesc în mod clar ce anume este adev r i ce este eroare.
În timp ce punctele de credin erau fundamentate în acest
fel, picioarele noastre erau a ezate pe o temelie solid . Am
acceptat adev rul, punct cu punct, condu i de dovezile
Duhului Sfânt. Eu eram r pit în viziune i îmi erau oferite
explica iile. Mi au fost descoperite imaginile lucrurilor
cere ti, a sanctuarului, i astfel eram a eza i în locul în care
lumina str lucea asupra noastr în raze distincte i limpezi”
(Slujitorii Evangheliei, p.302). Înc o dat , observ m c Ellen
White definea adev rul i eroarea în domeniul punctelor de
doctrine, prin intermediul soliilor primite în viziune.

„Temeliile credin ei noastre […] au fost a ezate la
începutul lucr rii, prin rug ciune i studiul Cuvântului i prin
revela ie” (Slujitorii Evangheliei, p.307). Observa i cele dou
expresii, „prin rug ciune, studiul Cuvântului i prin
revela ie”. Duhul lui Dumnezeu, care vorbea prin solii S i, a
ajutat la a ezarea temeliilor credin ei noastre. „Erau
favorizate erori serioase în doctrin i practic […]
Dumnezeu mi a dezv luit în viziune aceste erori i m a trimis
s le ar t copiilor S i care gre eau” (M rturii, vol.5,
p.655,656). Aici se afl o dovad limpede c Ellen White a
în eles faptul c scrierile ei au o autoritate deplin în
domeniul doctrinei.
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„Domnul mi a dat mult lumin , iar eu doresc ca
poporul s o aib ; deoarece Domnul mi a dat îndrum ri
pentru acest popor. Este lumina pe care ei trebuie s o aib ,
rând cu rând i precept cu precept, pu in aici, pu in acolo.
Aceasta trebuie s lumineze acum poporul, deoarece a fost
dat pentru a corecta gre eli ascunse i pentru a ar ta ce
este adev rat. Domnul ne a descoperit multe lucruri care
eviden iaz adev rul, vorbindu ne astfel: „Iat calea, merge i
pe ea” (Scrisoarea 127, 1910). „Am fost trimis de Domnul,
din loc în loc, ca s i mustru pe cei ce sus in aceste false
doctrine” (Evanghelizare, p.610).

Problema asupra c reia trebuie s hot râm, nu este
dac Ellen White trateaz subiecte doctrinare sau subiecte
pastorale, ci dac tot ceea ce spune ea vine din partea
Domnului. Dac ea vorbe te pentru Domnul, atunci Domnul
va vorbi în termenii p storirii, sf tuind, c l uzind încurajând
i va vorbi de asemenea, în termenii doctrinei. Este total
nepotrivit s facem o distinc ie între autoritatea doctrinar i
cea pastoral .

Trebuie s ne asigur m c în elegem implica iile
depline ale faptului c Ellen White a fost inspirat i ce
înseamn aceasta pentru noi. „În c r ile mele [Patriarhi i
profe i, Tragedia veacurilor, Hristos Lumina lumii], adev rul
este declarat i ap rat de un ‚A a a zis Domnul’. Duhul Sfânt
a imprimat aceste adev ruri în mintea i inima mea, într o
manier la fel de precis ca legea inscrip ionat de degetul
lui Dumnezeu pe tablele de piatr ” (Solii Alese, vol.3, p.122).
Ea spune, de asemenea, „În ceea ce am scris, se afl o
înl n uire precis a adev rului, f r s existe nici m car o
singur propozi ie eretic ” (Solii Alese, vol.3, p.52).

Ellen White spune: „To i cei ce cred c Domnul a
vorbit prin sora White i c El i a dat o solie, vor fi feri i de
multe dintre am girile care vor veni în zilele din urm ” (Solii
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Alese, vol.3, p.84). Aceasta este o f g duin minunat .
Soliile ei pot constitui o binecuvântare uimitoare, dac le
vom accepta i dac nu vom încerca s evit m impactul lor
deplin asupra vie ii noastre. Dumnezeu a ales s vorbeasc
în mod clar i cu autoritate poporului S u în aceste zile finale
ale istoriei p mântului. L udat fie numele Lui!
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DESPRE ADVENTISM

Ce înseamn a fi adventist de ziua a aptea?

Cu ani în urm , Biserica Adventist de Ziua a aptea a
votat adoptarea a dou zeci i apte de declara ii concise,
reprezentând punctele de credin sus inute în mod unanim
de c tre membrii acestei denomina iuni. To i cei care devin
membrii ai Bisericii Adventiste trebuie s declare c sunt de
acord cu aceste dou zeci i apte de puncte de credin .
Întrebarea este: definesc aceste dou zeci i apte de
declara ii, esen a credin ei Adventiste? Ne conduce lectura
acestor doctrine, direct în inima Adventismului?

Consider cele dou zeci i apte de declara ii
asemenea unor avanposturi care delimiteaz un teritoriu.
Ele ne indic pân unde se întinde terenul aflat în
proprietate i de unde începe proprietatea învecinat . Ele
definesc elementele distinctive ale Adventismului în raport
cu celelalte grup ri cre tine i ne arat de ce adventi ti de
ziua a aptea nu sunt bapti ti sau o alt biseric . Dar, cât de
multe ne spun aceste indicatoare despre edificiul aflat în
interiorul domeniului desemnat? Ne conduc cele dou zeci i
apte de declara ii la esen a a aceea ce înseamn a fi
adventist de ziua a aptea?

Adventismul de Ziua a aptea poate fi definit i ca
mod de via . Vinerea, ne preg tim pentru Sabat; mergem la
biseric sâmb ta diminea a i închidem Sabatul la asfin itul
soarelui. Preferin ele noastre alimentare sunt oarecum
diferite de cele ale unei persoane obi nuite cu dieta
american obi nuit . Cre tem într un mediu cultural
tradi ional i ne familiariz m cu stilul de via adventist. Dar,
ne ajut aceast cultur i acest stil de via s în elegem ce
înseamn a fi adventist de ziua a aptea? Sau avem nevoie
de mai mult pentru a p trunde în inima Adventismului?
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Începuturile adventismului

Când Domnul Isus a murit pentru întreaga omenire, a
fost asigurat mântuirea personal pentru to i cei care aleg
s o primeasc ? Puteau avea ucenicii lui Isus siguran a c vor
fi mântui i, datorit crucii? Categoric. A existat vreun
adventist de ziua a aptea care s fi fost prezent acolo, în
preajma crucii? Nu. Deoarece evenimentul crucii a avut loc
cu o mie opt sute de ani înainte de apari ia Adventismului.
Cu toate acestea, iertarea p catelor i siguran a mântuirii au
fost oferite chiar atunci, pentru to i cei care credeau. Prin
urmare, Adventismul nu a fost chemat la existen pentru a
le oferi oamenilor siguran a mântuirii, nu i a a? Aceasta a
fost realizat cu mult înainte de s apar vreun adventist.

A existat vreun adventist pe vremea când Domnul
Isus a fost instituit ca Mare Preot al nostru, în sanctuarul
ceresc, ca s mijloceasc în favoarea oamenilor pentru
urm torii o mie opt sute de ani? Se pare c Adventismul nu a
fost necesar nici pentru aceast lucrare. Domnul Hristos a
început s înv luie rug ciunile noastre în fumul de t mâie al
neprih nirii Sale cu mult timp înainte de a fi existat vreun
adventist. Lucrarea de slujire a Duhului Sfânt pentru hr nirea
i îngrijirea cre tinilor în cadrul bisericii nu a avut nevoie în
niciun fel de existen a Adventismului.

F r îndoial , toate acestea sunt vitale pentru
cre tin tate, iar noi trebuie s le afirm m ca fiind foarte
importante pentru noi ast zi, dar adventi tii au mo tenit
aceste adev ruri de la alte genera ii cre tine. Aceste
adev ruri au fost instituite f r a fi necesar existen a
Bisericii Adventiste de Ziua a aptea. Atunci, de ce a fost
necesar Adventismul?
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Apocalipsa 14:7 ne spune s ne „temem de
Dumnezeu i s I d m slav , c ci a venit ceasul judec ii Lui”.
Dar, ceasul judec ii lui Dumnezeu a început în 1844 i,
odat cu el, isp irea final , cur irea sanctuarului i
tergerea p catului. A ap rut Adventismul în aceast
perioad de timp? Este posibil ca existen a Bisericii
Adventiste de Ziua a aptea s fie legat în mod direct i
strâns de cur irea sanctuarului? Acesta s fie motivul
existen ei ei? Dar ce înseamn toate acestea? Care este
miezul problemei?

Marea lupt

Satana a pus la îndoial caracterul lui Dumnezeu i
dreptul Lui de a conduce universul. El spunea c dovada
incapacit ii lui Dumnezeu de a conduce este dovedit de
faptul c a dat o lege care nu putea fi respectat . Satana a
avut un mare succes în marea lupt prin r spândirea
acuza iilor lui. El a determinat chiar i poporul ales al lui
Dumnezeu din timpul Vechiului Testament, s cread c
Dumnezeu este nedrept i aspru. În marea apostazie de
dup perioada Noului Testament, Satana i a convins pe
cre tini c Dumnezeu le cere anumite ritualuri i fapte, care
s completeze lucrarea s vâr it de Domnul Hristos la cruce.
Când citi i Biblia i istoria bisericii, a i putea începe s crede i
c Satana va câ tiga b t lia.

Aceast team este men ionat de câteva întreb ri
exprimate în Daniel 8,13. Cât timp va continua aceast
controvers ? Cât timp va continua s fie c lcat în picioare
numele bun al lui Dumnezeu? Va învinge, în cele din urm ,
Satana? R spunsul este dat în versetul 14. Lupta nu va
continua la nesfâr it. Dup 2300 de seri i dimine i,
sanctuarul va fi cur it. Def imarea numelui lui Dumnezeu
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va înceta. Dumnezeu va fi justificat. Romani 3:4 formuleaz
acest gând foarte bine. „Ca s fi g sit neprih nit în cuvintele
Tale, i s ie i biruitor când vei fi judecat”. În acest context,
expresia „g sit neprih nit” înseamn eliberat de acuza ii,
declarat nevinovat, justificat.

Domnul Isus a îndep rtat orice suspiciune la adresa
legii i caracterului lui Dumnezeu, prin cea mai nobil
demonstra ie care a fost v zut vreodat pe p mânt. El a
dovedit c legea lui Dumnezeu este bun i caracterul lui
Dumnezeu este iubire. Dar o singur întrebare stânjenitoare
a r mas înc f r r spuns. Pot fiin ele umane c zute, care i
au petrecut jum tate din via în r zvr tire, s tr iasc în
mod real f r a continua s se mai r zvr teasc vreodat ?
Este posibil ca Isus s fii reu it, dar ceilal i pot?

Unii au exprimat ideea c justificarea lui Dumnezeu a
fost s vâr it la cruce i c nimic altceva nu ar fi necesar
pentru îndrept irea lui Dumnezeu i a guvern rii Sale. Dar
dovezile arat cu claritate c justificarea lui Dumnezeu nu a
fost definitivat la cruce; c Dumnezeu a teapt o justificare
final , înainte de încetarea p catului pe aceast planet .
„Întregul cer a teapt ca noi s dovedim juste ea legii lui
Dumnezeu”. (Review & Herald, 16 aprilie, 1901). Deci,
necesitatea de a dovedi c legea lui Dumnezeu este bun i
dreapt pentru cei p c to i, continu s existe.

„Hristos a teapt cu o dorin nest vilit
manifestarea caracterului Lui în biserica Sa. Când caracterul
lui Hristos va fi reprodus cu des vâr ire în poporul Lui, atunci
va veni pentru a i declara ca fiind proprietatea Lui”
(Parabolele Domnului Hristos, p.69). Acest citat renumit
spune în mod limpede c cea de a doua venire trebui s
întârzie pân când caracterul lui Hristos va fi v zut în via a
celor care se consider a fi poporul Lui. Singurul motiv
posibil al unei asemenea întârzieri în planul lui Dumnezeu
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pentru acest p mânt este c , înc mai exist ceva care
trebuie demonstrat prin poporul lui Dumnezeu, cu privire la
acuza iile Satanei i cu privire la caracterul lui Dumnezeu.

Apocalipsa 14:5 descrie ultima genera ie de locuitori
ai p mântului înainte de venirea lui Isus. „ i în gura lor nu s a
g sit minciun , c ci sunt f r vin înaintea scaunului de
domnie al lui Dumnezeu”. Aici, Dumnezeu roste te o
f g duin incredibil . El afirm c va aduce la existen un
popor care s fie f r vin , adic f r niciun fel de gre eal .
În Hristos Lumina lumii, p.671 exist o declara ie clasic : „În
realizarea des vâr irii caracterului poporului S u sunt
implicate onoarea lui Dumnezeu i onoarea lui Hristos”. Nu
onoarea sau mântuirea noastr sunt men ionate aici, ci
numele i caracterul lui Dumnezeu. El a f g duit c va
des vâr i pe poporul S u. Oare chiar poate s înf ptuiasc
aceasta? Dac Dumnezeu nu ne poate face des vâr i i,
atunci cuvântul Lui este dovedit a fi o minciun , iar Satana
învinge în marea lupt . E u or de în eles.

„Împlinirea cuvântului S u fa de noi pune în joc
onoarea tronului S u” (Parabolele Domnului Hristos, p.148).
Ori de câte ori Dumnezeu promite ceva, El garanteaz
promisiunea f cut cu propriul S u nume. Venirea lui Hristos
pe p mântul nostru implica însu i tronul lui Dumnezeu i
tronul Lui este implicat în ceea ce va realiza El prin ultima
genera ie. „Fiecare caracter va fi dezvoltat pân la
des vâr ire; i to i oamenii vor fi nevoi i s treac fie de
partea loialit ii, fie de partea r zvr tirii. Apoi, va veni
sfâr itul. Dumnezeu î i va justifica legea i va elibera pe
poporul S u” (Hristos Lumina lumii, p.763). Este important s
eviden iem c Dumnezeu î i justific propriul S u nume, dar
este de asemenea important i vital s în elegem c
justificarea aceasta se va înf ptui în caracterul poporului
S u. Pentru demonstrarea final a integrit ii caracterului i
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a legii lui Dumnezeu este necesar o maturizare deplin , atât
a caracterelor neprih nite, cât i a celor nelegiuite. Încetarea
p catului pe acest p mânt este în mod evident dependent
de justificarea lui Dumnezeu, s vâr it odat cu finalizarea
planului de r scump rare.

Este semnificativ faptul c Ellen White nume te
aceast lucrare isp ire final . La cruce sacrificiul a fost
împlinit i finalizat, dar isp irea nu a fost încheiat acolo.
Aici este deosebirea dintre Adventism i celelalte religii
cre tine. Isp irea este legat de timpul i modul în care
Dumnezeu va învinge în marea lupt , precum i de urgen a
sau amânarea venirii Domnului Hristos. Aceasta înseamn c
scopul existen ei Adventismului este acela de a dovedi c
Satana este un mincinos i c Dumnezeu roste te adev rul în
marea lupt . Este simplu i u or de în eles. Acesta este
mesajul i aceasta este esen a Adventismului.

Speran a unic de a fi pentru totdeauna în siguran
în fa a pericolului reapari iei r zvr tirii în univers se va
adeveri numai atunci când nu va mai exista niciodat
posibilitatea ca cineva s acorde aten ie acuza iilor Satanei,
deoarece acestea au fost deja dovedite false printr o
demonstra ie incontestabil . Bineîn eles, aceasta presupune
în mod inevitabil implicarea poporului lui Dumnezeu în
demonstra ie. Rolul nostru este acela de a I îng dui lui
Dumnezeu s vin în vie ile noastre pentru a realiza ceea ce
El a declarat c poate s realizeze – s cure e inimile noastre
i s ne fac întru totul ascult tori de El.

Prietenii mei, dori i cu adev rat ca p catul s ia
sfâr it pe aceast planet ? V a i s turat s auzi i despre
molestarea copiilor? V a i s turat s auzi i despre violen a
lipsit de sens a r zboaielor de agresiune? V a i s turat s
auzi i despre chinuirea animalelor care i au fost date în grij
omului? V a i s turat s auzi i despre nedreptatea din cur ile
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de judecat , unde prea adesea bog ia determin solu ia
unui caz? Nu exist decât un singur lucru care va pune cap t
acestor probleme, i anume cea de a doua venire a lui
Hristos. Revolta, demonstra iile de protest sau boicot rile nu
pot rezolva aceste abuzuri. Asemenea mijloace ar putea
u ura unele dintre suferin ele noastre, dar nu reprezint
solu ia în sine. Singura cale de a pune cap t urâciunii
p catului este aceea de a i îng dui lui Isus s revin . V rog
s observa i c eu nu spun: a a tepta ca Isus s revin .
Pentru c El este cel care ne a teapt pe noi, nu noi Îl
a tept m pe el.

Misiunea Adventismului este diferit de misiunea
oric rei alte grup ri cre tine care a existat vreodat .
Misiunea Adventismului este diferit de misiunea bisericii
cre tine timpurii, de misiunea valdenzilor, de misiunea lui
Martin Luther. Misiunea noastr este întru totul unic . Ea nu
a fost încredin at niciodat unui alt grup de oameni de pe
fa a acestui p mânt. Motivul este pur i simplu acela c noi
tr im în Ziua Isp irii, un timp în care cur irea sanctuarului
este în curs de desf urare i în aceast Zi sunt implicate
aspecte cu un caracter unic.

Când poate reveni Hristos?

Cea de a doua venire a lui Hristos nu poate avea loc
în mod întâmpl tor, deoarece este dependent de victoria
lui Dumnezeu în marea lupt . În anii 1840, Dumnezeu a adus
la existen un popor care a avut o experien minunat .
Dar, dup marea dezam gire, situa ia s a deteriorat i
poporul lui Dumnezeu nu a avut curajul s înainteze în
unitate. Ei s au fragmentat i doar câ iva au supravie uit
acelei dificile perioade. Domnul Isus dorea foarte mult s
revin cât mai curând dup 1844, dar nu a putut deoarece

www.zguduireaadventismului.ro



84 
 

poporul S u nu a fost unit i nu a înaintat al turi de El. Prin
urmare, Domnul Isus a l sat evenimentele în stare de
a teptare, a a cum se întâmpl cu lansarea misiunilor
spa iale din Florida care sunt l sate în a teptare atunci când
exist nereguli de func ionare a echipamentului.

Dup patruzeci de ani de r t cire prin pustie, Domnul
Isus s a adresat din nou poporului S u întrebându l dac
dore te s înainteze al turi de El. Dar înc o dat poporul lui
Dumnezeu a dat înapoi. În loc de a se întreba „Ce spune
Cuvântul lui Dumnezeu?”, ei au întrebat, „Ce spun
conduc torii no tri?” Am petrecut o bun parte a ultimului
secol, negând faptul c noi suntem cei care au întârziat de
fapt venirea lui Hristos cu o sut de ani. Am declarat c
poc in a înainta ilor no tri a fost sincer i c de atunci
încolo am început s predic m neprih nirea prin credin . În
realitate, negarea soliei de la 1888 este tot atât de real în
prezent ca i în 1890.

Ca rezultat al e ecului nostru din anii 1890, Hristos a
trebuit s i lase planurile în a teptare înc o dat , de data
aceasta pentru mai bine de un secol. Acum, El adreseaz
înc un apel mi c rii Adventiste de Ziua a aptea. Domnul ne
spune c este preg tit s ne ia acas dac suntem dispu i s
înaint m uni i cu El. Ce se va întâmpla de data aceasta? Vom
r spunde noi într o asemenea manier încât s aducem la
îndeplinire în cele din urm planul Lui, sau vom continua s
a ez m interesele noastre egoiste mai presus de justificarea
lui Dumnezeu în marea lupt ?

Lec ii din istoria lui Israel

Când Dumnezeu a chemat pe Israel s fie poporul
ales, planul Lui nu era acela de a i preg ti doar pe ei pentru a
fi vrednici de mântuire. Dumnezeu dorea ca poporul Israel s
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aduc m rturie înaintea tuturor na iunilor despre excelen a
caracterului i a guvern rii Sale. Scopul existen ei lui Israel a
fost s ilumineze lumea pentru ca to i s a tepte cu bucurie
venirea lui Isus pe p mânt. A reu it sau a e uat Israel în
misiunea lui? tim c ei nu au preg tit lumea pentru prima
venire a lui Hristos. V rog s observa i c venirea lui Hristos
a avut loc în ciuda e ecului lor. A i sesizat c Domnul Isus a
petrecut foarte pu in timp în c utarea neamurilor – a lumii?
Cea mai mare parte a timpului i energiei lui Isus au fost
investite în efortul de a restabili starea poporului Israel,
conducându i la poc in . Ei erau poporul prin care
Dumnezeu dorea s lumineze lumea. Prin urmare, Domnul
Isus i a petrecut cea mai mare parte a timpului în realizarea
celei mai dificile lucr ri – sf râmând zidurile apatiei i
prejudec ii, pentru a i aduce înapoi la ascultarea de
Dumnezeu.

În prezent, scopul existen ei Adventismului este
identic cu scopul existen ei lui Israel. Dumnezeu nu îi
preg te te numai pe adventi ti pentru a fi vrednici de
mântuire, dar El dore te ca noi s fim martori ai excelen ei
caracterului i guvern rii Sale în fa a lumii. Misiunea noastr
este aceea de a preg ti lumea pentru cea de a doua venire a
lui Hristos. Întrebarea onest care trebuie pus acum este:
Reu e te Adventismul s i îndeplineasc misiunea?

Probabil c putem g si un r spuns într un editorial
scris de William Johnsson, în Adventist Review din 3 iulie
1986. În urma unui sondaj de opinie menit s stabileasc
atitudinea publicului fa de Biserica Adventist s a constat
c „aproape 70% dintre cei intervieva i spun c au auzit sau
citit despre biseric . La întrebarea, ce le a pl cut mai mult cu
privire la noi, 52% nu au putut da niciun r spuns. Al i 21% au
r spuns, „Nimic deosebit”. Aceasta înseamn c , 73% din
public nu se poate gândi la nicio caracteristic deosebit
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legat de biseric . Aceast cifr este aproape egal cu
r spunsurile date întreb rii: ‚Ce aprecia i cel mai pu in la
adventi ti?’ Din nou, 51% nu au dat niciun r spuns, iar alte
20% au spus c nu exist nimic care s le displac în mod
special. E ecul bisericii de a proiecta o imagine bine
conturat m îngrijoreaz . […] Sunt tulburat de faptul c
ascundem lumina noastr sub obroc”.

Într un alt sondaj de opinie raportat în Adventist
Review din februarie 1995, doar 53% auziser despre
Biserica Adventist de Ziua a aptea. Pe lâng aceasta, a
existat o cre tere însemnat a num rului celor care ne au
confundat cu Biserica Sfin ilor lui Isus Hristos din Zilele de pe
Urm sau cu Martorii lui Iehova.

Trebuie s punem din nou întrebarea: Reu im noi în
îndeplinirea misiunii noastre de a preg ti lumea pentru cea
de a doua venire a lui Hristos? Adev rul cu care ne este
foarte incomod s ne confrunt m este c suntem în pericolul
de a e ua exact a a cum au e uat iudeii cu dou mii de ani în
urm .

Inspira ia expune planul lui Dumnezeu pentru
aceast biseric . „Hristos urm re te ca ordinea cereasc ,
sistemul ceresc de guvern mânt, armonia divin a cerului, s
fie reprezentate în biserica Sa de pe p mânt. Prin aceasta
este prosl vit El în poporul S u” (Hristos Lumina lumii,
p.680). Observa i c Dumnezeu este prosl vit doar atunci
când biserica Sa dezv luie înaintea lumii sistemul ceresc de
guvern mânt. Este acest sistem observabil în prezent în
Biserica Adventist de Ziua a aptea? Nu cumva planurile
omene ti reu esc prea adesea s prevaleze în detrimentul
voin ei explicite a lui Dumnezeu pentru aceast biseric ?

„Poporul lui Dumnezeu are o mare lucrare de f cut.
[…] Lumea trebuie s vad în biserica lui Dumnezeu,
adev rata ordine, adev rata disciplin , adev rata
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organizare” (Manuscris 30, 1900). Când ne vom îndeplini
misiunea, Isus va putea reveni în aceast lume. „Prin aceast
biseric , iubirea lui Dumnezeu va fi dezv luit într o
manifestare final i deplin înaintea lumii care trebuie s fie
luminat de slava ei” (M rturii pentru pastori, p.50).
Observa i c iubirea lui Dumnezeu va fi v zut prin
intermediul bisericii. Ea nu va fi vestit de îngeri sau de
pietre, ci de poporul lui Dumnezeu. Prin urmare, succesul
bisericii în reprezentarea caracterului lui Dumnezeu este
foarte important pentru încheierea marii lupte.

Biserica noastr nu a reu it pân în prezent s i
îndeplineasc misiunea de a preg ti lumea pentru revenirea
lui Hristos. Ce avem de f cut în aceast situa ie? Una dintre
manierele de abordare pe care mul i o adopt în zilele
noastre este aceea de a ignora problemele din Biserica
Adventist , orientându se spre extinderea lucr rii în lume.
Aceast abordare este atr g toare, deoarece Domnul Isus
ne a poruncit s ducem Evanghelia pân la marginile
p mântului i deoarece în lume exist mul i oameni care
primesc Evanghelia, în timp ce biserica pare foarte rezistent
la orice reforma iune major în interiorul ei. Pe de alt
parte, dac trecem cu vederea neascultarea din interiorul
bisericii i ne concentr m asupra câ tig rii de suflete,
beneficiem de o mai mare apreciere pentru lucr rile bune pe
care le f ptuim, chiar din partea bisericii îns i. Pe lâng
aceasta, prezentarea studiilor biblice i conducerea
oamenilor la botez ne ofer o satisfac ie personal .

Dar este aceast manier de abordare, aceea pe care
a folosit o Domnul Hristos când a venit la poporul ales care
e uase în misiune? El a petrecut trei ani i jum tate
încercând s restabileasc situa ia bisericii Sale iubite care
era în pericolul de a se auto distruge. Dar nu a lucrat
aproape deloc pentru a ajunge la neamurile aflate în lume.
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Prioritatea num rul unu a lui Isus a fost aceea de a restabili
situa ia poporului S u, pentru a i face în stare s duc solia
adev rului la neamurile aflate în lume.

Regretatul Henry Baasch, care a slujit ca pre edinte
de conferin , ne împ rt e te un principiu vital i o
avertizare important . „O lucrare muzical este alc tuit din
trei p r i: melodie, ritm i acompaniament. Toate cele trei
sunt esen iale, dar nu au importan egal . Melodia trebuie
s fie partea cea mai proeminent i s nu fie acoperit de
ritm sau de acompaniament. Evanghelizarea lumii prin
predicarea i înv area extensiv , prin publica ii i prin
investirea unor sume mari de bani în campanii, construc ii,
echipamente, c l torii i altele – oricât de vitale ar fi – prin
ele însele, nu pot împlini principala îns rcinare încredin at
bisericii r m i ei. Nu acestea constituie melodia. Ele sunt,
cel mult, acompaniamentul.

„Melodia este constituit de ceea ce face s r sune
pân de parte, firav la început, dar din ce în ce mai clar,
cântecul biruin ei asupra p catului, cântecul lui Moise i al
Mielului, în l ându se sus, tot mai sus, mai aproape i tot
mai aproape de Modelul ceresc, departe i tot mai departe
de lume, pân la punctul culminant al dezv luirii finale i
depline a harului S u manifestat în vase care sunt din lut, dar
care sunt diferite de tot ceea ce este lumesc i m rturisesc în
conformitate cu declara ia îngerului: „Aici este r bdarea
sfin ilor, care p zesc poruncile lui Dumnezeu i credin a lui
Isus”(Apocalipsa 14:12). Aceast m rturie va fi rostit pentru
prima dat cu referire la o întreag comunitate de sfin i.

„Laodicea s fie avertizat ! Cândva, David s a l sat
cople it de influen a magic a num rului (cf. 1Cronici 21:1) –
acea strategie inspirat de Satana, care duce într o manier
atât de subtil la mândria i mul umirea de sine ce înlocuiesc
în mod am gitor calitatea cu cantitatea, adev rata valoare
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cu mediocritatea i s r cia cu aspectul pompos. Dac
farmecului exercitat de num r, m rime i cantitate, i se
îng duie s ne am geasc , acesta va umple stranele
Laodiceii cu ‚copii nelegitimi’ i va înmul i num rul celor din
poporul de amestec tur care, a a cum s a întâmplat în
vechime, poate st vili mar ul înaint rii ei la un nou ‚Kadesh
barnea’. Dumnezeu nu permite s se întâmple a a ceva!

„Laodicea trebuie s i evalueze bine propria cale! S
se opreasc i s i fac inventarul, s se cerceteze i s
descopere cu precizie punctul din care a deviat de la
Modelul divin în multiplele ei activit i: p storire, educa ie,
lucrare medical , social , i altele. S i m rturiseasc în
mod deschis neîmplinirile i s cear iertare, iar apoi s i
traseze drumul spre viitor în armonie cu sfatul divin. S pun
cap t strategiei subtile a ra ionalismului, care face ca r ul s
par bine i f r delegea o necesitate, în încercarea de a
‚actualiza’ ceea ce este ve nic nou i viu – întotdeauna cap i
niciodat coad .

„Dac Laodicea nu se va supune unei auto examin ri
oneste i la o disciplin de sine lipsite de compromis, asupra
ei se va abate o încercare care va zgudui, va sf râma
rândurile ei i va spulbera întregul ei edificiu, cu toate
accesoriile ei elaborate i echipamentele ei costisitoare,
eliberând scena pentru a i îng dui Domnului Însu i s ia în
st pânire împ r ia cu o armat alc tuit prin ‚unirea’ celor
ale c ror nume i chipuri s ar putea s nu fi fost scris în
vreun registru de eviden al bisericii i nici pronun at în fa a
unui amvon” (cf. M rturii pentru pastori, p.300; M rturii,
vol. 5, p.80; Romani 9,28). (Our Firm Foundation, martie,
1989).

S ne aducem aminte c aceast avertizare puternic
nu vine din partea vreunui critic al bisericii, ci din partea unui
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conduc tor care a în eles clar ce anume constituie succesul
i e ecul Bisericii Adventiste de Ziua a aptea.

Priorit i

Misiunea principal a Bisericii Adventiste de Ziua a
aptea este justificarea lui Dumnezeu. Ea va fi îndeplinit
prin cur irea sanctuarului ceresc. Dar, înainte ca sanctuarul
ceresc s fie cur it de raportul p catelor, sanctuarul inimilor
noastre trebuie cur it de întinarea p catului, care continu
s dezonoreze numele lui Dumnezeu. La încheierea celor
ase mii de ani de lupt împotriva minciunilor lui Satana,
victoria lui Dumnezeu în marea controvers este legat întru
totul de Adventism.

Misiunea secundar a Bisericii Adventiste de Ziua a
aptea este extinderea mondial prin studii Biblice i
câ tigarea de suflete. Dac misiunea principal este
în eleas i abordat , cea de a doua se va realiza cu deplin
succes. Dar dac încerc m s invers m aceste priorit i, a a
cum am f cut o de mul i ani încoace, vom e ua mai departe.
Noi am a ezat carul înaintea boilor i, pur i simplu, s a
dovedit c nu merge. Dac dorim ca extinderea misiunii s
reu easc , trebuie s rezulte dintr o inim consacrat i
ascult toare.

Aminti i v c eforturile lui Hristos pe p mânt au
avut scopul de a restabili starea poporului S u la o ascultare
din inim . În acela i mod, dezvoltarea noastr trebuie s
decurg dintr o ascultare i o iubire total , f r alte
ra ionamente care s ne îndrept easc în împlinirea
dorin elor egoiste ale inimilor noastre. Considerentele
noastre culturale trebuie abandonate în stabilirea a ceea ce
este bine sau r u. Cele mai multe dintre problemele Bisericii
Adventiste contemporane sunt rezultatul a ez rii valorilor

www.zguduireaadventismului.ro



91 
 

culturale mai presus de „A a zice Domnul”. Vom hot rî noi, o
dat pentru totdeauna, s ascult m de Dumnezeu, sau vom
continua în încercarea de a L obliga pe Dumnezeu s urmeze
calea noastr ? Modul în care r spundem la aceast
întrebare va decide succesul sau e ecul Bisericii Adventiste
de Ziua a aptea.

Apelul lui Ezechiel

Ezechiel a tr it într o perioad de apostazie i regres
spiritual, iar Dumnezeu i a dat un mesaj special pentru
poporul Israel. „Acum, fiul omului, te am pus str jer peste
casa lui Israel. Tu trebuie s ascul i Cuvântul care iese din
gura Mea, i s i în tiin ezi din partea Mea” (Ezechiel 33,7).
„Spune le: ‘Pe via a Mea, zice Domnul Dumnezeu, c nu
doresc moartea p c tosului, ci s se întoarc de la calea lui i
s tr iasc . Întoarce i v ! Întoarce i v de la calea voastr
cea rea! Pentru ce vre i s muri i, voi, casa lui Israel?”
(Ezechiel 33,11). Acesta nu este doar un apel al lui
Dumnezeu pentru poporul S u r zvr tit din timpul lui
Ezechiel, este apelul Lui pentru poporul S u r zvr tit din
zilele noastre. Dumnezeu spune: „Întoarce i v înainte de a
fi prea târziu. De ce vre i neap rat s muri i, O, cas a
Adventismului?” Putem fi noi, adventi tii, cu adev rat
credincio i în timp ce ignor m aceast problem ? O parte
din responsabilitatea noastr ca membrii ai bisericii, este
aceea de a contribui la vindecarea bisericii noastre, ca s
poat îndeplini atât misiunea ei principal , cât i pe cea
secundar . Uneori, bisturiul chirurgului este dureros, iar
procesul de vindecare este anevoios, dar Dumnezeul nostru
plin de har este Marele Medic.

Exist chiar acum câteva capcane plasate cu aten ie
de c tre Satana pentru a încerca s submineze procesul de
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vindecare. Una dintre acestea este evanghelia
compromisului, o evanghelie care spune c , deoarece Isus a
f cut tot ceea ce era necesar pentru mântuire, tot ceea ce
trebuie s facem noi este s credem i s l s m restul în grija
Sa. Astfel, avem asigurarea absolut a mântuirii. Aceast
evanghelie p trunde în Adventism de treizeci de ani i a
devenit foarte puternic în ultimii zece ani. Este o evanghelie
care ofer o fals asigurare cu privire la mântuire, deoarece
ne promite c putem fi mântui i continuând s p c tuim. Ea
înva c putem ignora micile noastre p cate – p catele care
ne înv luie – pentru c Isus ne iube te în mod necondi ionat.
Atât timp cât continu m s credem în El ca Mântuitor
personal, vom r mâne într o rela ie mântuitoare cu El,
indiferent de p catele noastre continue. Aceast capcan
poate cauza o pierdere a adventi tilor sinceri, mai mare
decât orice alt capcan .

O alt capcan a Satanei este umanismul i
priorit ile culturale. Aceasta înseamn a decide binele i
r ul în virtutea celor mai bune ra ionamente omene ti
disponibile. Întreprindem studii i pe temeiul lor hot râm
ceea ce trebuie sau nu realizat. Apel m la cercet rile celor
mai buni teologi i la cea mai bun logic , în timp ce l s m la
o parte sfatul inspirat i învechit, considerând c este
necesar o reinterpretare cultural .

O alt capcan este cultivarea unui spirit critic. Unii
în eleg cu claritate problemele din biseric i î i petrec tot
timpul cu expunerea i eviden ierea p catelor. Satana face
ca aceste persoane s devin negativiste cu privire la tot
ceea v d.

i în cele din urm , cea mai subtil dintre capcanele
Satanei este capcana modera iei. Vrem ca totul s fie
echilibrat; vrem s evit m extremele de orice natur .
În elegem c în biseric exist anumite probleme, dar
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ascult m rapoartele privitoare la sufletele care sunt
convertite i tragem concluzia c suntem pe calea cea bun .
Având în vedere dezvoltarea i progresul nostru, credem c
lucrurile nu pot fi atât de grave precum par. Problemele
despre care se vorbe te trebuie s fie problemele altora, a a
c putem s le ignor m f r motive de îngrijorare. Chiar
dac colile i spitalele noastre întâmpin dificult i, nu
facem decât s p str m t cerea – este cea mai sigur cale.
Da, este foarte ispititor s te fere ti de foc, ca s nu fii în
pericolul de a arde.

Dar este aceast t cere în armonie cu apelul lui
Ezechiel? Suntem noi ni te str jeri credincio i dac p str m
t cerea, în timp ce vr jma ul sufletelor noastre se ca r pe
ziduri? Sau vom face tot ceea ce putem pentru a salva i
vindeca biserica noastr ? Nu putem aduce o m rturie
adventist unic , dac nu avem un mesaj adventist unic.
Evanghelia Adventismului este diferit de evanghelia
Cre tinismului contemporan. Vom l sa noi s moar
evanghelia Adventismului? Modul în care în elegem noi
marea lupt dintre Hristos i Satana este întru totul unic.
Vom l sa noi aceast în elegere s moar datorit t cerii
noastre? Modul în care în elegem noi rela ia dintre lege i
har este unic. Pân i concep ia noastr despre reforma
s n t ii este unic , deoarece noi nu tr im s n tos cu scopul
de a evita bolile sau de a tr i mai mult, ci pentru a I îng dui
lui Dumnezeu s sfin easc pe deplin sufletul. Pentru ca
Dumnezeu s aib posibilitatea de a învinge în b t lia care
se d pe terenul min ii noastre, trebuie s promov m cele
mai înalte standarde în stilul de via . Avem o în elegere
unic privitoare la profetul modern prin care Dumnezeu
vorbe te cu aceea i autoritate cu care a vorbit în trecut prin
apostolul Pavel.
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Dorim noi s fim adventi ti de ziua a aptea? Suntem
noi gata s preg tim calea justific rii finale a caracterului lui
Dumnezeu? Suntem noi doritori s tr im în edificiul în l at în
domeniul delimitat de avanposturile punctelor noastre de
credin ? Pre ul este mare, dar r splata este dincolo de tot
ceea ce am putea s ne imagin m.

„Dac alergând cu cei ce alearg pe picioare, ei te
obosesc, cum vei putea s te iei la întrecere cu ni te cai? i
dac nu te crezi la ad post decât într o ar lini tit , ce vei
face pe malurile îngâmfate ale Iordanului? (Ieremia 12,5).
Ast zi ne afl m într o ar a p cii i alerg m cu cei ce alearg
pe picioare. Înaintea noastr sunt caii i malurile Iordanului.
Acesta este timpul nostru de preg tire, timpul de a ne înt ri
caracterele. Dac biserica militant va ajunge vreodat
biserica triumf toare, atunci trebuie s lu m în serios
numele de adventist de ziua a aptea. Trebuie s tim cine
suntem i de ce exist m. Trebuie s îndeplinim misiunea
noastr principal i pe cea secundar , pentru ca eforturile
noastre s poat fi binecuvântate de Dumnezeu. S ne
rug m ca materialul dur al inimii noastre s fie înmuiat,
pentru ca înviorarea ploii timpurii s ne poat conduce la
puternica ploaie târzie. Mai presus de toate, s ne rug m ca
aceast genera ie de adventi ti de ziua a aptea s fie ultima
genera ie de pe acest p mânt blestemat de p cat.
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NATURA P CATULUI

Sunt to i oamenii condamna i la na tere?

Pe parcursul ultimilor cincisprezece ani de
discordan i chiar de conflict asupra subiectului
neprih nirii prin credin , am ajuns la convingerea c
majoritatea concep iilor gre ite cu privire la Evanghelie,
izvor sc dintr o gre it în elegere a p catului. Ca s fiu mai
precis, problema crucial ridicat în aceste dezbateri este:
De ce sunt oamenii condamna i ca fiind ni te p c to i în
ochii lui Dumnezeu? Suntem noi condamna i, pentru c ne
na tem într o lume p c toas i avem o natur c zut , sau
pentru c am ales s exercit m propria noastr natur
c zut , r zvr tindu ne împotriva voin ei lui Dumnezeu?
Pornind de la r spunsul la întrebarea aceasta, Evanghelia
este prezentat în dou versiuni total diferite. Semnifica iile
date experien ei îndrept irii i na terii din nou difer tot în
func ie de r spunsul acesta. De asemenea, exist p reri
diferite, atât cu privire la rela ia noastr cu Dumnezeu în
momentele în care comitem p cate, cât i cu privire la
posibilitatea de a birui aceste p cate.

Eu nu cred c , din cauza faptului c ne na tem într o
lume p c toas i avem o natur c zut , suntem ni te
p c to i condamna i i pierdu i. Totu i, aceasta este
concep ia standard despre p cat, la care ortodoxismul
protestant ader pretutindeni în lumea cre tin . În articolul
prezent, dorim s examin m câteva dovezi inspirate, folosite
pentru a sus ine concep ia c noi ne na tem în aceast lume
ca ni te p c to i pierdu i. Unele dintre aceste dovezi par
foarte conving toare, dar eu cred c inspira ia ne ofer o
perspectiv mai vast , ignorat adesea.
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Primul Adam

Probabil c textul cel mai frecvent folosit pentru a
dovedi c oamenii se nasc fiind p c to i este Psalmul 51:5.
„Iat c sunt n scut în nelegiuire, i în p cat m a z mislit
mama mea”. Observa i c David nu declar c a fost n scut
fiind p c tos. Unele versiuni ale Bibliei spun astfel, dar
constituie mai degrab o interpretare decât o traducere
corect . Unde altundeva putea fi n scut David, decât în
mijlocul nelegiuirii i al p catului? Mama i tat l s u erau
ni te oameni p c to i, iar el s a n scut prin durere din cauza
p catului lui Adam i al Evei. David s a n scut într o lume
p c toas , din p rin i p c to i. Dac s ar întâmpla ca un
copil s se nasc într o familie de ho i, în care ho ia este
practicat i promovat de c tre p rin i, am spune c s a
n scut în ho ie. Ar însemna aceasta c el însu i este un ho ?
În mod asem n tor, a fi n scut în p cat, nu înseamn în mod
automat c cineva este un p c tos condamnat i pierdut.
Dac circumstan ele în care se na te cineva sunt extrem de
nedorite, nu înseamn c acel om va fi în cele din urm , în
mod aproape inevitabil, un p c tos.

Un alt text se afl în Efeseni 2:3, care spune c noi
„eram din fire copii ai mâniei”. Acest verset declar în mod
clar c natura noastr c zut , nu merit nimic altceva decât
mânia lui Dumnezeu. Natura noastr c zut nu este
neprih nit , iar singurul verdict corect cu privire la ea este
nimicirea. În mod categoric, mo tenirea pe care am primit o
de la Adam, nu este bun .

Apoi este pasajul din Romani 5:12 19, care a az în
contrast primul i cel de al doilea Adam. Cu greu ar putea fi
exprimat aceast idee mai bine decât în versetul al 18 lea.
„Astfel dar, […] printr o singur gre eal , a venit o osând ,
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care a lovit pe to i oamenii […] Acest text afirm în mod
indiscutabil c to i oamenii sunt osândi i datorit p catului
lui Adam. Sunt convins c în elesul textului este cel literal.
Apostolul Pavel se exprim prea clar pentru a fi gre it
în eles.

În Spiritul Profe iei exist mai multe declara ii care
prezint aproximativ aceea i idee. „Adam a p c tuit, iar
copiii lui Adam împ rt esc, atât vinov ia lui, cât i
consecin ele acesteia” (Credin a i faptele, p. 88).
„Mo tenirea copiilor este p catul. P catul i a desp r it de
Dumnezeu […]. Deoarece sunt înrudi i cu primul Adam, to i
oamenii primesc de la el vinov ia i sentin a de condamnare
la moarte” (Manuscript Releases, vol.9, p.236). „Fiin ele
omene ti c zute […] au mo tenit vinov ia i se afl sub
condamnarea mor ii ve nice” (Ibid., vol.12, p.61). „Ace ti
copii dragi au primit de la Adam o mo tenire a neascult rii, a
vinov iei i a mor ii” (Ibid., vol.13, p.14).

Declara iile citate sunt foarte clare. Cei care se nasc
în aceast lume p c toas , primesc de la Adam vinov ia,
p catul, desp r irea de Dumnezeu i moartea ve nic . Mul i
au ajuns la concluzia c exist dovezi evidente care sus in c
înc de la na tere suntem condamna i i p c to i, prin
mo tenirea primit de la Adam. Eu sunt de acord c sensul
acestor declara ii este cel literal, i anume, c întreaga lume
i fiecare om care se na te în ea, nu merit , de drept, nimic
altceva decât condamnarea.

Dar aici se încheie aceast întreag veche poveste?
Sau este doar o jum tate a imaginii de ansamblu? Oare nu
cumva trebuie s studiem pu in mai mult, înainte de a trage
concluzii cu privire la subiectul acesta?
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Cel de al doilea Adam

În Noul Testament exist câteva texte deosebit de
pre ioase, care vorbesc despre lucrarea Domnului Hristos
pentru întregul neam omenesc. În mod obi nuit, ele trateaz
modul în care cel p c tos beneficiaz de isp ire, dar uneori
perspectiva este extins , incluzând întreaga omenire. Unul
dintre aceste texte este 2 Corinteni 5:14. „C ci dragostea lui
Hristos ne strânge; fiindc socotim c , dac Unul singur a
murit pentru to i, to i deci au murit”. Moartea Domnului
Hristos a afectat într o manier foarte semnificativ toate
fiin ele omene ti. Aceasta îi include pe Adam i pe Eva, i îi
include chiar i pe Cain i Hitler. Datorit mor ii isp itoare a
lui Hristos, într un fel, to i au murit.

Un alt text se afl în 1 Timotei 4:10, care spune c
Dumnezeu „este Mântuitorul tuturor oamenilor, i mai ales
al celor credincio i”. Lucrarea lui Dumnezeu pentru omenire
atinge obiective mai profunde decât mântuirea celor care
cred în Domnul Hristos. 1 Ioan 2:2 dezvolt aceast idee. „El
este jertfa de isp ire pentru p catele noastre; i nu numai
pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi”. Lucrarea
r scump r toare a Domnului Hristos include, nu numai
p catele celor care s au poc it i au crezut în El, ci i toate
p catele care au fost comise vreodat .

Unul dintre cele mai clare texte este 2 Corinteni 5:19.
„Dumnezeu era în Hristos, împ când lumea cu Sine,
ne inându le în socoteal p catele lor”. Lucrarea de isp ire
a fost o lucrare de împ care – o înl turare a barierelor aflate
în calea p rt iei i a iubirii. Moartea Domnului Hristos i a
împ cat pe to i oamenii cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, din
partea lui Dumnezeu nu a existat nicio re inere pentru
restaurarea unit ii i a armoniei edenice. Cu toate acestea,
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singura barier avea s fie din partea omului, dac refuza s
accepte ceea ce Domnul Hristos a f cut pentru el.

Acum, vom reveni la textul care ne vorbe te, în
maniera cea mai clar , despre paguba produs neamului
omenesc de c tre Adam – Romani 5:18. De data aceasta,
trebuie s citim întregul verset. „C ci, dup cum prin
neascultarea unui singur om, cei mul i au fost f cu i
p c to i, tot a a, prin ascultarea unui singur om, cei mul i
vor fi f cu i neprih ni i”. Câ i oameni au fost condamna i în
mod automat din cauza p catului lui Adam? To i oamenii. Ce
putem spune despre cei care nici m car nu au auzit vreodat
de Adam i care n au auzit niciodat de raportul biblic al
crea iei i al c derii? Se nasc ei totu i sub condamnare? În
conformitate cu legea, to i oamenii – întregul neam
omenesc – au fost nimici i prin p catul lui Adam. Indiferent
de cunoa terea sau alegerea ei, fiecare fiin uman a fost
blestemat prin r zvr tirea lui Adam.

Dar, aceasta este toat povestea? Într un singur
verset, ne este înf i at întregul tablou. Neamul omenesc nu
a fost afectat doar de p catul lui Adam, ci i de via a i
moartea Domnului Hristos. Aceia i „to i oamenii”, care au
fost blestema i prin p catul lui Adam, au fost elibera i de
condamnare, prin neprih nirea Domnului Hristos. Ca s
exprim m în mod simplu aceast idee, ceea ce a f cut Adam
neamului omenesc, a desf cut Domnul Hristos, pentru
acela i neam omenesc. Dar, ce putem spune despre aceia
care nu au auzit niciodat despre Domnul Hristos sau despre
raportul biblic al isp irii? Primesc ei totu i acest dar f r
plat ? Din punct de vedere legal, to i oamenii – întregul
neam omenesc – au fost împ ca i cu Dumnezeu, prin via a i
moartea Domnului Hristos. Indiferent de cunoa tere sau
alegere, fiecare fiin uman a fost împ cat prin isp irea
Domnului Hristos.
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Unii sunt încurca i de „îndrept irea” care le este
acordat tuturor oamenilor. Unul dintre sensurile cuvântului
îndrept ire este „achitare”, însemnând eliberarea de
acuza iile aduse cuiva. Acesta este sensul termenului
„îndrept ire” în Romani 3:4, unde Dumnezeu este
îndrept it atunci când este supus judec ii. Evident,
Dumnezeu nu are nevoie de iertare, dar are nevoie de
achitare – eliberarea de acuza iile false pe care le a adus
Satana asupra Lui. În Romani 5, întreaga omenire este
achitat de acuza ia corect de r zvr tire, care a fost adus
la adresa tuturor oamenilor. Cu alte cuvinte, neamul
omenesc – i to i cei ce apar in acestui neam – nu se mai afl
sub condamnare.

Cu privire la aceast idee, exist câteva declara ii
semnificative ale Spiritului Profe iei. „El a redat întregului
neam omenesc favoarea lui Dumnezeu” (1SM 343). „Neamul
c zut a fost ridicat din pr pastia ruinei în care îl împinsese
p catul, i adus din nou în leg tur cu Dumnezeul cel infinit”
(St 745). „De i p mântul era înstr inat de cer i împiedicat s
aib leg tur cu el, Domnul Isus l a unit din nou cu universul
slavei” (ST 24 noiembrie, 24, 1887). „Domnul Hristos i a
întins mâna divin , îmbr i ând neamul omenesc” (RH 11
iunie, 1889).

Asemenea textelor biblice, toate aceste declara ii din
Spiritul Profe iei se refer la situa ia neamului omenesc în
ansamblu. Prin p catul lui Adam, întregul neam omenesc a
fost izolat de cer i desp r it de Dumnezeu, dar Domnul Isus
a redat favoarea divin aceluia i neam omenesc. To i
oamenii au fost readu i în rela ie cu Dumnezeu. În mod clar,
noi nu ne na tem desp r i i de Dumnezeu, a a cum afirm
cei care cred c suntem n scu i condamna i i pierdu i.
Datorit p catului lui Adam, noi suferim multe dintre
blestemele p catului, unul dintre acestea este natura c zut ,
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dar natura c zut , în sine, nu înseamn desp r irea,
condamnarea sau pierzarea. De i aceste declara ii inspirate,
nu spun c noi ne na tem într o stare neprih nit sau sfânt ,
nici nu spun c începem via a într o rela ie special cu
Dumnezeu. Dar, cel pu in, înseamn c , la na tere, nu
suntem condamna i din cauza p catului lui Adam sau din
cauza mo tenirii noastre p c toase. Condamnarea colectiv
din cauza lui Adam este anulat printr o achitare colectiv
datorat Domnului Hristos.

Cu privire la modul i timpul în care a intrat aceast
achitare în istoria neamului omenesc, avem informa ii chiar
mai specifice. În Geneza 2:17, Dumnezeu i a spus lui Adam i
Evei c , dac vor mânca din pomul oprit, vor muri în ziua
aceea. „De ce nu a fost aplicat pedeapsa cu moartea în
acest caz? Deoarece exista deja o r scump rare. Unicul Fiu
al lui Dumnezeu S a oferit de bun voie s ia asupra Sa
p catul omului i s fac isp ire pentru neamul c zut” (1BC
1082). De ce nu a murit Adam i fiecare membru al neamului
omenesc, imediat? Deoarece chiar în acea zi, a intrat în
func iune planul de mântuire.

„Chiar în clipa în care omul a acceptat ispitele lui
Satana i a f cut tocmai lucrurile pe care Dumnezeu îi
spusese s nu le fac , Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a
stat între vii i mor i, spunând: „Pedeapsa s cad asupra
Mea. Eu voi lua locul omului, pentru ca omul s aib înc o
ans ” (1BC 1085). Domnul Hristos deja intrase în scen , în
momentul în care Adam a p c tuit, înainte de a cunoa te
ceva cu privire la viitorul teribil al omenirii, ca rezultat al
deciziei sale i, cel mai important, înainte de a se poc i
pentru p catul comis. El a stat între vii (universul ceresc) i
mor i (neamul omenesc) i a luat asupra Lui pedeapsa
mor ii. Totu i, acest act nu a însemnat mântuirea personal
a lui Adam i Eva – mântuirea lor urma s aib loc dup
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poc in i dup aducerea unei jertfe personale pentru
p cat. Domnul Hristos trata condamnarea legal , care
tocmai se ab tuse asupra neamului omenesc. În
conformitate cu cele spuse în Romani 6:18, Isus a eliberat
omenirea de condamnarea adus asupra ei prin p catul lui
Adam. Nicio fiin uman nu trebuia s suporte vreodat
condamnarea adus asupra ei de c tre Adam, deoarece
atunci când Domnul Hristos a pl tit pedeapsa pentru p cat,
aceasta a fost pl tit pentru totdeauna. Cu toate acestea,
nenum ra i cre tini cred c noi ne na tem sub condamnare,
din cauza p catului lui Adam, negând astfel eficien a
sângelui isp itor al Domnului Hristos în tratarea
corespunz toare a problemei p catului lui Adam. Când
Domnul Hristos a p it în acea zi, în gr dina Eden, i a oferit
lui Adam i întregului neam omenesc, o a doua ans de a
decide, pentru sau împotriva lui Dumnezeu. Adam i neamul
omenesc a primit o via temporar , pentru a lua o decizie
cu privire la via a ve nic .

„Îndat ce a existat p catul, a existat i un Mântuitor
[…] Îndat ce Adam a p c tuit, Fiul lui Dumnezeu S a
prezentat pe Sine ca garan ie pentru neamul omenesc, cu
tot atât de mult eficien în anularea blestemului pronun at
asupra vinov iei, ca i atunci când a murit pe crucea de pe
Calvar” (1BC 1064). Înc o dat , în elegem c , înainte de
poc in , a existat un Mântuitor, ceea ce înseamn c noi nu
avem nicio contribu ie în privin a mântuirii i a vie ii ve nice.
Domnul Isus a f cut un pas înainte în locul neamului
omenesc. Îndat ce a existat p catul (condamnarea tuturor
oamenilor), a existat un Mântuitor (dreptul la via pentru
to i oamenii). Aceasta înseamn c fiecare copil are deja la
na tere un Mântuitor care a rezolvat problema vinov iei i a
condamn rii lui Adam, astfel încât s nu vin pe lume
purtând acea condamnare. Adam nu a fost l sat, nici m car
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o secund , s sufere singur condamnarea i pedeapsa pentru
p cat. În momentul p catului lui Adam, Domnul Hristos era
deja preg tit s salveze neamul omenesc de la nimicire.

Probabil c ar fi bine s subliniem aici, c nu discut m
despre îndrept irea prin credin , despre credin a în
Domnul Isus, despre poc in sau despre na terea din nou.
Dac Adam dorea s aib vreo ans pentru via a ve nic ,
trebuia s parcurg to i ace ti pa i, pe care trebuie s i
parcurg , în mod asem n tor, orice copil, dup ce ajunge la
vârsta la care este responsabil. Ace tia sunt pa ii necesari
mântuirii noastre. Ceea ce descoperim în declara iile
inspirate pe care le am citit este modul în care Dumnezeu a
rezolvat problema unei omenirii aflate sub condamnare i
sub amenin area direct a nimicirii totale.

Acum putem privi întregul tablou. Suport oamenii
vinov ia, condamnarea i sentin a cu moartea din cauza lui
Adam? Este aceasta mo tenirea de drept a tuturor copiilor?
Desigur. Toate declara iile citate care îl men ioneaz pe
„primul Adam” sunt adev rate. Adam nu ne poate oferi
altceva decât condamnare i moarte. El nu are de oferit
speran i via . Întrebarea care str bate veacurile este: Au
fost elibera i cu adev rat oamenii de acea condamnare „în
Domnul Isus Hristos”? Cea mai mare parte a teologiei
cre tine, inclusiv teologia evanghelic actual , r spunde
negativ la întrebarea aceasta. În ciuda a ceea ce a f cut
Domnul Hristos pe cruce; în ciuda a ceea ce a f cut El în
gr dina Eden pentru Adam i Eva, majoritatea cre tinilor
cred c se nasc purtând condamnarea lui Adam – c noi
suntem ni te p c to i pierdu i înc de la na tere. Un întreg
sistem doctrinar se întemeiaz pe aceast fals credin ,
care ar trebui s ne fac s ne îndoim, pe bun dreptate, de
înv turile unei asemenea evanghelii, atunci când se refer
la îndrept ire, la sfin ire i la siguran a mântuirii personale.
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Dar, dac este adev rat c to i sunt condamna i prin
Adam, cu mult mai adev rat i mai important este faptul c
to i suntem elibera i, prin Domnul Hristos. Dac prima parte
este adev rat , atunci adev rul glorios aflat în partea a doua
este tot atât de adev rat. A a cum Adam a adus
condamnarea asupra tuturor oamenilor, Domnul Isus a adus
eliberarea pentru to i oamenii, ambele în afara implic rii sau
a alegerii personale i ambele în acela i moment, în timp.
Tuturor fiin elor omene ti le a fost dat o a doua ans ,
pentru a lua o decizie personal cu privire la mântuirea
personal .

Unii ar prefera s sugereze c trebuie s împ r im
Romani 5:18 în dou etape cronologice diferite. În prima
etap suntem condamna i prin Adam, iar mai târziu, în cea
de a doua etap , suntem elibera i de acea condamnare.
Aceasta seam n pu in cu întrebarea dac fa eta unei
monede apare înainte de cealalt fa et . Dac am putea t ia
moneda în dou i am separa în timp cele dou fa ete,
aceasta ar fi posibil. Dar realitatea este c , atunci când
separ m o fa et a monedei, de cealalt , moneda înceteaz
s mai existe. Singura modalitate de a p stra valoarea
monedei este aceea de a uni din nou cele dou fa ete, atât
în timp, cât i în spa iu. Singura cale ca planul de
r scump rare s poat avea vreo valoare este ca prima
fa et – p catul lui Adam – s fie conectat inseparabil cu
cea de a doua fa et – isp irea lui Hristos. Este imposibil s
vorbim despre un timp în istoria p catului de pe aceast
planet , când isp irea nu a anihilat condamnarea p catului.
Teologia care separ condamnarea colectiv de achitarea
colectiv , în dou unit i izolate, analizând mai întâi prima
parte i apoi pe cea de a doua, este o teologie fals . Intrarea
Domnului Hristos în gr dina Eden a schimbat pentru
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totdeauna, pentru to i oamenii, vinov ia i condamnarea pe
care Adam le a transmis neamului omenesc.

Unii cred c declara iile inspirate, care men ioneaz
„primul Adam”, sunt suficiente pentru a dovedi c to i
oamenii sunt n scu i sub condamnare din cauza p catului lui
Adam. Dar, a a cum am ar tat mai înainte, acele declara ii
nu sunt suficiente. Dac , într adev r ne na tem în lumea
aceasta ca ni te p c to i pierdu i, atunci avem nevoie de o
declara ie inspirat , care s ne spun în mod clar c , noi
suntem condamna i din cauza p catului lui Adam. F r o
asemenea declara ie, nu exist nicio temelie pentru ideea c
ne na tem ca ni te p c to i pierdu i. Nu este suficient s
dovedim c am primit de la Adam o vinov ie sau c
mo tenirea noastr este desp r irea de Dumnezeu. Toate
aceste declara ii ne pot vorbi despre ceea ce am primit de
drept, de la primul cap al neamului omenesc. Dar trebuie s
ni se vorbeasc i despre ceea ce este cu mult mai
important, i anume, ceea ce am primit de la cel de al doilea
i adev ratul Cap al neamului omenesc, despre modul în
care El a schimbat pentru totdeauna ceea ce ne a oferit
primul Adam.

Concluzie

Realitatea practic a acestei dezbateri este c , de i
ne na tem într o lume c zut i avem o natur c zut , nu ne
na tem ca p c to i pierdu i. Noi devenim ni te p c to i
pierdu i abia mai târziu, printr o alegere deliberat de a
p c tui, atunci când cunoa tem deosebirea dintre bine i
r u. E. J. Waggoner a rezumat foarte bine aceast idee în
cuvintele urm toare: „Oamenii nu se nasc în lume, aflându
se în mod direct sub condamnarea legii, deoarece în primii
ani ai copil riei, nu au nicio cunoa tere a binelui i a r ului i
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sunt incapabili de a înf ptui, i una i cealalt , dar ei se nasc
cu tendin e p c toase, mo tenind p catele str mo ilor lor”
(ST 21 ianuarie, 1889).

O alt modalitate de a ne exprima este aceea de a
spune c , la na tere, mo tenim anumite tr s turi de
caracter, care nu sunt întru totul pozitive. Apoi, înc din
prima copil rie, caracterul se dezvolt prin rela ia cu p rin ii
i cu ceilal i copii. Pe parcursul acestei perioade se formeaz
unele obiceiuri care, într o anumit m sur , pot fi
p c toase, dar nu exist vinov ie i condamnare în sens
personal. Dar, mai târziu, caracterul poate fi ales în mod
deliberat. Acesta este momentul în care omul începe s fie
responsabil i vinovat pentru alegerile sale gre ite. De aici
intr în scen p catul. „Gândurile i sim mintele formeaz
caracterul moral” (ST 310). Caracterul este cel care decide
condamnarea sau mântuirea noastr , nu natura mo tenit .
Dac vom fi mântui i, vom lua caracterul cu noi, în cer, exact
a a cum s a format pe p mânt, dar natura noastr va fi total
recreat . În predicarea Evangheliei, aten ia trebuie s se
concentreze întotdeauna asupra form rii caracterului, care
este rezultatul a nenum rate alegeri personale. P catul i
mântuirea vor fi întotdeauna dependente de caracterul pe
care îl form m, dar niciodat de natura pe care o mo tenim.
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P catul originar, iertare i ascultare

Înc de când am început dialogurile noastre cu
evanghelicii, în deceniul 1950, a existat o problem care a
ie it la iveal în mod regulat – Ce este p catul? În trecut,
r spunsul fusese de obicei clar. P catul este c lcarea Legii.
Dar acum nu mai este. Se pare c ne am îndr gostit de
doctrina p catului originar. Aceast doctrin înseamn pur i
simplu c suntem condamna i din cauza st rii noastre
mo tenite prin na tere, fie pentru c avem o natur c zut ,
fie pentru c suntem n scu i în familia lui Adam cel c zut.

P catul originar

Directorului Institutului de Cercet ri Biblice (BRI) i s
au pus trei întreb ri: „Oare p catul ne a degradat
totalmente? Ce putem spune despre libertatea voin ei? Oare
nu suntem capabili s alegem între bine i r u?” El i a
început r spunsul cu aceste cuvinte: „Nu pot s r spund la
cele trei întreb ri în acest articol scurt”. În trecut, am fost în
stare s r spundem la aceste trei întreb ri într un articol
scurt, dar se pare c nu mai suntem.

În cele ce urmeaz se afl câteva dintre comentariile
lui: „P catul este o condi ie uman . […] În inima omului se
afl o vr jm ie natural împotriva lui Dumnezeu, care ne
face incapabili s c ut m i s facem binele, sau s ne
supunem voin ei Sale. Noi suntem st pâni i de dorin ele
egoiste p c toase ale naturii noastre c zute. […] Oamenii
tr iesc sub domnia p catului. […] Noi suntem înrobi i de
p cat”. Totu i, imediat, este dat înc un r spuns: „Prin
lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu a creat în inima oamenilor
dorin a i dispozi ia de a alege binele. Acest har divin
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obi nuit […] impresioneaz fiecare persoan i readuce la
via libertatea voin ei, f cându i pe oameni în stare s L
aleag pe Hristos, sau s continue în sclavia lor fa de
p cat”.

Întrebarea este: Cum putem s fim înrobi i de p cat
i, în acela i timp, liberi s L alegem pe Hristos? Ceea ce este
simplu a devenit foarte complicat. Autorul descrie realmente
harul preventiv sau anticipat, ceea ce înseamn c harul este
rev rsat asupra tuturor f pturilor omene ti, a a încât s
poat alege s fie liberi de p cat. Aceasta este vr jm ia fa
de p cat pe care Dumnezeu o pune în fiecare om n scut pe
aceast planet (Geneza 3,15). Acest har neag orice robie
teoretic fa de p cat, pe care, altfel, Adam ar fi transmis o
urma ilor s i ca mo tenire (Adventist World, mai 2011).

Prin anul 1900, în Indiana a ap rut un grup pe care
noi l am denumit mi carea „trup sfânt” (eng. „holy flesh”).
În acel timp, A.F. Ballenger a sus inut c oamenii trebuiau s
fie în totalitate f r p cat, chiar pân la nivelul naturii lor,
pentru a primi rev rsarea deplin a Duhului Sfânt. Aceasta a
fost prima dat când p catul i lipsa p catului au fost legate
de natur , i nu de caracter. Aspectul cu adev rat unic în
mi carea trup sfânt nu a fost în primul rând stilul de
închinare, ci mai degrab în elegerea adep ilor ei cu privire
la natura omului, natura lui Hristos, natura p catului i
natura mântuirii noastre.

Mi carea aceasta a crezut c oamenii sunt p c to i,
indiferent dac au s vâr it sau nu p cate. Ei sunt p c to i
pur i simplu, deoarece de in o natur uman p c toas . A a
cum au în eles ei, faptul de a avea o natur uman
p c toas îl face pe om s fie p c tos i, prin urmare, când a
venit pe p mântul acesta, Hristos nu a putut s
împ rt easc natura noastr p c toas . El a fost scutit de
mo tenirea noastr , având natura f r p cat a lui Adam
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înainte de c dere. Aceast natur special a f cut posibil ca
Isus s tr iasc într o lume p c toas , neavând nicio
înclina ie interioar spre p cat. Recunoa te i exact acelea i
concep ii în curentul principal al înv turii adventiste din
zilele noastre?

Pentru sus in torii trupului sfânt, singura solu ie
logic pentru situa ia dificil a omului era o înlocuire
complet a naturii noastre c zute. Singura modalitate pentru
a fi declara i f r p cat i pentru a r mâne f r p cat ar fi
aceea de a schimba natura noastr c zut cu natura
nec zut a lui Hristos, nemaiavând nicio înclina ie interioar
spre p cat. Ei sus ineau c , din clipa în care are loc acea
schimbare, nu vor mai fi ispiti i din interior s p c tuiasc .
Cu alte cuvinte, nu putem s tr im o via f r p cat într o
natur c zut (iar aceasta este exact una dintre acuza iile lui
Satana împotriva lui Dumnezeu i a Legii Sale).

În 1899, S.N. Haskell i so ia lui, Hetty, au cerut sfatul
lui Ellen White. „Când am declarat c noi credeam c Hristos
S a n scut cu o natur c zut , ei au f cut s par c noi
credeam c Hristos a p c tuit. […] Ei cred c Hristos a luat
natura lui Adam înainte de c dere; adic El a luat natura pe
care omul a avut o în gr dina Eden i, astfel, natura Sa
uman a fost sfânt , […] iar acum, ei spun, c a sosit timpul
special ca noi s devenim sfin i în acel sens, iar apoi vom
avea „credin a str mut rii” i nu vom muri niciodat ”
(Herbert Douglass,Mesagerul Domnului, p.199).

Sfâr itul mi c rii trup sfânt a avut loc în 17 aprilie,
1901. În acea diminea , Ellen White s a trezit i a scris o
m rturie cu privire la ceea ce Domnul îi ar tase despre
mi carea trup sfânt. A doua zi, pre edintele Conferin ei
Indiana a cerut permisiunea s se ridice în fa a întregii
adun ri a Conferin ei Generale. El a spus: „Dumnezeu a
vorbit. El spune c a fost gre it, iar eu r spund: Dumnezeu
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are dreptate, iar eu sunt gre it” (General Conference
Bulletin, 23 aprilie, 1901, p.422). Pân la sfâr itul conferin ei,
întreaga conducere administrativ a Conferin ei Indiana,
împreun cu Comitetul Executiv al Conferin ei, i a semnat
demisia. i astfel s a încheiat mi carea trup sfânt.

Numai recent, p catul i lipsa p catului au fost legate
din nou de natura omului, mai degrab decât de caracter i,
neavând nicio voce profetic pentru a mustra, aceast
concep ie a devenit dominant în mijlocul nostru, chiar în
cercurile adventiste conservatoare.

Doctrina p catului originar a intrat în biserica
cre tin destul de timpuriu. Augustin de Hippo (354 430
d.Hr.) este considerat de obicei ca fiind arhitectul doctrinei
p catului originar, care spune c fiecare f ptur omeneasc
este un p c tos condamnat la na tere. Înainte de Augustin,
cre tinii au crezut în general c , de i degradarea fizic a fost
mo tenit de to i urma ii lui Adam, vinov ia era dobândit
numai prin alegerea individual de a p c tui. O astfel de
concep ie a condus curând la ideea c dac , nou n scu ii
mureau înainte de botez, f r ansa ca p catul originar s fie
cur it din sufletul lor, ace tia urmau s mearg în iad.

În ciuda respingerii multor înv turi catolice,
reformatorii protestan i magistrali, îndeosebi John Calvin, au
aderat cu putere la concep ia lui Augustin cu privire la
natura omului. Atât pentru Calvin, cât i pentru Augustin,
doctrina p catului involuntar f cea necesar o doctrin a
mântuirii involuntare. Ca urmare, s a n scut teoria
predestina iei. Anumi i oameni urmau a fi predestina i s fie
mântui i, în timp ce al ii sunt predestina i s fie condamna i.
O astfel de concep ie, înl tur mântuirea pe deplin din
experien a practic a omului, deoarece acea experien este
inevitabil , chiar i pentru cre tinul convertit, murd rit de
p catul originar. Ca urmare, mântuirea b rba ilor i femeilor
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nu este o eliberare de p cat îndeplinit în aceast via
prezent , ci doar o f g duin a unei astfel de eliber ri în
via a viitoare.

Unii adventi ti din vremurile moderne au respins
predestina ia i forma concep iei lui Augustin cu privire la
p catul originar, dar au acceptat forma concep iei
evanghelice populare cu privire la p catul originar, care duce
la aceea i concluzie final , ca i forma concep iei lui Augustin
– noi suntem condamna i la na tere din cauza mo tenirii
noastre.

Nu to i protestan ii au acceptat teologia lui Augustin
i a reformatorilor magistrali. Cei din tradi ia arminian /
anabaptist au adoptat o concep ie foarte diferit despre
p cat i vinov ie. Aceste grup ri au respins p catul originar,
au insistat asupra botezului adul ilor i, din mijlocul lor, a
ap rut mi carea lui Wesley în Anglia, cu accentul ei asupra
biruin ei asupra p catului în via a prezent .

În cele ce urmeaz , ne vom îndrepta aten ia asupra
rezultatelor teologiei p catului originar versus teologia
c lc rii Legii.

Iertarea

Oswald Chambers a scris: „Dac sunt iertat f r a fi
schimbat, iertarea nu numai c este d un toare pentru
mine, ci este i un semn al unei totale sl biciuni a lui
Dumnezeu. Dac nu este posibil ca iertarea lui Dumnezeu s
stabileasc o ordine a sfin eniei i corectitudinii, iertarea
este ceva r ut cios i resping tor” (Baffled to Figtht Better,
p.58).

Poate iertarea s fie cu adev rat d un toare i
resping toare? Da, dac devine un înlocuitor al poc in ei i
m rturisirii. Da, dac devine un înlocuitor al vie uirii sfinte.
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Da, dac devine singura cerin pentru mântuire. Da, dac
devine partea dominant a neprih nirii prin credin . Iar
iertarea a ajuns s fie toate aceste lucruri în teologia
evanghelic popular .

Un articol recent din revista Review a ridicat o
întrebare care a fost pus adesea în vremurile recente. „Ce
s ar întâmpla, dac , de exemplu, am un gând r u în minte
sau s vâr esc o fapt rea i, cu o frac iune de secund
înainte de a duce acel gând r u în robie fa de Hristos, sau
înainte de a mi schimba comportamentul, un pian îmi cade
în cap? Sau sunt lovit de o ma in , sau suf r un atac de
cord?” Desigur, recunoa tem c acesta este un scenariu
ipotetic clasic pentru a sus ine iertarea înainte de poc in .

Articolul a continuat: „Israelul din vechime avea
jertfele zilnice (diminea a i seara). […] Acest fapt ne
conduce la concluzia c nu exist niciun timp în care s nu fie
nicio jertf ”. Cu alte cuvinte, iertarea este acordat
continuu, chiar i f r poc in . „Toate acele jertfe erau
aduse pentru cei care aveau nevoie de isp ire, pân când
puteau s se poc iasc i s aduc o jertf în mod personal”.
Apoi, este dat exemplul lui Hristos care S a rugat pentru cei
ce Îl chinuiau, cerând s fie ierta i, deoarece nu tiau ce fac.
Totu i, în articol nu este nicio men iune cu privire la faptul c
majoritatea celor pentru care S a rugat El nu vor fi ierta i
niciodat (Adventist Review, 27 ianuarie, 2011).

Acest articol a fost o încercare implicit i for at de
a dovedi c putem fi ierta i înainte de a ne poc i. Totu i, noi
avem un cuvânt clar din partea lui Dumnezeu cu privire la
felul în care trateaz El problema unui scenariu ipotetic al
p catului urmat de moarte.

„Satana a c utat s v fac s suferi i i s v
distrug , chiar pân acolo încât s v ia via a, dar
Mântuitorul vostru v a ocrotit din nou i din nou, ca nu
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cumva s fi i nimici i, atunci când inima voastr era plin de
o furie satanic ” (M rturii, vol.5, p.338). „Îngerii nu îl las
niciodat pe cel ispitit s fie o prad pentru vr jma ul care ar
nimici sufletele oamenilor, dac i s ar îng dui. Atâta vreme
cât exist speran , atâta vreme cât ei se împotrivesc
Duhului Sfânt spre ruina lor ve nic , oamenii sunt ocroti i de
f pturile cere ti inteligente” (Our High Calling, p.23). „Dac
ei cedeaz vr jma ului, i nu fac niciun efort spre a i se
împotrivi, îngerii lui Dumnezeu nu pot face mai mult, decât
s in în frâu o tirea lui Satana, pentru ca îngerii lui s nu
nimiceasc , pân când celor afla i în pericol li se d mai
mult lumin , pentru a i determina s se trezeasc i s
priveasc spre cer spre a primi ajutor” (M rturii, vol.1,
p.345).

În locul unei construc ii teologice for ate pentru a
dovedi c iertarea este posibil înainte de poc in ,
Dumnezeu f g duie te c nu îi va îng dui lui Satana s pun
cap t vie ii acelora pentru care exist speran , pân când
acei oameni au o ans de a recunoa te p catul i de a se
poc i.

Oare nu ne vorbe te Evanghelia despre mult mai
multe lucruri, decât despre iertare? Oare nu este iertarea
doar poarta de intrare spre inima Evangheliei? Biblia ne
aminte te c suntem p c to i cu to ii. Noi to i vrem i avem
o nevoie disperat de o înnoire. Noi vrem s încet m a
p c tui, s tr im ca i cum nu am fi p c tuit niciodat . Avem
nevoie de o campanie cre tin de cur enie, în care are loc
reciclarea, înnoirea, revitalizarea, refacerea, rede teptarea i
reforma.

Reformatorii i Ellen White au sus inut c , atunci
când Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este citit cu inima
deschis , ca i când Dumnezeu Însu i S ar afla în înc pere,
vorbindu ne, în acest Cuvânt al lui Dumnezeu se afl o
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putere transformatoare. Cuvântul lui Dumnezeu este viu i
lucr tor. Apostolul Ioan f g duie te c dragostea lui
Dumnezeu este f cut s fie des vâr it în aceia care p zesc
Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne d
putere, pentru a l birui pe cel r u.

„Prin care El ne a dat f g duin ele Lui nespus de mari
i scumpe, ca prin ele s v face i p rta i firii dumnezeie ti,
dup ce a i fugit de stric ciunea care este în lume prin pofte.
De aceea, da i v i voi toate silin ele ca s uni i cu credin a
voastr fapta; cu fapta, cuno tin a; cu cuno tin a,
înfrânarea; cu înfrânarea, r bdarea; cu r bdarea, evlavia; cu
evlavia, dragostea de fra i; cu dragostea de fra i, iubirea de
oameni” (2 Petru 1:4 7).

Evanghelia vorbe te despre mult mai multe lucruri
decât despre iertare, oricât de important ar fi iertarea. Dar
în concep ia p catului originar, p catul este la fel de
constant precum este respira ia, ceea ce înseamn c avem
nevoie de o iertare constant , atâta vreme cât avem o
natur c zut , iar faptul acesta face iertarea s fie partea cea
mai important din Evanghelie. Auzim mult despre har i
dragoste în zilele noastre, iar ambele sunt imens de
importante în procesul mântuirii, dar în adventismul modern
este neglijat într o mare m sur o component mai
important .

Ascultarea

Privi i la verbele din primele dou capitole din
Geneza. Dumnezeu „a creat”, „a v zut”, „a zis”, „a f cut”, „S
a odihnit”, „a rânduit”, „a suflat”, „a binecuvântat”, „a
desp r it”, „a sfin it”, „a s dit”. Abia la Geneza 2:16.17,
ajungem la prima folosire a cuvântului „porunc ”. „Domnul
Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Po i s m nânci

www.zguduireaadventismului.ro



115 
 

dup pl cere din orice pom din gr din ; dar din pomul
cuno tin ei binelui i r ului s nu m nânci, c ci în ziua în
care vei mânca din el, vei muri negre it”. Observa i c prima
folosire a cuvântului „porunc ” apare o dat cu prima
prezentare a conceptului de moarte. Geneza 2 ne arat c , în
paradisul de dinaintea c derii, chiar înainte s fi existat
moartea, via a depindea de respectarea poruncii date de
Dumnezeu.

Observa i c arpele i a zis Evei: „Oare a zis
Dumnezeu cu adev rat: ‘S nu mânca i din to i pomii din
gr din ?’” (Geneza 3:1). Observa i verbul folosit de arpe. El
a întrebat o pe Eva: „Oare a zis Dumnezeu?” El a folosit un
cuvânt diferit de „porunc ”, o deosebire subtil , dar crucial ,
deoarece „a zice” este mai pu in emfatic decât „porunc ”.

Observa i cuvintele rostite de Dumnezeu, dup ce
Adam i Eva au p c tuit. „Fiindc ai ascultat de glasul
nevestei tale, i ai mâncat din pomul despre care î i
poruncisem: ‘S nu m nânci deloc din el’” (Geneza 3:17).
Domnul a folosit verbul „a porunci”, acela i verb pe care l a
folosit în Geneza 2,16. Prima folosire în Scriptur a verbului
„a porunci” arat pur i simplu cât de mare era leg tura între
ascultare i via , neascultare i moarte. Ascultarea nu este o
op iune, nu a fost în Eden, i nu este acum. Este o porunc ,
iar cei ce vor avea via a ve nic în El vor asculta poruncile
Sale. „Ferice de cei ce p zesc poruncile Sale, ca s aib drept
la pomul vie ii, i s intre pe por i în cetate!” (Apocalipsa
22:14 – versiunea englez ).

„Cea mai înalt calificare pentru orice om aflat într o
pozi ie de r spundere este aceea de a asculta necondi ionat
Cuvântul Domnului. Elisei putea s i exercite capacitatea de
a ra iona cu privire la orice alt subiect, dar nu cu privire la
acela care nu admitea niciun ra ionament. El urma s asculte
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cuvântul Domnului oricând i în orice loc” (Youth’s
Instructor, 28 aprilie, 1898).

Observa i cu aten ie. Capacitatea de a ra iona este
legitim în toate celelalte domenii, cu excep ia ascult rii.
Când avem de a face cu poruncile clare ale lui Dumnezeu,
ra iunea iese în afara domeniului, deoarece ra iunea
încearc s revizuiasc poruncile nepl cute. Ce s ar fi
întâmplat, dac Avraam ar fi revizuit porunca lui Dumnezeu
de a l aduce jertf pe fiul lui?

Un editor asociat al revistei Review a scos în eviden
un domeniu al ra iunii. „Oare nu este un contrast ciudat? Pe
de o parte, Biserica Adventist de Ziua a aptea se roag – i
bine face – pentru rede teptare i reform . Pe de alt parte,
în timpul adun rii de sfâr it de an a Diviziunii America de
Nord, câ iva pre edin i de conferin au mers la microfon i
au raportat o sc dere a veniturilor din zecime” (Adventist
Review, 16 decembrie, 2010). Ellen White a scris: „Un motiv
pentru care exist o a a de mare secet cauzat de lipsa
Duhului lui Dumnezeu este acela c a a de mul i Îl jefuiesc
pe Dumnezeu” (M rturii, vol.5, p.734).

Adventist World a raportat c anul 2009 „a fost al
doilea an în care zecimea (din America de Nord) a sc zut”
(ianuarie, 2011). Zecimea scade cu aproximativ 2% pe an, în
ciuda faptului c num rul de membri cre te cu aproximativ
2% pe an. Problema principal legat de d ruire în America
de Nord nu este cauzat de faptul c membrii economico i
d ruiesc mai pu in decât au obi nuit. Problema este c mul i
membri nu d ruiesc nimic.

Acesta este doar un exemplu cu privire la accentul
mic orat asupra ascult rii i poruncilor lui Dumnezeu, din
cauza fricii noastre colective de legalism i de faptele legii. În
cele ce urmeaz se afl un alt exemplu cu privire la teama
noastr gre it de ascultare.
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„Pân acum, numai pu ini sunt suficient de interesa i
s în eleag cât de mare este leg tura dintre obiceiurile lor
în diet i s n tatea, caracterul, capacitatea lor de a fi
folositori în lumea aceasta i destinul lor ve nic” (M rturii,
vol.1, p.488 489).

Gândi i v la ce spun unii cercet tori într un studiu
publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences.
„Schimb rile ample ale stilului de via , inclusiv o diet mai
bun i mai mult exerci iu fizic, pot duce nu numai la o stare
fizic mai bun , ci i la schimb ri rapide i dramatice la nivel
genetic”. Într un mic studiu, cercet torii au urm rit treizeci
de b rba i cu un risc sc zut de cancer de prostat . B rba ii
au trecut timp de trei luni prin schimb ri majore ale stilului
de via . Dup cele trei luni, b rba ii înregistraser schimb ri
de activitate ale aproximativ 500 gene, incluzând 48 care
erau activate i 453 care au fost dezactivate. Activitatea
genelor care previn boala a crescut, în timp ce un num r de
gene care promovau boala, inclusiv cele implicate în
cancerul de prostat i sân, au fost dezactivate.

Atât de adesea, oamenii spun: „Oh, este în toate
genele mele. Ce pot s fac?” Ei bine, se pare c pute i fi
capabili s face i mult. În numai trei luni, pute i s schimba i
sute de gene, pur i simplu schimbând alimentele i modul
de via . Ceea ce este atât de incredibil cu privire la studiul
acesta este faptul c pa ii reformei s n t ii pe care i au
f cut b rba ii ace tia i au schimbat la nivel de ADN!

Oare ne aminte te acest fapt ceva despre ceea ce
Dumnezeu i a spus lui Israel? „El a zis: dac vei asculta cu
luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului t u, dac vei
face ce este bine înaintea Lui, dac vei asculta de poruncile
Lui, i dac vei p zi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna
din bolile cu care am lovit pe egipteni; c ci Eu sunt Domnul,
care te vindec ’” (Exod 15:6).
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Autorul studiului a spus: „Descoperim din ce în ce
mai mult c situa ia nutri iei i expunerile la mediu ale
p rin ilor i chiar ale bunicilor no tri pot influen a riscul
nostru viitor de a ne îmboln vi”.

În 30 octombrie, 2010, Newsweek a raportat:
„Experien ele de via ale bunicilor i chiar ale str bunicilor
le modific ovulele i sperma într o modalitate atât de
persistent , încât modificarea le este transmis copiilor,
nepo ilor lor i mai departe. Aceasta este numit mo tenire
epigenetic transgenera ional : fenomenul prin care ceva
din mediu modific nu numai s n tatea persoanei expuse la
acesta, ci i pe aceea a urma ilor ei”. V aminti i de
comentariul lui Dumnezeu cu privire la p catele p rin ilor
care le sunt transmise copiilor pân în a treia i a patra
genera ie?

Într un experiment, oamenii de tiin australieni au
hr nit obolani masculi s n to i cu alimente bogate în
gr simi. Cum era de a teptat, obolanii s au îngr at, au
crescut în greutate i au dezvoltat rezisten a la insulin i
intoleran a la glucoz – în esen , diabetul de tip 2. „Ceea ce
a atras aten ia oamenilor de tiin au fost puii femel ai
acestor obolani din a treia genera ie; de i mamele aveau
greutate normal i au consumat alimente s n toase în
timpul gesta iei, puii femel ai masculilor cu o diet bogat
în gr simi au dezvoltat ei în i i rezisten la insulin i
toleran la glucoz când au ajuns la maturitate – de i nu au
consumat ei în i i niciodat o diet bogat în gr simi”.
Aceasta m re te „posibilitatea intrigant ca obezitatea
epidemic a copiilor s fie cel pu in par ial cauzat de
modific rile spermei p rin ilor care au consumat alimente
bogate în gr simi”. Oare ar putea faptul acesta s explice
motivul pentru care obezitatea copiilor mici „a crescut cu
73% din 1980?” Cu alte cuvinte, felul în care m nânc tinerii
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înainte de a ajunge p rin i îi afecteaz pe copiii pe care îi vor
avea într o zi. Pentru studen ii de la colegiu i al i tineri acest
fapt înseamn c alegerile pe care le fac chiar acum vor
afecta genele pe care le transmit copiilor lor când vor ajunge
p rin i. S a terminat cu ideea c oamenii pot s î i fac de
cap la tinere e cu gândul la un viitor lini tit!

Totu i, aceste studii arat c astfel de efecte nu
trebuie neap rat s fie transmise pân la a treia i a patra
genera ie. Dac sunt informa i i dedica i, cei care urmeaz a
fi p rin i pot, într o anumit m sur , s previn a le
transmite copiii lor deteriorarea genetic pe care ar putea s
o transmit în alte condi ii, în conformitate cu legile
eredit ii. În aparen , o lege mai înalt , motivat de mila lui
Dumnezeu, a f cut posibil învingerea, cel pu in într o
anumit m sur , a predispozi iilor noastre genetice spre
boal . În modalit i în care genera iile precedente nu au fost
capabile s în eleag , tiin a a descoperit acum mai mult din
beneficiile respect rii planului reformei s n t ii.

Pe m sur ce încheiem studiul acesta, a dori s ne
concentr m asupra altor dou aspecte ale neprih nirii prin
credin .

Mesajul de la 1888

O scrisoare foarte p trunz toare adresat publica iei
Review a eviden iat lipsa de consecven izbitoare din
declara iile noastre publice. „Se pare c mul i sunt în
favoarea unei mari schimb ri, dac acea schimbare nu
înseamn o aplicare mai strict a Bibliei i a Spiritului
Profetic. În articolul despre documentul cu privire la noua
rede teptare i reform , am fost izbit de contraste. Noi
recunoa tem c „dac nu are loc o schimbare dramatic , nu
vom aduce la îndeplinire misiunea pe care ne a încredin at o
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Cerul”. De cealalt parte, cineva spune c aceasta este „o
continuare a direc iei în care se îndreapt biserica”. Singura
modalitate în care putem s împ c m aceste declara ii este
aceea ca, prin „continuare” vrem s spunem c relu m ceea
ce am l sat deoparte cu aproximativ un secol în urm ”.

Înc avem o mare dificultate în a recunoa te c , dac
vom avea vreo ans de a încheia lucrarea, sunt necesare
schimb ri dramatice în biseric . Cu cât o biseric ajunge mai
mare, cu atât mai greu îi este s î i recunoasc gre elile i s
schimbe direc ia. Acest fapt este adev rat îndeosebi dac
studiem despre ultima dat când am fost aproape de a
traversa Iordanul în ara f g duit – în deceniul 1890. În loc
de a accepta evaluarea f cut de profetul nostru cu privire la
mesajul din 1888 i în loc de a face schimb rile necesare,
pentru a nu repeta gre elile p rin ilor no tri spirituali, noi
p rem a fi hot râ i s g sim gre eli la mesageri i la mesajul
lor.

În cele ce urmeaz , se afl câteva comentarii
moderne cu privire la teologia care a ajuns s fie cunoscut
ca fiind mesajul din 1888. „Nimeni nu a fost clar în leg tur
cu… deosebirea dintre îndrept ire i sfin ire. Uneori,
Waggoner a vorbit despre îndrept ire ca fiind „f cut
neprih nit” în interior, mai degrab decât a fi „declarat
neprih nit”. […] Ambii b rba i au început s pun mai mult
accent asupra lucr rii lui Hristos în interiorul omului…, decât
asupra isp irii depline i des vâr ite f cute pentru om pe
Golgota. Este posibil ca aceast teologie gre it s fi fost
responsabil pentru faptul c Waggoner i Jones au ajuns
afecta i de idei panteiste. […]Declara iile lui Waggoner
con in elemente care fac parte mai mult din teologia
catolic , decât din cea a Reforma iunii” (Australian Signs of
the Times, february, 1978).
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„El (Waggoner) nu a vorbit clar despre problema
p catului înn scut – p catul originar – care r mâne lipit în
cre tinii n scu i din nou. […] Doctrina lui necorespunz toare
cu privire la p cat l a determinat s propun c , în cele din
urm , credinciosul va putea s stea la judecat i s fie la
nivelul standardelor acesteia prin sfin irea interioar . […]
Ideea c Waggoner a avut o solie cu privire la neprih nirea
prin credin cu mult mai avansat decât reformatorii sau
Wesley ar fi amuzant , dac nu ar fi fost o abera ie atât de
serioas […] El a început pur i simplu ca protestant i a
sfâr it ca romano catolic […]. Concep ia lui Waggoner despre
îndrept ire […] a fost în întregime romano catolic ” (Ellen
Joseph Waggoner: The Myth and the Man, p.41,64,67,99).

„Eu am f cut tot ce am putut mai bine pentru a
demonstra c Jones a fost aberant de la început i pân la
sfâr it” (Adventist Currents, aprilie 1988). „Teologia
dezechilibrat a lui Waggoner i a început lucrarea insidioas
pe vremea când a plecat în Anglia i Europa, în mai, 1892”
(E.J. Waggoner: From the Physician of Good News to Agent
of Division, p.210).

Mesajul de la 1888 a con inut urm toarele puncte
principale (pe care Ellen White le a caracterizat ca fiind
începutul strig tului cu glas tare – M rturii pentru pastori,
p.92). Din nefericire, aceste puncte sunt considerate de unii
din zilele noastre ca fiind perfec ioniste.

1. Des vâr irea f r p cat la încheierea timpului de
prob i în timpul strâmtor rii.

2. Concep ia c natura uman a lui Hristos a fost cea
de dup c dere.

3. Nevoia unei genera ii finale de sfin i care
alc tuiesc r m i a, în scopul de a L ap ra pe deplin pe
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Dumnezeu împotriva acuza iilor diavolului care spune c
ascultarea de Legea lui Dumnezeu este imposibil .

4. Ap rarea lui Dumnezeu va avea loc la încheierea
lucr rii de slujire a lui Hristos în Sfânta Sfintelor din cer, chiar
înainte de sfâr itul timpului de prob .

5. Lucrarea des vâr itoare a puterii ploii târzii a
Duhului Sfânt. Dup ce puterea ploii târzii î i va face
lucrarea, genera ia final este sigilat , iar sfin ii f cu i
des vâr i i vor demonstra o ascultare des vâr it de Legea
lui Dumnezeu în marele timp de strâmtorare care se va
desf ura între încheierea timpului de prob i a doua venire
a lui Hristos.

În cele ce urmeaz se afl un rezumat al obiec iunilor
fa de mesajul lui Jones i Waggoner.

1. Jones i Waggoner au fost nesupu i înc din prima
zi.

2. La începutul anului 1889, Jones i Waggoner au
început s mearg pe c i l turalnice.

3. Ei au combinat sfin irea cu îndrept irea, sus inând
în acest fel doctrina romano catolic .

4. Ei nu au reu it s în eleag ideea p catului
originar.

5. Ei au sus inut c Isus a avut o natur p c toas ,
f cându L s fie un p c tos asemenea nou .

6. Ei au sus inut o teorie fals a sfin irii i
perfec ionismul din timpul sfâr itului.

7. Ei au sus inut teoria fals c Dumnezeu i Legea Sa
puteau fi ap ra i de c tre genera ia final .

8. M.L. Andreasen a sus inut acela i concep ii false
despre neprih nirea prin credin , natura uman a lui
Hristos, perfec ionism i genera ia din timpul sfâr itului,
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fiind astfel o verig de leg tur între Jones i Waggoner i
adventismul modern.

9. Dialogul cu Barnhouse i Martin a ajutat
adventismul s readuc pe calea cea bun cre tinismul
fundamental.

10. Opozi ia fa de cartea Questions on Doctrine a
avut ca rezultat mi carea modern a unor adventi ti care
sus in acelea i teorii false pe care le au sus inut Jones i
Waggoner.

11. Aceasta este apostazia „omega” cu privire la care
ne a avertizat Ellen White.

Observa i cât de înr d cinat este opozi ia fa de
mesajul de la 1888? Exist o ur real fa de mesajul acesta,
care s a manifestat atât în acel timp, cât i în zilele noastre.
Din cauz c Ellen White a sus inut mesajul lor cu atâta
putere i i a mustrat din nou i din nou pe conduc torii
bisericii pentru opozi ia lor fa de mesaj, s a presupus c pe
vremea aceea ea a fost manipulat de fiul ei i de c tre
Waggoner, iar în zilele noastre se presupune c ea nu a
în eles cu adev rat mesajul lor sau faptul c declara iile ei de
sus inere erau gre ite.

În situa ia aceasta, pare s se aplice textul din
Ezechiel 12,2. „Fiul omului, tu locuie ti în mijlocul unei case
de înd r tnici, care au ochi s vad i nu v d, urechi de auzit
i n aud; c ci sunt o cas de r zvr ti i”. Cât de disperat au
nevoie ochii i urechile noastre de vindecare i inimile
noastre r zvr tite s fie sf râmate pe Stânca veacurilor.

Isp irea final

În perioada recent am observat c un aspect
esen ial al adventismului, care este probabil cea mai
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important declara ie de misiune pe care am alc tuit o
vreodat , a fost aproape ters din con tiin a noastr . În
declara ia oficial a punctelor de credin fundamentale cu
privire la sanctuar, 1/4 din con inut trateaz lucrarea
sacrificial i de slujire din Sfânta i 3/4 din con inut trateaz
lucrarea de slujire din Sfânta Sfintelor. Totu i, noi am ajuns
aproape întru totul t cu i cu privire la lucrarea de slujire a lui
Hristos din Sfânta Sfintelor, care a început în 1844.

Inima i sufletul misiunii adventismului i motivul
existen ei lui sunt con inute în lucrarea de slujire a lui Hristos
în Sfânta Sfintelor. Ellen White se refer la aceast lucrare ca
fiind „isp irea final ”. Totu i, se pare c ne este fric s
vorbim despre acest aspect al sanctuarului. Oare motivul
este acela c prietenii no tri evanghelici consider c
aceast înv tur este atât de resping toare?

Desigur, isp irea final se ocup de mult mai multe
aspecte, decât de judecata de cercetare care este doar un
aspect al cur irii sanctuarului i al tergerii p catului. Partea
cea mai important a cur irii este cur irea inimii noastre
de p cat, ca preg tire pentru primirea sigiliului lui
Dumnezeu.

În edi ia din 2011 a S pt mânii de Rug ciune din
Adventist Review, subiectul a fost sanctuarul. De i aspectele
esen iale ale jertfei i lucr rii din Sfânta au fost cuprinse
destul de amplu, singura referin la Sfânta Sfintelor a vorbit
despre felul în care vom fi în stare s rezist m în timpul
judec ii de cercetare. Nu a fost nici m car o singur
men ionare a isp irii finale, a cur irii inimii, a cur irii din
Ziua Isp irii i a sigiliului lui Dumnezeu.

Este un gând însp imânt tor acela c însu i motivul
existen ei adventismului ca r m i final este depus la
dosar în arhivele bisericii, sau mai r u, este considerat un
supliment nereprezentativ al teologiei adventiste. Dac
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pierdem scopul pentru care am fost chema i la existen în
calitate de mi care a destinului, am pierdut totul, chiar dac
vom continua s cre tem i s facem multe lucruri pozitive
ca biseric .

Preo ia credincio ilor

Reforma iunea protestant s a bazat pe trei principii:
sola scriptura, sola gratia i sola fide, precum i pe preo ia
tuturor credincio ilor. Aceast preo ie con ine dou p r i.
Prima ne înva c to i suntem preo i afla i sub autoritatea
lui Hristos, nu sub autoritatea bisericii, a preo ilor sau papei.
Noi trebuie s cercet m Scriptura pentru noi în ine i s ne
adres m direct lui Hristos pentru mântuire. Al doilea
principiu ne înva c to i suntem egali înaintea lui
Dumnezeu i trebuie s ne supunem unii altora. Trebuie s
ascult m umili de fra ii i surorile noastre, iubindu i pe aceia
care nu sunt de acord cu noi. Noi nu ac ion m independent.
Noi suntem dispu i s revizuim sau s ne schimb m punctele
de vedere, dac dovezile sunt clare.

Aceste principii sunt exprimate în Efeseni 4:1 6,13
16. „V sf tuiesc dar eu, cel întemni at pentru Domnul, s v
purta i într un chip vrednic de chemarea, pe care a i primit
o, cu toat smerenia i blânde ea, cu îndelung r bdare;
îng dui i v unii pe al ii în dragoste, i c uta i s p stra i
unirea Duhului, prin leg tura p cii. Este un singur trup, un
singur Duh, dup cum i voi a i fost chema i la o singur
n dejde a chem rii voastre. Este un singur Domn, o singur
credin , un singur botez. Este un singur Dumnezeu i Tat al
tuturor, care este mai pe sus de to i, care lucreaz prin to i i
care este în to i…. Pân vom ajunge to i la unirea credin ei i
a cuno tin ei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la
în l imea staturii plin t ii lui Hristos; ca s nu mai fim copii,
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plutind încoace i încolo, purta i de orice vânt de înv tur ,
prin viclenia oamenilor i prin iretenia lor în mijloacele de
am gire; ci, credincio i adev rului, în dragoste, s cre tem în
toate privin ele, ca s ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
Din El tot trupul, bine închegat i strâns legat, prin ceea ce d
fiecare încheietur , î i prime te cre terea, potrivit cu
lucrarea fiec rei p r i în m sura ei, i se zide te în dragoste”.
Adev rata unitate se bazeaz întotdeauna pe adev r, toate
p r ile lucrând împreun , datorit umilin ei personale i a
dragostei reciproce.

ti i de ce Reforma iunea a început s se f râmi eze
curând dup ce a pornit i de ce Contra Reforma iunea
catolic a început s i recupereze teritoriul i loialitatea
fo tilor catolici? Pentru c reformatorii au dat gre în a urma
acest pasaj biblic. În loc de a se aduna cu umilin i a discuta
împreun despre deosebirile dintre ei, Luther l a denun at
pe Zwingli, iar Calvin s a înfuriat contra anabapti tilor.
Fiecare a insistat asupra faptului c el era autoritatea final ,
folosind chiar i puterea statului pentru a i impune p rerile.
Ca urmare, Biserica Romano Catolic i a instigat pe
reformatori s fie unii împotriva altora, iar focul
Reforma iunii a murit.

În Biserica Adventist , noi am experimentat unele
e ecuri în domeniul principiilor preo iei. Când Dumnezeu a
trimis o solie spre a ne preg ti pentru str mutarea la cer, în
loc de a ne aduna cu umilin , a a cum am f cut în anii 1840,
pentru a ne formula punctele de credin , conduc torii în i i
s au blocat în opozi ia fa de orice au avut de spus
Waggoner i Jones. Când profetul lui Dumnezeu le a adresat
apelul de a asculta cu mintea deschis , ei au presupus c ea
a fost influen at în mod necuvenit de c tre partida cealalt ,
iar solia pentru str mutarea la cer a e uat, deoarece fra ii în
Hristos nu au venit laolalt în umilin i dragoste pentru a
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se uni pe baza adev rului. În mod trist, dup 1900,
Waggoner i Jones nu au exercitat nici ei principiile preo iei
i au fost pierdu i pentru mesajul adventist i pentru
biseric .

Solia de la 1888 s a ocupat mai mult de interiorizarea
principiilor dragostei i umilin ei, decât de teologie, iar
punerea în practic a soliei nu a avut loc niciodat pân în
prezent. Când Hristos cheam la o interdependen umil ,
natura noastr mândr , independent i ego centrist vrea
s aib ultimul cuvânt, iar eul nostru ajunge mai puternic
decât unitatea în dragoste.

În 1901, Ellen White, care spera s fie str mutat la
cer, a trebuit s scrie: „Probabil c va trebui s r mânem în
lumea aceasta înc mul i ani, din cauza nesupunerii”
(Manuscript Releases, vol.10, p.279). Apropierea revenirii lui
Hristos va fi determinat de timpul când cei din poporul S u
vor interioriza acest mesaj pecetluitor al pred rii inimii, al
dragostei unii fa de al ii i al adev ratei unit i.

Am auzit apeluri la rede teptare i reform i la
preg tirea pentru ploaia târzie. Acestea vor avea loc numai
printr o experien a ploii târzii, care folose te efortul
omenesc pentru a cere în rug ciune harul biruitor al lui
Hristos, deoarece noi tim c eforturile noastre cele mai
bune nu sunt capabile s biruiasc natura noastr mândr i
egoist . Trebuie s cerem o putere aflat mai presus de noi
i în afara noastr . Poc in a zilnic pentru egoismul nostru
trebuie s fie tot mai profund , a a încât s cerem puterea
umilin ei.

Parabolele Domnului Hristos, p.156, adreseaz un
apel pentru „o m rturisire continu , st ruitoare i
zdrobitoare de inim a p catului i pentru umilirea sufletului
înaintea Sa…, o renun are continu la eu i o dependen
neîncetat de Hristos”. Oare vom înv a noi din e ecul
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Reforma iunii i al soliei de la 1888? Reformele necesare în
zilele noastre nu sunt în primul rând în domeniul teologiei
sau stilului de via , ci în scrierea legii dragostei, bun t ii i
milei în inima noastr , inclusiv umilirea noastr unii fa de
al ii i c utarea unit ii la fel de st ruitor cum c ut m
adev rul.

Hristos nu va renun a, pân când nu va avea un
popor care va da pe fa caracterul S u, în care se manifest
echilibrul dintre mil i dreptate, i pân când nu va fi
împlinit rug ciunea Sa din Ioan 17:20,21: „ i m rog nu
numai pentru ei, ci i pentru cei ce vor crede în Mine prin
cuvântul lor. M rog ca to i s fie una, cum Tu, Tat , e ti în
Mine, i Eu în Tine; ca, i ei s fie una în noi, pentru ca lumea
s cread c Tu M ai trimis”. Fie ca fra ii i surorile din zilele
noastre s ajung la unitate, fiind lega i prin leg turile de aur
ale dragostei lui Hristos.
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NATURA DOMNULUI HRISTOS

Esen ial sau neesen ial

Pân în prezent, natura uman a Domnului Hristos a
constituit subiectul multor discu ii i dezbateri. Prea multe,
dup p rerea multora. „Destul cu argument rile”, spun ei.
„Este timpul s ne concentr m asupra a ceea ce este esen ial
– dezv luirea unui spirit asemenea lui Hristos în fa a
oamenilor din jurul nostru”. Editorii revistelor Ministry i
Adventist Review au adresat un apel la încetarea
dezbaterilor privitoare la natura Domnului Hristos.

În august 1989, Institutul de Cercet ri Biblice de la
Conferin a General a emis „Un apel pentru unitatea
bisericii”. În acest document se afl opinia urm toare:
„Biserica mondial nu a considerat niciodat aceste subiecte
(natura lui Hristos, natura p catului) ca fiind esen iale pentru
mântuire sau pentru misiunea bisericii r m i ei. […] Atât
timp cât anumite grup ri, din America de Nord i diviziunile
de dincolo de ocean, sus in concep ii de felul acesta, le
expun în mod public i le agit , nu poate exista o unitate
puternic în organiza ia mondial a bisericii r m i ei.
Aceste subiecte trebuie s fie l sate de o parte i nu trebuie
impuse poporului ca fiind necesare”.

Mul i dintre noi ar prefera s urmeze acest sfat.
Suntem prea obosi i de dezbaterile aparent nesfâr ite i am
dori s ne ocup m de alte subiecte. Este descurajator s
asist m la divizarea poporului lui Dumnezeu asupra unui
subiect în privin a c ruia, în primii o sut de ani, a existat o
unitate esen ial . Dar, în ultimii patruzeci de ani, s a creat o
situa ie nou . Dezbaterile au promovat interpret ri noi ale
subiectului naturii umane a Domnului Hristos. Sursa acestor
interpret ri s a aflat în afara Adventismului, venind, în
principal, din partea teologilor evanghelici ai
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protestantismului ortodox. Noi am fost foarte impresiona i
de argumentele i sinceritatea lor. Iar interpret rile lor au
stârnit interesul multor teologi adventi ti, determinând
apari ia a numeroase c r i i articole, care solicitau
schimbarea concep iei noastre istorice cu privire la natura
Domnului Hristos.

Este destul de ironic faptul c , atunci când unii au
protestat fa de acceptarea acestor idei noi în adventism, i
când protestatarii au început s foloseasc metode de
comunicare (predici, c r i, articole, casete) asem n toare
celor folosite de promovatorii ideilor noi, stigmatul diviz rii
i al agit rii a fost a ezat asupra protestatarilor, în loc de a fi
a ezat asupra ini iatorilor. Eu cred c în timpul primelor
secole ale cre tinismului, când unii cre tini au început s
protesteze împotriva transferului treptat al sfin eniei
sâmbetei asupra duminicii, a avut loc un fenomen similar.

L sând ironia la o parte, întrebarea aflat în centrul
dezbaterii este simpl : având în vedere c natura uman a
lui Hristos a devenit un subiect dezbin tor în Biserica
Adventist de Ziua a aptea, oare trebuie s fie abandonat,
de dragul unit ii bisericii? Chiar dac cei care protesteaz
împotriva noilor interpret ri simt c dovezile se afl de
partea lor, este subiectul acesta „esen ial” pentru misiunea
bisericii r m i ei? Eu, cel pu in, a fi încântat s încetez
discu ia imediat, dac acest subiect ar fi unul dintre multele
subiecte interesante, dar neesen iale, din Biblie. Pentru
multe dintre întreb rile noastre, vom avea parte de
r spunsuri clare, numai dup încheierea istoriei acestui
p mânt. Dar, apar ine subiectul naturii umane a lui Hristos,
acestei categorii de probleme?

Dup o atent considerare, opinia mea este c
subiectul naturii umane a lui Hristos este întru totul esen ial
pentru misiunea bisericii r m i ei. De fapt, succesul sau
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e ecul întregului cre tinism poate fi legat în mod direct de
subiectul acesta. În ciuda faptului c tr iesc un sentiment de
re inere fa de desconsiderarea sfatului adresat în apelul
citat anterior, care cheam la unitatea bisericii, acest subiect
are prea multe implica ii, ca s pot r mâne t cut. Dac
t cerea mea îng duie ca una dintre noile interpret ri s
câ tige, prin neglijen a mea, i dac aceasta contribuie la
e uarea planului lui Dumnezeu de a declan a o mi care a
bisericii r m i ei, atunci luxul t cerii i al evit rii stigmatului
presupune un pre mult prea mare pentru con tiin a mea.

Exist dou aspecte vitale ale lucr rii de
r scump rare realizate de c tre Domnul Hristos, asupra
c rora, în elegerea subiectului naturii umane a lui Hristos
are implica ii foarte semnificative. Primul aspect a az sub
semnul întreb rii rolul mor ii Domnului Hristos, ca jertf
substitutiv pentru p catele omenirii, pe care îl are. Altfel
spus, ar putea moartea Domnului Hristos s înlocuiasc din
punct de vedere legal i concret moartea meritat de noi,
astfel încât s putem fi ierta i de p catele noastre? Cel de al
doilea aspect se refer la rela ia dintre via a tr it de
Domnul Hristos pe p mânt, i via a noastr de zi cu zi. Care
este relevan a vie ii lui Hristos, de acum dou mii de ani,
asupra vie ii noastre contemporane? În rezumat, subiectul
naturii Domnului Hristos are o semnifica ie substan ial în
în elegerea Lui, atât ca Înlocuitor, cât i ca Exemplu al
nostru.

A dovedit Domnul Hristos falsitatea

acuza iilor Satanei?

Punctul central al atacului lui Satana asupra dreptului
lui Dumnezeu de a guverna universul a fost, înc de la
început, Legea lui Dumnezeu. Dac s ar putea dovedi c
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legea lui Dumnezeu este gre it , atunci ar fi clar c sistemul
de guvernare a fost bazat pe o temelie gre it , i aceasta ar
fi cea mai conving toare dovad a faptului c , însu i
caracterul lui Dumnezeu este gre it. (Pentru o mai profund
în elegere a acestui subiect, a sugera studierea capitolului
intitulat „S a sfâr it” din Hristos Lumina lumii).

Când Domnul Isus a venit pe p mânt, cea mai
important misiune a Sa a fost aceea de a dezv lui caracterul
lui Dumnezeu atât pentru fiin ele c zute, cât i pentru cele
nec zute, astfel încât Dumnezeu s poat fi pe deplin
îndrept it în fa a acuza iilor aduse de Satana. Când iudeii au
pus la îndoial misiunea Domnului Isus, El a r spuns, „Cel ce
M a trimis este adev rat; i Eu, ce am auzit de la El, aceea
spun lumii” (Ioan 8:26). Cu alte cuvinte, obiectul adev ratei
probleme nu a fost persoana Domnului Isus, ci credibilitatea
lui Dumnezeu Însu i. Într o alt ocazie, Domnul Isus i a spus
lui Filip: „Cuvintele, pe care vi le spun Eu, nu le spun de la
Mine, ci Tat l, care locuie te în Mine, El face aceste lucr ri
ale Lui” (Ioan 14:10).

Prin urmare, acuza ia Satanei a fost c legea lui
Dumnezeu nu poate fi respectat de c tre îngeri, de c tre
fiin ele nec zute i de c tre omenirea recent creat –
aceasta a fost Acuza ia A. Apoi, Satana a pretins c omenirea
c zut nu va putea ine legea lui Dumnezeu – acesta a fost
Acuza ia B. Deoarece majoritatea cre tinilor par s în eleag
mai greu Acuza ia B, inclusiv adventi tii, ar fi bine s
revedem câteva dovezi inspirate.

„Satana, îngerul c zut, a declarat c , dup
neascultarea lui Adam, niciun om nu va putea p zi Legea lui
Dumnezeu. El a pretins c va fi imposibil ca fii i fiicele lui
Adam s p zeasc Legea lui Dumnezeu. Prin urmare, L a
acuzat chiar pe Dumnezeu, de lipsa în elepciunii i a iubirii.
Dac oamenii nu pot p zi Legea, gre eala se afl la Cel care a
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dat Legea. În prezent, cei afla i sub controlul lui Satana,
repet aceste acuza ii împotriva lui Dumnezeu, afirmând c
oamenii nu pot p zi Legea lui Dumnezeu. Domnul Isus S a
umilit, preluând natura uman în locul celei divine, pentru a
putea deveni reprezentantul i capul familiei omene ti i
pentru a condamna p catul în trup, atât prin înv tur cât
i prin exemplu, dovedind falsitatea acuza iilor lui Satana”
(ST. vol.3, p.264).

Acuza iile Satanei puneau în mod evident la îndoial
capacitatea omului de a p zi Legea lui Dumnezeu. Ar trebui
subliniat, de asemenea, c Domnul Isus S a umilit de
bun voie, coborându se la nivelul la care se putea întâmpina
în mod direct acuza iile Satanei, în calitate de reprezentant
al familiei omene ti, ai c rei membrii s au n scut în condi ia
de p cat, cu excep ia lui Adam.

„El a venit în lumea aceasta, pentru a fi ispitit în toate
lucrurile ca i noi, dovedind universului c în lumea
p catului, fiin ele omene ti pot tr i o via care poate purta
semnul aprob rii lui Dumnezeu”. […] Satana a declarat c
fiin ele omene ti nu pot tr i f r s p cat” (RH, vol.5, p.120).
Observa i din nou, c acuza ia Satanei se refer la fiin ele
omene ti din lumea p catului. O parte a misiunii Domnului
Hristos a constat în „a i dovedi universului ceresc, lui Satana
i tuturor fiilor c zu i i fiicelor lui Adam, c , prin harul S u,
natura uman poate p zi Legea lui Dumnezeu” (MLT 232).
„Prin lucrarea r scump r toare a lui Hristos, guvern mântul
lui Dumnezeu este îndrept it. Cel Atotputernic este f cut
cunoscut ca Dumnezeul iubirii. Iar acuza iile Satanei sunt
respinse” (Hristos Lumina lumii, p.26).

A adar, respingerea acuza iilor aduse de Satana
împotriva Legii i caracterului lui Dumnezeu, a constituit un
aspect crucial al lucr rii r scump r toare a lui Hristos. A
respins Domnul Hristos doar Acuza ia A, sau a respins El, atât
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Acuza ia A cât i Acuza ia B? Lucrarea de r scump rare î i
atingea scopul i caracterul lui Dumnezeu putea fi dezv luit
pe deplin, numai dac Domnul Hristos respingea ambele
acuza ii. Numai prin respingerea ambelor acuza ii, Domnul
Hristos putea îndeplini rolul de reprezentant i cap al familiei
omene ti, acreditat, atât din punct de vedere legal cât i
practic, s ac ioneze ca reprezentat al omului i s poat
muri în locul tuturor oamenilor. Moartea substitutiv a lui
Hristos poate fi valid în cur ile universului, numai prin
respingerea ambelor acuza ii.

Ce ar fi dovedit Domnul Hristos, dac ar fi preluat
natura nec zut a lui Adam? El ar fi dovedit c omul nec zut
poate asculta Legea lui Dumnezeu, dezmin ind astfel
Acuza ia A. Ce ar fi dovedit Domnul Hristos, dac ar fi preluat
o natur par ial asemenea lui Adam i par ial asemenea
nou ? Ar fi dovedit c oricine este par ial asemenea lui
Adam i par ial asemenea nou poate asculta Legea lui
Dumnezeu, de i nu a existat niciun om care s fi avut o
natur de felul acesta. Prin urmare, Domnul Hristos a putut
respinge Acuza ia B, numai dac a preluat natura c zut a
omului. Domnul Hristos Î i putea îndeplini misiunea de
R scump r tor al întregului neam omenesc dec zut, numai
dac Se a eza în rândul celor cu o natur uman c zut . Iar
universul care asist la aceast lucrare, în elege în mod clar
c , dac natura c zut poate asculta, prin har, Legea lui
Dumnezeu, natura nec zut poate asculta Legea i mai u or.

Dac Domnul Isus ar fi evitat urâ enia naturii umane
c zute, i ar fi beneficiat de o scutire special în privin a unor
aspecte ale naturii c zute, fiind doar par ial asemenea nou ,
atunci, cine, din acest univers, a respins acuza iile Satanei?
Cine a dovedit c „fiii c zu i i fiicele lui Adam” care tr iesc
„în aceast lume a p catului” pot, în mod real, „s p zeasc
legea lui Dumnezeu” i „s tr iasc f r p cat”? „To i
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oamenii au p c tuit”, deci nicio fiin uman c zut nu a fost
capabil s resping acuza iile lui Satana. i dac acuza iile
lui Satana nu au fost respinse pân acum, ce drept are
Domnul Hristos s reprezinte neamul omenesc? Într o
situa ie de felul acesta, adev rul cumplit ar fi, c nu suntem
cu nimic mai aproape de anihilarea final a p catului de pe
aceast planet , decât a fost Adam în momentul p catului
s u. Neamul omenesc ar fi condamnat s r mân f r
Mântuitor.

Cu alte cuvinte, preluarea naturii c zute de c tre
Domnul Hristos a fost esen ial pentru misiunea de a
respinge acuza iile Satanei i de a fi reprezentantul neamului
omenesc dec zut. În Hristos Lumina lumii, p.311 312, acest
aspect este exprimat într o manier dramatic . „Scara
v zut de Iacov, cu baza sprijinindu se pe p mânt, iar vârful
atingând por ile cerului i ajungând pân la tronul slavei, era
Domnul Hristos. Dac acea scar nu ar fi reu it s ating
p mântul, chiar i numai cu o singur treapt , noi am fi fost
pierdu i. Dar, Domnul Hristos a coborât pân la noi. El a
preluat natura noastr i a învins, pentru ca, prin primirea
naturii Sale, s putem învinge i noi”. Singura modalitate ca
Domnul Hristos s poat fi Înlocuitorul nostru era aceea de a
„atinge p mântul”, i singura modalitate ca El s poat face
aceasta a fost preluarea „naturii noastre”, care, în mod clar,
nu este natura lui Adam cel nec zut în p cat. Domnul Hristos
putea fi Înlocuitorul nostru legitim, numai p ind pe calea
primejdioas a accept rii naturii noastre c zute pe întreaga
durat a Întrup rii.

Poate omul s asculte Legea lui Dumnezeu
în mod des vâr it?

Situa ia prezentat aici nu este foarte simpl .
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Apocalipsa 14:5 descrie ultima genera ie de credincio i,
spunând: „ i în gura lor nu s a g sit minciun , c ci ei sunt
f r pat înaintea tronului lui Dumnezeu”. Poate Dumnezeu
s îndeplineasc în mod real aceast f g duin ? Ce dovad
concret avem c asemenea oameni vor exista, cu excep ia
faptului c este afirmat în cuvintele acestei f g duin e?

Cu mul i ani în urm , cineva observa cu
discern mânt: „Cei care înva c Domnul Hristos a luat o
natur uman superioar , trag concluzia logic c , în via a
aceasta, restul oamenilor sunt incapabili de a respecta în
mod des vâr it Legea lui Iehova”. Aceasta este o deduc ie
foarte simpl i logic . Dac Domnul Hristos a fost capabil s
respecte Legea în mod des vâr it, datorit naturii sale
des vâr ite, atunci, atât timp cât noi avem o natur c zut i
imperfect , ascultarea des vâr it constituie o
imposibilitate. În acest caz, împlinirea profe iei din
Apocalipsa 14:5 se afl într un pericol real.

S revenim la acuza ia respins de c tre Domnul
Hristos. Dac Domnul Hristos a respins Acuza ia A, El a
dovedit c Legea poate fi p zit în mod des vâr it, dar
numai dup glorificare. Îns , dac Domnul Hristos a respins
Acuza ia B, atunci a dovedit c cei 144.000 pot p zi Legea în
mod des vâr it, chiar în natura c zut .

Dac Domnul Hristos nu a dovedit posibilitatea
ascult rii des vâr ite într o natur c zut , atunci, ascultarea
des vâr it a ultimei genera ii, r mâne doar o situa ie
teoretic , deoarece nimeni nu a reu it înc pân acum. Dar,
dac Domnul Hristos a demonstrat c natura c zut poate
asculta în mod des vâr it Legea lui Dumnezeu, atunci,
victoria celor 144.000 este mult mai mult decât o situa ie
teoretic . Ea devine o f g duin întemeiat pe o dovad
real , concret i faptic .
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Urm toarele declara ii dezv luie în mod clar rela ia
dintre ascultarea Domnului Hristos i ascultarea noastr .
Dumnezeu nu i cere omului nimic imposibil […] Domnul
Hristos a p zit legea i prin aceasta a dovedit în mod
incontestabil c orice om poate s fac acela i lucru (RH, vol.
4, p.293). Orice om care ascult , prin credin , poruncile lui
Dumnezeu, va reu i s ajung în starea f r p cat în care a
tr it Adam înainte de a c dea. Domnul Hristos a preluat
natura uman i, prin via a Sa des vâr it , a demonstrat
falsitatea preten iilor aceluia care îi acuz în mod neîncetat
pe cei care se str duiesc s asculte Legea lui Dumnezeu (ST.
vol.4, p.253). F g duin a lui Dumnezeu cu privire la
ascultarea des vâr it se întemeiaz pe dovezi istorice
foarte solide – ascultarea lui Hristos în natura noastr – iar
noi avem nevoie de împlinirea ei evident .

Inspira ia, de asemenea, ne a adresat un avertisment
plin de putere: „În concluziile noastre, comitem numeroase
gre eli, datorit concep iilor gre ite despre natura uman a
Domnului nostru. Când atribuim naturii Sale umane, o
putere pe care omul nu o poate avea în propria lui lupt cu
Satana, anul m caracterul deplin al umanit ii Sale”(7BC
929). Nu face i nicio gre eal aici. Înaintea de cea de a doua
venire, nu putem de ine însu irile puternice ale naturii
nec zute a lui Adam. Nu cumva suntem în pericolul de a
anula caracterul deplin al umanit ii lui Hristos, anulând în
felul acesta i lucrarea Sa de r scump rare pentru om?

Concluzie

În concluzie, subiectul naturii umane a Domnului
Hristos este cât se poate de esen ial pentru biruin a lui
Hristos în marea lupt i implicit pentru revendicarea legii lui
Dumnezeu, a caracterului S u i a ultimei respingeri a
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acuza iilor lui Satana. Natura uman a lui Hristos este cât se
poate de esen ial pentru succesul demonstra iei finale a
loialit ii i ascult rii, prin harul lui Dumnezeu, în experien a
celor care vor tr i dup încheierea timpului de prob . Nu
putem r mâne t cu i, în acest timp crucial al istoriei
omenirii, când adev rul frumoasei lucr ri r scump r toare a
lui Hristos este în pericolul real de a fi spulberat i chiar
pierdut într o sincer dar gre it încercare de a deveni mai
ortodoc i, conformându ne standardelor teologiei
evanghelice. Ar fi mult mai bine s ne dedic m cercet rii
în elegerii unice a adventi tilor de ziua a aptea, cu privire la
Evanghelie, la întrupare, a marii lupte i a subiectelor
implicate în cur irea final a sanctuarului.
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Natura uman a Domnului Hristos – revizuit

Exist unele subiecte despre care oamenilor pur i
simplu nu le place s discute. Chiar i când acestea sunt
potrivite pentru a fi dezb tute, ele sunt evitate cu aten ie.
Adesea, ni se spune c nu este important s în elegem
aceste subiecte, c ele realmente nu conteaz . Pe parcursul
ultimilor dou zeci i cinci de ani natura uman a lui Hristos a
fost unul dintre aceste subiecte. Cât de mul i vorbitori sunt
dispu i s vorbeasc public despre acest subiect? Totu i, în
mod ciudat, subiectul acesta pare s continue s ap r în
publica iile noastre. Un exemplu recent vine din revista
Ministry.

Continuarea vechilor probleme

„De i, când se ajunge la astfel de dezbateri i tensiuni
i la dezbin rile pe care tind s le aduc , ele constituie o
povar istovitoare pentru sufletul adventist, totu i unele
aspecte ale dialogului de in o semnifica ie conving toare.
[Motivul acestei semnifica ii conving toare este acela c
subiectul este atât de strâns între esut cu problemele legate
de Marea lupt i Planul de Mântuire.] Publicarea a dou
articole în acest jurnal au ridicat i vor ridica în mod
inevitabil întreb ri cu privire la aceste lucruri în rândul unora
dintre cititorii no tri.

„Mai întâi, este studiul doctrinar al lui Roy Naden,
The Nature of Christ: Four Measures of a Mystery. Apoi, este
articolul important al lui Woodrow Whidden pe aceast
tem , care raporteaz i comenteaz despre republicarea
c r ii Questions on Doctrine (n. e. La r scruce de drumuri –
Herbert Douglass).
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„Datorit acestor articole, noi sim im c este atât
folositor, cât i interesant s republic m un articol… pe care
Ministry l a prezentat cu 33 de ani în urm , în num rul din
octombrie, 1970.

„De i din 1970 a trecut mult ap pe sub podul
teologic al bisericii noastre, noi cei de la Ministry ne g sim
într o armonie fundamental cu pozi iile care au fost luate
cu privire la subiectele discutate de cei trei esei ti din acest
articol….

„Este clar c Isus S a n scut i a venit pe acest
p mânt în circumstan e întru totul unice, diferite de ale
noastre i, ca urmare, a primit o natur unic . […] Natura Sa
este i a fost întru totul f r p cat” (Ministy, august, 2003,
p.4, parantezele p trate ad ugate de autorul prezent).

Este evident c editorii au considerat c subiectul
naturii lui Hristos a fost suficient de important pentru a i
dedica ni te articole în scopul de a dovedi c natura lui
Hristos a fost substan ial diferit de a noastr .

Patru probleme fundamentale

Urm toarele declara ii sunt luate din articolul lui Roy
Naden (Ministry, iunie, 2003, p.8 11):

„Spre deosebire de starea noastr p c toas , Isus nu
a avut nici cea mai vag dorin sau înclina ie de a p c tui”.
Primul punct este c Hristos nu a avut nici cea mai vag
înclina ie spre egoism, mândrie, ner bdare, îndoial ,
descurajare sau evitare a încerc rilor.

„El acceptase natura noastr omeneasc împreun
cu limitele fizice pe care le impuseser miile de ani de
degradare adus de p cat, dar El a luat natura omeneasc
f r a mo teni în niciun fel p c to enia fiin elor omene ti.
Aceasta este o tain !” Al doilea punct este c Hristos a avut
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o mo tenire omeneasc par ial , deoarece El nu a mo tenit
nicio înclina ie p c toas . „El a mo tenit natura noastr
omeneasc , dar nu i p c to enia acestei mo teniri
omene ti nespus de p c toase. Aceasta este o tain !”

Eric Webster a sus inut acest punct de vedere într o
scrisoare adresat editorului (Ministry, octombrie, 2004,
p.30).

„Când vorbe te despre na terea lui Set, Ellen White
scrie: ‘Set nu a mo tenit din natura lui Adam mai mult
bun tate natural decât a mo tenit Cain. El a fost n scut în
p cat’ (Signs of the Times, 20 februarie, 1879) […]. Dac
Hristos ar fi avut o natur p c toas asemenea lui Set,
atunci El ar fi avut nevoie de un Mântuitor”. Al treilea punct
este c o natur p c toas înseamn p cat i are nevoie de
harul iert tor.

„A fost Hristos asemenea lui Adam înainte de C dere,
sau dup C dere? Eu a spune c a fost în ambele feluri. El a
fost asemenea lui Adam înainte de C dere, din punct de
vedere al lipsei de p cat, al cur iei i al sfin eniei min ii i
caracterului. El a fost asemenea lui Adam dup C dere, din
punct de vedere al fragilit ii, infirmit ilor i sl biciunii
trupului. A a cum spune Naden, ‘Isus a fost afectat de p cat,
dar nu infectat’. Înc odat ni se spune c Isus a acceptat o
ereditate par ial a neamului omenesc.

Urm toarele declara ii sunt luate dintr un „Supliment
la The Ministry” (octombrie, 1970, retip rit în august, 2003).

„Urma ii lui Adam au venit pe lume întotdeauna
mo tenind o natur c zut , p c toas , înclina ii spre r u i,
spre deosebire de Mântuitorul, condamnarea la moartea
ve nic ” (p.7). Este destul de interesant c , în declara ia
noastr de credin oficial #7, nu exist nicio men iune a
condamn rii automate. „Urma ii lor împ rt esc aceast

www.zguduireaadventismului.ro



142 
 

natur c zut i consecin ele ei. Ei sunt n scu i cu sl biciuni
i înclina ii spre r u” (Ministry, iunie, 2003, p.8).

În suplimentul laMinistry ni se spune c „Hristos nu a
mo tenit la na tere natura c zut mo tenit de urma ii lui
Adam […]. Dac Domnul Hristos ar fi mo tenit natura rea
dobândit prin c derea lui Adam, atunci i El ar fi fost n scut
în p cat, sub condamnare i, ca urmare, El Însu i ar fi avut
nevoie de un Mântuitor […]. El nu a avut în natura Sa
elemente care L au predispus s p c tuiasc . El nu a avut
pasiunile i îndemnurile interioare pe care noi suntem
obliga i zi de zi s le inem sub st pânire prin harul lui
Dumnezeu”.

Oamenii lui Dumnezeu sunt limita i de „incapacitatea
lor de a imita într o modalitate categoric des vâr irea
infinit a caracterului lui Hristos, din cauz c natura lor,
însu irile lor, puterile sau capacit ile lor mintale i morale
r mân astfel pân la a doua venire a lui Isus […]. Atâta vreme
cât p str m aceste însu iri nedes vâr ite, atâta vreme cât
puterile noastre sunt inferioare, atâta vreme cât natura
noastr omeneasc fundamental d pe fa aceste
rezultate evidente ale C derii, noi nu putem s pretindem a
fi f r p cat”.

„El nu a mo tenit tipul de natur pe care îl mo tenim
noi la na tere. Dac lucrurile stau astfel, El a mo tenit tipul
de natur uman pe care… îl vor avea cei din poporul lui
Dumnezeu la A Doua Venire”. Din nou, ni se spune c Hristos
nu a mo tenit natura omeneasc normal , ci a primit o
natur special , creat .

„Nu este posibil ca ei s ating în via a aceasta o
asem nare des vâr it cu natura omeneasc a lui Hristos,
deoarece, pân la A Doua Venire, ei de in facult ile, puterile
i capacit ile care rezult din c derea omului în p cat” (p.7
16).
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„Folosirea acestui cuvânt biblic (des vâr it) pentru a
spune c starea final des vâr it a lipsei p catului este
posibil pentru omul inevitabil p c tos aici pe p mânt nu
este sus inut de Cuvântul lui Dumnezeu i este negat chiar
de natura omului însu i”. Al patrulea punct este c , atâta
vreme cât de inem natura c zut , noi nu vom putea
niciodat s fim f r p cat.

„Mântuirea prin har i meritele isp irii lui Hristos
înc sunt de folos pentru sfin i dup ce se încheie timpul de
prob ”. Harul mântuitor „este disponibil oricând în via a
cre tinului, pân în ziua venirii Domnului nostru […]. Cei
p c to i sunt singurii oameni c rora li se acord harul
mântuitor […]. Nu exist nicio dovad , niciunde în Scriptur
sau în Spiritul Profetic, care sugereaz chiar i cea mai mic
schimbare în mântuirea prin har acordat zilnic celor sfin i”.
Noi trebuie s în elegem „doctrina biblic a mântuirii prin
har care trece dincolo de timpul de prob […]. Dac el este
sub har, atunci înseamn c înc nu este f r p cat” (p.18
22). Dac vom fi p c to i întotdeauna i niciodat f r p cat,
atunci vom avea nevoie întotdeauna de harul mântuitor sau
iert tor, pân vine Isus.

„Observa i rezultatele p catului lui Adam, în m sura
în care ne privesc pe noi pân acum: noi am fost f cu i
p c to i, […] suntem n scu i în starea de vinov ie
mo tenit de la Adam…. Noi mo tenim vinov ia de la Adam
a a c , pân i un copil mic care moare la o zi dup na tere
are nevoie de un Mântuitor, de i copilul nu a s vâr it
niciodat un p cat propriu” (p.27).

Cei care cred c Hristos nu a luat natura noastr
p c toas sus in aceste patru puncte ca fiind centrale pentru
pozi ia lor. Tocmai aceste patru puncte sunt în miezul
oric rei dezbateri despre natura omeneasc a lui Hristos i
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tocmai din aceste motive discu ia despre subiectul naturii lui
Hristos nu va înceta prea curând.

O istorie recent

La începutul anilor 1980, în publica iile bisericii
noastre, au avut loc dezbateri destul de lungi tocmai cu
privire la aceste subiecte. Norman Gulley a scris despre
concep iile „înainte de C dere” i „dup C dere, spunând c
„ambele concep ii se afl în Scriptur i în scrierile lui Ellen
White […]. Isus a venit din mâinile Creatorului Duhul Sfânt –
„acel lucru Sfânt” – fiind rezultatul lucr rii creatoare a lui
Dumnezeu în aceea i m sur în care a fost primul Adam”.
Aceasta înseamn c natura omeneasc a lui Hristos a fost
creat , nu mo tenit . „El a fost asemenea primului Adam,
sau a a cum vor fi cei r scump ra i când vor fi schimba i la A
Doua Venire […] El a luat natura afectat de p cat, sl bit i
deteriorat , dar f r a lua înclina iile sau petele p catului,
care L ar fi predispus s încline spre p cat […] El a avut o
natur asemenea celei dinainte de C dere i asemenea celei
de dup C dere, combinate într o modalitate unic […]
P catul nu este atât de mult o c lcare a Legii pe cât este o
rupere a rela iei, care duce la c lcarea Legii. Oare a avut
Hristos o rela ie rupt cu Dumnezeu sau cu omul la venirea
Sa în istorie?” (Adventist Review, 30 iunie, 1983, p.4 8).

„Biblia se opune ideii unei na teri f r p cat a tuturor
oamenilor. Ea indic faptul c to i oamenii sunt „f cu i
p c to i prin nelegiuirea lui Adam”[…] Numai doi Adami au
venit f r p cat pe planeta P mânt. To i ceilal i sunt n scu i
p c to i […] Întregul neam omenesc este n scut în aceast
ar a înstr in rii de Dumnezeu” (Ministry, august, 1985,
p.11).
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A adar, aceste pozi ii exprimate cu putere cu privire
la natura lui Hristos, atât recent, cât i cu dou decenii în
urm , nu au trecut neobservate de cititorii publica iilor
noastre. În cele ce urmeaz se afl câteva extrase din
scrisorile adresate editorilor ca r spuns la aceste subiecte.

„Autorul Îl prezint pe Isus vorbindu i lui Satana: ‘Eu
stau aici asemenea primului Adam înainte ca tu s l ispite ti.
Eu, de asemenea, nu am p c tuit niciodat . Eu, de
asemenea, am o natur lipsit de p cat asemenea primului
Adam la crea iunea lui’ […] Hristos a fost n scut ca urma al
lui Avraam. Ce fel de natur au avut Avraam, Isaac i Iacov?
O natur p c toas , o natur c zut . Isus a luat natura
omului a a cum a fost ea dup C dere […] Singura natur pe
care o avem noi este o natur p c toas . Aceasta a fost
singura natur disponibil pentru Isus, când S a înve mântat
în natura omeneasc […] Nu natura p c toas este cea care
ne condamn , ci p catul. Noi to i suntem n scu i cu o natur
p c toas . Totu i, nu to i suntem p c to i la na tere”.

„Am fost dezam git i uluit de confuzia care exist
din cauza acestui articol i a altora care au ap rut în ultimii
cincizeci de ani. Când Dumnezeu ne conduce pe o platform
a adev rului ve nic, cum se face c trebuie s coborâm de pe
aceea care ne a dat o El în perioada primilor o sut de ani?
De ce sus inem noi, ca biseric , înv turile care vin de la cei
ce nu au fost binecuvânta i cu lumina de la tronul lui
Dumnezeu? De la data când au fost publicate c r ile
Questions on Doctrine i Movement of Destiny, inta noastr
s pare c este aceea de a încerca s lini tim temerile
acelora care urmeaz înv turile papalit ii. La Conferin a
General din 1901, Dr. Waggoner a spus: „Nu în elege i
ideea c trupul lui Isus nu a fost asemenea trupului nostru
(pentru c noi tim c al nostru este p c tos) implic
obligatoriu ideea imaculatei concep ii a fecioarei Maria?’
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George Knight spune: ‘Natura lui Hristos nu a creat nicio
controvers în adventismul anilor 1890. Era general acceptat
c aceasta nu constituia o problem teologic ’ […]. De ce a
constituit ea o problem în deceniul 1950? Pentru c noi am
c utat faima de a nu fi denumi i „sect ”, cu pre ul
compromiterii adev rului” (Ministry, iunie, 2004, p.3).

„Dac p catul este o stare de a fi inevitabil în natura
noastr , […] atunci Hristos nu putea s Se nasc având
natura noastr , deoarece ar fi fost un p c tos i nu ar fi
putut fi exemplul nostru, cu excep ia unei situa ii idealiste
(cu excep ia faptului c El urmeaz s ne dea i nou o
natur nec zut ) i, ca urmare, noi nu putem s biruim
asemenea Lui, ci trebuie s continu m s p c tuim, iar
lucrarea de slujire principal a lui Isus în sanctuarul ceresc
este aceea de a oferi îndrept irea”.

„Teologia AZ nu prezint dou concep ii alternative
cu privire la natura uman a lui Isus, Domnul nostru […].
Acest fapt ar fi ca i cum noi, ca popor, am fi hot rât s
credem c p zirea duminicii i p zirea Sabatului sunt
îndrept ite în ochii lui Dumnezeu. Este evident c în pozi ia
noastr istoric a avut loc o schimbare”.

„Oare este fiecare copil n scut cu condamnarea la
moartea a doua? Atribuie Dumnezeu vinov ie noului
n scut, f cându l vrednic de moartea a doua, chiar înainte
de a avea o ans de a comite vreun p cat personal? […]
Nimeni nu va fi aruncat în iazul de foc din cauza p catului lui
Adam, ci numai din cauza propriilor p cate personale […]. El
nu numai c încurc p catul cu efectele p catului, ci intr în
domeniul echival rii naturii p c toase cu p catul însu i […]
Deoarece natura p c toas presupune atât vinov ia, cât i
p catul, fiecare copil n scut are nevoie de mântuire înainte
de a putea s gândeasc , s vorbeasc sau s ac ioneze.
Aceasta înseamn c Isus ar fi vinovat pur i simplu prin
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faptul c S a n scut, cu excep ia c natura Lui a fost diferit
de a celorlal i copii […] Cum a restabilit El aceast „rela ie
rupt ” pentru copiii nou n scu i? Prin reamintirea vizitei Evei
la pomul oprit i prin specula ia c ea a p c tuit în mintea ei,
îndoindu se de Dumnezeu, chiar înainte de a lua fructul. Prin
urmare, rela ia a fost rupt înainte de a fi s vâr it orice
fapt p c toas . Pe baza aceasta, el afirm c fiecare copil
se na te cu o rela ie rupt i într o stare pierdut , f r a
s vâr i nicio fapt p c toas . Putem doar s presupunem c
el crede c Eva ar fi fost pierdut , indiferent dac ar fi
mâncat din pomul oprit sau nu….

„V rog s observa i c exist o mare deosebire între
„separarea de Dumnezeu” i „rezultatul separ rii de
Dumnezeu”. Copiii lui Adam nu au mo tenit „separarea de
Dumnezeu”[…] Ei au mo tenit numai „rezultatul” separ rii
lui Adam de Dumnezeu, care a implicat o natur sl bit ,
c zut , i inevitabilitatea mor ii celei dintâi […]. În acela i fel
în care încurc p catul cu natura p c toas , rezultatele
p catului cu p catul însu i i separarea de Dumnezeu cu
natura p c toas , autorul încurc înclina iile rele cu
înclina iile naturale[…] Nu cunosc nicio singur persoan
care crede c Isus a p c tuit sau S a n scut ca p c tos. Nici
nu cunosc pe cineva care crede c Isus a avut „înclina ii
p c toase”. Totu i, cunosc mul i care cred c El a avut
„înclina ii naturale”, întocmai cum avem cu to ii, ca rezultat
al faptului c S a n scut asemenea nou , cu o natur c zut .
Înclina iile rele sunt acele înclina ii spre p cat care au fost
cultivate i înt rite prin îng duirea p catului. Înclina iile
naturale sunt acele înclina ii care au fost mo tenite.
Vinov ia este implicat în prima categorie, dar nu în cea de
a doua. Înclina iile nu sunt p c toase, decât dac cineva
cedeaz înclina iilor naturale”.
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„Dezbaterea cu privire la natura lui Hristos nu este
dezbaterea unor puncte teologice subtile […]. Fie cur irea
sanctuarului care a început în 1844 trebuie s cur easc i
s des vâr easc un popor pentru a sta f r p cat, fie
biserica noastr este rezultatul incapacit ii unui grup de
fanatici dezorienta i de a recunoa te c felul în care au
în eles cartea lui Daniel a fost gre it. Adev rata problem
este legat de punctul biruin ei p catului. Dac Isus nu a
putut s intre în lupt i s înving firea noastr , atunci nici
noi nu putem”.

Autorul „declar c Biblia prezint dou defini ii ale
p catului – comportamental i rela ional. Contrar acestei
afirma ii, exist o singur defini ie biblic . Aceasta este cea
din 1 Ioan 3:4 […]. i mai mult, nu s a dovedit c o rela ie
rupt cu Dumnezeu are loc înainte de actul unei alegeri
p c toase. Isaia 59:2 declar f r echivoc c p catul activ îl
desparte pe om de Dumnezeu. Orice discu ie contradictorie
ne scoate din arena exegezei biblice i ne duce în încurc tura
filozofiei interpretative” (Ministry, decembrie, 1985, p.26
27).

Este evident faptul c reac iile fa de concep iile
care spun c natura lui Hristos a fost asemenea celei
dinainte de C dere au fost foarte puternice, atât recent, cât
i cu dou decenii în urm . Acest subiect nu va disp rea, nici
nu va pieri, deoarece concluziile implicite sunt a a de vitale
pentru misiunea Bisericii Adventiste. Voi încheia aceast
sec iune cu privire la istoria noastr recent cu câteva
gânduri exprimate de Herbert Douglass, un participant
proeminent la dezbaterile din deceniul 1980.

„Concep ia c Isus a preluat natura lui Adam dinainte
de C dere a ap rut doar recent în biserica noastr . Aceast
pozi ie a izvorât în anii 1950, în timpul unei serii de
evenimente care au dus la reformularea unor concepte
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adventiste fundamentale. Consecin ele acestor schimb ri au
avut o mare leg tur cu trauma i dezbin rile teologice pe
care le a experimentat biserica…. Studiul cu privire la natura
omeneasc a Domnului nostru nu este doar „o despicare
academic a firului în patru”[…] Motivul pentru care Isus a
devenit om […] poate fi în eles numai din punctul de vedere
al marii lupte – o perspectiv care lipse te în mare parte în
protestantismul „ortodox” i în catolicism […]. Au fost câteva
probleme, dar niciuna nu este mai important decât acuza ia
lui Satana c fiii i fiicele lui Adam nu puteau s respecte
Legile lui Dumnezeu, c astfel de Legi erau nerealiste i nu
contribuiau la interesul cel mai înalt al fiin elor create. Astfel
de probleme principale au determinat felul de natur pe
care Domnul urma s o preia, în scopul de a face dreptate i
de a l aduce pe Satana la t cere” (Ministry, august, 1985,
p.10 11).

Nicio înclina ie spre p cat

Prima dintre cele patru probleme majore implicate
de natura lui Hristos este întrebarea dac Hristos a avut vreo
înclina ie omeneasc normal spre p c tuire. În editorialul
din august, 2003, al revistei Ministry, se declar c Isus a
întâmpinat „toate ispitele obi nuite pentru oameni”. Chiar
aici, trebuie s lu m în considerare dou texte din Noul
Testament puse laolalt . Evrei 4:5 ne spune c Hristos a fost
„ispitit în toate lucrurile ca i noi, dar f r p cat”. Iacov 1:14
ne spune c „fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui
însu i i momit”. Oare a fost Isus cu adev rat ispitit a a cum
„este ispitit fiecare om”, sau nu? Cuvântul „poft ” include cu
siguran dorin a de pl cere, profit i onoare a fiec rui om.
Oare ispitele lui Hristos din pustie nu au fost rânduite de
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Satana pentru a împlini aceste dorin e i pofte fundamentale
ale omului?

Totu i, în zilele noastre ni se spune c Isus nu a avut
nici cea mai vag dorin sau înclina ie spre mândrie,
ner bdare, îndoial sau descurajare. Dac noi suntem ispiti i
când înclina iile sau dorin ele noastre ne atrag spre aceste
lucruri, iar Isus nu a avut aceste înclina ii, atunci Isus nu a
fost ispitit în niciunul din aceste domenii a a cum „este
ispitit fiecare om”.

Adesea se spune c ispitele lui Hristos au fost acelea
de a i folosi puterile divine sau de a i abandona misiunea
de a l mântui pe om. Aceast afirma ie este foarte
adev rat , dar oare este un motiv suficient pentru a ignora
Evrei 4:15? A fost Isus cu adev rat ispitit, a a cum suntem
ispiti i noi?

S lu m în considerare aici câteva dovezi inspirate. În
Ioan 5:30, Isus a spus: „Nu caut s fac voia Mea, ci voia
Tat lui, care M a trimis”. De ce a spus Isus c nu c uta s
fac voia Sa? „Voin a omeneasc a lui Hristos nu L ar fi dus
în pustia ispitirii…. Ea nu L ar fi condus s îndure umilin a,
batjocura, repro ul, suferin a i moartea. Natura Lui
omeneasc s a retras de la toate aceste lucruri, la fel de
categoric precum se retrage natura noastr omeneasc de la
ele” (Signs of the Times, 29 octombrie, 1894). Dac ar fi
urmat dorin ele naturale ale voin ei Sale omene ti, Hristos
i ar fi abandonat misiunea i planul lui Dumnezeu pentru El.
Cu alte cuvinte, natura Sa omeneasc nu ar fi ascultat de
Dumnezeu, iar El a trebuit s i nege propria voie în scopul
de a împlini voia Tat lui S u. Oare nu este aceasta exact
situa ia noastr ? Voin a i dorin ele noastre se afl în
opozi ie cu voia lui Dumnezeu, iar noi trebuie s renun m la
exercitarea propriei voin e, în scopul de a asculta de
Dumnezeu.
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O propozi ie inspirat con ine o semnifica ie bogat .
„Prin experimentarea în propria fiin a puterii ispitei lui
Satana” (Review and Herald, 18 martie, 1875). A adar, unde
locuie te puterea ispitelor lui Satana? „Ispitele lui (noastre)
cele mai puternice vor veni din interior, pentru c el trebuie
s lupte împotriva înclina iilor inimii fire ti” (Christ Tempted
As We Are, p.11). Dac ispitele noastre cele mai puternice
vin din lupta contra înclina iilor inimii fire ti i dac Hristos a
experimentat în propria fiin puterea ispitelor lui Satana,
atunci este evident c acele înclina ii au fost i în Hristos.
„Dac noi ar fi trebuit s suport m ceva ce Isus nu a
suportat, atunci, în punctul acesta, Satana ar reprezenta
puterea lui Dumnezeu ca fiind insuficient pentru noi […] El a
suportat fiecare încercare la care suntem supu i noi” (Hristos
Lumina lumii, p.24). Oare este puterea lui Dumnezeu cu
adev rat suficient pentru a birui înclina iile inimii fire ti?
Dac Isus nu a avut aceste înclina ii, atunci acuza iile lui
Satana nu au primit niciodat r spuns, iar mântuirea noastr
este foarte nesigur .

„Chiar i îndoielile L au asaltat pe Fiul muribund al lui
Dumnezeu” (M rturii, vol.2, p.209). Hristos a fost ispitit de
propriile gânduri de a nu crede f g duin ele Tat lui S u.

„El a binecuvântat copii care erau st pâni i de
acelea i pasiuni ca ale Sale” (Signs of the Times, 9 aprilie,
1896). Au mo tenit to i copiii dorin e ereditare egoiste?
Hristos a avut acelea i „pasiuni”.

„În natura Sa omeneasc , Fiul lui Dumnezeu S a
luptat cu acelea i ispite nemiloase i aparent cople itoare de
care sunt asalta i oamenii – ispita de a i îng dui pofta, de a
se aventura cu arogan acolo unde nu i a condus Dumnezeu
i de a se închina dumnezeului lumii acesteia, sacrificând o
fericire ve nic pentru pl cerile fascinante ale vie ii acesteia”
(Solii Alese, vol.1, p.95). Oare nu suntem noi atra i de aceste
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lucruri în virtutea propriilor dorin e? Ceea ce le face s fie
nemiloase i cople itoare este tocmai dorin a noastr de a le
avea, iar aici ni se spune cu claritate c Hristos a avut
acelea i ispite.

„El tie cât de puternice sunt înclina iile inimii fire ti”
(M rturii, vol.5, p.177). Mai precis, cum le cunoa te El? „El
tie din experien […] în ce const puterea ispitelor
noastre” (Divina vindecare, p.71). F r îndoial , Isus a
experimentat puterea înclina iilor inimii fire ti.

În Ghetsemani, „Descurajarea i depresia L au
p r sit” (Hristos Lumina lumii, p.694). Nu a fost Isus atras
spre descurajare de propriile gânduri i înclina ii fire ti?

„El a avut aceea i natur ca i p c tosul” (Manuscript
Releases, vol.10, p.176). Trebuie s fie pus întrebarea: A
fost Adam în Eden un p c tos? Oare o natur par ial
asemenea lui Adam i par ial asemenea nou este o natur
asem n toare cu a p c to ilor? Realitatea este c to i cei
p c to i au o natur c zut i sunt atra i cu putere de
aceasta.

Deosebirea dintre Hristos i noi nu const în faptul c
El a fost scutit de înclina iile spre p cat ale naturii c zute.
Deosebirea const în faptul c El nu a cultivat aceste
înclina ii i nu le a încorporat în caracterul S u a a cum
facem noi. Ispitele inimii fire ti au fost pentru Hristos la fel
de puternice precum sunt pentru noi.

Indiferent ce cuvinte sunt folosite de sus in torii
concep iei c Hristos a avut o natur asem n toare celei
dinainte de C dere, dac Hristos nu a avut nicio înclina ie
fireasc spre p cat, El nu a putut fi ispitit ca i noi, iar una
dintre leg turile majore ale lui Hristos cu neamul omenesc
c zut a fost distrus .
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Ereditate par ial

A doua problem aflat în centrul aten iei în
considerarea naturii umane a lui Hristos este legat de
mo tenirea primit de la natura omeneasc prin intermediul
Mariei. Singura cale prin care Isus putea s preia natura
omeneasc f r a mo teni „p c to enia eredit ii noastre
omene ti” era prin scutirea Sa de anumite aspecte ale
acesteia. Duhul Sfânt ar fi trebuit s blocheze unele gene
omene ti pentru a nu ajunge la Isus pe cale normal . Cu alte
cuvinte, deficien ele genetice ale Mariei au fost modificate
de Duhul Sfânt, a a încât ea s I poat transmite lui Hristos o
ereditate totalmente unic , întru totul deosebit de
ereditatea pe care o primim noi de la p rin i.

În Romani 1:3, apostolul Pavel spune c Isus „a fost
n scut din s mân a lui David, în ce prive te trupul”. Totu i,
nou ni se spune c Hristos a fost f cut par ial, i nu complet
din s mân a lui David. Ellen White se exprim chiar mai
precis. „Asemenea fiec rui copil al lui Adam, El a acceptat
rezultatele lucr rii marii legi a eredit ii. Aceste rezultate au
fost ar tate în istoria predecesorilor S i p mânte ti. El a
venit cu o astfel de ereditate” (Hristos Lumina lumii, p.49).

Unul dintre str mo ii lui Hristos a fost Set. „Set,
asemenea lui Cain, a mo tenit natura c zut a p rin ilor lui”
(Patriarhi i profe i, p.80). Tot ce a primit Set prin ereditate,
a primit i Isus prin ereditate. Aceasta este singura concluzie
posibil la care se poate ajunge din aceste pasaje, iar motivul
pentru care aceste declara ii nu sunt acceptate la valoarea
evident este doar o idee preconceput despre natura
p catului.

În cartea lui, The Humanity of the Saviour, Harry
Johnson se exprim cât se poate de simplu i la subiect. „Nu
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exist nicio dovad care sugereaz c lan ul eredit ii a fost
rupt între Maria i Isus” (Londra, The Epworth Press, 1962,
p.44).

Protestan ii au respins de a lungul istoriei doctrina
imaculatei concep ii, pe baza faptului c nu se afl în
Scriptur . Totu i, în zilele noastre, mul i adventi ti spun c în
pântecul Mariei a fost s vâr it o minune deosebit , a a
încât nicio înclina ie sau impuls p c tos s nu treac de la
Maria la Isus. Ca biseric , noi declar m c respingem
doctrina imaculatei concep ii, dar în punctul cel mai critic ne
întoarcem la explica iile acesteia cu privire la na terea lui
Isus. De i respingem ideea c Maria a fost f r p cat i
respingem înv tura c Maria nu I a transmis nimic lui Isus
prin ereditate, noi suntem dornici s accept m un blocaj
par ial al liniei ereditare, atunci când este vorba de dorin e i
înclina ii. Aceasta este pur i simplu o versiune modificat i
mai subtil a imaculatei concep ii. Oare suntem noi cu
adev rat siguri c am ie it din Biserica Romei? Înv tura
noastr actual este o urma direct a liniei teologice a
imaculatei concep ii.

Natura p c toas egal cu p catul

Al treilea subiect constituie adev rata problem
aflat în miezul întregii dezbateri cu privire la natura
omeneasc a lui Hristos. Oare a avea o natur p c toas
face pe cineva s fie un p c tos i s aib nevoie de un
Mântuitor? Dac aceast problem ar putea fi rezolvat , nu
am mai avea niciun dezacord cu privire la natura omeneasc
a lui Hristos.

Editorul publica iei Adventist Review, William
Johnson, i a exprimat foarte clar punctul de vedere. „Unele
argumente continu f r încetare deoarece partidele
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antagoniste nu ajung niciodat la adev rata problem –
îngrijorarea principal aflat dedesubtul dezbaterii de la
suprafa […]. Problema aflat dincolo de aparen e este
concep ia cu privire la p cat. Cei care vor s în eleag mai
clar natura omeneasc a lui Isus ar ajunge departe, dac s ar
opri la dezbaterea cu privire la faptul c Isus a preluat o
natur asem n toare celei dinainte de C dere sau dup
C dere, i ar petrece mai mult timp s vad ce spune Biblia
despre p catul însu i […] Nu numai faptele noastre sunt
p c toase, ci îns i natura noastr este în r zboi cu
Dumnezeu. Oare a avut Isus o astfel de natur ? Nu. Dac ar
fi avut, El Însu i ar fi avut nevoie de un Mântuitor. El nu a
avut […] nicio deformare a naturii Sale morale care L a
predispus la ispit ” (26 august, 1993, p.4).

Richard Taylor s a exprimat foarte bine în cartea lui,
A Right Conception of Sin: „Cei care nu au o concep ie
corect cu privire la p cat nu sunt capabili s aib concep ii
corecte cu privire la niciun alt subiect fundamental. Acest
lucru va fi evident îndeosebi cu privire la teoria despre
isp ire i metoda lui Dumnezeu de a l r scump ra pe om”
(Beacon Hill Press, 1945, p.9 11).

Doctrina p catului originar, sus inut de Johnson i
de mul i al ii din adventism, distorsioneaz fiecare aspect al
Evangheliei i isp irii, a a încât nimic nu supravie uie te
intact. Aceasta ajunge s fie treptat concep ia dominant în
mijlocul adventi tilor, chiar i în mijlocul celor credincio i
fa de Biblie i Spiritul Profetic. Ea este crezut acum de
c tre unii care sunt privi i cu încredere ca fiind ni te laici
adventi ti loiali i aten i.

Unul dintre motivele pentru care subiectul acesta a
p rut a fi a a de confuz este lipsa unor defini ii simple. Exist
o deosebire crucial între efectele p catului i p catul în
sine. De i efectele p catului sunt vaste i în cele din urm
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mortale, nimeni nu atribuie efectelor p catului o vin
personal sau o condamnare. Pe de alt parte, conceptul
p catului este asociat cu vinov ia, condamnarea, separarea
de Dumnezeu, judecata i a doua moarte. Când discut m
despre neprih nirea prin credin sau despre natura lui
Hristos, aten ia noastr trebuie s fie concentrat asupra
p catului în sine, i nu asupra efectelor p catului. Întrebarea
noastr fundamental aici este simpl . Este natura c zut o
parte a p catului în sine, sau este unul dintre efectele
p catului? Concluziile noastre cu privire la natura lui Hristos
vor fi determinate de r spunsul pe care îl d m la aceast
întrebare simpl .

A spune c to i bebelu ii au nevoie de un Mântuitor a
devenit unul dintre cli eele cele mai derutante în gândirea
actual cu privire la neprih nirea prin credin . Da, un
bebelu are nevoie de un Mântuitor, o planet suferind are
nevoie de un Mântuitor, un orb sau un olog au nevoie de un
Mântuitor, dar nu în sensul iert rii personale pentru un
p cat sau o vin personal . Înc odat , noi confund m
efectele p catului cu p catul în sine.

Iacov 4:17 ne spune c „cine tie s fac bine i nu
face, s vâr e te un p cat”. Textele cele mai clare care
descriu p catul nu spun nimic despre faptul c natura c zut
este o stare inevitabil i continu a p catului. A spune c
p catul este constituit de natura noastr însemn a spune c
noi p c tuim chiar i când alegem s nu p c tuim. Oare este
posibil ca aceast în elegere p catului, ca fiind ceva
inevitabil i continuu, a amor it într o mare m sur
sensibilitatea noastr fa de adev ratul p cat (c lcarea Legii
lui Dumnezeu), a a încât acum am ajuns s accept m
nelegiuirile specifice ca fiind pur i simplu expresii ale
p catului mai mare de a avea o natur c zut ? Cu alte
cuvinte, am ajuns s accept m p c tuirea ca fiind o parte
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normal a vie ii i chiar a vie ii cre tine. Am început chiar s
începem s numim natura c zut P CAT i faptele p catului
„p cate”.

Isaia 59:2 ne spune c „nelegiuirile voastre pun un zid
de desp r ire între voi i Dumnezeul vostru”. P catul este
acela care ne desparte de Dumnezeu, care rupe rela ia
noastr cu El, i nu invers. Da, p catul este într adev r o
stare, dar acesta urmeaz deciziei de a p c tui împotriva lui
Dumnezeu i continu atâta vreme cât inima r mâne
nepoc it .

Cei care doresc s dovedeasc faptul c natura
c zut este p cat în sine, i nu efectul p catului, pur i
simplu nu i au dovedit pozi ia. A fi n scut în aceast lume
înseamn c suntem supu i foamei i setei, oboselii i
durerii, suferin ei i mor ii. Înseamn c planeta pe care
tr im ar putea încerca s ne distrug . Înseamn a fi n scu i
din p rin i p c to i, a primi o natur p c toas i a tr i într
un mediu p c tos. Totu i, nu înseamn a fi n scut vinovat de
p cat, sau condamnat. De i primim toate efectele p catului,
inclusiv o natur c zut , noi nu suntem automat vinova i de
p cat.

Concluzia c un om este p c tos prin natura lui nu
vine din Biblie sau din adventism. R d cinile ei ajung pân la
Augustin, în Biserica Romano Catolic i au fost transmise în
curentul principal al protestantismului prin scrierile lui
Luther i Calvin. În zilele noastre, protestan ii evanghelici
sus in aceast concep ie cu privire la p cat i au fost destul
de dornici s vad cum aceast concep ie ajunge o parte a
adventismului. Concep ia evanghelic despre p cat este
acceptat la nivelele cele mai înalte ale teologiei adventiste
din zilele noastre. Unii se întreab : Când ne vom întoarce la
botezul copiilor, care este singura solu ie logic pentru
faptul de a fi n scut cu nevoia de un Mântuitor?
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Pozi ia evanghelic în leg tur cu p catul face
imposibil acceptarea pozi iei adventiste îndelung sus inute
care spune c Hristos a luat chiar natura noastr p c toas ,
triumfând asupra p catului în acea natur periculoas . Din
cauza pozi iei evanghelice în leg tur cu p catul, ni se spune
c Hristos nu ar fi putut s fie Înlocuitorul nostru, dac ar fi
luat cu adev rat natura noastr c zut la na tere, iar noi
suntem acum obliga i s concepem ni te modalit i destul
de complicate pentru a I îng dui lui Hristos s împ rt easc
ereditatea omeneasc , în timp ce este scutit de anumite
tr s turi ereditare.

Ar fi bine s observ m un punct cu privire la faptul de
a fi n scut „în p cat”. Spirit of Prophecy, vol.1. p.60: Set a
fost „n scut în p cat”. Când Ellen White a dezvoltat mai
amplu aceast idee în Patriarhi i profe i, p.80, a zis c Set „a
mo tenit natura c zut ”. Acest pasaj paralel arat ce a vrut
Ellen White s spun prin expresia a fi „n scut în p cat”.

Nicio neprih nire des vâr it

A patra problem ar putea fi motiva ia principal
pentru toate punctele eviden iate în anii recen i cu privire la
natura nec zut sau par ial c zut a lui Hristos. În editorialul
publica ieiMinistry, la începutul revistei, se afl urm toarele
gânduri: „Sufletul pereche al problemei „naturii lui
Hristos”[…] este, desigur, întrebarea cu privire la rolul
neprih nirii des vâr ite împ rt ite de Hristos i realizat în
inima i comportamentul credinciosului cre tin, prin credin
[…]. Aceste subiecte deosebite […] sunt foarte puternice în
mintea i inima adventist , atunci când sunt asociate cu
încheierea „timpului de prob ”, judecata final i a doua
venire a lui Hristos” (august, 2003, p.4).
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În acest articol, am citat anterior afirma ii care spun
c neprih nirea des vâr it este imposibil , din cauza naturii
noastre p c toase i c harul mântuitor trebuie s fie
disponibil pân când Isus vine, deoarece noi nu vom fi
niciodat f r p cat. Woodrow Whidden spune în felul
urm tor: „Vor deveni natura i realiz rile noastre vreodat
a a de neprih nite în aceast parte a universului (chiar i
dup încheierea timpului de prob ), încât vom înceta s mai
avem nevoie de meritele lui Hristos, care ne îndrept esc
continuu? O trat m noi într adev r cu seriozitate pe Ellen
White, când ea spune c „deficien ele inevitabile ale
credincio ilor” sunt completate prin neprih nirea lui Hristos
„atribuit ” i c „Isus îi iube te pe copiii S i, chiar dac
gre esc”?... Nu este des vâr irea în principal o atitudine, mai
degrab decât o performan ?” (Ministry, octombrie, 1993).

Oare nu ar putea fi relevant aici s privim din nou 1
Petru 2:21.22? „ i la aceasta a i fost chema i; fiindc i
Hristos a suferit pentru voi, i v a l sat o pild , ca s c lca i
pe urmele Lui. El n a f cut p cat, i în gura Lui nu s a g sit
vicle ug”.

Ellen White prezint cu claritate aceea i tem : „Dac
nu a avut natura omului, El nu a putut fi exemplul nostru.
Dac nu a fost p rta al naturii noastre, El nu a putut fi ispitit
a a cum a fost ispitit omul. Dac nu I a fost cu putin s
cedeze ispitei, El nu a putut s fie ajutorul nostru…. Ispitirea
i biruin a Sa ne spun c omenirea trebuie s copieze
Modelul” (Review and Herald, 18 februarie, 1890).

Prin acceptarea doctrinei evanghelice, i anume c
isp irea a fost încheiat la cruce i c Isus S a n scut cu
natura f r p cat a lui Adam dinainte de C dere, majoritatea
amvoanelor bisericii noastre nu ne mai spun c Isus este
Exemplul nostru în biruirea tuturor ispitelor i p catelor. Prin
urmare, mesajul sanctuarului nu mai este relevant, iar
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mesajul de avertizare al celor trei solii îngere ti din
Apocalipsa 14 nu mai este relevant pentru Planul de
Mântuire al lui Dumnezeu. A adar, putem fi mântui i în
p catele noastre, dezvoltarea caracterului nu mai este
necesar , poruncile lui Dumnezeu nu pot fi respectate în
mod des vâr it prin puterea Duhului Sfânt, Spiritul Profetic
este considerat o antichitate nerelevant din secolul al
nou sprezecelea, iar Sabatul zilei a aptea nu mai este
respectat în conformitate cu Isaia 58,13.

Într unul dintre editorialele lui, William Johnson a
împ rt it o poveste impresionant . „Dr. Paul Brand, care a
îndeplinit o lucrare de pionierat în chirurgia reparatorie
pentru lepro i, vorbe te despre o epidemie de pojar din
Vellore, în sudul Indiei, unde locuia pe vremea aceea familia
Brand. Familia Brand avea o copil , Estelle, i din cauza
vârstei ei, era foarte expus la riscul îmboln virii. Pediatrul a
explicat c serul unui convalescent – serul luat de la o
persoan care contractase pojarul i îl învinsese – ar putea s
o protejeze pe micu . În Vellore s a r spândit vestea c
familia Brand avea nevoie de „sângele unui înving tor”. „Nu
era de niciun folos s fie g sit cineva care învinsese varicela,
sau avusese un picior rupt care s a vindecat. Astfel de
oameni, de i s n to i, nu puteau oferi ajutorul special de
care aveam nevoie pentru a învinge pojarul. Aveam nevoie
de cineva care suferise de pojar i învinsese boala aceea”,
scrie Brand în cartea lui, In His Image. Familia Brand a g sit o
astfel de persoan , a luat pu in din sângele ei i a injectat o
pe fiica lor cu serul convalescentului. Înarmat cu anticorpi
„împrumuta i”, fiica lor a luptat contra bolii invadatoare.
Serul injectat i a dat trupului ei timp s confec ioneze proprii
anticorpi. Estelle a învins pojarul – nu prin puterea propriului
trup, ci ca rezultat al unei b t lii care avusese loc anterior în
trupul altcuiva” (Adventist Review, 13 aprilie, 1989).
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Eu nu cred c am v zut vreodat o ilustra ie mai
bun a motivului pentru care Isus a trebuit s vin în natura
noastr c zut . Pentru c El a experimentat natura c zut i
a învins o, noi putem s împrumut m anticorpii S i i s
învingem natura noastr c zut . Iar aceast ilustra ie vine de
la un editor care crede c Hristos a avut o natur nec zut !!

S privim pe scurt la câteva dintre dovezile inspirate
care arat c exemplul lui Hristos dovede te c genera ia
final va tr i realmente o via f r p cat, contrar lucrurilor
pe care ni le spun „exper ii” no tri.

„El a venit cu o astfel de ereditate pentru a împ rt i
necazurile i ispitele noastre i pentru a ne da exemplul unei
vie i f r p cat” (Hristos Lumina lumii, p.49).

„El L a trimis pe Fiul S u în lumea aceasta pentru a
purta pedeapsa p catului i pentru a i ar ta omului cum s
tr iasc o via f r p cat” (Reflecting Christ, p.37).

„El a venit în lumea aceasta i a tr it o via f r
p cat, pentru ca prin puterea Sa oamenii s poat , de
asemenea, s tr iasc o via f r p cat” (Review and
Herald, 1 aprilie, 1902).

„To i cei care ascult poruncile lui Dumnezeu prin
credin vor atinge starea de neprih nire în care a tr it
Adam înainte de nelegiuirea lui” (Signs of the Times, 23 iulie,
1902).

„Hristos ne a l sat un exemplu des vâr it, f r p cat.
Urma ii S i trebuie s mearg pe urmele Sale” (Fii i fiice ale
lui Dumnezeu, p.294).

„Via a lui Hristos este o revela ie cu privire la ce ar
putea s devin fiin ele omene ti prin unirea i p rt ia cu
natura divin ” (Manuscript Releases, vol.18, p.331).

„Mântuitorul a luat asupra Sa nedes vâr irile naturii
omene ti i a tr it o via f r p cat, pentru ca oamenii s
nu se mai team c , din cauza sl biciunii naturii omene ti,
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nu pot s biruiasc …. Via a Sa declar c natura uman ,
combinat cu natura divin , nu s vâr e te p cat” (Divina
vindecare, p.180).

„Dumnezeu a f cut pentru noi lucrul cel mai bun pe
care a putut s l fac , atunci când a trimis din cer o F ptur
f r p cat pentru a i ar ta acestei lumi a p catului cum
trebuie s fie caracterul acelora care sunt mântui i – curat,
sfânt i neîntinat” (Manuscript Releases, vol.9, p.125).

„Hristos a venit pe p mânt… pentru a ar ta în lupta
cu Satana c omul, a a cum l a creat Dumnezeu, aflat în
leg tur cu Tat l i Fiul, poate s respecte fiecare cerin
divin ” (Signs of the Times, 9 iunie, 1898).

„Luând natura noastr c zut , El a ar tat ce poate s
devin aceasta” (Solii Alese, vol.3, p.134).

„Fra i i surori, avem nevoie de reforma pe care
trebuie s o aib to i cei r scump ra i, prin cur irea min ii i
inimii de orice pat a p catului” (Sfaturi pentru s n tate,
p.633).

„Noi suntem cur i i de toate p catele, de toate
defectele de caracter. Nu mai trebuie s p str m nicio
înclina ie p c toas ” (Review and Herald, 24 aprilie, 1900).

„Fiecare înclina ie ereditar i cultivat spre p cat
trebuie s fie v zut , învins i cur it ” (Signs of the Times,
18 iulie, 1895).

„Ei vor urî p catul i nelegiuirea, întocmai cum
Hristos a urât p catul” (Credin a i faptele, p.115).

„Când Îl vom cunoa te pe Dumnezeu a a cum avem
privilegiul s Îl cunoa tem, via a noastr va fi o via de
continu ascultare. Printr o în elegere a caracterului lui
Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, p catul va deveni
resping tor pentru noi” (Hristos Lumina lumii, p.668).

„Ei vor urî p catul cu o ur des vâr it ” (Elementele
fundamentale ale educa iei cre tine, p.291).
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Concluzie

Subiectul naturii umane a lui Hristos nu va disp rea
prea curând, deoarece întregul Plan de Mântuire este în joc.
Evrei 2:14.15 ne spune c „prin moarte”, Isus urma „s
nimiceasc pe cel ce are puterea mor ii” „ i s izb veasc pe
to i aceia, care prin frica mor ii erau supu i robiei toat via a
lor”. Versetul 17 ne spune c singura modalitate prin care
Hristos putea s fac lucrul acesta era „s Se asemene
fra ilor S i în toate lucrurile”, nu în unele lucruri, ci „în toate
lucrurile”. Inspira ia ne spune mai departe c „marea lucrare
a r scump r rii putea fi îndeplinit , numai dac
R scump r torul lua locul lui Adam cel c zut” (Review and
Herald, 24 februarie, 1874). Aceasta nu putea fi adus la
îndeplinire, dac Hristos ar fi luat locul lui Adam cel nec zut,
sau dac ar fi luat un loc al nim nui (par ial asemenea lui
Adam i par ial asemenea nou ). Pentru a fi Înlocuitorul
nostru f r p cat, El a trebuit s biruiasc sl biciunile naturii
noastre c zute. Ceea ce devenise o putere irezistibil pentru
om trebuia s fie f cut de Hristos o putere învins .

Chiar dac aceast declara ie din SDA Bible
Commentary nu este inspirat , ea ne arat o în elegere
profund a actului r scump r tor al lui Hristos. „Hristos a
înfruntat, a biruit i a condamnat p catul în sfera în care
acesta î i exercitase st pânirea i suprema ia. Trupul, scena
triumfurilor anterioare ale p catului, a ajuns acum scena
înfrângerii i alung rii acestuia” (vol.6, p.562).

Problema întrup rii a fost: Putea Dumnezeu s
biruiasc într adev r p catul în fort rea a cea din urm a lui
Satana, inima c zut a omului? Dac sl biciunile i dorin ele
omene ti puteau fi supuse Legii lui Dumnezeu, atunci Satana
avea s piard cea mai mare b t lie a lui, iar marea lupt
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urma s fie cu adev rat câ tigat . Dar dac Dumnezeu L ar fi
scutit pe Fiul S u de unele înclina ii omene ti, atunci ar mai
fi fost marea lupt cu ceva mai aproape de încheierea ei,
decât atunci când Satana a fost alungat din cer?

Când Isus a biruit pe cruce, o voce tare s a auzit în cer
proclamând: „Acum a venit mântuirea, puterea i împ r ia
Dumnezeului nostru, i st pânirea Hristosului Lui; pentru c
pârâ ul fra ilor no tri, care zi i noaptea îi pâra înaintea
Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos” (Apocalipsa 12,10).
Dorim noi cu adev rat s L lipsim pe Isus de marea Sa
biruin sub preten ia c Îl facem s fie „Înlocuitorul nostru
f r p cat”? Vom continua noi s neg m mântuirea deplin
pe care El a îndeplinit o nu numai cu privire la faptele
p catului, ci i cu privire la natura omeneasc slab , c zut i
p c toas în care Satana a crezut c a st pânit cu
suprema ie înc de la c derea lui Adam? S I îng duim lui
Hristos s fie atât Înlocuitorul nostru f r p cat, cât i
Exemplul nostru sfânt. Numai Hristos cel real, care ofer o
isp ire real , poate s i conduc biserica pân la biruin a
final .
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A p c tui sau a nu p c tui?

În edi iile din ianuarie i februarie, 1990, revista
Adventist Review î i invita cititorii s reconsidere câteva idei
privitoare la subiectul naturii umane a Domnului Isus Hristos.
Într o serie de ase articole, Norman Gulley punea în discu ie
o întrebare: „Conteaz modul în care Îl în elegem pe Domnul
Isus?” Iar, în concluzia primului dintre cele ase articole ale
sale, Gulley declara: „Doctrina despre Isus înseamn , în
cadrul doctrinelor adventiste de ziua a aptea, ceea ce
înseamn butucul în care sunt centrate spi ele unei ro i.
Probabil c pute i folosi i în continuare o roat , dac lipse te
o spi sau dou , dar dac butucul se descentreaz , întreaga
roat este în pericolul de a deveni inutil . Aceasta este
perspectiva actual a doctrinelor bisericii noastre” (AR, 18
ianuarie, 1990). Cât de bine este formulat aceast
compara ie. O gre it în elegere a persoanei Domnului Isus
i a lucr rii îndeplinite de El, va afecta în elegerea
neprih nirii prin credin , a Evangheliei i chiar a misiunii
bisericii. Prin urmare, trebuie s depunem toate eforturile,
pentru a ne asigura c butucul credin ei noastre nu s a
descentrat. Când ne ocup m de motiva ia esen ial a
faptului c suntem cre tini, nu îndr znim s evit m subiectul
sau s ignor m posibilele idei controversate.

Problema este p catul

De i seria de articole avea ca obiect tratarea
dovezilor legate de natura uman a Domnului Hristos, de
fapt, acele dovezi nu constituie factorul determinant al
concluziilor noastre privitoare la subiectul acesta. Adev rata
problem o constituie dovezile referitoare la natura
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p catului. Oricare ar fi conceptele formulate în definirea
p catului i a naturii sale, ele vor determina concluziile
noastre cu privire la natura Domnului Hristos. Gulley a
recunoscut acest aspect, afirmând c , referitor la natura
Domnului Hristos, exist dou concep ii opuse care „izvor sc
din dou modalit i diferite de a în elege p catul” (AR 25
ianuarie 1990).

Nu trebuie s subestim m importan a acestui
subiect. Concluziile noastre privitoare la p cat influen eaz ,
nu numai în elegerea naturii Domnului Hristos, ci i scopul
experien ei îndrept irii i a sfin irii, i vor stabili, de
asemenea, dac des vâr irea caracterului i vie uirea f r
p cat sunt sau nu posibilit i legitime sau fantezii fanatice.
Righard Taylor a în eles acest aspect cu mul i ani în urm ,
scriind în cartea sa Right Conception of Sin, urm toarele:
„Problema p catului este legat într o manier atât de
fundamental de natura lui Dumnezeu i de planul de
r scump rare, încât constituie doctrina prin intermediul
c reia toate celelalte pot fi în elese din perspectiva
semnifica iei lor elementare. Mai mult, ea formeaz cel mai
sigur i mai logic criteriu de evaluare a acurate ei în elegerii
tuturor celorlalte doctrine. Înv tura privitoare la p cat
constituie punctul central, în jurul c ruia se construie te
întregul sistem teologic […] Originea multora, probabil a
majorit ii erorilor care s au strecurat în teologia cre tin
poate fi reg sit , în cele din urm , într o concep ie gre it
despre p cat. Datorit unei anumite nuan e în modul de a
în elege p catul, întregul sistem de gândire al cuiva poate fi
gre it orientat. […] Când ra ion m pornind de la o premis
fals , ini iem un lan nesfâr it de concluzii false. Prin urmare,
spunem c , dac cineva nu de ine o concep ie corect
despre p cat, nu este în stare s aib concep ii corecte cu
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privire la nicio alt doctrin fundamental . Aceasta se va
eviden ia îndeosebi în leg tur cu teoria referitoare la
isp ire i la metoda lui Dumnezeu de r scump rare a
omului. […] Iar a insista asupra asimil rii unor concep ii
corecte despre p cat înseamn a face imposibil orice
deviere major de la adev rul esen ial” (Beacon Hill Press,
1945, p.9 11).

P cat sau efecte ale p catului?

Unul dintre motivele pentru care acest subiect p rea
atât de confuz, const în absen a câtorva simple defini ii. Se
pare c nu se spune nimic despre deosebirea dintre p catul
în sine i efectele lui. P catul lui Adam a avut multe efecte
pe aceast planet . Moartea domne te în lumea oamenilor,
a animalelor i a plantelor; suferin a i durerea abund în
via a noastr , natura ne demonstreaz suprema ia din ilor i
a ghearelor, iar p mântul însu i este plin de violen a i
tragedia blestemului rostit asupra p catului. De i efectele
p catului sunt de lung durat i, în cele din urm , mortale,
nimeni nu consider c vinov ia i condamnarea se afl
printre acestea. Nicio plant , animal sau fiin uman , nu
sunt vinovate pentru c au fost prinse în capcana efectelor
mortale ale p catului.

Pe de alt parte, conceptul de p cat este asociat cu
vinov ia, condamnarea, desp r irea de Dumnezeu, judecata
i moarte a doua. Dac inten ion m s dezbatem subiectul
neprih nirii prin credin sau cel al naturii Domnului Hristos,
aten ia noastr trebuie s se concentreze mai degrab
asupra p catului însu i, decât asupra efectelor lui. În cele din
urm , Dumnezeu va îndep rta efectele p catului din
universul Lui, dar, când studiem Evanghelia, este necesar s
în elegem ce anume este p catul i cum poate fi iertat i
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cur it chiar acum. Constituie firea noastr c zut o parte
intrinsec a p catului, sau unul dintre efectele p catului?
Concluziile noastre privitoare la natura Domnului Hristos, vor
fi determinate de r spunsul pe care îl d m la aceast
întrebare simpl .

P catul originar

Îi suntem îndatora i Dr. Gulley pentru formularea
pozi iei sale într o manier succint i clar . Dup
enumerarea celor trei defini ii principale ale p catului, ca
fapt , rela ie i natur , el întreab : „Este posibil ca p catul s
includ toate cele trei defini ii? Pot fi considerate,
p c to enia (natura i rela ia rupt ) i p catul (fapta) ca fiind
cauza i efectul?” (AR, 25 ianuarie, 1990). Cu alte cuvinte,
constituie p catul de a avea o natur c zut , acel p cat
primar, care conduce în mod inevitabil la p catul secundar al
înc lc rii legii?

Gulley explic în continuare c aceasta este
concep ia augustinian despre p cat. În lumina acestei
concep ii, omul este un p c tos înc de la na tere, prin
natur , i se afl deja sub condamnarea lui Dumnezeu. Prin
urmare, va comite în mod inevitabil, fapte p c toase, pentru
care va primi o condamnare suplimentar . Probabil, cea mai
exact explica ie a acestei concep ii este cea formulat de
c tre John Calvin în lucrarea sa, Institutes of the Christian
Religion. „To i (oamenii) sunt dec zu i prin na tere. […]
Vinov ia provine din natura (uman ). […] Chiar i copiii
sufer , purtându i înc din pântecele mamei, propria
condamnare […] pentru defectele lor. […] Oamenii se nasc
imorali. […] To i suntem p c to i prin natur ” (Book II, ch. 1,
#5, 6, 7, 8, 9, 10, 27).
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Cel care crede c aceast concep ie este corect ,
trebuie, de asemenea, s cread c p catul este o stare
continu , de la na tere la mormânt. Având în vedere c ne
na tem cu o natur c zut , pe care o p str m i dup
na terea din nou, p catul nostru primar constituie un
element permanent al vie ii, chiar dac , la un moment dat,
alegem s nu comitem anumite p cate. Prin urmare, de la
na tere pân la moarte, p c tuim în mod neîncetat i
trebuie s beneficiem de o iertare necontenit , pentru
vinov ia noastr necontenit .

Aceast în elegere a p catului, despre care Gulley
recunoa te c nu a constituit o parte a teologiei adventiste
de la început, prezint mai multe probleme. Cum prime te
un nou n scut iertare pentru vinov ia lui personal , dac nu
exist o con tien , nici cu privire la vinov ie, nici cu privire
la iertare? Cine alege în locul copilului? Dup ce ie im din
apa botezului, noi suntem tot atât de p c to i ca înaintea
na terii din nou, deoarece p catul primar, care apar ine
naturii noastre, nu a fost îndep rtat prin convertire. Dup
încheierea timpului de prob , când lucrarea harului iert tor
înceteaz , noi continu m s fim p c to i prin natur . Chiar
dac alegem mai degrab moartea, decât s p c tuim,
continu m s fim vinova i de p catul primar al naturii
noastre, în aceea i m sur în care am fost vinova i, când ne
aflam în starea de r zvr tire deschis împotriva lui
Dumnezeu, prin urmare, avem nevoie de iertarea
necontenit a acestui p cat, la fel de mult ca oricând înainte.
Cum va fi asigurat acest har iert tor, dac lucrarea de
mijlocire pentru cei p c to i se va încheia i dac to i vom fi
nevoi i s st m înaintea lui Dumnezeu f r Mijlocitor i f r
isp ire pentru p catele noastre? (EW 48, 71; GC 614; SR
403). Evident, atât timp cât continu m s avem aceast
natur c zut i p c toas , nu exist nicio posibilitate de a
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tr i f r p cat, chiar dac m rturia inspirat ne spune c
putem „tr i f r p cat” (RH, 1 aprilie, 1902; II IP 146). De i
concep ia augustinian are o tradi ie îndelungat în istoria
cre tinismului este imposibili s leg m aceast concep ie de
modul în care adventi tii în eleg marea lupt .

Romani 5

Prima dovad biblic pe care Gulley o aduce în
favoarea tezelor sale este compara ia din Romani 5, dintre
Adam i neamul omenesc. Pe baza acestei compara ii, el
declar : „Aceast stare de p cat, sau natura p c toas , are
nevoie de mântuire, cu mult timp înainte de înf ptuirea
primului p cat con tient. […] Cei care doresc s izoleze
p catul i moartea, de p catul comis în mod con tient, par
s omit aceast compara ie” (AR, 25 ianuarie, 1990).
Concluzia lui Gulley este ciudat , deoarece simpla citire a
textului ne conduce tocmai la o p rere opus .

Cel mai clar rezumat al capitolului 5 din Romani este
prezentat de versetul 18. „Astfel dar, dup cum printr o
singur hot râre de iertare a venit pentru to i oamenii o
hot râre de neprih nire care d via a”. Gulley insist s
în elegem paralelismul aflat în pasajul acesta. De fapt, el a
trecut cu vederea paralela cea mai evident care exist . Din
cauza p catului lui Adam, to i oamenii au fost condamna i.
Datorit r zvr tirii sale, Adam era pasibil de o distrugere
imediat (moartea a doua), iar ca urmare, întregul neam
omenesc era supus aceleia i condamn ri i distrugeri. Dar,
cea de a doua parte a versetului ne spune c Domnul Hristos
a schimbat pedeapsa care trebuia s vin peste to i oamenii
condamna i din cauza lui Adam. Cu alte cuvinte,
condamnarea colectiv datorat p catului lui Adam a fost
anulat prin iertarea colectiv oferit de Domnul Hristos.

www.zguduireaadventismului.ro



171 
 

Datorit mor ii Sale isp itoare, to i oamenii au fost elibera i
de sub condamnarea rostit din cauza lui Adam.

Inspira ia ne spune c moartea Domnului Hristos „a
redat întregul neam omenesc favoarea lui Dumnezeu” (1SM
343). Cu aproape o sut de ani înainte, E.J. Waggoner
comenta cu privire la acest verset, astfel: „Dup cum
condamnarea a venit asupra tuturor, tot astfel îndrept irea
le este oferit tuturor […] darul f r plat le este dat
tuturor” (ST, 12 martie, 1896).

În elegerea literal a capitolului 5 din Romani,
distruge complet concep ia fals a p catului originar, care i a
dus în r t cire pe credincio i o lung perioad din istoria
cre tinismului. Acest capitol nu vorbe te absolut nimic
despre faptul c suntem p c to i prin natur . În realitate, el
spune c noi am fost elibera i de orice condamnare pe care
Adam a adus o în lume. Pentru c Domnul Hristos este
adev ratul cap al neamului omenesc, de i ne na tem
purtând toate efectele p catului, în interior i în jurul nostru,
noi nu ne na tem nici vinova i, nici sub condamnare.

Gulley crede c cel mai clar suport biblic al Vechiului
Testament, pentru ideea p catului originar, se afl în
Psalmul 51,5. Înc odat , textul nu spune nimic despre faptul
c suntem p c to i prin natur . Expresiile, „z mislit în p cat”
i „n scut în nelegiuire” ne vorbesc doar despre efectele
p catului lui Adam asupra neamului omenesc. Dar nu spun
nimic despre vinov ia personal i natura p catului.
Datorit p catului lui Adam, noi suntem n scu i cu to ii într
un mediu a c rui natur este p c toas , dar pentru a
demonstra c natura p c toas înseamn p catul în sine,
avem nevoie de dovezi mai clare.

Unul dintre argumentele cele mai gre ite ale lui
Gulley este formulat astfel: „Dac un nou n scut moare la
câteva ore sau zile dup na tere, el va fi supus condamn rii
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celei de a doua mor i, chiar dac nu a înc lcat niciodat vreo
porunc . Dac nu ar fi a a, atunci copiii care au murit, nu ar
avea nevoie de Mântuitor” (AR, 25 ianuarie, 1990). Romani 5
distruge complet premisa lui Gulley, i anume c noul n scut
se afl sub pedeapsa mor ii a doua. A spune c to i copiii au
nevoie de un Mântuitor constituie unul dintre cele mai
am gitoare cli ee din în elegerea contemporan a
neprih nirii prin credin . Din cauza isp irii, întregul neam
omenesc a fost eliberat de condamnarea datorat p catului
lui Adam. Prin urmare, suntem nevoi i s tr im sub influen a
continu a efectelor p catului, pân când acestea vor fi, în
cele din urm , îndep rtate, prin lucrarea recreatoare a
isp irii, la cea de a doua venire, dup mileniu. Toate acestea
au fost cu adev rat realizate prin isp irea oferit de Domnul
Hristos. Dar, în elegerea obi nuit a „nevoii unui Mântuitor”,
presupune ca iertarea personal s fie acordat în mod
implicit i necesar pentru o vinov ie cu caracter personal.
Da, un nou n scut are nevoie de Mântuitor, dar nu în sensul
iert rii personale, pentru un p cat i o vinov ie cu caracter
personal. Înc odat , confund m efectele p catului cu
p catul însu i.

Natura c zut i p catul

A a cum am declarat anterior în cadrul acestui
articol, problema cheie este dac natura c zut constituie
unul dintre efectele p catului sau p catul în sine? S
formul m întrebarea în lumina unuia dintre cele mai clare
texte în care Scriptura ne vorbe te despre p cat. 1 Ioan 3:4
ne spune c „p catul este f r delege” i afirm c „oricine
face p cat, face i f r delege”. Întregul context trateaz
alegerea noastr de a p c tui sau nu. Textul nu implic i nici
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nu declar nimic despre vreo stare continu i inevitabil de
p c to enie, înainte de înc lcarea legii în fapt.

Cu privire la aceasta, Ellen White se exprim de opt
ori, în forme asem n toare cu declara ia urm toare:
„Singura defini ie pe care o avem în Biblie este c p catul
înseamn înc lcarea legii” (ST, 3 martie, 1890; 1SM 320; 7BC
951; GC 493, etc.). Dac 1 Ioan 3:4 constituie într adev r cea
mai clar defini ie a p catului, pe care o avem la dispozi ie,
atunci, de ce c ut m cu atâta disperare, pasaje mai dificil de
în eles, care au nevoie de o doz serioas de reinterpretare,
doar pentru a sus ine o alt defini ie a p catului? Nu cumva
am acceptat o defini ie nebiblic pentru p cat, venit din
partea unor gânditori importan i, cum ar fi Augustin, iar
acum ne str duim s justific m aceast credin f r temei,
pe baza unor texte neclare i care nu au nicio leg tur cu
definirea p catului? Nu este aceasta o practic similar celei
folosite de unii, care se str duiesc s sus in nemurirea
sufletului i sfin enia duminicii, cu ajutorul unor texte izolate
care, pentru a spune ceea ce în realitate nu spun, au nevoie
de o reinterpretare for at ?

Romani 14:23 declar c „tot ce nu vine din
încredin are este p cat”. Contextul trateaz subiectul
îndoielii i al credin ei, ambele în elese în mod clar, în
contextul referitor la con tiin i la luarea deciziilor. Iacov
4:17 ne spune c „cine tie s fac bine i nu face, s vâr e te
un p cat!” Aici, p catul este limitat în sfera cunoa terii i a
alegerii. Cele mai clare texte care descriu p catul, nu spun
nimic despre faptul c natura p c toas ar fi o stare
continu i inevitabil , care anuleaz importan a alegerii
noastre. A spune c natura p c toas este identic cu
p catul în sine, înseamn a spune c noi p c tuim chiar i
atunci când alegem s nu comitem p catul. Oare este posibil
ca aceast în elegere a p catului ca fiind o stare continu i
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inevitabil , s fi amor it într o asemenea m sur
sensibilitatea con tiin ei noastre fa de adev ratul p cat
(înc lcarea legii lui Dumnezeu), încât s ajungem, în prezent,
s accept m anumite f r delegi ca pe ni te simple expresii
ale unui p cat i mai mare care const în faptul c avem o
natur p c toas ? Cu alte cuvinte, am ajuns s accept m
p c tuirea ca fiind o parte normal a vie ii, chiar i a vie ii
cre tine?

Unii doresc s defineasc p catul ca o rela ia rupt
sau desp r irea de Dumnezeu. Isaia 59,2 descrie leg tura
dintre p cat i desp r irea de Dumnezeu. „Ci nelegiuirile
voastre pun un zid de desp r ire între voi i Dumnezeul
vostru; p catele voastre v ascund Fa a Lui i L împiedic s
v asculte!” P catul este ceea ce ne separ de Dumnezeu,
rupe rela ia noastr cu El, într o manier mai categoric
decât orice altceva. Ellen White ne spune c , atunci când
Adam i Eva au mâncat din fructul oprit, aceasta „a fost o
înc lcare a legii sfinte i neschimb toare a lui Dumnezeu, i a
separat omul de Dumnezeu” (SC 33). Da, p catul este într
adev r o stare, dar aceast stare urmeaz deciziei de a
p c tui împotriva lui Dumnezeu i continu atât timp cât
inima r mâne nepoc it . Atât timp cât r mânem într o stare
de p cat, iertarea nu este posibil , iar noi suntem pierdu i.
Dar, în prezent, suntem înv a i c p catul constituie o stare
acceptabil , inevitabil i chiar necesar în via a unui cre tin.

Cei care doresc s dovedeasc faptul c natura
omeneasc este p cat în sine i nu un efect al p catului, pur
i simplu nu i au argumentat teza. A fi n scut în aceast
lume presupune o serie întreag de consecin e: suntem
supu i foamei i setei, durerii i oboselii, suferin ei i mor ii.
Planeta pe care tr im ar putea ajunge s ne distrug . Noi ne
na tem din p rin i p c to i, primim o natur p c toas i
tr im într un mediu p c tos. Dar toate acestea nu înseamn
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c ne na tem vinova i de p cat sau condamna i din cauza
degrad rii. De i to i mo tenim efectele p catului, inclusiv
natura c zut , noi nu suntem vinova i de p cat. Efectele
p catului trebuie deosebite de p catul în sine.

Deoarece ne na tem cu o natur c zut , într o lume
c zut , suntem predispu i în mod natural la comiterea unor
p cate. P catul ca act survine, nu atunci când fapta este
comis , ci atunci când mintea decide s cultive gânduri i
motiva ii aflate în contradic ie cu voia lui Dumnezeu. Dac
poc in a nu intervine, decizia de a p c tui conduce în mod
inevitabil la o stare de p cat, ceea ce înseamn desp r irea
sau înstr inarea de Dumnezeu. Starea de p cat duce la
accentuarea r zvr tirii i a îndep rt rii de Dumnezeu, pân
când sufletul este cuprins întru totul de întuneric.

P catul originar i Adventismul

Spre sfâr itul articolului s u (AR, 25 ianuarie, 1990),
Norman Gulley citeaz mai multe pasaje din scrierile lui Ellen
White, pentru a demonstra c natura uman a fost corupt
datorit p catului lui Adam, i concluzioneaz , spunând c
fiecare om se na te în starea de p c tos i de separare de
Dumnezeu. Toate aceste declara ii dovedesc c oamenii se
nasc, purtând în adâncurile naturii lor efectele p catului lui
Adam. Concluzia c omul este p c tos prin natur , nu
provine din Biblie sau din Adventism, ci chiar din Babilon.
R d cinile ei se reg sesc în Biserica Romano Catolic , în
scrierile lui Augustin, i au fost transmise în Protestantism
prin intermediul lui Luther i Calvin. Ast zi, protestan ii
evanghelici sus in aceast concep ie despre p cat i doresc
ca ea s devin o parte a doctrinei Adventismului. Când
ajungem s în elegem cât de mare este succesul încerc rilor
lor, ni se cutremur mintea. Concep ia evanghelic despre
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p cat este acceptat la cele mai înalte nivele ale teologiei
adventiste contemporane i a p truns la diferite nivele ale
conducerii conferin elor. Mul i pastori i laici le au acceptat
ca adev rate, iar rezultatul lor în teologia adventismului
const într o criz din ce în ce mai profund .

Pozi ia evanghelic despre p cat este ireconciliabil
cu pozi ia istoric a Adventismului, care sus ine c Domnul
Hristos a luat asupra Sa chiar natura p catului pe care l a
biruit tocmai în aceast stare periculoas , deschizând astfel
posibilitatea ca fiecare fiin uman prins în lan urile
efectelor mortale ale c derii, s poat sc pa prin harul
transformator i iert tor al lui Dumnezeu. Mult vreme,
Adventismul a crezut c Domnul Hristos putea fi în acest fel,
atât Exemplul nostru, cât i Înlocuitorul nostru ca jertf
pentru p cat. Acum, datorit pozi iei evanghelice despre
p cat, ni se spune c , dac Domnul Hristos a luat într adev r
asupra Sa, prin na tere, natura noastr c zut , nu putea fi, în
acela i timp i Înlocuitorul nostru, suportând pedeapsa
p catului. În locul unei Evanghelii simple i clare, în prezent
suntem nevoi i s c ut m metode mai complicate, care s
permit ca Domnul Hristos s ia asupra Sa o parte a
mo tenirii umane, fiind în acela i timp scutit de anumite
înclina ii ereditare.

De asemenea, aceast nou concep ie adventist
despre p cat, face imposibil acordarea vreunei semnifica ii
declara iilor privitoare la posibilitatea biruin ei totale înainte
de încheierea timpului de prob . Înc odat , claritatea i
simplitatea au fost sacrificate în favoarea compromisului cu
sistemele doctrinare neadventiste. Noi c ut m i dorim
acceptarea teologic , dar pre ul este prea mare.
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Pe orice cale, cu excep ia uneia

În articolul precedent, am observat c Norman Gulley
este dispus s accepte umanitatea Domnului Isus din toate
punctele de vedere, cu excep ia p catului. Deoarece
define te p catul ca fiind natura uman c zut , el trebuie s
insiste asupra faptului c Domnul Hristos nu a luat asupra Sa
aceast natur c zut , sau cel pu in aspectele care implic
p catul. Aceast pozi ie conduce la câteva idei interesante,
pe care le expune în articolul s u din Adventist Review.

Imaculata concep ie (miraculoas )

Norman Gulley crede c Domnul Isus a luat asupra
Sa, atât o natur c zut , cât i una nec zut . „În fiin a Sa a
existat o natur degradat , asemenea naturii noastre, dar i
o natur nedegradat , diferit de natura noastr ” (AR, 26
aprilie, 1990). Dar legile obi nuite ale eredit ii, nu permit
mo tenirea unei naturi „degradate” lipsite de caracteristici
„degradate”. De aceea, Gulley ofer cale de rezolvare a
acestei situa ii contradictorii. El nu favorizeaz solu ia oferit
de Catolicism, cunoscut ca imaculata concep ie. „În locul
imaculatei concep ii, exist o concep ie miraculoas
prev zut de c tre Scriptur ” (AR. 25 ianuarie, 1990). Cu alte
cuvinte, deficien ele genetice ale Mariei au fost modificate
de c tre Duhul Sfânt, astfel încât s I poat transmite
Domnului Hristos o ereditate unic , total diferit de
ereditatea pe care o mo tenim noi.

Explica ia pare rezonabil pentru aceast dificil
problem . Dar suntem nevoi i s punem o întrebare: Se afl
explica ia aceasta în armonie cu inspira ia? În Romani 1:3,
apostolul Pavel spune: „Ea prive te pe Fiul S u, n scut din
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s mân a lui David, în ce prive te trupul”. R spunsul lui
Gulley este c Domnul Hristos a fost doar par ial i nu
complet n scut din s mân a lui David. Cea mai clar
declara ie a Spiritului Profe iei cu privire la acest subiect se
afl în DA 49. „Asemenea oric rui copil al lui Adam, El a
acceptat rezultatele lucr rii marii legi a eredit ii. În ce
anume au constat aceste rezultate este ar tat în istoria
str mo ilor Lui p mânte ti. El s a n scut cu aceast natur
ereditar ”. Exist aici, cel pu in o aluzie, care s sus in
faptul c natura mo tenit de c tre Domnului Isus a fost
doar asem n toare, i nu identic naturii celorlal i oameni?
Ellen White declar , în mod evident, tocmai opusul acestei
idei, spunând c ereditatea Domnului Hristos a fost exact
aceea i cu a str mo ilor S i. Unul dintre str mo ii Domnului
Hristos a fost Set, iar despre Set, Ellen White spune:
„Asemenea lui Cain, Set a mo tenit natura c zut a p rin ilor
s i” (PP 80). Oricare ar fi ereditatea mo tenit de Set,
Domnul Isus a primit o prin intermediul aceleia i legi
naturale. Aceasta este singura concluzie posibil la care se
poate ajunge din pasajele de mai sus, iar unicul motiv pentru
care declara iile prezentate nu sunt acceptate la adev rata
valoare, const în ideile preconcepute despre natura
p catului.

În cartea sa, The Humanity of the Saviour, Harry
Johnson se exprim în maniera cea mai simpl i precis .
„Nu exist nicio dovad care s sugereze c lan ul eredit ii
dintre Maria i Isus ar fi fost rupt” (London: The Epworth
Press. 1962, p.44). Aici este un aspect crucial. Gulley afirm
c lan ul eredit ii a fost rupt par ial. Unde se afl dovada
acestui fapt, cu excep ia specula iei teologice?

Unul dintre scopurile dezvolt rii doctrinei imaculatei
concep ii în Biserica Catolic , a fost acela de a L proteja pe
Domnul Isus de orice urm a p catului. Dac Maria nu a avut

www.zguduireaadventismului.ro



179 
 

o natur c zut , atunci, cu siguran , Domnul Isus nu a putut
mo teni de la ea o natur c zut . În prezent, protestan ii
resping doctrina imaculatei concep ii, pe baza faptul c nu se
afl în Scriptur , ci se întemeiaz pe specula iile teologice
privitoare la natura p catului. Dar protestan ii sunt nevoi i
s rezolve aceea i problem ca i catolicii. Deoarece
împ rt esc ideea c natura c zut înseamn p cat,
protestan ii, de asemenea, trebuie s L protejeze pe Domnul
Hristos de orice urm a p catului. Ei realizeaz aceast
protec ie teoretic , în maniera sugerat de Gulley i anume,
afirmând c natura c zut a Mariei, a fost transmis doar
par ial lui Isus. În pântecele Mariei a avut loc un miracol
special, astfel încât, Domnului Isus s nu I fie transmis de la
Maria, nicio tendin sau impuls mo tenit spre p cat. Gulley
denume te aceast lucrare: „miraculoasa concep ie”.

Îns adev rata problem este urm toarea: vom
accepta noi declara iile simple i directe ale inspira iei, sau
ra ionamentele teologice pe care tocmai le am enun at? Ca
biseric , noi declar m c respingem doctrina imaculatei
concep ii, dar, când ajungem în punctul cel mai critic,
apel m tocmai la explica iile acestei doctrine cu privire la
na terea lui Isus. Noi respingem ideea c Maria a fost f r
p cat i respingem înv tura c Maria nu i a transmis nimic
Domnului Isus, din punct de vedere ereditar, dar în acela i
timp, când ajungem la subiectul dorin elor i tendin elor
p c toase, accept m f r re ineri varianta unei fragment ri
par iale a lan ului ereditar. Aceasta este pur i simplu o
versiune modificat i ceva mai subtil a doctrinei imaculatei
concep ii. Oare suntem noi cu adev rat siguri c ne afl m în
afara Bisericii Romei? „Miraculoasa concep ie” sus inut de
Gulley constituie, de fapt, o progenitur venit direct pe linia
teologic a imaculatei concep ii. Ra ionamentul prezentat de
Gulley aici, conduce la o idee foarte ciudat , prezentat doar
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cu câteva propozi ii dup aceea. „El trebuia s fie una cu noi
în natur , dar nu una cu noi în p cat” (AR, 25 ianuarie,
1990). Aceasta înseamn c Domnul Hristos trebuia s fie
una cu noi în natur , dar nu una cu noi în natur i fapte.
Este un ra ionament ciudat, nu i a a?

Cum a fost ispitit Domnul Isus?

Gulley sus ine c , în Domnul Isus, nu exista nimic
p c tos, care s r spund ispitelor lui Satana. El spune c
singura ispit la care era supus Domnul Isus a fost aceea de
a i folosi pasiunile i imboldurile Sale nep c toase, într o
manier incorect . „Sursele inspirate nu vorbesc nici unde
despre faptul c Satana a f cut apel la anumite înclina ii
c zute, pe care le ar fi avut Domnul Isus, deoarece El a fost
f r p cat, prin natur ” (AR, 1 februarie, 1990).

S privim câteva surse inspirate. „Biruin a câ tigat a
fost prev zut , nu numai pentru a constitui un exemplu
pentru cei care au c zut sub influen a puterii apetitului, ci i
pentru a L califica pe R scump r tor pentru lucrarea Sa
special de a atinge cele mai mari adâncimi ale nenorocirii
omene ti. Experimentând în propria Sa Fiin puterea
ispitelor Satanei i a suferin elor i infirmit ilor omene ti, El
putea ti cum s i aline pe cei care trebuie s depun
eforturi pentru a se ajuta singuri” (RH, 18 martie, 1875).
Deci, în ce a constat puterea ispitelor Satanei? Inspira ia ne
spune c „cele mai puternice ispite pe care le suferim (El i
noi) vor veni din interior, deoarece El a trebuit s lupte
împotriva înclina iilor inimii fire ti” (Christ Tempted As We
Are, p.11). Dac cele mai puternice ispite la care suntem
supu i, vin din b t lia noastr împotriva înclina iilor inimii
fire ti i dac Domnul Hristos a experimentat în propria Sa
Fiin puterea ispitelor Satanei, atunci, este evident c acele
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înclina ii existau i în Domnul Hristos. Dac noi ar fi trebuit
s suport m ispite pe care Domnul Isus nu le a suportat,
atunci, pe temeiul acestui aspect, Satana ar putea dovedi c
puterea lui Dumnezeu este insuficient pentru noi. […] El a
îndurat fiecare încercare la care suntem supu i noi” (DA 24).
În mod clar, noi suport m încerc ri, zi de zi, din leag n i
pân la mormânt, iar dac Domnul Isus ar fi fost scutit de
aceste încerc ri interioare zilnice, Satana ar putea sus ine
insuficien a puterii lui Dumnezeu din acest punct de vedere.

Pornind de la presupozi iilor sale cu privire la natura
p catului, Gulley a formulat o teorie foarte interesant cu
privire la ispitele suferite de c tre Domnul Isus. „Deoarece
natura Lui uman a fost f r p cat, Domnul Isus nu a putut
experimenta presiunile p c toase l untrice pe care le sufer
oamenii c zu i. Dar, în calitate de exemplu al nostru, a fost
necesar ca El s experimenteze un echivalent al intensit ii
ispitei, r mânând în acela i timp o fiin uman f r p cat. . .
. Pe m sur ce se scurgeau cele 40 de zile de suferin ,
foamea Lui teribil a ajuns echivalent cu cele mai rele
porniri p c toase pe care le a sim it vreodat un om. […] În
timpul celor aproape ase s pt mâni de post, natura Sa
uman a devenit atât de sl bit i de epuizat , încât dorin a
Lui pasionat de a mânca a devenit egal cu pasiunile
p c toase ale oamenilor” (AR, 1 februarie, 1990). Aceast
teorie, care spune c natura f r p cat a Domnului Isus a
fost sus inut în mod supranatural în timpul celor patruzeci
de zile de post, astfel c pasiunile Sale nep c toase s au
intensificat într o asemenea m sur , încât au devenit atât de
puternice ca ale celui mai r u p c tos, este doar – o teorie
lipsit de orice sus inere din partea vreunei dovezi din Biblie
sau Spiritul Profe iei. Calea de a r spunde la o asemenea
teorie este destul de dificil de g sit, deoarece este atât de
lipsit de sus inere inspirat , încât apar ine doar domeniului
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specula iilor i al presupunerilor. A sugera c o foame
teribil poate ajunge atât de intens , încât s fie în vreun fel,
echivalent cu tendin ele noastre spre egoism, mândrie,
gelozie, furie, disperare i altele; i a presupune c biruin a
Domnului Hristos asupra foamei, ne înva cum s trat m
înclina iile noastre p c toase, atinge cu siguran limita
inventivit ii în fabricarea unei teorii concepute cu scopul de
a p stra o presupozi ie îndr git , dar nesus inut de nicio
dovad . Dac privim i dintr un alt punct de vedere eviden a
erorii este chiar mai conving toare. În loc ca apetitul f r
p cat al Domnului Isus s fie intensificat pentru a se
asem na poftei noastre p c toase; atât în timpul postului,
cât i în permanen dup aceea, Domnul Hristos i a supus
propriul apetit p c tos, sub controlul absolut al Duhului
Sfânt, ar tând c , asemenea Lui, omul c zut poate câ tiga
biruin a deplin .

În notele de subsol, Norman Gulley face referire la
Steve Wallace, c ruia îi acord creditul pentru dezvoltarea
acestei „viziuni” asupra ispitirii lui Hristos. Ar trebui subliniat
aici c punctele de vedere exprimate de c tre Gulley i
Wallace cu privire la natura p catului i la natura lui Hristos
sunt remarcabil de asem n toare, atât de asem n toare,
încât nu exist nicio deosebire semnificativ în ideile lor.

Asem narea

Gulley crede c asem narea Domnului Isus cu omul,
pe care Romani 8:3 o descrie spunând c El S a n scut cu o
fire „asem n toare cu a p catului” (asem n tore firii
p c toase – n. tr.), ar trebui comparat cu f urirea arpelui
de aram pe care Moise l a în l at în pustie. „Întocmai
precum arpele de aram sem na doar cu un arpe
adev rat, tot astfel Isus cel f r de p cat a preluat doar o
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natur ‚asem n toare cu a p catului’” (AR, 8 februarie,
1990). Este destul de important faptul c , exact acela i
cuvânt, în aceea i form original din greac , este folosit i
în Filipeni 2,7, în expresia „asemenea oamenilor”. Oare
inten iona Gulley s spun c Domnul Isus avea doar
înf i area unui om, dar nu era o fiin uman real ? În loc
de a apela la un autor biblic total diferit i la un context
diferit pentru a explica acest termen, pare mult mai logic i
mai corect din punct de vedere contextual, s interpret m
Romani 8:3 cu ajutorul expresiei paralele din Filipeni 2,7.
„Asem n tor” este pur i simplu opusul cuvântului „diferit”,
indiferent cât de mult urm rim s ajungem la acest în eles,
prin intermediul presupozi iilor noastre.

Ascultare des vâr it ?

Ra ionamentele teologice ating punctul sensibil, în
momentul în care sunt aplicate în mod practic în experien a
personal . Poate un cre tin n scut din nou, în a c rui inim
locuie te Domnul Hristos, s asculte în mod des vâr it de
legea lui Dumnezeu? Poate un cre tin îndrept it i sfin it
prin credin , s tr iasc o via f r p cat? R spunsul lui
Gulley la aceste întreb ri este clar: Nu înainte de prosl vire.
„Legea pretinde, atât o natur f r p cat, cât i o via f r
p cat” (AR, 8 februarie, 1990). Deoarece nu putem avea
niciodat o natur f r p cat, rezult c nu putem asculta
legea în mod des vâr it. „În mod evident, omul continu s
fie corupt, în ciuda vie ii i a mor ii Domnului Hristos” (AR,
15 februarie, 1990). Observa i c omul este corupt deoarece
are o natur corupt . În ciuda biruin ei asupra ispitei, a
oglindirii chipului lui Hristos i a dispozi iei de a muri, mai
degrab decât s comit o fapt gre it , omul are nevoie de
„mijlocirea substitutiv ”, pân la cea de a doua venire.
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„Cre tinii nu vor asculta niciodat a a cum a f cut o Adam
cel des vâr it. . . . Chiar i cele mai bune fapte de ascultare i
închinarea noastr sunt p tate de corup ia p catului. […]
Datorit naturii fire ti care afecteaz chiar i cele mai bune
fapte ale noastre” (AR, 15 februarie, 1990).

Gulley crede c , dac Domnul Hristos ar fi avut o
natur p c toas , nu ar fi putut asculta legea în mod
des vâr it. Singura cale de a avea un caracter des vâr it,
pentru a p zi o lege des vâr it , a fost aceea de a prelua o
natur liber de orice p cat. Prin urmare, ascultarea
des vâr it este strâns legat de natura des vâr it . Niciun
om cu o natur p c toas , nu poate asculta legea în mod
des vâr it i nici nu poate fi lipsit de p cat.

Oare aceasta este neprih nirea prin credin
adventist de ziua a aptea? S verific m câteva cuvinte ale
inspira iei. „Trebuie s a ez m voin a noastr de partea
voin ei lui Dumnezeu i s hot râm în mod ferm ca, prin
harul S u, s fim liberi de p cat” (RH, 1 august, 1893).
„Tuturor celor care se predau pe deplin lui Dumnezeu, li se
ofer privilegiul de a tr i f r p cat” (RH, 27 septembrie,
1906). V rog s re ine i c toate aceste declara ii îi descriu
pe cei care nu au nicio alt ans , decât aceea de a tr i pân
la cea de a doua venire, într o natur p c toas . „El a
dovedit c este posibil ca omul s asculte legea în mod
des vâr it” (FLB 114). „Hristos a luat asupra Sa natura
uman […] ca s le poat dovedi b rba ilor i femeilor c pot
tr i f r p cat” (UL 303). „Hristos a venit pe acest p mânt i
a tr it o via de ascultare des vâr it , pentru ca b rba ii i
femeile s poat tr i, de asemenea, prin harul S u, o via
de ascultare des vâr it ” (RH, 15 martie, 1906). „Hristos a
murit pentru a face posibil ca voi s înceta i s p c tui i”
(RH, 28 august, 1894). „Cei care sunt cu adev rat sfin i i prin
cunoa terea lui Dumnezeu vor aduce o ascultare des vâr it
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de  cerinţele  lui  Dumnezeu”  (RH,  martie,  1L4,  1895). 
Inspiraţia ne învaţă în mod clar, că oamenii căzuţi pot asculta 
legea  în mod desăvârşit. Nu există nicio aluzie cu privire  la 
necesitatea unei naturi  fără păcat,  înainte de a  fi posibilă o 
ascultare desăvârşită. 

Norman Gulley pune un mare accent pe declaraţia lui 
Ellen White  că  „serviciile  noastre  religioase”  sunt  atât  de 
întinate  de  „uneltele  corupte  ale  umanităţii”  încât  nu  pot 
avea  nicio  valoare  înaintea  lui  Dumnezeu  „dacă  nu  sunt 
curăţite  prin  sânge”  (6BC  1078).  Dar  nu  este  posibil  ca, 
presupunerea  că unealta  coruptă  înseamnă natura noastră 
căzută,  să  nu  fie  validă?  Ellen  White  spune  că  „Domnul 
Hristos a  luat natura noastră, căzută, dar nu coruptă,  şi nu 
putea fi coruptă, decât dacă ar fi acceptat cuvintele Satanei, 
în locul cuvintelor lui Dumnezeu” (Ms. 57, 1890; Ms. Release 
1211). În lumina acestei descrieri, nu cumva corupţia morală 
este legată de neascultare şi nu de moştenirea ereditară? Cu 
alte  cuvinte,  ceea  ce  corupe  uneltele  căzute  este  o 
neascultare  deliberată.  Ellen  White  spune  că  adevăratul 
creştin „este fără orice urmă de vinovăţie asupra conştiinţei 
şi  fără nicio urmă de  imoralitate  în  suflet”  (7BC 909). Chiar 
dacă trebuie să trăim în mod constant supuşi limitelor naturii 
căzute,  putem  fi  liberi  de  orice  urmă  a  corupţiei.  Dacă 
uneltele  corupte  ale  naturii  noastre  umane,  se  referă  la 
posibilităţile noastre corupte şi nu  la natura noastră căzută, 
atunci declaraţia ei are o logică perfectă. 

Vă  rog  citiţi  din  nou  declaraţiile  lui  Gulley  de  la 
începutul  acestei  secţiuni  şi  să  le  comparaţi  atent  cu 
declaraţiile  inspirate.  Discrepanţa  este  atât  de  evidentă, 
încât orice comentariu în plus ar fi inutil. 
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Înlocuitorul nostru f r p cat

Evrei 2:14,15 ne spune c Domnul Isus avea „s l
nimiceasc pe cel ce are puterea mor ii”, prin moarte, i „s
i izb veasc pe to i aceia, care prin frica mor ii erau supu i
robiei toat via a lor”. Versetul 17 ne spune c singura cale
prin care Domnul Hristos putea face aceasta era „s se
asemenea fra ilor S i”, nu în anumite privin e, ci „în toate
lucrurile”. În continuare, inspira ia declar : „Marea lucrare a
r scump r rii putea fi realizat , numai dac
R scump r torul lua locul lui Adam cel c zut” (RH, 24
februarie, 1874). Domnul Hristos nu putea realiza aceast
lucrare, dac lua locul lui Adam cel nec zut, sau dac lua
locul unei fiin e inexistente (par ial asemenea lui Adam i
par ial asemenea nou ). Pentru a fi Înlocuitorul nostru f r
p cat, El a trebuit s înving înclina iile naturii noastre
c zute. Ceea ce devenise o for ne neînvins pentru om,
trebuia transformat de c tre Domnul Hristos într o putere
învins . Chiar dac aceast declara ie din Comentariul Biblic
AZ nu este inspirat , ea demonstreaz o profund
în elegere a actului r scump r tor al Domnului Hristos.
„Domnul Hristos s a confruntat cu p catul, l a învins i l a
condamnat în sfera în care acesta î i exercitase mai înainte
domnia i st pânirea. Trupul, terenul victoriilor trecute ale
p catului, a devenit acum terenul înfrângerii i alung rii lui”
(Vol. 6, p.562).

Problema central a subiectului întrup rii este
aceasta: A reu it Dumnezeu s înving p catul în mod real,
în cea mai puternic dintre fort re ele Satanei, inima
omeneasc dec zut ? Dac sl biciunea omeneasc ,
înclina iile i dorin ele ei ar fi putut fi supuse Legii lui
Dumnezeu, atunci Satana ar fi pierdut cea mai mare b t lie,
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iar deznod mântul marii lupte ar fi fost hot rât cu adev rat.
Dar dac Dumnezeu L ar fi scutit pe Fiul S u de unele dintre
înclina iile omene ti, cum ar fi putut fi marea lupt mai
aproape de încheierea ei, decât atunci când Satana a fost
alungat din cer?

Când Domnul Isus a învins, în cer s a auzit un glas
tare care striga: „Acum a venit mântuirea, puterea i
împ r ia Dumnezeului nostru, i st pânirea Hristosului Lui;
pentru c pârâ ul fra ilor no tri a fost aruncat jos”
(Apocalipsa 12,10). Dorim cu adev rat s L lipsim pe Domnul
Hristos de marea victorie câ tigat , datorit preten iei de a L
face „Înlocuitorul nostru f r p cat”? Vom continua noi s
neg m biruin a des vâr it pe care El a câ tigat o, nu numai
asupra faptelor p c toase, ci i asupra naturii noastre
umane c zute, slabe i p c toase, în care Satana a crezut c
st pâne te pe deplin, dup c derea lui Adam? S I îng duim
lui Hristos s fie cu adev rat Înlocuitorul nostru f r p cat i
Exemplul nostru des vâr it. S fim foarte aten i, ca s
p str m butucul credin ei noastre într un centru echilibrat.
Deoarece, altfel, vom fi în pericolul de a pierde întregul
adev r pe care îl ap r adventismul. Numai adev ratul
Hristos, care ne ofer o isp ire adev rat , poate duce
biserica Sa pân la biruin a final .
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DES VÂR IREA

Cum poate fi biruit p catul

Firesc sau duhovnicesc

Editorialul revistei Review and Herald din 5
septembrie, 1974, formula una dintre cele mai importante
probleme cu care se confrunt cre tinii afla i într o lume
secularizat . Comentariile lui Kenneth Wood merit o
considera ie deosebit din partea noastr .

Probabil c cel mai serios pericol care amenin
biserica este pierderea unicit ii, devenind asemenea lumii
din jurul ei, astfel încât colile, institu iile medicale,
metodele promovate de ea, literatura i standardele ei de
evaluare a succesului s nu mai poat fi deosebite de acelea
ale lumii secularizate.

Cei care par îngrijora i cu privire la acest pericol sunt
pu ini în biseric . Majoritatea evalueaz succesul numai în
func ie de num rul membrilor i de câ tigurile provenite de
pe urma zecimii. Atât timp cât num rul înscrierilor la
institu iile noastre de înv mânt este în cre tere i comisiile
de acreditare sunt satisf cute de rezultate; atât timp cât
gradul de ocupare al paturilor din spitalele noastre este
destul de mare i bugetul echilibrat; i atât timp cât
literatura noastr se vinde bine i este apreciat de cititori,
ei consider c totul merge bine i sunt pe deplin mul umi i.

Când cineva întreab dac valorile spirituale
beneficiaz de suficient aten ie, dac literatura noastr este
în mod distinctiv adventist , sau dac o institu ie este
coordonat în armonie cu voin a revelat a lui Dumnezeu,
adesea este considerat ca fiind un critic r ut cios, un
negativist sau un fanatic. Cei care primesc critica în mod
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binevoitor sunt pu ini în biseric , chiar dac este o critic
constructiv . Majoritatea ar prefera mai degrab s li se
spun c totul merge bine i c , de i condi iile ar putea s nu
fie des vâr ite, sunt mai buni decât oricând înainte.

Cât dreptate avea Martorul Credincios când acuza
Laodicea de mul umire de sine i de sentimentul c nu are
nevoie de nimic.

Dar important de re inut este faptul c nu este
tocmai imposibil ca biserica s conduc institu ii care s
corespund standardelor lume ti dar nu i standardelor lui
Dumnezeu. Este posibil ca biserica s creeze aparen a unui
imens succes i în acela i timp s constituie un e ec.
Înflorirea financiar i cre terea statistic s fie înso ite de
un declin abrupt al spiritualit ii, iar angaja ii institu iilor
denomina ionale s fie eficien i, dar nu i spirituali.

Cu un timp în urm , am fost alarma i de câteva
pasaje dintr o carte intitulat Keys to the Deeper Life, de A.
W. Tozer, un cre tin ne adventist consacrat, care declara:
„Linia de desp r ire dintre biseric i lume a fost mai mult
decât înc lcat . Dincolo de câteva dintre cele mai
abominabile nelegiuiri, p catele lumii contemporane
neren scute sunt aprobate i copiate cu sârguin de un
num r ocant de cre tini, care se declar a fi „n scu i din
nou”. Tinerii cre tini î i aleg modelele din rândul celor mai
lume ti oameni i încearc s li se asemene cât mai mult cu
putin . Conduc torii religio i adopt tehnici profesionale de
promovare, iar îngâmfarea, manipularea i exagerarea
neru inat sunt folosite în prezent ca procedur uzual în
lucrarea bisericii. Climatul moral nu este inspirat din
atmosfera Noului Testament, ci din scenele de pe Broadway
i de la Hollywood. Majoritatea evanghelicilor au încetat s
promoveze valori, ci copiaz , iar lumea este modelul lor”
(Pagina 16).
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Este aceasta o acuza ie prea aspr ? Noi credem c
nu. Prea mul i cre tini imit lumea din punct de vedere al
aparen ei i conduitei. Ei nu promoveaz valori autentice, ci
copiaz , aducând în biseric tehnici lume ti, cu scopul de a
înainta lucrarea lui Dumnezeu.

Probabil c Dl. Tozer descria cel mai bine Laodicea,
atunci când spunea: „Lucrarea religioas poate fi realizat
bine i cu abilitate, de c tre oameni fire ti, f r niciun dar al
Duhului Sfânt. Dar o lucrare pentru ve nicie nu poate fi
îndeplinit decât prin Duhul cel ve nic. Nicio lucrare nu
de ine ve nicia în ea îns i, dac nu este îndeplinit de c tre
Duhul, prin darurile pe care El Însu i le a implantat în sufletul
oamenilor r scump ra i. […] Persoanele înzestrate din punct
de vedere spiritual sunt în general pu ine în mijlocul nostru.
De i avem o nevoie atât de disperat de conduc tori cu
darul discern mântului, ei nu exist , iar ca urmare suntem
obliga i s recurgem la metode lume ti. Aceast or solemn
i însp imânt toare cheam cu glas tare oameni care s aib
darul în elegerii profunde a profe iei. Dar, în loc de aceasta,
noi avem oameni care conduc sondaje, investiga ii i
dezbateri la masa rotund ”. Ibid., p.40,41.

Poate fi realizat lucrarea religioas bine i cu
abilitate de c tre oameni fire ti? Da. Medicii pot trata boli.
Chirurgii pot opera. Profesorii pot înv a pe al ii.
Organizatorii pot organiza. Tipografii pot tip ri. Infirmierele
pot îngriji bolnavi. Secretarii pot administra treburile de
birou. Editorii pot edita. Arti tii pot crea machete
inspiratoare pentru reviste. Administratorii pot conduce.
Trezorierii pot mânui finan e. i a a mai departe. Toate
aceste activit i pot fi îndeplinite în continuare de c tre
oameni fire ti.

Deosebirea dintre omul „firesc” i omul
„duhovnicesc” este exprimat în mod clar în 1 Corinteni
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2,11 16 ( i de asemenea în Romani 8,1 14). „Omul firesc nu
prime te lucrurile Duhului lui Dumnezeu, c ci, pentru el,
sunt o nebunie”.

Omul firesc nu simte în niciun fel nevoia de a ceda în
favoarea îndrum rii Duhului lui Dumnezeu i de a o urma a a
cum este exprimat în Biblie sau în scrierile lui Ellen White.
Omul firesc nu simte pericolul imens care se afl dincolo de
abaterile aparent minore de la voin a explicit a lui
Dumnezeu. Dar, spre deosebire de omul firesc, omul
duhovnicesc nu se încrede în sine, ci caut în mod st ruitor
s îndeplineasc lucrarea lui Dumnezeu, prin metodele lui
Dumnezeu. Dar, dac lucrarea lui Dumnezeu este condus
de oameni fire ti, biserica se afl în pericol.

Prin urmare, care este una dintre cele mai mari nevoi
ale Laodiceii? To i conduc torii, lucr torii i angaja ii bisericii
r m i ei trebuie s fie oameni duhovnice ti, nu oameni
fire ti. […] Care este r spunsul nostru? Vom continua noi s
ne scuz m defectele i s proclam m faptul c nu avem
nevoie de nimic? Sau ne vom poc i? În timp ce noi ov im în
luarea unei decizii, Domnul Isus st i a teapt la u .

Acest editorial p trunde în miezul problemelor
spirituale cu care ne confrunt m în calitate de cre tini ai
timpului de pe urm . Ne am adaptat st rii noastre de
oameni fire ti. Am înv at cum s ob inem o slujb , cum s
trecem testele i cum s ne rezolv m treburile într o lume
fireasc , folosind metode fire ti. M tem c am devenit, de
asemenea, foarte iscusi i în a fi religio i i în a conduce
biserica folosind tehnici fire ti. Ast zi, nevoia noastr
disperat este aceea de a ti cum s fim ni te oameni
duhovnice ti. Aceasta nu este doar cheia intr rii în împ r ia
cereasc , ci i cheia succesului în biserica lui Dumnezeu de
pe p mânt.
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Suntem cu to ii n scu i ca oameni fire ti. Pentru a
deveni oameni duhovnice ti, trebuie s ne na tem din nou.
Sigura întrebare care ar trebui s ne preocupe este: Cum
putem fi ni te oameni duhovnice ti? Noi tim ce ar trebui s
fim, dar interesul nostru trebuie s se concentreze asupra
acestei întreb ri simple: Cum?

Exist trei principii pe care trebuie s le re inem, dac
dorim cu adev rat s devenim ni te oameni duhovnice ti.

Principiul # 1 – Dumnezeu este de partea

noastr

Într un ziar al Institutului Weimar, Dick Winn spunea
urm toare povestire.

„De i eram cu to ii prea mici ca s conducem, am
descoperit o ma in prea ispititoare pentru a fi l sat în
pace. Tat l lui Tom îi cump rase un Chevrolet Coupe model
1930, ca s l in pe aproape i s l fereasc de probleme,
pân când va putea ob ine permisul legal de a circula pe
str zile publice.

Când, eu, fratele meu Larry i Tom, prietenul nostru
de joac , ne adunam laolalt , nimic nu ne mai putea feri de
n zbâtii. De i abia dac tiam de care manet s tragem,
într o dup amiaz lini tit de duminic , am pl nuit s
aducem la via b trâna Chevy. Dup câteva pocnete i
sfor ituri puternice, solida carcas de fier „Blue Flame 6”
începuse un tors lin care ne aprindea focul în suflet. Dansam
literalmente în jurul ma inii, împingându ne unul pe altul de
la spate i în elegându ne printr un acord nerostit s nu
oprim motorul pân când nu i vom fi sim it puterea de la
volan.
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Am privit spre lungul drum spre ie irea din curtea lui
Tom i planul a intrat în vigoare. Tom, desigur, era primul
îndrept it s ocupe scaunul de la volan. Vecinul lui s rise pe
locul de lâng el. Larry i cu mine ne am urcat pe treapta
îngust a portierei. Tom a g sit man alierul i – f cându i
loc printre pietrele de pe cale – a pornit cu spatele pe
drumul c tre ie ire.

Am schimbat cu rândul locul de la volan, fiecare: o
ie ire cu spatele i apoi o întoarcere în vitez mic . Treptat,
am început s prindem curaj i, pe la jum tatea traseului, am
trecut la cea de a doua vitez .

Dup amiaz târziu, traseul în linie dreapt î i
pierduse deja farmecul. A a c am ajuns la concluzia c , dac
Tom reu ise pe drumul din interiorul cur ii, va fi în siguran
s ias afar i s exerseze întoarcerile înainte i înapoi la
intrare. Fiecare ie ire ne duce pe osea tot mai departe, cu
intr ri din ce în ce mai rapide în curte. i am mai descoperit
c , cel mai distractiv era pentru pasagerul aflat pe treapta
portierei, în exterior.

La ultima tur nefericit , vecinul lui Tom era la volan,
hot rât s ne întreac pe to i, într o întoarcere rapid în
unghi drept. Tom i Larry se aflau pe treapta portierei din
dreapta, ca s poat tr i la maxim avântul întoarcerii scurte
la stânga. Eu am ocupat locul mai sigur de pe treapta din
stânga.

Dar vecinul a dat gre . Când Chevroletul s a înclinat
în întoarcerea dup col , aproape s ating stâlpul din
dreapta al gardului de la intrare, Tom i Larry au zburat de
pe treapt , s rind peste gard i rostogolindu se pe paji tea
unde p teau vitele. Aflat într o pozi ie mai sigur pe partea
interioar a curbei, am izbucnit în râs, v zându le s ritura.

Dar râsul mi a pierit într o clip . În încercarea de a i
corecta întoarcerea, vecinul s a apropiat de gardul din
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partea mea, izbindu mi spatele de stâlpul din stânga intr rii,
pe care l am trântit la p mânt i alunecând de pe treapt ,
glezna mi a intrat sub roata din spate.

Îndat ce praful începuse s se a eze, am observat c
toat lumea fugea. Tat l lui Tom ie ise din cas i alerga spre
noi, s rind treptele de la intrare. Tom, vecinul i Larry au
alergat mai întâi c tre mine. „Spune c nu e ti r nit”, au
început s m roage în oapt , „dac nu, am încurcat o cu
to ii!” Prea ocat pentru a mi da seama ce se întâmplase de
fapt, eram gata s fac ce spuneau ei. „Încearc s mergi!” m
îndemnau ei. „Tat l lui Tom pare foarte furios”. Am încercat
s m ridic i s merg, dar ceva la glezna din stânga nu m
l sa. „Gr be te te!” m rugau ei. „Se apropie! B ie i, am
încurcat o”.
În cele din urm , am aruncat o privire spre glezn . Era
întoars în interior în unghi drept. Pentru c durerea înc nu
începuse, îmi venea s râd. B ie ii ace tia sunt îngrijora i s
nu aib necazuri cu tat l lui Tom, când adev ratul necaz era
glezna mea!

Ridicolul situa iei ne a amuzat pe to i, ani mai târziu,
dup eveniment; dar numai recent am început s în eleg
mai profund. Niciunul dintre noi nu trebuia s se team de
furia tat lui lui Tom; ci ar fi trebuit s ne temem de
rezultatele distrug toare ale propriei noastre stupidit i. Iar
tat l lui Tom – cu anii s i de experien i judecat matur –
ar fi putut s ne ajute s evit m o fapt atât de nes buit !”

Îmi amintesc de anii pe care i am petrecut, temându
m c , dac încalc Legea lui Dumnezeu, „Am încurcat o cu
Autorul Legii!” Imaginea pe care o avem despre Dumnezeu
continu s semene cu ceea ce gândeam noi despre tat l lui
Tom, când s rea pe trepte i alerga spre noi. Ignorând
durerea i necazul pe care îl aducem asupra noastr , noi
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tremur m de fric în anticiparea furiei pe care suntem siguri
c Dumnezeu o va rev rsa peste noi!

Mai mult, încerc m chiar s ne prefacem, s p rem
credincio i i s declar m c nu suntem r ni i, sperând c
bravada noastr va mic ora mânia pe care o a tept m.
Suntem atât de siguri c problema p catului const în faptul
c Îl sup r pe Autorul Legii, încât nu reu im s în elegem
durerea pe care acest p cat ni l provoac tocmai nou
în ine. Nu în elegem c Dumnezeu vine, nu pentru a aduce
necazul asupra noastr , ci pentru c deja suntem în necaz. El
nu vine cu scopul de a ne pedepsi, ci pentru a ne salva.
„Dumnezeu, în adev r, n a trimis pe Fiul S u în lume ca s
judece lumea, ci ca lumea s fie mântuit prin El” (Ioan
3,17). Iar când Domnul se apropie de noi, nu reu im s
observ m lacrimile din ochii Lui.

Primul lucru de care trebuie s fim siguri, în dorin a
noastr de a fi ni te oameni duhovnice ti este imaginea pe
care o avem cu privire la Dumnezeu. El nu pretinde biruin a
asupra p catului, doar ca s vad dac vom reu i s atingem
standardul S u. Dumnezeu ne d putere s biruim, pentru a
nu fi nevoi i s ne frângem încheieturile spirituale atât de
adesea. El nu este ner bd tor s ne condamne, ci vine în
ajutorul nostru – ca s ne aline durerea. Dac nu în elegem
c Dumnezeu este de partea noastr în toate acestea, vom
lupta în mod st ruitor, dar vom e ua, vom încerca tot mai
mult, dar vom c dea, pân când ne vom descuraja i vom
renun a. Dac tim c Dumnezeu este cu adev rat de partea
noastr , c simte împreun cu noi, ajutându ne i oferindu
ne putere, atunci am descoperit ansa de a experimenta o
biruin real .
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Principiul # 2 – Pericolul alunec rii

În edi ia din septembrie 1968 a The Inside Report,
publicat de Amazing Facts, se afla un articol semnat de
c tre un autor necunoscut care ilustra urm torul principiu.

A pluti în deriv constituie una dintre acele mari
influen e nefaste care îl afecteaz pe cel credincios la fel de
mult ca i pe cel necredincios. […] Alunec m lent i t cut,
asemenea unei cor bii purtate de valuri. Procesul este
aproape incon tient, deoarece suntem purta i de curen i
foarte puternici. Curen ii se afl atât în untru, cât i în
preajma noastr . Curen ii din interior sunt pornirile
determinate de dorin ele noastre fire ti – dragostea pentru
confort i comoditate, poftele noastre trupe ti i spiritul
nostru lumesc. În jurul noastru se afl alte valuri, care se
îndreapt în aceea i direc ie – spiritul veacului, obiceiurile
populare i tradi ia, influen a materialist în afaceri,
literatura i recrea ia, curen ii puternici ai vie ii. Toate
acestea se fr mânt f r încetare în preajma noastr ,
afectându ne, cuib rindu se în apropierea noastr i
încercând s se strecoare în sufletul nostru în c utare de
alia i.

Ca s plute ti dus de curent sau s fii purtat pe
creasta unui val nu trebuie s depui niciun efort. Tot ceea ce
este nevoie pentru o via în deriv este s te relaxezi, s nu
faci nimic, s te la i în voia influen elor lume ti din interior i
din preajm .

Dar tocmai pentru c o via în deriv este atât de
seduc toare i de u oar , orice persoan care L a urmat pe
Domnul Hristos o anumit perioad de timp, simte imboldul
de a se ridica i de a se împotrivi în mod ferm curen ilor
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vie ii. . . . Hristos îi îndeamn întotdeauna pe oameni s
înceteze a se l sa purta i încoace i încolo, asemenea unor
frunze purtate de valuri i s dezvolte puterea voin ei
personale i spiritul de ini iativ . Sentin a pronun at de
Dumnezeu cu privire la care au tr it în timpul lui Noe, nu a
se datora faptului c erau violen i – ci faptului c tr iau în
mod superficial, plutind la suprafa a lucrurilor i capitulând
zi de zi în fa a epidemiei influen elor sociale. Ei mâncau i
beau în timp ce Dumnezeu îi judeca.

Pentru a fi mântuit este nevoie de efort, de
în elepciune i disciplin de sine. Pierzarea nu presupune
nicio cerin de felul acesta. Nu trebuie decât s te la i dus
de valuri. . . . Chiar i atunci când suntem con tien i c
sim urile noastre spirituale devin tot mai lipsite de acuitate
i c plutim în deriv , îndep rtându ne de traseul nostru
prestabilit, exist întotdeauna în mintea noastr speran a
fals c putem schimba întreaga situa ie oricând dorim i
f r eforturi. Noi subestim m influen a paralizant a
curen ilor vie ii.

Într o iarn , pe apa râului care se revars în Niagara,
a fost v zut o pas re a ezat pe o bucat de lemn. Era
evident c p s rii îi pl cea mi carea produs de valurile ce
alunecau cu vitez . Nu p rea s presimt niciun pericol. De
ce i ar fi fost fric ? Oare nu avea aripi? Nu putea, pur i
simplu, s zboare, atunci când ajungea în pericol? A a c ,
lipsit de orice îngrijorare, se odihnea lini tit pe bucata de
lemn care o purta tot mai aproape de locul c derii.

Când a ajuns în momentul periculos, pas rea a
încercat s i ia zborul, dar în zadar! Nu putea. Stropii de ap
ai râului înghe aser pe aripile ei, formând o pelicul fin ,
a a c pas rea i a g sit sfâr itul nefericit în apele care au
înghi it o. Oare nu exist pericolul teribil ca propriile noastre
obiceiuri s ne lege atât de puternic de valurile
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circumstan elor, încât s nu ne mai putem elibera, chiar dac
dorim lucrul acesta?

Ce putem face pentru a pune cap t cumplitelor
consecin e ale plutirii în deriv i pentru a stopa influen a
acestor curen i ce amenin s ne distrug ? Autorul Epistolei
c tre Evrei ne ofer urm torul îndemn practic: „De aceea, cu
atât mai mult trebuie s ne inem de lucrurile, pe care le am
auzit, ca s nu fim dep rta i de ele (Evrei 2,1). Care sunt
lucrurile pe care le am auzit? Sunt faptele m re e ale
Evangheliei, adev ruri, valori i avertiz ri care ne confer i
p streaz s n tatea noastr moral i spiritual .

Citi i din nou istorisirea vie ii Domnului Hristos i
medita i asupra semnifica iei Crucii Sale, care ne
demonstreaz protestul S u împotriva unei vie i de deriv .
Rezisten a puternic a Domnului nostru în fa a tuturor
valurilor timpului S u trebuie s se înr d cineze în mintea
noastr i s umple pân la refuz fiin a noastr l untric ,
pân când voin a se o ele te, dobândind aceea i putere …

Exist o singur cale în fa a pericolului de a pluti în
deriv , i anume, s fim ancora i într un loc sigur. Un vas
bine ancorat nu va fi luat niciodat de valuri. Iar o via
ancorat în Domnul Hristos, prin cele patru cabluri, credin a,
speran a, iubirea i slujirea, legate în mod con tiincios i
verificate în permanen , nu va fi ab tut niciodat .

Aplicarea celui de al doilea principiu înseamn a
lupta în mod activ împotriva unei st ri adormite. Nu putem
doar s presupunem c vom reu i s str batem cumva
valurile vie ii, f r s ne opunem curen ilor lumii i curen ilor
propriilor noastre inimi, care sunt lene e i egoiste din fire.
Dac sper m s devenim oameni duhovnice ti, trebuie s
lu m unele hot râri i s depunem eforturi.
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Principiul # 3 – Activarea voin ei

Într o publica ie a Colegiului Pacific Union, Campus
Chronicle, din 24 mai, 1984, Marlan Knittel relata o
întâmplare personal .

Deodat , un tip înalt deschide u a camerei mele,
intr i se trânte te pe canapeaua galben din dreptul
ferestrei. ‘Ce mai faci?’ îl întreb ‘Bine’, îmi r spunde cu o
voce nesigur . M las u or pe sp tarul scaunului i îmi ridic
capul, a teptând s continue. El se ridic pe marginea
canapelei. Eu rostesc rar, întrebându l ‘Nu e ti prea sigur,
nu i a a?’. ‘Deci, ce fac acum?’ izbucne te el. ‘Exist în via a
mea ceva pe care nu vreau s l mai fac. M am rugat lui
Dumnezeu, dar când vine ispita, pur i simplu nu pot s m
ab in. Totul este bine, pân când vine ispita”. „Petreci timp
cu Dumnezeu diminea a?” „Da, spune el, ezitând. Dar
aceasta nu m ajut ”. „Vrei s spui c studiezi i te rogi, i
totu i ai probleme cu p catul?” „Da”.

Voi ce i a i r spunde? În mod sigur, nu este vorba de
o lips de putere din partea lui Dumnezeu. Când El vorbe te,
p mântul se ridic din ape. Când El î i deschide gura, stele se
aprind i lumineaz pe cer. Un înger al S u a ucis 185.000 de
oameni într o singur noapte, iar în diminea a învierii, toate
armatele Satanei au fugit din fa a unui singur înger al S u.

Problema evident sunt eu. Trebuie s încerc cu mai
mult st ruin ? Nu vreau s o iau de la cap t – nu mai
vreau agonie, doar pentru a sfâr it în e ec. Nu mai pot
suporta gândul de a depune mai mult efort, în încercarea de
a rezista în fa a ispitei. Dar exist speran . Aceast speran
se ascunde într un cuvânt gre it în eles i îndelung analizat
de teologi: Voin a.
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Voin a noastr este asemenea ultimei r suciri de
cheie, care porne te cele trei motoare principale ale navei
spa iale Challenger. Într o secund , peste o jum tate de
milion de kg for înc lzesc la maxim platforma. Nava de 18
etaje se desprinde de turn, croindu i drumul spre cer. Dou
rachete cu combustibil solid pornesc un moment mai târziu,
producând o energie de cinci ori mai mare decât celelalte
motoare. În câteva minute, nava atinge o vitez atât de
mare, încât ar putea s ne duc de la Angwin la L.A. doar în
106 secunde. Ce for a exploziv teribil , declan at de o
singur mân de om: o mân slab ce r suce te un mic
contact aparent lipsit de semnifica ie.

Adesea ne încuiem în castele zidite din vechile
noastre temeri i obiceiuri. S p m în jur an uri largi pline cu
ap i construim câte o punte mobil . Prea adesea, în loc s
sl bim funiile, pentru a coborî puntea, ne ag m de via a
care ne place – în timp ce spunem: „Vino în untru, Prin e
Isus – pune st pânire pe castelul acesta!” Dar noi nu am ales
s coborâm puntea. De aceea, trebuie s alegem s l s m
pun ile jos.

Deseori, vie ile noastre par asemenea unei camere
întunecate, plin de stafiile trecutului, care strig din scrinuri
i de dup u i întredeschise. Întunericul este la fel de dens ca
p catul, iar furtunile min ii sunt ca valurile înspumate care
se sparg de maluri. Totul pare pierdut i lipsit de speran –
puterea întunericului este înving toare – pân când ne
aducem aminte de adev rata Putere. De i ascuns vederii,
ea str bate prin orificiile acoperite de pânzele de p ianjen.
De i este aproape, nu ne aduce lumin . Trebuie s
întreprindem o ac iune uman , conectând candelabrul de pe
tavan de întrerup torul electric aflat pe perete. Trebuie s
r sucim comutatorul.
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Credin a recunoa te puterea: voin a r suce te
comutatorul; iar întrerup torul de pe perete face ca lumina
s str luceasc din candelabru. Scrinurile se închid, iar
stafiile înceteaz s strige de dincolo de u ile întredeschise.
Rezultatul este lumina i pacea. Lupta s a încheiat.

Am vorbit cu tân rul acela înalt, care edea pe
canapea, despre ceea ce descoperisem legat de voin . El nu
încercase aceasta. Da, aceasta era. Desigur aceasta era. tia
c va da rezultate. „Mul umesc”, a r spuns el, în timp ce
p r sea camera mea. L a privit mergând de a lungul
coridorului. Pasul lui exprima voio ie.

Nu este o exagerare s spunem c tot ce are leg tur
cu faptul de a fi oameni duhovnice ti, cu încetarea derivei i
biruin a asupra p catului se concentreaz în elementul
voin . V rog s observa i c nu vorbim aici despre puterea
proprie a voin ei. Nu este vorba de hot râre sau fermitate.
Voin a este procesul prin care lu m o decizie. Este modul în
care alegem. Noi alegem s ne conect m la o surs de
putere diferit de cea pe care o folose te omul firesc.

Puterea de decizie

În cartea Solii c tre tineret, paginile 151 154, g sim,
cu privire la mântuirea personal , câteva dintre cele mai
importante concepte care au fost scrise vreodat .
„Adev rata religie are leg tur cu voin a. Voin a este
puterea care guverneaz fiin a uman , aducând sub
controlul ei toate celelalte însu iri. Voin a nu înseamn
gustul sau înclina ia, ci este puterea de decizie, care lucreaz
în copiii oamenilor, fie spre ascultarea de Dumnezeu, fie spre
neascultare”. Observa i c voin a nu înseamn emo iile sau
natura noastr c zut . Ea este puterea de decizie,
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comutatorul, care hot r te în ce direc ie se vor îndrepta
gândurile noastre.

Declara ia continu printr o avertizare: „Ve i fi într
un pericol neîncetat, pân când ve i în elege adev rata
putere a voin ei. Pute i crede i pute i f g dui toate
lucrurile, dar f g duin ele voastre sau credin a voastr nu au
nicio valoare, pân când nu v angaja i voin a de partea
credin ei i ac iunii. . . . Dar nu trebuie s dispera i. Voi
trebuie s v decide i s crede i. Crede i, chiar dac nimic nu
pare adev rat sau real pentru voi”.

Acesta este exact punctul în care voin a se
deosebe te de emo ii i sim minte. Cum erau sim mintele
Domnului Isus, când murea pe cruce? Erau pozitive sau
negative? Una dintre cele mai uimitoare declara ii inspirate
pe care am citit o vreodat , spune: „Speran a Lui nu a
str b tut dincolo de por ile mormântului” (DA 753). Domnul
Hristos a avut sentimentul c nu va mai tr i niciodat . Ce
avea de f cut? El a trebuit s r suceasc comutatorul în
mintea Sa – comutatorul voin ei – care a spus: Voi crede,
chiar dac nimic nu pare adev rat sau real pentru Mine. De i
am sentimentul c nu L voi mai vedea niciodat pe Tat l,
aleg s cred c El va face tot ceea ce este mai bine.

Inspira ia adaug : „Nu pute i s v controla i
propriile impulsuri i propriile emo ii, a a cum a i dori, dar
pute i s v controla i voin a”. Dac nu în elegem acest
principiu, vom fi într un pericol constant, deoarece vom
continua s sper m i s promitem, doar pentru a e ua. Ce
s facem când totul pare imposibil i când sim mintele ne
scap de sub control? Când ne trezim descuraja i i doborâ i,
trebuie s ne amintim c emo iile i starea de spirit nu sunt
vrednice de crezare. În momentul acela, lucrarea noastr
este s r sucim comutatorul voin ei. De i c emo iile nu pot
fi st pânite, dar voin a poate fi controlat . Printr o p strare
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continu i statornic a voin ei de partea lui Dumnezeu,
toate emo iile pot fi aduse sub st pânirea lui Hristos.

Cine î i poate controla emo iile i impulsurile? Eu,
pur i simplu, nu am atât de mult putere. Dar Dumnezeu ne
poate da atât voin a cât i înf ptuirea. Totu i, înainte ca
aceasta s poat avea loc, noi suntem cei care trebuie s
lu m decizia de a dori puterea Lui mai mult decât orice
altceva. Voin a noastr – alegerea noastr bine determinat
– este trambulina de lansare pentru tot ceea ce urmeaz .
Chiar i atunci când ne hot râm s nu întreprindem nimic, ci
s facem doar ceea ce sim im în mod natural, de fapt, lu m
o decizie a voin ei, care va determina tot ce se va întâmpla în
continuare. Tot ceea ce facem – bine sau r u – rezult dintr
o decizie a voin ei. Acesta este motivul din cauza c ruia
p catul, care ne va aduce moartea, nu este doar o stare
datorat mo tenirii noastre genetice. P catul este
întotdeauna un act al voin ei, iar noi suntem r spunz tori
pentru alegerile pe care le facem.

Dumnezeu ne f g duie te: „P stra i v cu fermitate
voin a de partea Domnului i fiecare emo ie va fi adus în
supunere fa de voia lui Isus”. F g duin a lui Dumnezeu ni
se adreseaz nou , tuturor celor ce suntem tulbura i f r
încetare de emo iile i impulsurile noastre. Dac Îi pred m
lui Isus voin a noastr , El se va ocupa de sentimentele
noastre. „Trebuie s v aduce i aminte c voin a este izvorul
tuturor ac iunilor voastre”.

Domnul Isus spune: „Încredin a i v întreaga fiin
sub conducerea Mea; oferi i Mi voin a voastr ; lua i o de
sub controlul Satanei, iar Eu voi pune st pânire pe ea”. Oare
nu cumva, cei mai mul i dintre noi ne str duim s I d ruim
lui Hristos propria noastr voin , f r s în elegem c ,
datorit c derii primilor no tri p rin i, aceast voin se afl
sub controlul Satanei? Am vrea s credem c noi suntem la
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conducere, c noi suntem c pitanii corabiei noastre. Oare nu
de d m seama c , dac voin a noastr nu se afl în mâinile
lui Hristos, cel care ne conduce este Satana? Atât timp cât
niciunul dintre noi nu este în stare s aduc la via o inim
i s d ruiasc suflare fiin ei, trebuie s recunoa tem c
suntem supu i unor puteri superioare. Voin a noastr este
condus , în mod inevitabil, fie de c tre Domnul Hristos, fie
de c tre Satana, iar singura noastr capacitate este aceea de
a alege sub st pânirea c ruia dintre ei vrem s fim. Mai întâi
trebuie s alegem s lu m voin a noastr din mâna Satanei i
s o d ruim lui Hristos. S spunem cu voce tare: Iau din
mâna Satanei aceast voin pe care Mi ai dat o. El nu are
dreptul s o st pâneasc . Aleg s supun voin a mea
controlului lui Isus Hristos.

Predarea voin ei

De fapt, ce trebuie s facem pentru ca voin a noastr
s poat fi condus în exclusivitate de Dumnezeu? Dac
dorim ca Dumnezeu s lucreze în via a noastr , înainte de
toate, trebuie s aib loc o experien fundamental . „To i
oamenii trebuie vegheze asupra propriilor organe de sim ,
pentru ca Satana s nu ob in st pânirea asupra lor; c ci
acestea sunt por ile sufletului. Dac dori i s de ine i
controlul asupra propriei voastre min i i s nu îng dui i ca
gândurile inutile i imorale s v p teze sufletul, trebuie s
deveni i ni te santinele credincioase ale ochilor, urechilor i
ale tuturor organelor voastre de sim . Numai puterea harului
este în stare s realizeze aceast lucrare, atât de vrednic de
dorit” (C minul adventist, p.401).

Gândurile noastre sunt în cea mai mare parte
produsul informa iilor care p trund în minte, prin
intermediul organelor noastre de sim . Prima i cea mai
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important lucrare a voin ei este aceea de a hot rî ce anume
vom auzi i vedea. Dumnezeu nu poate lua aceste decizii în
locul nostru. El nu va alege în locul fiin elor create dup
propriul S u chip, datorit principiului inviolabil al libert ii
de a alege. Dar dac alegem voin a Sa, Dumnezeu va avea
permisiunea de a intra cu putere în vie ile noastre i de a
îndeplini pentru noi, ceea ce nu suntem în stare s facem.
Din acest motiv este atât de important, s fim ni te santinele
credincioase ale ochilor i urechilor noastre. Dac voin ei i se
acord posibilitatea de a func iona în mod corect, nu poate fi
bombardat la nesfâr it de atacurile venite din partea
Satanei. Trebuie s refuz m în mod categoric s i permitem
Satanei accesul în min ile noastre. Desigur, Satana va fi
furios datorit acestei decizii i va dubla efortul de a distruge
hot rârea luat de noi. Aici este punctul în care avem nevoie
de rug ciunea neîncetat , cerând har i putere din partea lui
Dumnezeu, ca s ducem la bun sfâr it, bunele noastre
inten ii i bunele noastre alegeri.

În Cuget ri de pe Muntele Fericirilor, p.61,62,
descoperim câ iva pa i elementari pe care trebuie s i
facem, dac dorim s ne folosim voin a în mod corect.
„Voin a noastr trebuie s I fie predat Lui, ca s o putem
primi înapoi, cur it , înnobilat i ata at de Cel Divin, prin
leg turile împreune i sim iri, atât de strâns, încât El s poat
rev rsa prin noi valurile iubirii i puterii Sale”. Mai întâi,
trebuie s lu m voin a noastr de sub controlul Satanei i s
o d ruim în mod con tient lui Hristos. Putem formula în
cuvinte decizia noastr , spunând: Doamne, Î i dau voin a
mea ie. Aleg s încredin ez în mâinile Tale procesul lu rii
deciziilor mele. Apoi, Domnul Isus va avea permisiunea de a
îndeplini în noi lucrarea Sa purificatoare i înnobilatoare.
Când lucrarea aceasta va fi încheiat , El ne va d rui înapoi
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propria noastr voin , într o stare cu mult mai bun decât
cea în care era atunci când I am dat o.

Aici este momentul în care intr în scen puterea
voin ei. Prin propria noastr ambi ie, nu putem crea puterea
voin ei. Dar când îi d m lui Hristos slaba noastr voin , el
ne o va înapoia înso it de puterea Sa proprie. Puterea lui
Hristos = puterea voin ei. De acum, voin a este capabil de a
fi o santinel credincioas a sim urilor. Ace ti pa i sunt
elementari i nu exist nicio cale mai scurt . 1) Lua i voin a
voastr din mâna Satanei. 2) Încredin a i aceast voin în
mâinile lui Hristos. 3) Apoi, Domnul Hristos ne înapoiaz
voin a, înc rcat de puterea necesar pentru a aduce la
îndeplinire hot rârile bune.

„Dac vrem s atingem acest înalt ideal trebuie s
sacrific m tot ceea ce face ca sufletul s se poticneasc ,”.
Acum, ajungem la partea cea mai dificil din întregul proces.
Aici este locul în care eul lupt cu furie i disperare s
r mân în via . „P catul are putere de influen asupra
noastr prin intermediul voin ei. Predarea voin ei este
asem nat cu t ierea unei mâini sau scoaterea unui ochi.
Adesea ni se pare c a I preda voin a lui Dumnezeu
înseamn a consim i s treci prin via mutilat sau
desfigurat”. Seam n aceste cuvinte cu evanghelia popular
din zilele noastre, care spune: Tot ceea ce ai de f cut este s
crezi c Isus a murit pentru tine i locul în cer î i este
asigurat?

Aici se afl miezul tuturor lucrurilor pe care am dorit
s vi le spun legat de voin . Aici se afl secretul unei vie i de
cre tin victorioase, al biruin ei asupra p catului, al
schimb rii vie ii noastre de la e ec la succes. Deoarece, din
fire, voin a este rea i tinde s urmeze sugestiile Satanei, ea
ne va îndemna s d m înapoi, s ne îndoim, s c ut m
scuze, s argument m, s i învinov im pe al ii i s facem
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orice ca s evit m asumarea responsabilit ii pentru
r zvr tirea inimii noastre. Dac nu recunoa tem c suntem
ni te fiin e umane r zvr tite i rele, Dumnezeu nu mai poate
face nimic pentru noi. Ne este greu s admitem faptul
acesta, deoarece ne petrecem cea mai mare parte a vie ii
încercând s afi m o imagine cu totul diferit cu privire la
noi. În cele din urm , noi nu facem acele lucruri îngrozitoare
despre care auzim vorbindu se f r încetare la programul de
tiri.

Dar este suficient s d m la o parte masca
aparen elor pe care societatea, nevoia unui loc sigur de
munc i aprob rile amicilor no tri ne oblig s o purt m, i
ne vom descoperi chiar acolo, al turi de solda ii care bat
cuiele în palmele lui Isus. Trebuie s ne vedem pe noi în ine
a a cum suntem în realitate – ni te fiin e umane rele i
r zvr tite. Trebuie s con tientiz m absen a total a
armoniei cu voia cerului i faptul c suntem complet
nepotrivi i pentru a ne sim i ferici i în prezen a lui
Dumnezeu. Este greu s ne vedem pe noi în ine a a cum
suntem în realitate, s smulgem m tile pe care le folosim
pentru a i p c li pe oameni. Mâna i ochiul sunt p r i
pre ioase ale anatomiei noastre, nu i a a? Iar noi vom face
totul pentru a le p stra. Totu i, ni se spune c renun area la
propria noastr voin în favoarea voin ei lui Dumnezeu, ne
face s ne sim im ca i când ni s ar t ia o mân sau ni s ar
scoate un ochi.

Trat m noi cu seriozitate predarea voin ei? Dac este
a a, înseamn oare c vom fi nevoi i s ne petrecem tot
restul vie ii mutila i i desfigura i. Ochii nu mai au voie s
priveasc tot ceea ce ar pofti s priveasc . Ce fel de via
mai este aceasta? Cum vom putea s ne satisfacem nevoia
de amuzament? Vom fi ni te fanatici îngu ti? Vom fi ni te
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extremi ti, lipsi i de prieteni? Eu, pur i simplu, nu pot tr i în
felul acesta.

Atât timp cât ne sim im amenin a i de teama
pierderii i a auto mutil rii, ne va fi total imposibil s I
pred m voin a noastr lui Hristos. Trebuie s în elegem cât
de adânc este înr d cinat p catul în noi; cât de puternic
suntem condu i de p cat, egoism i r utate. Apoi, trebuie s
apel m la bisturiul chirurgului. Nu este u or s ceri în mod
deliberat ca acel bisturiu s taie în mintea ta i în eul t u.
Dar, dac nu cerem lucrul acesta, cancerul egoismului va
nimici orice ans de a avea via a ve nic . Eul trebuie
înl turat din caracter, dac nu, va duce sufletul cu sine în
iad.

Ne am construit cu to ii pun i spre lumea Satanei.
De i nu le trecem în permanen , eul se simte bine s tie c
aceste pun i exist i pot fi folosite, ori de câte ori sim im
nevoia de a ne satisface anumite nevoi sau imbolduri. A I
preda lui Dumnezeu propria noastr voin înseamn a arde
toate acele pun i, f r nicio posibilitate de a fi construite
înc odat . Iar aceasta pare s fie un viitor teribil de
întunecat. Cum vom putea continua s tr im, dac pun ile
nu mai exist ? Tot ceea ce poate face religia pentru noi este
s ne mutileze i s ne desfigureze?

Acesta este punctul în care trebuie s agoniz m
împreun cu Dumnezeu. V garantez c va fi mai dureros i
mai dificil decât orice încercare a vie ii, deoarece eul moare
extrem de greu. Lupta pentru predarea voin ei va fi intens
i ni se va p rea c via a noastr s a terminat. Dar, când
suntem dispu i s renun m la urâ enia egoismului i s I
îng duim lui Dumnezeu s incendieze toate pun ile spre
lumea Satanei; când suntem dispu i s abandon m to i acei
idoli dragi care dau farmec i fac s merite tr it aceast
via anost , atunci, întreaga b t lie s a încheiat. Oh, vor
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mai fi conflicte m runte în viitor, dar b t lia a avut deja loc.
Adev ratul r zboi nu are leg tur cu p zirea Sabatului,
îmbr c mintea sau alimenta ia, ci este legat de voin . Când
voin a noastr este predat lui Hristos, celelalte aspecte ale
vie ii pot fi ordonate în armonie cu voia lui Dumnezeu. El ne
va ar ta cum s ascult m. Când nu vom mai c uta scuze,
argumente i motive de îndoial , b t lia s a încheiat.

Acest principiu are o aplica ie direct în domeniul
câ tig rii de suflete. Nu este de niciun folos s le prezent m
oamenilor schimb rile privitoare la stilul de via , dac nu au
fost converti i. Tot ceea ce vom auzi vor fi doar obiec ii –
dovezi c schimbarea nu este cu adev rat necesar . Înainte
de a i confrunta cu adev rurile distinctive, trebuie s ne
asigur m c oamenii sunt cu adev rat converti i. Convertirea
constituie problema esen ial . Dup ce convertirea este
tr it , toate celelalte schimb ri privitoare la stilul de via
vor avea loc mult mai u or.

În experien a cre tin individual ne confrunt m cu
acelea i dificult i. Multe dintre subiectele pe care le
discut m nu reprezint adev rata problem . Adev rata
problem este inima i voin a. Dup ce voin a este predat i
pun ile sunt incendiate, toate celelalte dificult i vor fi
rezolvate cu u urin . Domnul ne va c l uzi în cunoa terea
binelui i a r ului, iar noi vom urma planul Lui f r s ezit m.

Sf râmarea puterii Satanei

Acum suntem preg ti i s examin m rezultatele
pred rii voin ei noastre lui Hristos. Satana . . . „cunoa te mai
bine decât noi limitele propriei sale puteri i u urin a cu care
poate fi învins, dac ne împotrivim i îl înfrunt m. Prin
puterea divin , cel mai slab dintre sfin i este mai tare decât
Satana i to i îngerii lui” (M rturii, vol.5, p 293,294). Tot ceea
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ce este necesar, în realitate, în vederea biruin ei asupra
p catului este dorin a noastr de a ne împotrivi i de a l
înfrunta pe Satana. Atât timp cât facem compromis cu
Satana i toler m compania lui, vom continua s c dem i s
fim descuraja i. Cât de mult ar trebui s pre uim aceste
f g duin e. Noi îl consider m pe Satana mai puternic decât
este în realitate. Credem c ispitele lui sunt atât de
cople itoare, încât nu le putem rezista. Trebuie s ne
concentr m aten ia asupra lucrurilor pe care puterea lui
Dumnezeu este capabil s le înf ptuiasc , chiar i în via a
celui mai slab dintre copiii S i.

Punctul culminant al studiului nostru privitor la
voin const în declara ia clasic din Calea c tre Hristos,
pagina 47: „Mul i se întreab , ‘Cum s I predau întreaga mea
fiin lui Dumnezeu?’ De i dori i s v preda i pe voi în iv
lui Dumnezeu, ave i prea pu in putere moral ; tr ind în
sclavia îndoielii, sunte i st pâni i de obiceiurile vie ii voastre
de p cat. Promisiunile i hot rârile voastre sunt ca ni te funii
de nisip. Nu v pute i controla gândurile, impulsurile i
înclina iile. Cunoa terea promisiunilor neîmplinite i a
jur mintelor înc lcate v sl besc încrederea în propria
voastr sinceritate i v face s crede i c Dumnezeu nu mai
poate s v accepte; dar nu trebuie s dispera i. Nu este
aceasta, exact situa ia în care ne reg sim to i? Promitem,
lu m hot râri i dup aceea c dem. Consider m c voin a
noastr este suficient de puternic pentru a controla
propriile gânduri i sim minte. Dar, pentru noi, nu exist
nicio speran real , pân când nu recunoa tem profunda
noastr p c to enie. Am fost n scu i cu o natur c zut ,
într o lume c zut , în care domne te Satana. Când
recunoa tem f r rezerve starea lipsit de speran în care
suntem i ne întoarcem la Domnul Hristos, cerând ajutor,
u a biruin ei este deschis .
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Dac nu trebuie s disper m, care este cauza
faptului c suntem continuu învin i? „Ceea ce trebuie s
în elege i este adev rata putere a voin ei. Ea este puterea
care guverneaz fiin a uman ; puterea de a decide sau
capacitatea de a alege. Totul depinde de func ionarea
corect a voin ei. Capacitatea de a alege le a fost dat
oamenilor de c tre Dumnezeu; ea le apar ine, iar ei trebuie
s o exercite. Voi în iv nu pute i s v schimba i inima i nu
pute i s I preda i lui Dumnezeu dorin ele i tendin ele ei;
dar pute i alege s Îi sluji i Lui. Pute i s I da i propria
voastr voin ; iar El va lucra dup aceea în voi, atât voin a,
cât i înf ptuirea, dup buna Sa pl cere. În felul acesta,
întreaga voastr fiin va fi adus sub controlul Duhului lui
Hristos; sentimentele voastre vor fi centrate în El, gândurile
voastre vor fi în armonie cu El”. V rog s observa i cât de
multe aspecte depind de corecta func ionare a voin ei.
Fericirea, pacea, adev ratul succes, via a ve nic – toate
depind de modul în care ne folosim voin a.

La început, Dumnezeu l a creat pe om dup propriul
S u chip. Acest chip divin a fost distrus aproape complet de
cei ase mii de ani de p cat. Practic, singura parte care ne a
r mas intact din chipul lui Dumnezeu este puterea de a
alege. Este tr s tura în care ne asem n m cel mai mult cu
Dumnezeu, în starea fireasc în care suntem. Puterea de a
alege a fost darul oferit lui Adam i Evei de Dumnezeu, iar El
nu i a permis Satanei s l ia de la oameni. Datorit faptului
c înc avem acel dar, întreaga ve nicie este posibil pentru
noi.

V rog s observa i c noi nu putem s I pred m lui
Dumnezeu dorin ele i tendin ele inimii noastre. În mod
natural, nu sim im pl cere fa de lucrurile aflate pe calea lui
Dumnezeu. Noi credem c aceast cale este înjositoare i
restrictiv . Umilin a, modestia i spiritul supus nu sunt dorite
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de inima fireasc . Dar, în ciuda faptului c nu ne place s
împlinim voia lui Dumnezeu, avem capacitatea de a alege s
Îi slujim Lui. Oricând putem s în l m rug ciunea:
„Doamne, d mi dispozi ia de a fi ascult tor. Mie nu îmi
place ceea ce fac acum, dar nu sunt în stare s p r sesc
vechile mele c r ri. Ajut m s doresc lucrul acesta,
Doamne”. Probabil c vom fi nevoi i s repet m de multe ori
rug ciunea aceasta, dar s persever m. S lu m voin a
noastr din mâna Satanei i s I o d ruim lui Dumnezeu.

Iat incredibilele rezultate ale pred rii voin ei proprii
lui Dumnezeu. „Când ne pred m pe noi în ine lui Hristos,
inima noastr este unit cu inima Lui, voin a noastr este
contopit cu voin a Lui, mintea noastr devine una cu
mintea Lui, gândurile noastre sunt aduse în supunere fa de
El; noi tr im via a Lui. Aceasta înseamn s fii îmbr cat în
neprih nirea Lui” (Parabolele Domnului Hristos, p.312).
Întreaga noastr fiin este supus conducerii Domnului
Hristos, iar sentimentele i gândurile noastre vor fi în
armonie cu sentimentele i gândurile Lui. Eu cred c acesta
este un alt mod de a descrie ‘biruin a’. Caracterul nostru
deformat i denaturat este adus sub autoritatea lui Hristos.
Noi putem iubi a a cum iube te Hristos, deoarece voin a
noastr Îi apar ine. Atitudinile i dorin ele noastre sunt
identice cu cele ale fiin elor cere ti. Când vom p i în mod
real pe str zile de cristal, vom sim i c este ceva natural s
tr im asemenea îngerilor, pentru c am înv at s gândim
a a cum gândesc ei.

Singurul lucru pe care trebuie s l facem acum, este
s ne pred m Lui, iar apoi, totul va urma de la sine,
asemenea vagoanelor care merg înapoia locomotivei.
Dumnezeu îndepline te partea cea grea. El transform
vechea noastr fire; El ne face în stare s ne bucur m de
lucrurile pe care cândva le am urât i s urâm lucrurile de
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care cândva ne am bucurat. Partea noastr este s I d m Lui
propria noastr voin , pentru ca El s o poat cur i. Putem
spune, „Doamne, Eu nu pot s m ab in s nu fac lucrul
acela, dar aleg s nu l fac. Eu nu pot rezista s nu l fac, dar
aleg s nu l fac”. Tân rul care edea pe canapea, nu putea s
înving p catul, deoarece se baza pe propriile sale puteri. El
ar fi trebuit s se predea lui Dumnezeu i s primeasc
puterea Lui.

Noi trebuie s spunem: „Doamne, iau voin a mea de
la Satana i i o dau ie. Vreau s i îng dui s arzi toate
pun ile mele spre lumea Satanei. Vreau s m împotrivesc
felului în care mi am tr it cea mai mare parte din via .
Doresc s fiu n scut de sus. Te doresc pe Tine, mai mult
decât orice alt lucru din lume”. Apoi, avem privilegiul de a
vedea ce poate s fac Dumnezeu, dintr un material
aproape complet lipsit de valoare. P catele care ne h r uiau
i care au distrus totul în via a noastr , vor fi biruite;
gândurile rele nu vor mai fi îng duite în minte; puterea
viciilor va fi sf râmat . Tendin ele rele vor fi îndreptate.
Sentimentele gre ite vor fi schimbate i o nou fiin se
na te, în Domnul Isus Hristos. Dac vom continua s I
spunem „Da” lui Dumnezeu i „Nu” eului personal, va avea
loc o schimbare total a caracterului nostru. Domnul va
elimina toate eforturile noastre omene ti i ne va face s fim
pe deplin dependen i de El, a a cum a f cut cu Iacov, cu mult
timp în urm .

Concluzie

Timpul este prea înaintat pentru a continua s ne
conducem propriile vie i i bisericile, prin intermediul
metodelor noastre fire ti. Trebuie s fim ni te oameni
duhovnice ti. Firea poate avea succes în via i poate
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coordona o biseric , dar nu poate merge în cer. Numai ceea
ce este duhovnicesc ajunge acolo.

S ne aducem aminte f r încetare c Dumnezeu
este de partea noastr . El nu ne contabilizeaz p catele
pentru a le transforma în capete de acuzare împotriva
noastr . Dumnezeu alearg cu mult înainte pe cale, ie indu
ne în întâmpinare. El dore te mai mult decât orice altceva s
ne primeasc cu bucurie în familia Sa.

Noi nu îndr znim s ne l s m purta i de curen i.
Trebuie s facem un pas înainte i s lu m o decizie, chiar
dac aceasta este opus tuturor lucrurilor pe care am dori s
le facem.

Întregul secret al biruin ei p catului const într un
singur cuvânt – voin a. Ce vom alege? Fiecare alegere pe
care o facem este un act al voin ei. S alegem în mod
deliberat s lu m voin a noastr din mâna Satanei i s I o
d ruim lui Hristos.

Ce minunat este s vezi cum Dumnezeu ia un p c tos
slab, plin de vicii i de sentimente distrug toare, i îl
transform într o citadel pe care Satana nu are puterea s o
doboare. Dumnezeu va lua în st pânire voin a care lupt
neputincioas i o va transforma într o voin curat , o
voin puternic ; o voin care Îl va alege pe Dumnezeu
pentru totdeauna i care prefer mai degrab s moar
decât s L dezonoreze pe Dumnezeu prin p cat. Slav fie
adus lui Dumnezeu! Mari sunt lucr rile Sale!
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PROCESUL MÂNTUIRII

Confuzia cu privire la Evanghelie

De ce mai avem nevoie de înc un studiu despre
neprih nirea prin credin ? Oare nu sunt multe alte subiecte
pe care am putea s le studiem cu folos? De ce mai avem
nevoie totu i de înc un studiu despre Evanghelie?

În primul rând, deoarece Evanghelia este inima a tot
ceea ce suntem în calitate de cre tini. Chiar dac am în eles
corect toate celelalte subiecte, totu i, dac nu suntem
l muri i cu privire la modul în care suntem mântui i,
corectitudinea noastr în leg tur cu doctrina nu va conta
prea mult. Vor fi mul i, foarte mul i oameni care î i vor
corecta doctrinele gre ite abia când vor ajunge în cer.
Dumnezeu va avea o mul ime de clase de gr dini în cer,
unde îi va înv a pe oameni toate lucrurile simple ale Bibliei,
pe care nu le au în eles foarte bine aici, dar acolo nu va fi
niciunul a c rui inim nu este predat lui Dumnezeu. To i cei
ce vor fi în cer vor fi trebuit s înve e mai întâi s I supun lui
Dumnezeu via a lor aici pe p mânt – to i. Trebuie s fim
siguri c tim cu o certitudine absolut cum are loc
mântuirea.

În al doilea rând, ideile gre ite despre neprih nirea
prin credin continu s vin la noi din toate direc iile.
Îndoielile cu privire la Evanghelia Bibliei continu s apar .
Se pare c , la fiecare an sau doi, este dezvoltat o nou idee
fals care necesit r spunsul nostru inteligent. Este foarte
clar c Satana i a f cut o prioritate din a produce confuzie
cu privire la Evanghelia Bibliei, singura Evanghelie care ne
poate salva de la nimicire. A ajuns s fie foarte greu s stai
departe de an urile aflate de o parte i de cealalt a
drumului mântuirii. Suntem prin i fie în capcana
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legalismului, încercând s ne câ tig m propriul drept de a
intra în cer, fie în capcana harului ieftin, pretinzând s
primim mântuirea în timp ce nu facem nimic pentru a împlini
condi iile cele mai elementare ale acesteia. Este foarte u or
s cazi în aceste extreme, dar foarte greu s scapi din ele.
Din cauza acestei confuzii, trebuie s continu m s studiem
adev rurile fundamentale cu privire la modul în care are loc
mântuirea.

Provocarea

O asocia ie religioas independent a publicat cu
câtva timp în urm un num r special al revistei ei principale
[…]. Spre dezam girea i descurajarea noastr , defini ia dat
Evangheliei ve nice era c „fiecare b rbat, femeie i copil
trebuie s moar fa de sine în fiecare zi. Noi trebuie s I
pred m lui Dumnezeu voin a noastr clip de clip – inima
noastr s fie unit cu inima Lui, mintea noastr s fie unit
cu mintea Lui – i numai atunci putem s avem gândurile lui
Isus i s tr im via a lui Isus”.

Iat ne în secolul al XXI lea – mai bine de 113 ani
dup 1844 – iar unii continu s defineasc Evanghelia
ve nic în felul acesta? Oare nu este Evanghelia ve nic
vestea bun c Isus – Dumnezeul om, a tr it o via de
ascultare des vâr it fa de Lege i apoi a murit ca
înlocuitor al meu, pentru ca eu, prin credin , s îmi pot
însu i neprih nirea Sa des vâr it ca fiind a mea, o
neprih nire care vine numai prin credin a în neprih nirea Sa
– o neprih nire care îmi este atribuit f r „faptele Legii”?....

Prin puterea Duhului lui Dumnezeu, un credincios
poate, într adev r, s moar fa de sine în fiecare zi i
poate, într adev r, s aib gândurile lui Isus i s tr iasc
via a lui Isus. Aceasta este de asemenea o veste bun .

www.zguduireaadventismului.ro



219 
 

Totu i, din clipa în care aceste ac iuni interioare devin ni te
condi ii ale îndrept irii, din aceea i clip ele devin ni te
mijloace prin care un om este mântuit, vestea cea bun
ajunge s fie trunchiat – ca i când ar fi lovit cu barosul.

De i editorii revistei ar fi oca i, dac i ar da seama
de faptul acesta, teologia revistei este exact asemenea
romano catolicismului. […] Observa i cât de umanist , cât de
centrat asupra p c tosului este aceast în elegere a
Evangheliei. Noi trebuie s murim zi de zi, noi trebuie s ne
pred m voin a, noi trebuie s facem aceasta, noi facem
tocmai aceea. Argumentul c Dumnezeu s vâr e te faptele
în noi i, ca urmare, nu sunt ale noastre, nu i las s scape
din prinsoare. […] Oamenii în i i sunt cei ce continu s
s vâr easc aceste fapte, iar dac aceste fapte îi
îndrept esc, atunci ei sunt mântui i prin credin i fapte,
punct.

Dumnezeu lucreaz în noi, pentru ca noi s putem
ajunge neprih ni i; acesta este o parte a experien ei cre tine
care nu poate fi negat . Totu i, indiferent cât de neprih ni i
devenim prin ce anume face Dumnezeu în noi, mântuirea
noastr continu s vin numai din ceea ce Dumnezeu a
f cut în afara noastr , în via a i moartea lui Isus. Speran a
mântuirii noastre nu trebuie s r mân centrat niciodat
asupra noastr , sau asupra a ceea ce se întâmpl în untrul
nostru; în schimb, neprih nirea care ne mântuie te –
ascultarea care ne r scump r i sfin irea care ne
îndrept e te – r mân întotdeauna în domeniul exteriorului
nostru, o neprih nire care exist în cer, „neprih nirea lui
Dumnezeu” Însu i.

Ne pare foarte r u de acea revist . […] Pe crucea lor
nu se afl niciun Hristos, ceea ce înseamn c oricare ar fi
binele pe care îl ofer ei, vine înc rcat cu povara
insuportabil a mântuirii prin fapte, care nu constituie nicio
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Evanghelie i, cu siguran , nu Evanghelia „ve nic ” (Clifford
Goldstein, Adventist Review, 11 noiembrie, 2001).

R spunsul

Clifford Goldstein atac direct Evanghelia pe care o
prezint unii. Înainte de a analiza acest atac, ar fi bine s
lu m în considerare câteva scrisori care au ap rut în Review,
dup ce a fost tip rit articolul acesta.

Oare a spus Clifford Goldstein c nu exist nicio
condi ie pentru mântuire? […] Exist anumite condi ii pe
care fiin ele omene ti trebuie s le îndeplineasc în scopul
de a ob ine mântuirea, iar unele dintre ele pot fi dificil de
îndeplinit, dar îndeplinirea acelor condi ii nu este
considerat a fi un merit, nu ne calific pentru cer i nu
constituie o plat pentru, o preg tire pentru, sau un drept
pentru a intra în cer. Toate aceste lucruri ne sunt date în dar;
toate sunt bazate ini ial, în permanen i în exclusivitate pe
neprih nirea lui Hristos. Condi iile nu fac altceva decât s
garanteze c popula ia cerului este limitat la aceia care cred
c este o idee bun a l sa responsabilitatea conducerii în
mâinile lui Isus. (Auburn, WA).

Este un fapt recunoscut c , în anii recen i, unii care
au fost cât se poate de elocven i în predicarea crucii au
p r sit biserica, ducând cu ei comunit i întregi. Îmi place
declara ia pe care am citit o cândva: Dac legalismul i a ucis
miile lui de adep i, antinomianismul i a ucis zecile de mii.
Trebuie s fi existat o cale mai bun de a exprima ceea ce
încerca s spun Goldstein. Eu nu sunt sigur c este redat
cu claritate, dar este o simpl citare doar dintr un fragment
de articol, pentru a spune c „ei” cred în neprih nirea prin
fapte. (Orlando, FL) (Adventist Review, 24 ianuarie, 2002).
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La scurt timp dup aceea, în Review, a fost tip rit un
alt r spuns.

În conformitate cu noua concep ie a lui Goldstein
despre Evanghelie, […] Hristos ar fi trebuit s i se adreseze
lui Nicodim în felul urm tor, în Ioan 3,3 8: „Nicodim, tu e ti
un înv tor al lui Israel, dar ceea ce trebuie s în elegi [Dle.
Fariseu/Legalist] este c tu e ti îndrept it numai prin
credin , separat i în afar de ceea ce se întâmpl în
interiorul t u. Nu exist nicio condi ie pentru ca tu s fii
îndrept it sau s î i p strezi îndrept irea, cu excep ia
aceleia de a crede. Aceasta este esen a Evangheliei. Odat
ce în elegi aceast Evanghelie obiectiv , putem s vorbim
despre ceea ce înseamn a fi n scut din nou i despre
schimbarea inimii care urmeaz ”. A adar, aceasta pare a fi o
veste bun (aproape bun )! Problema este c Marele
Înv tor nu S a exprimat în felul acesta. În schimb, El a
insistat (înc un trebuie?) c Nicodim trebuie s fie n scut
din nou din ap (cur irea) i din Duh.

O scrisoare nepublicat adresat lui Clifford
Goldstein f cea urm toarele comentarii.

Cu privire la ideea c o ascultare sfin it nu
contribuie cu nimic la mântuirea omului, dac urmez
înv tura ta pân la concluzia ei logic , apar câteva
întreb ri. Dac lucrarea Duhului Sfânt în noi i ascultarea
care rezult nu intr în tabloul mântuirii, pentru c ambele
sunt „fapte”, indiferent dac Dumnezeu este sau nu Acela
care lucreaz în noi, atunci oare mai avem noi ceva de
F CUT, prin harul S u, pentru a evita primirea semnului
fiarei? […] De ce este „fiecare om” judecat „dup faptele
lui”, dac faptele, lucrarea l untric a Duhului care produce
atât neprih nirea interioar , cât i cea exterioar , nu au nicio
leg tur cu mântuirea lui? […] Dac exist cu adev rat o
„Cruce f r Hristos”, atunci aceasta se g se te în teologia
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care neag lucrarea esen ial (mântuitoare) a locuirii
l untrice a Duhului S u. Aceasta este o contrazicere direct a
Evangheliei lui Isus Hristos; este o aclamare a Lui ca
Mântuitor, în timp ce statutul S u de Domn este tr dat cu un
s rut; iar aceasta este o încumetare. Niciun tat demn de
acest nume nu ar încerca s i creasc pe copiii lui f r
condi iile ascult rii. Creatorul cerului i al p mântului nu
numai c are condi ii ale ascult rii, ci ne umple cu puterea
dragostei Sale pentru a asculta de El, pentru a purta chipul
S u în lume i pentru a ap ra Numele S u înaintea
universului care ne prive te. De la Geneza la Apocalipsa,
Biblia este plin de condi ii care au o influen direct asupra
mântuirii noastre. Este a a de clar, încât nu pot s m
gândesc la felul în care ni te min i inteligente ajung s fie
încurcate cu privire la acest subiect.

Analiza

Prin urmare, declara iile i contra declara iile nu sunt
suficiente. Tot ce ilustreaz este faptul c exist mult
confuzie cu privire la Evanghelie. Avem nevoie cu disperare
s tim ce spune Biblia despre Evanghelie, nu doar ce cred
ni te fiin e omene ti despre Evanghelie. A adar, ne vom
întoarce la articolul scris de Clifford Goldstein (men ionat de
aici înainte ca CG) i vom face o analiz . De asemenea, ne
vom referi la un r spuns al lui Larry Kirkpatrick (men ionat
de aici înainte ca LK), dat în 8 decembrie, 2001, pe website
ul lui (greatcontroversy.org). El î i începe r spunsul în felul
urm tor:

Din când în când, citim articole care ne uluiesc. […]
Realmente ne taie r suflarea. Editorul principal al Ghidului
de Studii biblice ale colii de Sabat pentru adul i al bisericii
noastre mondiale crede c ceea ce majoritatea dintre noi
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în elegem a fi Evanghelia autentic a adventismului de ziua a
aptea este o Evanghelie diferit de aceea pe care o sus ine
el. Aspectul uimitor este c el are întru totul dreptate în
punctul acesta; aceasta este în mod categoric o Evanghelie
diferit .

CG combate concep ia c „fiecare b rbat, femeie i
copil trebuie s moar zilnic fa de sine. Noi trebuie s Îi
pred m lui Dumnezeu voin a noastr clip de clip ”. Atacul
lui este puternic i direct: „Iat ne în secolul al XXI lea – mai
bine de 113 ani dup 1844 –, iar unii continu s defineasc
Evanghelia ve nic în felul acesta? Oare nu este Evanghelia
ve nic vestea bun c Isus – Dumnezeul om, a tr it o via
de ascultare des vâr it fa de Lege i apoi a murit ca
înlocuitor al meu, pentru ca eu, prin credin , s îmi pot
însu i neprih nirea Sa des vâr it ca fiind a mea, o
neprih nire care vine numai prin credin a în neprih nirea
Sa”.

Nimeni nu se opune concep iei lui c via a
des vâr it a lui Isus i moartea Sa înlocuitoare constituie
temelia pe care este construit mântuirea noastr . Aceasta
este incredibila veste bun a Evangheliei. Dar chiar în atacul
lui CG se afl afirma ia c , credin a este necesar pentru
mântuire. Prin urmare, Evanghelia este mai mult decât via a
i moartea lui Hristos. Mul i cred c Hristos a tr it i a murit,
dar nu au nicio credin în puterea Sa mântuitoare i nu vor
fi mântui i. Singura modalitate prin care Evanghelia devine
vestea cea bun pentru noi personal este aceea în care, prin
credin , accept m via a i moartea Sa în locul vie ii noastre
p c toase. Oare faptul acesta nu face credin a s fie o
condi ie esen ial pentru mântuirea noastr ? Credin a nu
con ine niciun merit i nu poate fi baza ori cauza mântuirii
noastre, dar noi nu vom fi mântui i f r credin .
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Ellen White se exprim în felul urm tor: „El este
iertat cu condi ia primirii lui Hristos, m rturisindu i
p catele, poc indu se de ele i ajungând înnoit” (Loma Linda
Messages, p.103 104). „El a stabilit condi ii în Cuvântul S u,
iar noi ar trebui s ne stabilim sarcina de a cunoa te aceste
condi ii în mod sârguincios, plin de interes, cu inima i
mintea, ca nu cumva s facem unele gre eli i s d m gre în
a ob ine dreptul la loca urile cere ti” (M rturii, vol.5, p.543).
„Noi ar trebui s tim ce este necesar s facem pentru a fi
mântui i. […] Noi trebuie s îndeplinim condi iile prezentate
în Cuvântul lui Dumnezeu, sau vom muri în p catele noastre.
Trebuie s tim ce schimb ri morale esen iale este necesar
s fie f cute în caracterul nostru, prin harul lui Hristos, în
scopul de a fi preg ti i pentru loca urile cere ti” (M rturii,
vol.5, p.535).

Când citim unele versete biblice, noi c ut m
condi iile precizate de Dumnezeu, pentru a beneficia de
via a i moartea înlocuitoare a lui Hristos. „S a împlinit
vremea, i Împ r ia lui Dumnezeu este aproape. Poc i i v ,
i crede i în Evanghelie” (Marcu 1,15). Aici, poc in a este o
condi ie a mântuirii. De i în elegem pe deplin c poc in a i
credin a sunt daruri ale lui Dumnezeu i vin direct de la
Duhul Sfânt, trebuie s facem alegeri personale pentru a ne
însu i aceste daruri i pentru a le folosi în scopul de a avea
acces la Planul de Mântuire. Acesta este un aspect omenesc
al ve tii bune a Evangheliei.

Evrei 11 este cunoscut ca fiind marele capitol al
credin ei. „Prin credin a adus Abel lui Dumnezeu o jertf
mai bun decât Cain. Prin ea a c p tat el m rturia c este
neprih nit” […]. „Prin credin i Sara, cu toat vârsta ei
trecut , a primit putere s z misleasc ”. […] „Prin credin
Moise, […] a vrut mai bine s sufere împreun cu poporul lui
Dumnezeu” (Evrei 11,4.24.25). Prin credin , Abel a fost
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considerat neprih nit. Sara nu a putut s aib copii mai mult,
decât putem noi s ne mântuim singuri, dar datorit
credin ei ei, Dumnezeu a f cut o minune. Moise a refuzat i
a ales prin credin . Credin a a fost condi ia lucr rilor m re e
ale lui Dumnezeu prin to i ace ti eroi ai credin ei.

Ioan prezint condi ia chiar i mai explicit:
„Copila ilor, nimeni s nu v în ele! Cine tr ie te în
neprih nire, este neprih nit, cum El însu i este neprih nit”
(1 Ioan 3,7). Observa i c textul nu spune c cel care tr ie te
în neprih nire este declarat deja neprih nit i c acesta este
doar un rod al faptului c este neprih nit. A tr i în
neprih nire i neprih nirea sunt unul i acela i lucru.

Apostolul Pavel descrie foarte clar pa ii spre
mântuire: „El ne a mântuit, nu pentru faptele, f cute de noi
în neprih nire, ci pentru îndurarea Lui, prin sp larea na terii
din nou i prin înnoirea f cut de Duhul Sfânt, pe care L a
v rsat din bel ug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul
nostru; pentru ca, odat socoti i neprih ni i prin harul Lui, s
ne facem, în n dejde, mo tenitori ai vie ii ve nice” (Tit 3,5
7). Cum suntem mântui i? Prin sp lare, prin na tere din nou,
prin înnoirea f cut de Duhul Sfânt. To i ace tia sunt pa i în
procesul mântuirii, nu rezultate ale experien ei mântuirii.
Acesta este un punct definitoriu crucial în studiul nostru cu
privire la Evanghelie. Cre tinii evanghelici ne înva c toate
aceste lucruri sunt rezultatul inevitabil al primirii lui Hristos i
al faptului de a fi mântui i. Cu alte cuvinte, odat ce suntem
îndrept i i i mântui i, noi experiment m toate aceste
rezultate (pe care ei le numesc sfin ire) la timpul cuvenit,
întocmai cum vom experimenta prosl virea la timpul
cuvenit. Aceasta înseamn c mântuirea nu depinde de
faptul c noi experiment m na terea din nou i înnoirea, ci
de faptul c suntem „îndrept i i prin har”, separat de
experien a na terii din nou. Totu i, acest text plaseaz
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na terea din nou i înnoirea ca fiind pa i necesari în
îndrept ire i mântuire. F r ace ti pa i, nu suntem
mântui i.

Ellen White spune cu claritate acest lucru: „Singurul
temei al n dejdii noastre este neprih nirea lui Hristos care
ne este atribuit i faptul c aceasta este înf ptuit în noi i
prin noi de c tre Duhul S u” (Calea c tre Hristos, p.63).
Lucrarea Duhului Sfânt în noi este o parte a temeiului
mântuirii noastre. „Trebuie s aib loc o predare deplin i
f r rezerve fa de Dumnezeu, o renun are i o îndep rtare
de la dragostea de lume i de lucrurile p mânte ti, deoarece
altfel nu putem fi ucenicii S i” (Review and Herald, 31
august, 1886). Predarea i renun area par a fi condi ii
definite ale faptului de a fi cre tini. „Dumnezeu cere deplina
predare a inimii, înainte ca îndrept irea s poat avea loc,
iar pentru ca omul s p streze îndrept irea, trebuie s aib
loc o ascultare continu , printr o credin vie i activ care
lucreaz din dragoste i cur e te sufletul” (Solii alese,
cartea 1, p.366). „Mântuirea înseamn pentru noi o predare
deplin a sufletului, trupului i spiritului” (Signs of the Times,
15 noiembrie, 1899). Este limpede precum cristalul c
predarea precede îndrept irea. Pur i simplu, nu exist
mântuire f r predare. Nu exist nicio credin adev rat
f r predarea inimii. Prin urmare, este predarea o condi ie a
mântuirii? Aceasta nu este o op iune, nu este un rezultat, ci
este un pas necesar, înainte ca noi s putem fi îndrept i i i
mântui i. Din întâmplare, credin a i predarea sunt unul i
acela i lucru. F r predarea inimii, nu exist nicio credin
adev rat . Orice credin lipsit de predare este acel fel de
credin pe care o au diavolii care cred i se înfioar .
Predarea este singura modalitate prin care putem primi
neprih nirea lui Hristos. Prin urmare, probabil c predarea
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voin ei i a muri zi de zi constituie p r i vitale ale Evanghelie
ve nice!

CG spune: „Totu i, din clipa în care aceste ac iuni
interioare devin ni te condi ii ale îndrept irii, din aceea i
clip ele devin ni te mijloace prin care un om este mântuit,
vestea cea bun ajunge s fie trunchiat – ca i când ar fi
lovit cu barosul”. S citim din nou cuvintele Inspira iei.
„Condi ia mântuirii este ascultarea necondi ionat ” (Signs of
the Times, 15 noiembrie, 1899). „Marele dar al mântuirii ne
este oferit f r plat , prin Isus Hristos, cu condi ia ca noi s
respect m Legea lui Dumnezeu” (Signs of the Times, 15
decembrie, 1887). „Renun area la sine este condi ia
mântuirii” (Bible Echo, 9 decembrie, 1885). Oare aceste
condi ii trunchiaz cu adev rat vestea bun , ca i când ar fi
lovit cu barosul?

S privim înc odat la condi iile prezentate în Biblie
i Spiritul Profetic: Credin a, poc in a, predarea, ascultarea,
renun area la sine. Oare începem s i auzim pe unii strigând
„Legalism”? Problema apare când confund m condi iile
mântuirii cu mijloacele mântuirii, exact lucrul pe care l a
f cut CG. Mijloacele mântuirii noastre sunt via a i moartea
pe cruce a lui Hristos. Acesta este singurul mijloc al mântuirii
pe care îl vom avea vreodat . Harul lui Dumnezeu l a trimis
pe Duhul Sfânt s ne caute, înainte ca noi s fi tiut m car
ceva despre Dumnezeu. Toate aceste lucruri sunt mijloacele
mântuirii. Condi iile mântuirii sunt pur i simplu lucrurile pe
care le facem ca r spuns fa de Dumnezeu, ar tând c ne
plac mijloacele Sale. Noi ne supunem modalit ii Sale de a ne
mântui, în loc s ne supunem voin ei noastre egoiste.
Condi iile nu sunt meritorii; mijloacele sunt meritorii.
Condi iile nu câ tig nimic; ele spun pur i simplu: „Vreau s
fiu o parte a familiei. Vreau s fiu adoptat. Tu ai f cut tot ce
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ai putut pentru a m mântui, iar acum eu aleg s fiu o parte
a planului T u”.

Când faci o c l torie cu ma ina, motorul i
combustibilul sunt mijloacele care te duc la destina ie. Dar
oare mai este necesar i altceva, pentru a ajunge acolo?
Oare nu trebuie s urci în ma in , s treci la volan, s ape i
ni te pedale de pe podea i s manevrezi schimb torul de
viteze ca s ajungi acolo? Acestea sunt condi iile c l toriei
tale. Dar dac nu este combustibil în rezervor, po i s stai la
volan timp de o lun , i nu vei ajunge niciodat niciunde.
Combustibilul din rezervor i motorul de sub capot sunt
mijloacele, cauza, c l toriei tale. Condi iile c l toriei tale
implic faptul de a urca în ma in .

„Când exercit m credin a, noi ascult m, iar când
ascult m, ne exercit m credin a, dar niciuna dintre acestea
nu câ tig pentru noi mântuirea. Moartea lui Isus care ne a
fost atribuit i lucrarea Duhului S u în noi constituie
mântuirea” (LK). Dac separ m credin a de ascultare, atunci
trebuie s r spundem la întrebarea: „La cât timp dup aceea
vine ascultarea?” Are ea loc la un minut dup credin , sau la
o or , sau la o lun dup aceea? Dac ascultarea este doar
un rod al credin ei, atunci putem s st m lini ti i i s
a tept m apari ia rodului. Dac Dumnezeu pur i simplu ar
înl tura ispitele cu care sunt bombardat, atunci ascultarea va
ap rea ca rod inevitabil al credin ei mele. Începe i s vede i
cât îng duin îi ofer p catului continuu din via a noastr ,
acest fel de gândire; – pân când Dumnezeu va g si de
cuviin s înl ture ispitele? Dar credin a, predarea i
ascultarea sunt sinonime. Ele au loc împreun i sunt
condi iile mântuirii.

CG continu : „Observa i cât de umanist , cât de
centrat asupra p c tosului este aceast în elegere a
Evangheliei. Noi trebuie s murim zi de zi, noi trebuie s ne
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pred m voin a, noi trebuie s facem aceasta, noi facem
tocmai aceea. Argumentul c Dumnezeu s vâr e te faptele
în noi i, ca urmare, nu sunt ale noastre, nu i las s scape
din prinsoare…. Oamenii în i i sunt cei ce continu s
s vâr easc aceste fapte, iar dac aceste fapte îi
îndrept esc, atunci ei sunt mântui i prin credin i fapte,
punct”. Acestea sunt ni te comentarii foarte puternice, chiar
sarcastice. S vedem cum se potrivesc ele cu Scriptura.

„Am fost r stignit împreun cu Hristos, i tr iesc...
dar nu mai tr iesc eu, ci Hristos tr ie te în mine. i via a, pe
care o tr iesc acum în trup, o tr iesc în credin a în Fiul lui
Dumnezeu, care m a iubit i S a dat pe Sine însu i pentru
mine” (Galateni 2,20). A fi r stignit împreun cu Hristos pare
foarte asem n tor faptului de a muri în fiecare zi, deoarece
versetul vorbe te despre via a de zi cu zi în trup. Observa i
de asemenea cine tr ie te aceast via cre tin de zi cu zi.
Hristos care tr ie te în mine este Cel care produce orice
fapt bun ce va avea loc vreodat în via a mea. Probabil c
aici este important s facem deosebire între dou feluri de
„fapte bune”. Un om care nu este r stignit împreun cu
Hristos poate s fac fapte bune în ochii semenilor lui
omene ti. A fi un om moral este ceva nobil, dar este o fapt
a firii p mânte ti, produs de motiva ii omene ti pentru
atingerea unor scopuri omene ti. O „fapt bun ” care este
aprobat de Dumnezeu ca parte a Planului S u de Mântuire
este numai o fapt pe care Hristos o s vâr e te în noi.
Singura „fapt bun ” pe care o recunoa te Biblia este
rezultatul lucr rii lui Hristos care tr ie te în noi. Cre tinii
în i i nu sunt cei care s vâr esc singuri faptele bune.

„Duce i pân la cap t mântuirea voastr , cu fric i
cutremur. C ci Dumnezeu este Acela care lucreaz în voi, i
v d , dup pl cerea Lui, i voin a i înf ptuirea” (Filipeni
2,12 13). Cum trebuie s „ducem pân la cap t” propria
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mântuire? Dumnezeu lucreaz în noi atât voin a i
înf ptuirea. Efortul meu nu va produce absolut nimic
desp r it de Dumnezeu. Atât cât Îi îng duim, Dumnezeu va
lucra în noi ascultarea de El.

„C rora Dumnezeu a voit s le fac cunoscut care
este bog ia slavei tainei acesteia între Neamuri, i anume:
Hristos în voi, n dejdea slavei. […] Iat la ce lucrez eu, i m
lupt dup lucrarea puterii Lui, care lucreaz cu t rie în mine”
(Coloseni 1,27 29). Str duin a noastr are valoare numai
dac Hristos locuie te i lucreaz în noi. Orice fapt care are
o relevan pentru via a ve nic va fi produs în via a
noastr de c tre Hristos.

„Când v vor duce s v dea în mâinile lor, s nu v
îngrijora i mai dinainte cu privire la cele ce ve i vorbi, ci s
vorbi i orice vi se va da s vorbi i în ceasul acela; c ci nu voi
ve i vorbi, ci Duhul Sfânt” (Marcu 13,11). De cine trebuie s
depindem noi pentru a rosti „cuvintele potrivite”? Noi
trebuie s fim purt torii de cuvânt ai Duhului Sfânt.

De i putem alege s ascult m de Dumnezeu i s I
slujim, noi pur i simplu nu putem s aducem la îndeplinire
propriile alegeri. Romani 7 prezint cât se poate de corect
capacit ile noastre. Noi nu aducem la îndeplinire binele pe
care vrem s l facem. Lucrurile pe care nu vrem s le facem
sunt tocmai acelea pe care le facem în cele din urm . De i s
ar putea s dorim s ascult m de Dumnezeu, pur i simplu
nu st în puterea noastr s aducem la îndeplinire propriile
dorin e. Adev ratele fapte bune sunt posibile numai prin
harul i puterea lui Dumnezeu. Noi în ine nu putem s facem
niciodat acel fel de fapte bune care sunt relevante în
procesul mântuirii. Pe baza Scripturii, trebuie s respingem
sus inerea lui CG, care spune c „oamenii în i i sunt cei ce
continu s s vâr easc aceste fapte”. Dac acestea sunt cu
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adev rat fapte bune, atunci sunt faptele pe care Îi îng duim
lui Dumnezeu s le îndeplineasc în via a noastr .

CG continu : „Totu i, indiferent cât de neprih ni i
devenim prin ce anume face Dumnezeu în noi, mântuirea
noastr continu s vin numai din ceea ce Dumnezeu a
f cut în afara noastr , în via a i moartea lui Isus. Speran a
mântuirii noastre nu trebuie s r mân centrat niciodat
asupra noastr , sau asupra a ceea ce se întâmpl în untrul
nostru; în schimb, neprih nirea care ne mântuie te –
ascultarea care ne r scump r i sfin irea care ne
îndrept e te – r mân întotdeauna în domeniul exteriorului
nostru, o neprih nire care exist în cer”.

LK r spunde: „Dar speran a mântuirii noastre nu a
fost niciodat centrat în noi în ine sau în ce face Hristos în
noi. Putem s ne în elegem i asupra acestui punct? Tot ce
sus inem noi este c acele declara ii inspirate care spun c
Dumnezeu lucreaz în noi, acele declara ii care spun c
mântuirea include o experien interioar a na terii din nou,
c „singurul temei al n dejdii noastre este neprih nirea lui
Hristos care ne este atribuit i faptul c aceasta este
înf ptuit în noi i prin noi de c tre Duhul S u”, trebuie s fie
onorate pentru lucrurile pe care ni le spun – nici mai mult,
nici mai pu in. Tot ce spunem noi este c o parte critic a
mântuirii noastre, pe lâng cele petrecute în afara noastr ,
const , conform Inspira iei, în cele petrecute în untrul
nostru”.

Într un Ghid de Studii ale colii de Sabat adul i (18
martie, 2003), perspectiva lui CG i a g sit o aplica ie
practic . Discutând despre credin a lui Avraam, autorul a
concluzionat: „Oricât de mult ar fi fost via a lui Avraam o
via a credin ei i ascult rii, aceasta nu a fost o via de
credin des vâr it i ascultare des vâr it […].
Neprih nirea care ne mântuie te este o neprih nire care ne
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a fost creditat , o neprih nire care ne este […] atribuit .
Aceasta înseamn c suntem declara i neprih ni i în ochii lui
Dumnezeu, în ciuda gre elilor noastre; înseamn c
Dumnezeul cerului ne prive te ca fiind neprih ni i, chiar
dac nu suntem”. Aici trebuie s ne confrunt m fa în fa
cu pericolul extrem al acestei în elegeri a Evangheliei.
Declara ia de mai sus ne înva c , deoarece suntem
mântui i numai printr o neprih nire exterioar , gre elile
continue i nelegiuirea din via a noastr nu sunt relevante
pentru mântuirea noastr . Ea ne spune c noi r mânem
îndrept i i i mântui i, în timp ce aceste gre eli i p cate
r mân nem rturisite i neabandonate. Dac Avram a r mas
îndrept it, în timp ce min ea cu privire la so ia lui, atunci eu
pot s r mân îndrept it, în timp ce o mint pe so ia mea, sau
mint cu privire la ea. Aceast Evanghelie îng duie unor
p cate nem rturisite s r mân în via a unui cre tin
îndrept it, deoarece neprih nirea care ne mântuie te
„r mâne întotdeauna în afara noastr ”. Aceasta este inima i
sufletul credin ei evanghelice care promite mântuirea
separat de predare i ascultare i care a condus la a a de
multe excese nefericite în bisericile populare din zilele
noastre.

Cu câ iva ani în urm , Adventist Review (12 august,
1982) a raportat o experien similar în afara Bisericii
Adventiste. „P rintele Zacharia, p stor al […] Bisericii
Ortodoxe copte, […] a experimentat ceea ce poate fi descris
numai ca fiind o convertire evanghelic …. Zacharia înv a c
îndrept irea este „un simplu verdict al neprih nirii”, f r
nicio înnoire l untric , sau neprih nire a caracterului. Adic ,
atunci când îi îndrept e te pe p c to i, Dumnezeu îi declar
neprih ni i, f r a i face neprih ni i”. Articolul din Review
concluziona c aceast concep ie despre îndrept ire
„separ ceea ce reformatorii au refuzat s separe, i anume,
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noul statut i noua via , îndrept irea i na terea din nou,
lucrarea lui Hristos i lucrarea Duhului Sfânt […].
Îndrept irea nu este o fic iune legal care îl las neschimbat
pe p c tosul îndrept it. Deoarece Dumnezeu îl
îndrept e te pe cel p c tos numai dac acesta este în
Hristos […]. Noul statut, noua via , noua crea iune – noi nu
trebuie s separ m aceste binecuvânt ri. Ele apar in
aceleia i categorii i le sunt date tuturor celor ce sunt în
Hristos”.

În gândurile lui conclusive cu privire la revist , CG
critic , spunând: „De i unii adventi ti încearc s amestece
evolu ia cu credin a noastr , ace ti oameni nu fac astfel; de i
unii adventi ti pun la îndoial mesajul nostru profetic, ace ti
oameni nu fac astfel; de i unii adventi ti împrumut
no iunile subiective i seculare ale istorico criticii, ace ti
oameni nu fac astfel; de i unii adventi ti se îndoiesc de
lucrarea profetic a lui Ellen White, ace ti oameni nu fac
astfel. Toate acestea sunt vrednice de laud , cu excep ia
unui detaliu tehnic: pe crucea lor nu Se afl niciun Hristos,
ceea ce înseamn c indiferent de binele pe care îl ofer ,
acesta vine înc rcat cu greutatea insuportabil a mântuirii
prin fapte, ceea ce nu este Evanghelie i, cu siguran , nu
este cea ‘ve nic ’”.

Dou puncte sunt importante aici. Mai întâi, el
admite c „ace ti oameni” se împotrivesc cu putere
numeroaselor atacuri îndreptate contra mesajului adventist
în anii recen i, dintre care majoritatea au venit din interiorul
adventismului. Ei au r mas credincio i principiilor
fundamentale ale mesajului adventist. Totu i, pentru c
„ace ti oameni” nu accept versiunea lui cu privire la
Evanghelie, CG spune c ei nu au „niciun Hristos”, nu au
„nicio Evanghelie”, ci doar mântuire prin fapte.
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LK comenteaz : „Dar autorul articolului crede c
Evanghelia lor este o Evanghelie a faptelor i respinge
întreaga lor conformare cu toate celelalte puncte ale lor, cu
sugestia c ei prezint problema mântuirii într o modalitate
gre it . Aceasta este enigma lui uria , col ul inexplicabil în
care s a pictat pe sine însu i, dilema i ghicitoarea lui. i
anume, dac ace ti oameni la care se refer el sunt
consecven i în toate celelalte puncte, oare nu este posibil ca
ei s ei s fie consecven i i în acest punct? Oare nu este
posibil ca ei s interpreteze corect Biblia i scrierile lui Ellen
G. White în în elegerea lor cu privire la Evanghelie?

În al doilea rând, CG ne indic în mod corect
importan a Evangheliei – calea mântuirii. Este de o
importan suprem s explic m i s ap r m Evanghelia
adev rat ca fiind cea dintâi prioritate a noastr . Indiferent
cât de corec i am fi cu privire la alte subiecte, dac
în elegerea noastr cu privire la Evanghelie este gre it ,
mântuirea noastr ar putea fi în pericol. Dac CG este corect
cu privire la faptul c noi avem o Evanghelie a mântuirii prin
fapte, oare conteaz cu adev rat dac suntem sau nu corec i
cu privire la toate celelalte subiecte? Dac noi credem cu
adev rat în mântuirea prin fapte, atunci suntem pierdu i. CG
ne face un serviciu real prin faptul c ne îndrum spre inima
i sufletul cre tinismului – mesajul Evangheliei. Nimic,
absolut nimic, nu este mai important decât în elegerea
corect a Evangheliei. Dac nu cunoa tem Evanghelia,
cuno tin a noastr cu privire la crea iune i evolu ie nu
înseamn nimic.

Adventismul crede foarte puternic în câ tigarea de
suflete i evanghelizare. Dar dac evanghelizarea noastr i
studiile biblice sunt bazate pe o Evanghelie fals , atunci
evanghelizarea ar putea fi lucrul cel mai periculos pe care
putem s l facem, deoarece înc mai aduce neghin în
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biseric i îi face pe oameni pu in mai confortabili pe calea
lor spre iad. Dac îi asigur m pe oameni c mântuirea lor
este întru totul exterioar , c sunt declara i neprih ni i
înainte de a fi f cu i neprih ni i în interior, c Dumnezeu Se
va îngriji de schimb rile interioare majore cândva pe
parcursul timpului, la vremea cuvenit , atunci botezarea lor
în biseric ar putea fi lucrul cel mai periculos pe care l au
f cut vreodat în via a lor. Singura speran pe care o au
este c Dumnezeu va fi în stare s anuleze Evanghelia fals
prin care au fost adu i la Hristos i s îndrume inimile lor
sincere la adev rata cruce de pe Golgota.

Într un articol ulterior din Adventist Review (23
ianuarie, 2003), CG i a impus pozi ia chiar i mai mult
putere.

Eu sunt mântuit printr o neprih nire care exist în
afara mea, o neprih nire care mi a fost atribuit
independent de neprih nirea mea personal …. Nu pot s îmi
imaginez cum cineva care Îl cunoa te pe Domnul, care vede
m car o sclipire din neprih nirea lui Dumnezeu a a cum este
descoperit în Isus, ar putea s cread c orice face Duhul
Sfânt în via a lui este suficient pentru a i da merite
mântuitoare înaintea lui Dumnezeu. […] Cum ar putea cineva
care se apropie de Isus s cread c orice se întâmpl în el îl
îndrept e te în vreun fel? Aceast idee este a a de str in ,
a a de resping toare i de antitetic în raport cu tot ce am
experimentat de a lungul anilor, încât sunt uimit c oamenii
o cred cu adev rat. F r a dori s judec, tot ce pot gândi este
c ace ti oameni nu au experimentat niciodat neprih nirea
prin credin .

Într un alt articol din Adventist Review (25
septembrie, 2003), J. David Newman a exprimat aceea i
în elegere a Evangheliei în cuvintele urm toare:
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Mântuirea este alc tuit din dou p r i – harul i
transformarea […]. Harul este cel care ne mântuie te […].
Este în afara noastr i ne este dat f r plat , când ne
încredem în Isus. Transformarea începe s aib loc în clipa în
care primim harul. Transformarea are lor în untrul nostru.
Noi c ut m întotdeauna harul pentru siguran a mântuirii.

Cu alte cuvinte, de i transformarea urmeaz
întotdeauna dup ce primim harul, ea nu este o parte a
procesului mântuitor. Transformarea este mai degrab
rezultatul mântuirii, decât metoda mântuirii. În aceast
în elegere a Evangheliei, harul r mâne separat în mod
esen ial de transformare. Indiferent de protestele contrare,
transformarea produs în experien a na terii din nou este
înl turat din actul mântuitor.

Eu cred c articolul scris de CG constituie o declara ie
deschis de r zboi împotriva adev ratei Evanghelii a lui Isus
Hristos. El spune exact acela i lucru pe care Desmond Ford îl
spunea cu aproximativ 25 de ani în urm : Haide i s ne
îndrept m Evanghelia, ca s ne putem îndeplini misiunea.
În elegerea lui CG cu privire la Evanghelie este exact ce
încerca Dr. Ford s conving adventismul din acei ani.
Aceast în elegere evanghelic a Evangheliei va distruge
adventismul exact la fel de sigur, ca i când am accepta
evolu ionismul în locul crea ionismului.

Semin e i roade

A adar, este întotdeauna adev rat c roadele nu
apar din nimic. Roadele vin întotdeauna din semin ele
sem nate, iar de obicei semin ele par inofensive i
nev t m toare. Dar noi tim c unele semin e produc flori,
în timp ce altele produc m r cini. Care au fost semin ele
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teologice care au produs roadele doctrinei evanghelice în
Biserica Adventist ?

În 1979, au avut loc discu ii tulbur toare cu privire la
îndrept ire, sfin ire i na terea din nou. O sut patruzeci i
cinci de lideri din adventism au fost chema i la sediu pentru
a studia acest subiect i pentru a produce un document care
reflect pozi ia noastr cu privire la neprih nirea prin
credin . Documentul a fost intitulat The Dynamics of
Salvation i a ap rut în Adventist Review în 31 iulie, 1980.
Majoritatea concluziilor din aceast revist au fost
temeinice, dar au fost unele semin e care au produs roade.

Într o sec iune intitulat The New Status in Christ,
g sim cinci puncte – îndrept irea, împ carea, iertarea,
adop ia i sfin irea (în sensul consacr rii). Destul de ciudat,
în sec iunea aceasta nu a fost nimic despre na terea din nou
sau transformare. Apoi, au ap rut urm toarele propozi ii:
„Dar chiar dac alunec m i c dem, p catele noastre nu sunt
întru totul asemenea p catelor celor nemântui i…. Atâta
vreme cât putem s st m într o rela ie cu Dumnezeu bazat
pe credin , noi ne p str m noul statut ca fii i fiice ale lui
Dumnezeu”. Este adev rat c , dac alunec m, c dem i ne
poc im, ne p str m statutul în Hristos. Dar ce se întâmpl
dac alunec m i c dem i nu ne poc im? Ce se întâmpl
dac justific m, ap r m sau cultiv m p catul nostru? Ne mai
p str m atunci statutul în Hristos? În document nu se afl
nicio discu ie cu privire la aceast deosebire important . O
s mân a fost sem nat .

Urm toarea sec iune a fost intitulat The New Status
in Christ. Aici g sim na terea din nou i refacerea. Acestea
nu ar trebui s se afle într o sec iune separat de The New
Status in Christ. Implica ia este c , odat ce suntem mântui i,
vom discuta despre na terea din nou i noua via . Na terea
din nou a fost separat de îndrept ire i iertare. A fost
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plantat o s mân foarte important , separând mântuirea
de na terea din nou.

În discu ia despre cre tere (însemnând de obicei
sfin ire), sfin irea este în eleas ca fiind faptele pe care le
s vâr im i roadele pe care le aducem. Acum, sfin irea este
rezultatul sau rodul mântuirii, care vine dup ce mântuirea
noastr a fost îndeplinit . În aceast sec iune nu se afl
nimic despre faptul c mântuirea este un dar al harului în
aceea i m sur ca îndrept irea. O alt s mân important
a fost sem nat .

Inspira ia ne spune: „Prin credin a în Numele Meu
(Tat l) v voi împ rt i sfin irea i neprih nirea care v vor
preg ti pentru lucrarea Sa într o lume a p catului i v vor
califica pentru o mo tenire nepieritoare în împ r ia Sa”
(Signs of the Times, 18 iunie, 1896). Observa i cu aten ie c
noi nu producem sfin irea sau neprih nirea. Acesta sunt
darurile harului lui Dumnezeu, primite prin credin , i sunt
necesare spre a ne califica pentru cer. Cu alte cuvinte, ele
sunt o parte a procesului mântuirii, nu doar roade ale unei
mântuiri îndeplinite. „Dac este conform cu Modelul divin,
caracterul pe care îl dezvolt m în timpul nostru de prob ne
calific pentru a primi salutul de bun venit: ‘Bine rob bun’”
(Manuscript Releases, vol.1, p.201). Noi nu suntem califica i
pentru cer numai prin îndrept ire. Atât îndrept irea, cât i
sfin irea sunt darurile lui Dumnezeu i sunt necesare pentru
mântuire. Prima nu este o condi ie, iar a doua un rezultat.

Chiar acum exist a a de mult confuzie cu privire la
acest subiect, încât o singur propozi ie se repet continuu.
Sfin irea este un dar al harului; ea nu este nici total, nici
par ial o lucrare a omului.

În documentul pe care l am avut în aten ie, când este
discutat ascultarea, nu exist nicio men iune a faptului c
ascultarea este o condi ie a mântuirii, idee eviden iat a a
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de clar de c tre Ellen White. În aceast declara ie au fost
sem nate (în mare parte prin omisiune, sau a ezare gre it )
ni te semin e care au f cut doctrina evanghelic s par a fi
curentul principal din adventism. Semin ele mortale aduc
întotdeauna roade mortale.

Ce este a a de uimitor cu privire la har?

Philip Yancey este probabil cel mai popular scriitor în
cercurile cre tine din zilele noastre. Cartea lui, What’s So
Amazing About Grace? a fost întâmpinat cu urale de unii ca
fiind cel mai mare bestseller cre tin. El este probabil cel mai
popular autor neadventist pentru cei din Biserica Adventist
de Ziua a aptea. Ca dovad , în 2001, Biserica adventist a
Colegiului Avondale (Australia) l a invitat s vorbeasc
despre har, cu aprobarea Diviziunii South Pacific. Apoi,
prezent rile au fost difuzate prin satelit în 180 de locuri din
Diviziune.

În 2002, Kevin Paulson a revizuit aceast carte
(comentariu disponibil în limba englez pe site ul
www.greatcontroversy.org). Iat câteva dintre comentariile
lui cele mai importante.

Cartea lui Yancey a contribuit f r îndoial la ceea ce
ar putea fi numit „saturare cu har” în numeroase c r i,
predici, articole, studii ale colii de Sabat i alte materiale din
adventismul contemporan. În vocabularul popular al
bisericii, cuvântul „har” acum rivalizeaz cu cuvântul
„rela ie” .... Este trist totu i c aceast carte cu privire la
subiect ar fi putut fi intitulat mai bine, „Numai jum tate de
har” […] .

Urm toarele versete biblice prezint cealalt
jum tate a harului, versete nemen ionate în cele aproape
300 de pagini ale c r ii lui Yancey. „ i Dumnezeu poate s v
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umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate
lucrurile din destul, s prisosi i în orice fapt bun ” (2
Corinteni 9,8) […]. „Tu dar, copilul meu, înt re te te în harul
care este în Hristos Isus” (2 Timotei 2,1). „C ci harul lui
Dumnezeu, care aduce mântuire pentru to i oamenii, a fost
ar tat, i ne înva s o rupem cu p gân tatea i cu poftele
lume ti, i s tr im în veacul de acum cu cump tare,
dreptate i evlavie” (Tit 2,11 12) […]. „S ne ar t m
mul mitori, i s aducem astfel lui Dumnezeu o închinare
pl cut , cu evlavie i cu fric ” („S avem har, i s aducem
astfel […]” Evrei 12,28 – versiunea englez ).

De ce Yancey nu men ioneaz deloc parabola lui Isus
cu privire la omul care a vândut tot ce avea pentru a
cump ra ogorul în care se afla o comoar ascuns (Matei
13,44), sau despre negustorul care a f cut acela i lucru
pentru a cump ra m rg ritarul de mare pre (Matei 13,45
46)? Ce putem spune despre Pilda talan ilor, în care folosirea
atent a darurilor lui Dumnezeu decide destinul nostru
ve nic (Matei 25,14 30)?

În povestirea Fiului risipitor, […] Yancey […]
(sugereaz ) c poc in a sau lipsa acesteia nu au contat deloc
pentru tat l din pilda lui Isus […]. R mâne adev rat c fiul
risipitor a l sat cocina de porci i via a lui p c toas , înainte
ca tat l s u s l primeasc înapoi. Nu citim despre faptul c
tat l a c l torit pân în cetatea unde s a dus fiul lui,
cerându i scuze pentru regulile „legaliste” care l au
alungat pe fiu, oferindu i apoi fiului invita ia necondi ionat
s se întoarc , f r a ine cont de felul în care a tr it el. Isus
nu a prezentat nicio astfel de Evanghelie, nicio astfel de
pervertire a harului divin. În mod asem n tor, când se refer
la Pilda slujitorului iertat de cei zece mii de talan i, Yancey nu
men ioneaz înv tura clar a Bibliei care ne înva c
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iertarea slujitorului a depins de dispozi ia lui de a l ierta pe
cel lalt […].

(Yancey) scrie: „Împ r ia lui Isus ne cheam pe o
alt cale, una care nu depinde de performan ele noastre, ci
de ale Sale. Noi nu trebuie s realiz m ceva, ci doar s Îl
urm m. El a câ tigat deja pentru noi biruin a pre ioas a
accept rii lui Dumnezeu” (p.72) […]. La un moment dat, el
citeaz favorabil pe cineva care scrie despre „harul i
iertarea necondi ionat a lui Dumnezeu” (p.15), i citeaz un
altul care insist c harul nu vine cu niciun fel de „condi ii
ata ate”, i nu pretinde „nimic de la noi, decât s a tept m
cu încredere i s l recunoa tem cu mul umire” (p.26) […].

Asemenea unei mari p r i din protestantismul
evanghelic, precum i din adventism, Yancey prezint o
doctrin a mântuirii care se bazeaz pe concep ia c iertarea
lui Dumnezeu este ca o „umbrel ”, o copertin care acoper
toate p catele trecute, prezente i viitoare – toate deodat
[…].

Asemenea foarte multora, Yancey nu face nicio
deosebire între ceea ce facem noi prin propria putere i ceea
ce face cre tinul sfin it prin puterea lui Dumnezeu…. „Isus a
proclamat în mod inconfundabil c Legea lui Dumnezeu este
a a de des vâr it i absolut , încât nimeni nu poate atinge
neprih nirea. Totu i, harul lui Dumnezeu este a a de mare,
încât noi nici nu trebuie s facem acest lucru” (p.210) […].
„Destinul nostru omenesc este acela de a r mâne
nedes vâr i i […]” (p.273). La un moment dat, Yancey scrie
c Isus a înlocuit categoriile „neprih nit” i „vinovat” cu
„p c to i care recunosc” i „p c to i care neag ” (p.182).

Faptul c , dac cineva accept doctrina iert rii
necondi ionate i geam na ei siamez – c p catul nu poate
fi biruit nici chiar prin puterea lui Dumnezeu – toate
aspectele vie ii cre tine vor suferi […]. Cartea lui Yancey […]
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îi oferă cititorului o  jumătate de Evanghelie – eliberarea de 
vinovăţie, fără eliberarea de păcat; numai o jumătate de har. 
Isus  a  prezentat  Evanghelia  completă  a  Scripturii  într‐o 
singură propoziţie  foarte  scurtă, adresată  femeii adulterine 
aruncate la picioarele Sale: „Nici Eu nu te osândesc. Du‐te, şi 
să  nu  mai  păcătuieşti  (Ioan  8,11).  Cartea  lui  Yancey  se 
concentrează asupra primei jumătăţi a acestei propoziţii şi o 
neagă pe cealaltă.  

Este cu adevărat alarmant că aşa de mulţi adventişti 
de  ziua  a  şaptea  şi‐au  îngăduit  să  fie  captivaţi  de  această 
carte  şi  autorul  ei.  Faptul  ca  aceia  care  au  fost  cândva 
„poporul Cărţii” renunţă la standardul fără greşeală al Bibliei 
şi  ajung  ostatecii  cuvintelor  înflorite  şi  poveştilor 
sentimentale,  constituie  o  criză  ce  nu  este  deloc mică  […] 
Cartea  lui  Yancey  este  un  comentariu  revelator  al  căderii 
continue a Babilonului protestant…. Dar dacă, în cuvintele lui 
Ellen White, noi nu „Îl predicăm pe Hristos  în Lege” (Review 
and Herald, 11 martie, 1890), nici Hristos, nici Legea nu vor fi 
înţelese corect. Acelaşi Isus care a declarat: „Prin aceasta vor 
cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste 
unii  pentru  alţii”  (Ioan  13,35),  a  declarat  de  asemenea: 
„Dacă  rămâneţi  în  cuvântul Meu,  sunteţi  în adevăr ucenicii 
Mei”  (Ioan  8,31).  „Dragostea  deci  este  împlinirea  Legii” 
(Romani 13,10), deoarece numai dacă Legea este  împlinită, 
putem  fi  siguri  că dragostea adevărată este prezentă. Noul 
legământ  al  harului,  identic  pretutindeni  în  Scriptură  şi 
nemenţionat  deloc  în  cartea  lui  Yancey,  defineşte  miezul 
relaţiei  creştinului  cu  Dumnezeu:  „Voi  pune  Legea  Mea 
înăuntrul  lor, o voi scrie  în  inima  lor; şi Eu voi fi Dumnezeul 
lor, iar ei vor fi poporul Meu” (Ieremia 31,33). 
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Comentarii suplimentare inspirate

Nimeni nu ar trebui s dea gre în a atinge, în sfera
lui, des vâr irea caracterului cre tin. Prin jertfa lui Hristos,
credinciosului i s a dat posibilitatea s primeasc toate
lucrurile care apar in vie ii i evlaviei. Dumnezeu ne cheam
s atingem m sura des vâr irii i a az înaintea noastr
exemplul caracterului lui Hristos. În natura Sa uman ,
des vâr it printr o via de continu împotrivire fa de
r u, Mântuitorul a ar tat c , prin conlucrarea cu Divinitatea,
fiin ele omene ti pot chiar în aceast via s ating
des vâr irea caracterului. Aceasta este asigurarea lui
Dumnezeu dat nou , ca s putem dobândi biruin a deplin
[…]. Cuvântul lui Dumnezeu declar c sfin enia pe care ar
trebui s o aib credinciosul mai înainte de a putea fi
mântuit este rezultatul lucr rii harului divin, atunci când el
se supune îndrum rii i influen elor înfrân toare ale Duhului
adev rului. Ascultarea omului poate fi f cut des vâr it
numai prin t mâia neprih nirii lui Hristos, care umple cu
mireasm fiecare act al ascult rii. Partea cre tinului este
aceea de a st rui în învingerea oric rui defect […]. Glorioas
este n dejdea ce st în fa a credinciosului în timp ce
înainteaz prin credin c tre în l imile des vâr irii cre tine!
(Istoria faptelor apostolilor, p.530 533)

Pe m sur ce mintea se ocup mai mult cu persoana
lui Hristos, caracterul este modelat dup asem narea divin
[…]. Noi contempl m caracterul S u i, astfel, El e prezent în
toate gândurile noastre. Dragostea Lui ne înconjoar ….
Imaginea Sa este imprimat pe retina ochiului sufletului i
afecteaz fiecare parte a vie ii noastre zilnice, u urând i
supunând întreaga noastr natur …. Noi am devenit
schimba i în caracter; c ci inima, sufletul i mintea sunt
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luminate de str lucirea Aceluia care ne a iubit i s a dat pe
Sine pentru noi. Astfel se observ realizarea unei influen e
personale vii, care locuie te în inimile noastre prin credin
[…] Isus Hristos este totul pentru noi – cel dintâi, cel din
urm i cel mai bun în tot ceea ce facem. Isus Hristos –
Spiritul S u, caracterul S u – d culoare tuturor lucrurilor;
este urzeala, fibra, întreaga es tur a fiin ei noastre (Solii
c tre tineret, p.159 161).

Prin neîncetat str danie, men inem biruin a asupra
ispitelor lui Satana […]. Nimeni nu va ajunge sus f r
str danie dârz i ne ov ielnic în interesul s u. To i trebuie
s se prind în aceast lupt pentru ei în i i […] Trebuie
biruite tendin ele spre r u, ereditare sau cultivate […] E
nevoie s ne form m obiceiuri de cugetare, care s ne fac
în stare s ne împotrivim ispitei. Trebuie s înv m s
privim în sus […]. Vine o furtun , nepotolit în furia ei.
Suntem preg ti i s o întâmpin m? […] Acum avem nevoie
de solia Domnului, care s taie miezul i m duva pl cerilor,
purt rilor i patimilor omene ti […]. „Încinge i v coapsele
min ii voastre, fi i treji, i pune i v toat n dejdea în harul
care v va fi adus, la ar tarea lui Isus Hristos. Ca ni te copii
ascult tori, nu v l sa i târâ i în poftele, pe care le avea i
alt dat , când era i în ne tiin . Ci, dup cum Cel ce v a
chemat este sfânt, fi i i voi sfin i în toat purtarea voastr .
C ci este scris: 'Fi i sfin i c ci Eu sunt sfânt.'“ (1 Petru 1,13
16) […]. Acum este timpul s depunem eforturi zeloase spre
a învinge înclina iile fire ti ale inimii de carne […]. Numai
dac ne d m seama de completa noastr neajutorare i
renun m la orice încredere în noi, vom avea parte de
puterea divin […]. Toate faptele noastre bune depind de o
putere din afara noastr ; de aceea este nevoie de o continu
îndreptare a inimii c tre Dumnezeu […]. Primejdiile ne
împresoar ; i noi suntem în siguran numai dac ne sim im
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sl biciunea i ne prindem cu mâna credin ei de puternicul
Eliberator (M rturii, vol.8, p.313 316).

V prezint aceste declara ii ca fiind adev rata
Evanghelie a lui Isus Hristos. Ceea ce am analizat este
Evanghelie spus pe jum tate, iar aceasta poate fi lucrul cel
mai periculos pe care Satana l a conceput vreodat pentru a
nimici n dejdea mântuirii noastre. Mântuirea noastr ,
pl tit pentru noi cu sângele lui Isus, a teapt predarea
noastr complet fa de Dumnezeu, a a încât El s poat
transforma via a noastr prin harul S u. Fie ca harul S u i
Evanghelia Sa s ajung real pentru fiecare dintre noi.
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IDENTITATE TEOLOGIC

Protestant sau catolic

În ultimii câ iva ani, adventi tilor de ziua a aptea li s
a propus o provocare. Oare tim noi cu adev rat c suntem
protestan i prin felul în care în elegem Evanghelia, sau
suntem mai mult catolici, decât protestan i? Aceasta nu este
o provocare minor , deoarece modalitatea catolic de a fi
mântuit este categoric nebiblic , iar dac ader m la
Evanghelia catolic f r s ne d m seama, cu siguran avem
câteva în elegeri gre ite i chiar periculoase cu privire la
Evanghelie. Trebuie s tim dac Evanghelia noastr este
biblic , sau dac este o versiune denaturat , contraf cut a
Evangheliei.

Provocarea

Într un articol din Review, ni s a dat un scurt
chestionar pentru a verifica în elegerea noastr cu privire la
felul în care este mântuit un om. Întreb rile au fost împ r ite
prin numere impare i pare, care urmau a fi indicate în
declara iile model de mai jos:

Impar: „Statutul nostru corect înaintea lui Dumnezeu
se bazeaz în exclusivitate pe ceea ce a f cut Hristos pentru
noi. Adev rat sau fals?”

Par: „Statutul nostru corect înaintea lui Dumnezeu se
bazeaz pe ceea ce a f cut Hristos pentru noi i în noi.
Adev rat sau fals?”

Impar: „Noi suntem îndrept i i numai prin meritele
lui Isus Hristos. Adev rat sau fals?”
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Par: „Noi suntem îndrept i i de Dumnezeu prim
meritele lui Hristos i prin lucrarea Duhului S u Sfânt în via a
noastr . Adev rat sau fals?”

Impar: „Dumnezeu ne acord un statut corect
înaintea Lui, considerându ne neprih ni i în ochii S i.
Adev rat sau fals?”

Par: „Dumnezeu ne acord un statut corect înaintea
Lui, f cându ne realmente neprih ni i în ochii S i. Adev rat
sau fals?”

Impar: „Dup acceptarea neprih nirii lui Hristos,
credinciosul experimenteaz na terea din nou, care are ca
rezultat o via i un caracter schimbat. Adev rat sau fals?”

Par: „Dup ce tr im experien a na terii din nou, prin
care via a i caracterul unui om sunt schimbate, acel om
urmeaz a fi îndrept it înaintea lui Dumnezeu. Adev rat sau
fals?

Dup aceste întreb ri, autorul a explicat ideea din
chestionar.

„Dac a i r spuns ‘adev rat’ la toate întreb rile cu
numere impare i ‘fals’ la toate întreb rile cu numere pare,
atunci v încadra i în categoria punctelor de vedere
protestante clasice. Pe de alt parte, dac a i r spuns
‘adev rat’ la toate întreb rile cu numere impare, sunte i
înclina i, cel pu in într o anumit m sur , spre înv tura pe
care romano catolicismul a adoptat o de la Conciliul din
Trent, din secolul al XVI lea”.

Cu toate acestea, problema cea mai important este:
Care dintre aceste declara ii reflect înv tura Bibliei cu
privire la modul în care sunt mântui i oamenii? Autorul
continu : „Toate declara iile cu numere impare au reflectat
înv tura Bibliei, care spune c statutul nostru corect
înaintea lui Dumnezeu nu se bazeaz pe ceva ce putem noi
s facem – nici chiar pe ceva ce Dumnezeu poate s fac în
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noi – ci în exclusivitate pe ceea ce a f cut Hristos în locul
nostru, prin via a i moartea Sa. Prin contrast, declara iile cu
numere pare reflect ideea c statutul nostru corect înaintea
lui Dumnezeu nu se bazeaz doar pe meritele lui Hristos,
care ne sunt atribuite sau creditate, ci i pe ceea ce
Dumnezeu face în via a noastr . Aceast a doua pozi ie a
fost atr g toare pentru câteva grup ri cre tine, din care fac
parte romano catolicii ( i unii adventi ti) […]. În dorin a de a
accentua sfin enia lui Dumnezeu i înaltele Sale a tept ri de
la poporul S u, mul i credincio i sinceri sunt atra i de idei
care nu sunt sus inute de Scriptur ” (Clifford Goldstein,
Adventist Review, 23 septembrie, 1999).

Într un articol ulterior din Review, autorul a dezvoltat
modul s u de a în elege adev rata Evanghelie. „De la
Reforma iune, Luther i aproape to i protestan ii au insistat
asupra faptului c îndrept irea prin credin este un act
prin care Dumnezeu ne declar neprih ni i […]. Reformatorii
au sus inut c îndrept irea era ceva ce Dumnezeu face
pentru noi, nu în noi – o deosebire crucial […]. Noi suntem
îndrept i i numai prin ceea ce a f cut Hristos pentru noi,
separat de noi, în afara noastr […]. Protestan ii în eleg
‘harul îndrept irii’ ca fiind pur i simplu o declara ie legal ;
pentru Roma, îndrept irea este un proces de înnoire
interioar , ceva ce are loc în noi” (Clifford Goldstein,
Adventist Review, 22 iunie, 2000).

Un alt autor ajunge la acelea i concluzii într un articol
anterior din Review. „Simplu spus, Roma papal înlocuie te
îndrept irea primit în exclusivitate prin credin , prin care
cel p c tos este considerat sau recunoscut ca fiind
neprih nit datorit lui Hristos, cu o îndrept ire care îl face
pe cel p c tos s fie neprih nit, printr un har interior,
sfin itor sau transformator. Prin acest har transformator, cel
p c tos este declarat a fi îndrept it […]. Altfel spus, Roma

www.zguduireaadventismului.ro



250 
 

sus ine c p c tosul este îndrept it datorit lucr rii pe care
harul o îndepline te în interiorul lui” (Woodrow Whidden,
Adventist Review, 25 mai, 2000).

O istorie recent

Cu aproximativ dou zeci de ani în urm , Desmond
Ford a conceput o provocare serioas la adresa câtorva
puncte de credin adventist , inclusiv îndrept irea prin
credin . Pentru a sus ine pozi ia lui, un cleric anglican a scris
o carte care trateaz conflictul continuu cu privire la
neprih nirea prin credin în Biserica Adventist . Analiza lui
cu privire la îndrept ire este urm toarea: „În timp ce Roma
a sus inut c îndrept irea înseamn a l face drept pe cel
credincios, prin lucrarea unei înnoiri interioare a inimii lui,
reformatorii au sus inut c îndrept irea este declara ia lui
Dumnezeu care afirm c un credincios este drept în
exclusivitate pe temeiul neprih nirii lui Hristos, care se afl
în afara credinciosului” (Geoffrey Paxton, The Shaking of
Adventism, Zenith Publishers, Wilmington, DE, 1977, p.39).

Acuza ia lui era c a ne concentra asupra „locuirii
l untrice a lui Hristos înseamn a abandona doctrina
Reforma iunii cu privire la îndrept ire” (Ibid., p.42). „Harul
lui Dumnezeu se refer întotdeauna la Dumnezeu i
niciodat la ceea ce se afl în inima credinciosului” (Ibid.,
p.40).

Se pare c aceea i provocare a fost adresat în a
doua parte a anilor 70, de c tre un teolog reformat. Atunci,
au fost prezentate acelea i probleme, iar nou ni s a cerut s
alegem între Evanghelia protestant i Evanghelia catolic .
Provocarea este simpl i fundamental . Dac credem într o
lucrare interioar a harului ca fiind necesar pentru
mântuire i precede mântuirea, se va spune c suntem
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catolici. Dac credem c mântuirea const în faptul c
Hristos ne declar neprih ni i, printr o declara ie legal , se
va spune c suntem protestan i.

Îndrept irea în Biblie

Primul loc spre care trebuie s ne îndrept m este
Scriptura, iar apoi Spiritul Profetic. Atunci când tragem vreo
concluzie cu privire la un subiect a a de important cum este
mântuirea, singurele surse sigure sunt cele inspirate.

Declara ia clasic a apostolului Pavel se afl în
Romani 5,1: „Deci, fiindc suntem socoti i neprih ni i, prin
credin , avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus
Hristos”. Contextul din Romani 3 5 vorbe te cu claritate
despre îndrept ire, care produce întotdeauna pace în inim ,
deoarece suntem împ ca i cu Dumnezeu. Romani 4,7.8
descrie ce se întâmpl în îndrept ire. „Ferice de aceia ale
c ror f r delegi sunt iertate, i ale c ror p cate sunt
acoperite! Ferice de omul, c ruia nu i ine Domnul în seam
p catul!” Prin urmare, îndrept irea este iertarea p catelor,
acoperirea p catelor, a nu ine seama de p catul celui
credincios.

Ellen White explic semnifica ia acestei iert ri.
„Iertarea lui Dumnezeu nu este doar un simplu act juridic,
prin care El ne elibereaz de condamnare […]. Este
rev rsarea unei iubiri r scump r toare care transform
inima. David a avut o concep ie corect despre iertare, când
s a rugat: ‘Zide te în mine o inim curat , Dumnezeule, pune
în mine un duh nou i statornic!’ (Psalmi 51,10) (Cuget ri de
pe Muntele fericirilor, p.114). Observa i foarte atent c
iertarea este un act juridic – o declara ie legal – dar nu se
reduce la acest fapt. Iertarea este transformarea inimii – o
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lucrare interioar . Este crearea unei inimi i unui spirit nou
în untrul nostru.

Într o declara ie similar , citim: „A fi iertat în modul
în care iart Hristos nu înseamn doar a fi ierta i, ci a fi
înnoi i în duhul min ii noastre. Domnul spune: ‘V voi da o
inim nou ’” (Review and Herald, 19 august, 1890). Iertarea
p catului nu este urmat de înnoire – ea este înnoirea.
Iertarea înseamn o inim nou . Nu exist nicio deosebire
între iertare, înnoire i transformare. Toate descriu acela i
act al lui Dumnezeu, pe care noi îl cunoa tem cel mai bine ca
fiind îndrept irea.

În Tit 3,5 7, avem o descriere foarte clar a
îndrept irii. „El ne a mântuit, nu pentru faptele, f cute de
noi în neprih nire, ci pentru îndurarea Lui, prin sp larea
na terii din nou i prin înnoirea f cut de Duhul Sfânt, pe
care L a v rsat din bel ug peste noi, prin Isus Hristos,
Mântuitorul nostru; pentru ca, odat socoti i neprih ni i prin
harul Lui, s ne facem, în n dejde, mo tenitori ai vie ii
ve nice”. Cum ne mântuie te Isus? Prin na terea din nou i
înnoirea inimii s vâr it de Duhul Sfânt. Observa i c Duhul
Sfânt este implicat direct în aceast experien mântuitoare.
Acest proces de înnoire duce la îndrept ire. (S a sugerat c
îndrept irea din versetul 7, de fapt, precede înnoirea din
versetul 5. Totu i, în versetul 5, înnoirea este metoda prin
care Dumnezeu „ne a mântuit”. Oare vrem noi realmente s
suger m c îndrept irea are loc înainte de a fi mântui i?
Acest fapt ar distruge locul crucial al îndrept irii în procesul
mântuirii). În mod clar, aceste versete spun c înnoirea i
na terea din nou sunt metodele prin care Dumnezeu ne
mântuie te i ne îndrept e te. Îndrept irea este mult mai
mult decât o declara ie legal sau o declara ie prin care
suntem considera i neprih ni i.
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1 Corinteni 6,11 prezint o perspectiv unic asupra
procesului mântuirii: „ i a a era i unii din voi! Dar a i fost
sp la i, a i fost sfin i i, a i fost socoti i neprih ni i în Numele
Domnului Isus Hristos, i prin Duhul Dumnezeului nostru”.
Oare a fost Pavel pu in cam încurcat în ordinea
evenimentelor aici? Probabil c în mintea noastr logic
occidental , noi am creat o succesiune rigid , care nu se
vede întotdeauna în Scriptur . Poate c apostolul Pavel
încearc s ne spun c sp larea i sfin irea i îndrept irea
sunt mai degrab asem n toare, decât diferite. Ele descriu
un proces unitar al mântuirii. Nicio parte nu este mai
important sau necesar decât celelalte în vederea
mântuirii. Înc odat , vedem c mântuirea este o lucrare
interioar , îndeplinit de Duhul Sfânt.

În Romani 8,1.9.10, se afl câteva declara ii paralele
interesante. „Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce
sunt în Hristos Isus, care nu tr iesc dup îndemnurile firii
p mânte ti, ci dup îndemnurile Duhului…. Voi îns nu mai
sunte i p mânte ti, ci duhovnice ti, dac Duhul lui
Dumnezeu locuie te în adev r în voi. Dac n are cineva
Duhul lui Hristos, nu este al Lui. i dac Hristos este în voi,
trupul vostru, da, este supus mor ii, din pricina p catului;
dar duhul vostru este viu, din pricina neprih nirii”. A fi „în
Isus Hristos” înseamn a fi „în Duhul”, adic Duhul care
locuie te „în voi”, ceea ce înseamn de asemenea c
„Hristos este în voi”. Toate aceste expresii descriu acela i
proces al mântuirii ce are loc în persoana care crede în Isus.
A împ r i aceste concepte pe categorii i a spune c unele ne
îndrept esc, iar altele sunt doar rezultatul îndrept irii,
înseamn a r st lm ci cuvintele Scripturii, în scopul de a se
potrivi cu ideile noastre teologice preconcepute.

În paragraful urm tor, avem o descriere frumoas a
procesului convertirii: „Când cel p c tos, atras de puterea lui
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Hristos, se apropie de crucea în l at i se arunc la p mânt
înaintea ei, are loc o nou crea iune. El prime te o inim
nou . El ajunge o f ptur nou în Hristos Isus…. Dumnezeu
Însu i este Acela care ‘socote te neprih nit pe cel ce crede în
Isus’” (Parabolele Duhului Hristos, p.163). În clipa în care cel
p c tos se pred , încrezându se în moartea isp itoare a lui
Hristos, Dumnezeu îl face pe cel p c tos s fie o f ptur
nou cu o inim nou , iar acest întreg proces este descris ca
fiind îndrept irea.

„Prin primirea neprih nirii Sale atribuite, prin puterea
transformatoare a Duhului Sfânt” (SDA Bible Commentary,
vol.6, p.1098). Aici, avem o combina ie de termeni care sunt
separa i strict în scrierile teologice actuale cu privire la acest
subiect. Atribuirea este încadrat în procesul îndrept irii, în
timp ce transformarea este încadrat în procesul sfin irii.
Totu i, în propozi ia aceasta, afl m c noi primim
neprih nirea atribuit (îndrept irea), prin procesul de
transformare s vâr it de Duhul Sfânt. Singura noastr
concluzie posibil este c transformarea i îndrept irea sunt
unul i acela i lucru.

Probabil c urm toarea este cea mai clar dintre
toate declara iile: „Dup ce ne a f cut neprih ni i prin
neprih nirea atribuit a lui Hristos, Dumnezeu ne declar
drep i” (Solii Alese, vol.1, p.394). Este important s
observ m aici c gândirea popular actual ar reformula
aceast declara ie astfel: „Dup ce ne a declarat neprih ni i,
prin neprih nirea atribuit a lui Hristos, Dumnezeu ne face
drep i”. Felul în care este formulat de Ellen White este total
inacceptabil pentru aceia care pun la îndoial în prezent
concep ia adventist îndelung sus inut cu privire la
Evanghelie. Ellen White se exprim prea clar pentru a fi
în eleas gre it. Mai întâi, Dumnezeu ne face neprih ni i în
interior (ceea ce este neprih nirea atribuit ), iar apoi ne
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declar drep i sau neprih ni i. Dumnezeu pur i simplu
declar ceea ce a f cut deja.

Capitolul cel mai renumit cu privire la convertire din
Biblie este Ioan 3. S c ut m câteva paralele în versetele
14,15,3 i 6. „ i, dup cum a în l at Moise arpele în pustie,
tot a a trebuie s fie în l at i Fiul omului, pentru ca oricine
crede în El s nu piar , ci s aib via a ve nic […]. Dac un
om nu se na te din nou, nu poate vedea Împ r ia lui
Dumnezeu […]. Ce este n scut din carne, este carne, i ce
este n scut din Duh, este duh”. În aceste versete, primirea
vie ii ve nice vine numai prin na terea din nou, iar na terea
din nou vine numai prin lucrarea Duhului Sfânt. Acesta este
în totalitate un proces de transformare interioar .

Mai sunt i alte paralele în Efeseni 4,22 24. „Cu
privire la felul vostru de via din trecut, s v dezbr ca i de
omul cel vechi care se stric dup poftele în el toare; i s
v înnoi i în duhul min ii voastre, i s v îmbr ca i în omul
cel nou, f cut dup chipul lui Dumnezeu, de o neprih nire i
sfin enie pe care o d adev rul”. Când p r sim starea de
„om vechi”, care este un alt termen pentru a descrie starea
de p c to i pierdu i, noi suntem crea i ca „oameni noi”,
ceea ce înseamn a fi înnoi i în duhul min ii noastre. Biblia
descrie cu consecven schimbarea de la statutul de om
„pierdut” la cel de om „mântuit” în calitate de f ptur nou ,
n scut din nou, ceea ce constituie întotdeauna un proces
interior.

Mai sunt i alte paralele în Galateni 2,16.20. „Totu i,
fiindc tim c omul nu este socotit neprih nit, prin faptele
Legii, ci numai prin credin a în Isus Hristos, am crezut i noi
în Hristos Isus, ca s fim socoti i neprih ni i prin credin a în
Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru c nimeni nu va fi
socotit neprih nit prin faptele Legii […]. Am fost r stignit
împreun cu Hristos, i tr iesc […] dar nu mai tr iesc eu, ci
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Hristos tr ie te în mine. i via a, pe care o tr iesc acum în
trup, o tr iesc în credin a în Fiul lui Dumnezeu, care m a
iubit i S a dat pe Sine însu i pentru mine”. Aici avem cea
mai puternic declara ie posibil a lui Pavel, care spune c
suntem îndrept i i numai prin credin , i niciodat prin
fapte. Apoi, el descrie acest fapt ca fiind o r stignire i o
via nou în Hristos. Prin urmare, a fi îndrept it este egal
cu a fi r stignit împreun cu Hristos i cu faptul c Hristos
tr ie te în tine. To i ace ti termeni înseamn exact acela i
lucru – schimbarea de la statutul de om pierdut, la cel de om
mântuit.

În Galateni 3,11.2.3 se afl o în elegere i mai
profund . „ i c nimeni nu este socotit neprih nit înaintea
lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, c ci ‘cel neprih nit
prin credin va tr i’….

„Iat numai ce voiesc s tiu de la voi: prin faptele
Legii a i primit voi Duhul, ori prin auzirea credin ei? Sunte i
a a de nechibzui i? Dup ce a i început prin Duhul, vre i
acum s sfâr i i prin firea p mânteasc ?” Duhul Sfânt este
foarte implicat în procesul îndrept irii. El începe lucrarea
îndrept irii prin credin , care face automat ca
îndrept irea s fie un proces l untric.

Îndrept irea în concep ia

reformatorilor

În provocarea care ne a fost adresat , ni s a spus c
reformatorii protestan i au crezut i au sus inut declara iile
cu numere impare, în timp ce Biserica Catolic a sus inut
declara iile cu numere pare. Suntem asigura i cu privire la
„concep ia matur despre îndrept ire” pe care a avut o
Luther, i anume c aceasta este atribuirea forensic sau
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legal a neprih nirii lui Hristos acordat credinciosului
poc it” (Hans LaRondelle, Ministry, noiembrie, 2000). „A fi
iertat i a fi f cut drept se contrazic una pe alta” (Hans Heinz,
Ministry, noiembrie 2000). Ni se spune c Luther i ceilal i
reformatori au crezut în îndrept ire ca fiind o declara ie
legal , a considera pe cineva neprih nit, mai degrab decât
a l face s fie neprih nit. S vedem câteva declara ii
reprezentative ale lui Martin Luther.

„[…] aceast mi care a îndrept irii este lucrarea lui
Dumnezeu în noi” (Luther’s Works, Concordia Publishing
House, Saint Louis, 1963, vol.34, p.177 [1536]).

„Prin urmare, El ne atrage la Sine i ne transform
[…]. Acesta este modul în care, în Romani 5, ‘Suntem
îndrept i i prin credin ’” (LW, vol.32, p.235 236 [1521]).

„Prin urmare, Hristos, care este primit prin credin i
care tr ie te în inim , este adev rata neprih nire cre tin ,
pe baza c reia Dumnezeu ne consider neprih ni i i ne
acord via a ve nic ” (LW, vol.26, p.129 130).

„Dar, atât cât prive te îndrept irea, Hristos i eu
trebuie s fim atât de strâns uni i, încât El tr ie te în mine i
eu în El…. Credin a trebuie s fie prezentat corect, i
anume, c prin ea sunte i atât de cimenta i în Hristos, încât
El i voi sunte i o singur persoan , care nu poate fi
separat …. Aceast credin m une te cu Hristos mai
profund decât un so este unit cu so ia lui” (LW, vol.26,
p.167 168).

„A adar, ce anume îndrept e te […] Duhul Sfânt
este cel care îndrept e te” (LW, vol.26, p.208 [1535]).

„Credin a aceast v îndrept e te; ea Îl va face pe
Hristos s locuiasc , s tr iasc i s domneasc în voi” (LW,
vol.27, p.172 [1519]).

La începutul predicilor lui despre Ioan 3, Luther a
spus: „Acest capitol accentueaz mai presus de orice altceva
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acel subiect sublim: credin a în Hristos, singura care ne
îndrept e te înaintea lui Dumnezeu” (LW, vol.22, p.275).

John Calvin a scris: „Prin faptul c ne îndrept e te,
Hristos ajunge s fie al nostru, printr o unire fundamental i
[…] esen a naturii divine ne umple în interior” (Institutes of
the Christian Religion, Eerdmans Pub.Co., Grand Rapids, MI,
1975, vol.3, sect.11, #5).

Toate aceste declara ii ne spun acela i lucru
elementar. Îndrept irea ne transform . Când Hristos
locuie te în inim , Dumnezeu ne consider neprih ni i.
Îndrept irea înseamn c Hristos locuie te în mine, iar eu
locuiesc în El. Credin a ne cimenteaz în Hristos, a a încât nu
mai putem fi separa i. Îndrept irea este s vâr it de c tre
Duhul Sfânt. Experien a na terii din nou este îndrept irea.
Toate aceste declara ii accentueaz neprih nirea interioar
ca fiind esen a îndrept irii, i totu i ni se spune c acea
concep ie matur a lui Luther cu privire la îndrept ire este
„atribuirea legal a neprih nirii lui Hristos în dreptul
credinciosului poc it”.

Cum a ap rut aceast în elegere gre it ? De ce avem
un tablou gre it cu privire la ce anume au crezut majoritatea
reformatorilor? Probabil c aceasta ar putea fi cheia: „Cu
timpul, luteranii a început s fac o deosebire din ce în ce
mai precis între evenimentul de a fi declarat neprih nit
(îndrept irea) i procesul prin care suntem f cu i
neprih ni i (sfin irea, na terea din nou)” (Raoul Dederen,
Ministry, noiembrie, 2000). Cei care l au urmat pe Luther au
fost aceia care au început s fac o deosebire precis între
faptul de a fi declarat neprih nit i faptul de a fi f cut
neprih nit.

Un alt teolog se exprim chiar i mai clar: „Concep ia
lui Luther despre îndrept ire, concep ia lui cu privire la
prezen a lui Hristos în cel credincios […] toate au fost
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respinse ori modificate radical de c tre cei ce l au urmat”
(Alister McGrath, Iustitia Dei: A History of the Christian
Doctrine of Justification, vol.2, p.32). McGrath descrie cu
precizie modul în care s a întâmplat acest lucru: Melanchton
a promovat îndrept irea exclusiv legal (Ibid, p.23 26).
Martin Chemnitz l a ap rat pe Luther împotriva atacurilor
catolice, iar el a urmat ra ionamentul lui Melanchton.
Chemnitz a spus c nu exist nicio dovad biblic pentru o
neprih nire interiorizat . El a spus c „Hristos în voi” este o
expresie figurativ , iar noi suntem considera i neprih ni i,
chiar dac nu suntem cu adev rat neprih ni i (Ibid., p.29).
Luteranismul ortodox a ajuns s adopte aceast concep ie a
lui Chemnitz i, astfel, a respins pozi ia lui Luther (Ibid., p.44
45).

Prin urmare, vedem c focarul problemelor se afl la
aceia care l au urmat pe Luther i au schimbat de a lungul
timpului ceea ce a sus inut el cu adev rat. Îndrept irea
exclusiv legal este realmente o idee a luteranismului
scolastic de dup Reforma iune. Din nefericire, aceast
în elegere a îndrept irii a devenit pozi ia standard a
bisericilor i teologilor din zilele noastre. Acum, unii dintre
gânditorii no tri adventi ti de ziua a aptea ne spun c
aceasta este pozi ia biblic i pozi ia reformatorilor.
Realitatea dur este c pozi ia aceasta (întreb rile cu
numere impare din chestionar) nu este nici biblic , nici
protestant . Este pozi ia care a ajuns s fie cunoscut în
zilele noastre ca fiind pozi ia evanghelic i care const într
un set bine definit de puncte de credin cu privire la modul
în care func ioneaz mântuirea pentru cre tini. Ceea ce
chestionarul denume te Evanghelia catolic (întreb rile cu
numere pare) este în realitate pozi ia biblic i protestant .
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Îndrept irea în înv tura catolic

A adar, care este adev rata pozi ie catolic
referitoare la mântuire? De fapt, aceasta este exprimat
foarte bine în articolele din Review, pe care le am citat
anterior. „Meritele lui Hristos […] sunt realmente
interiorizate în via a credinciosului, prin sacramentele
administrate de Biserica Romano Catolic îns i. Roma
sus ine c aceste merite mântuitoare nu r mân în afara
noastr , ci ajung s fie ceva ce se întâmpl în interiorul unui
om, o schimbare care îi d acelui om merite înaintea lui
Dumnezeu […]. ‘Mâna i de Duhul Sfânt’, spune Catehismul,
‘noi putem s merit m atât pentru noi în ine, cât i pentru
al ii, harurile necesare pentru a ob ine via a ve nic ’ […].

‘Biserica afirm c sacramentele Noului Leg mânt
sunt necesare pentru mântuirea credincio ilor’ […]. Sistemul
romano catolic se bazeaz pe concep ia fundamental c tot
ce a f cut Hristos pentru un om este primit prin mijlocirea
bisericii îns i. Cu alte cuvinte, mântuirea… le este distribuit
credincio ilor numai prin intermediul bisericii, al
sacramentelor i preo ilor ei” (Clifford Goldstein, Adventist
Review, 22 iunie, 2000).

„Harul sfin itor al lui Dumnezeu este introdus în cel
credincios, prin sacramentele bisericii […]. Aceast
neprih nire ‘introdus ’, interiorizat , formeaz baza
meritorie pentru îndrept irea credinciosului poc it […].
Calea catolic a mântuirii const într un sistem sacramental
vast care consider c harul este transmis prin mijlocirea
sacramentelor administrate de c tre preo ii hirotoni i.
Sacramentele i preo ii omene ti […] sunt canalele de
transmitere a harului mântuitor” (Woodrow Whidden,
Adventist Review, 25 mai, 2000).
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Exist câteva înv turi catolice clare cu privire la
mântuire, care au fost exprimate foarte bine în citatele de
mai sus.

1) Harul lui Dumnezeu este introdus în cel credincios.
Introducerea aceasta este asem n toare cu ceea ce se
întâmpl când are loc o transfuzie de sânge. Sângele altui om
este introdus în sângele meu, a a încât devin una, i nu mai
pot fi separate niciodat . Dumnezeu introduce neprih nirea
Sa în noi, a a încât aceasta devine o parte inseparabil în noi,
iar apoi noi putem s folosim aceast neprih nire
interiorizat (care acum este o parte din noi) pentru a
asculta de Dumnezeu i pentru a s vâr i fapte bune. Aceasta
nu este o neprih nire împ rt it , care înseamn c
Dumnezeu ne împ rt e te puterea i harul S u clip de
clip , atâta vreme cât r mânem în leg tur direct cu El.
Dac ne desp r im de El, leg tura neprih nirii este rupt , iar
noi r mânem f r niciun fel de neprih nire. Noi nu avem o
neprih nire interioar pe care putem s o folosim a a cum
vrem.

2) Neprih nirea este introdus în noi numai prin
sacramente. Aceasta este concluzia final crucial cu privire
la mântuire. Noi nu putem s primim neprih nirea i
îndrept irea prin consacrarea fa de Dumnezeu i prin
m rturisirea p catelor înaintea lui Hristos. Noi putem s
primim harul lui Dumnezeu numai prin sacramentele
bisericii, administrate de c tre preo i. Sacramentele îi
transmit credinciosului realmente harul i neprih nirea lui
Dumnezeu.

3) Pentru c avem o neprih nire care a fost introdus
în noi, avem merite înaintea lui Dumnezeu, iar faptele bune
pe care le s vâr im prin aceast neprih nire interiorizat ne
vor face s merit m via a ve nic .
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4) Mântuirea este posibil numai prin mijlocirea
bisericii, prin lucrarea preo ilor. Este imposibil s fi mântuit
printr o apropriere personal de Dumnezeu, prin credin ,
pe baza isp irii lui Hristos.

Aceasta este adev rata pozi ie catolic referitoare la
neprih nirea prin credin . Ea nu vorbe te despre locuirea
lui Hristos în noi. Ea nu spune c a fi îndrept it înseamn a fi
f cut neprih nit. Ea nu vorbe te despre lucrarea Duhului
Sfânt în noi, care ne conduce la îndrept ire. Ea nu vorbe te
despre na terea din nou ca fiind necesar , înainte de a fi
declara i neprih ni i de c tre Dumnezeu. Ea vorbe te numai
despre biseric , sacramente i preo ie.

Ce se întâmpl de fapt?

Acum, ne întoarcem la chestionarul cu care a început
acest articol. Pozi ia denumit ca fiind protestant i biblic
este în realitate pozi ia evanghelic , iar pozi ia denumit
catolic este în realitate pozi ia protestant i biblic .
Adev rata pozi ie catolic este destul de diferit de oricare
dintre întreb rile aflate în chestionar. (În chestionarul
original erau i alte întreb ri care f ceau o deosebire corect
între concep ia protestant i cea catolic , dar cele selectate
sunt cele mai semnificative pentru studiul nostru.)

De ce merit toate aceste lucruri aten ia noastr ?
Deoarece, dac Evanghelia biblic este legat în totalitate de
o experien interioar , în care Duhul Sfânt ne face
realmente s fim neprih ni i prin na terea din nou, înainte
ca noi s putem fi declara i neprih ni i, atunci suntem
avertiza i s st m departe de ea înv tura ei, pentru c este
catolic . Suntem avertiza i împotriva Evangheliei biblice, sub
preten ia c aceasta este o Evanghelie catolic . Mai mult, ni
se spune c ar trebui s credem într o alt Evanghelie, care

www.zguduireaadventismului.ro



263 
 

în realitate este pozi ia evanghelic , sub preten ia c aceasta
este Evanghelia biblic .

Aceasta este o am gire foarte subtil , deoarece face
o leg tur între înv tura evident distructiv i gre it a
Bisericii Catolice cu privire la mântuire i adev rata
Evanghelie a Bibliei. Suntem înv a i s le respingem pe
amândou , pentru c una dintre ele este evident
periculoas . Ni se spune c îndrept irea interioar i
lucrarea Duhului Sfânt de a ne face neprih ni i, înainte de a
fi declara i neprih ni i sunt unul i acela i lucru cu
neprih nirea introdus , interiorizat prin sacramente, merite
i indulgen e. Prin intermediul unor articole atent concepute
i al unui chestionar (în care cu greu tim care ar trebui s fie
r spunsurile corecte) ni se spune s înlocuim Evanghelia
biblic cu concep ia evanghelic .

Deoarece, în concep ia evanghelic , îndrept irea
este o declara ie legal a iert rii, i nu o schimbare propriu
zis a inimii – schimbarea inimii urmând a avea loc în
procesul sfin irii, despre care evanghelicii cred c nu se va
încheia niciodat în via a aceasta – prin urmare îndrept irea
acoper p c tuirea continu , pân la o anumit m sur . De
fapt, ei consider c este imposibil s încet m a p c tui,
atâta vreme cât avem un trup muritor cu o natur
p c toas .

Uneori, ne am întrebat cum ar putea fi am gi i chiar
i „cei ale i”. În cele din urm , mesajul adventist a fost a a
de clar, întemeiat pe dovezi biblice atât de solide, încât
am girea era aproape întru totul imposibil . Iar apoi, au
venit vânturile de înv tur care au b tut în jurul nostru în
perioada ultimilor dou zeci de ani. Treptat, acele vânturi s
au infiltrat în biserica noastr la diferite nivele, pân când
ceea ce a fost respins imediat în anii preceden i, a ajuns s
fie curentul principal de gândire la anumite nivele. Ni se
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spune c înv tura care a fost cândva înv tura adventist
ortodox cu privire la mântuire este în realitate catolic i
periculoas . Ni se spune c Evanghelia promovat de Ford,
Brinsmead i Paxton în anii 1970 este adev rata Evanghelie
pe care ar fi trebuit s o accept m atunci i, cu siguran , pe
care trebuie s o în elegem corect ast zi. Vânturile am girii
sunt foarte conving toare i pot s i spulbere cu u urin pe
„cei ale i” în zilele noastre.

Gânduri finale

Inten ionez s concluzionez acest studiu cu câteva
gânduri p trunz toare cu privire la ce anume se întâmpl în
Biserica Adventist din zilele noastre.

Aici avem de a face doar cu dou curente distincte.
Exist un curent autentic al Evangheliei ve nice, a a cum
este definit în Apocalipsa 14,7, i exist curentul care se va
constata a fi foarte îndr git i care constituie pozi ia
evanghelic . Cele dou curente sunt alc tuite din concep ii
absolut logice, impecabile i coerente, dar, a a cum spune
Ellen White, oamenii încep de la premise gre ite i adun tot
ce poate s le sus in , iar protestantismul evanghelic a f cut
exact acest lucru.

Aceste concep ii s au înr d cinat deja în Biserica
Baptist , în Biserica lui Hristos, i chiar în alte grup ri
conservatoare. În mod incredibil, în prezent, ele p trund
adânc în Biserica Adventist de Ziua a aptea!

În zilele noastre, dac încerc m s integr m în
adventismul de ziua a aptea unele dintre aceste idei
p gâne, augustiniene, catolice, evanghelice i reformate,
înseamn c adventismul de ziua a aptea a ajuns s fie „ ara
nim nui”.
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Fra ii no tri de la Glacier View au gre it complet prin
condamnarea escatologiei lui (Ford; interpretarea lui cu
privire la timpul sfâr itului), dac sus in soteriologia lui
(concep iile lui despre mântuire). Fie el a avut dreptate în
ambele domenii, fie a gre it în ambele. Totu i, în mod
inexplicabil, cei care au condus dezbaterea de la Glacier
View nu au în eles situa ia suficient de bine, pentru a sesiza
faptul c escatologia i soteriologia lui Ford au fost întru
totul inseparabile.

Nu exist nicio modalitate în care putem fi în
siguran , acceptând par ial pozi ia Evangheliei ve nice i
par ial pozi ia evanghelic , deoarece ideile false vor câ tiga
întotdeauna în cele din urm . Când adev rul i minciuna
sunt combinate, în final, minciuna învinge.

Mul i predicatori adventi ti de ziua a aptea din zilele
noastre prezint un sistem teologic hibrid i au un amestec
de Evanghelie ve nic i protestantism evanghelic.

De exemplu, s ne gândim la predicatorii care sus in
concep ia c Hristos a preluat natura noastr c zut , botezul
credincio ilor la vârsta adult i posibilitatea unei vie i
cre tine biruitoare. Aceste concep ii sunt întru totul
inconsecvente cu concep iile protestante evanghelice.
Totu i, mul i dintre aceia i predicatori vor prezenta predici
consecvente cu concep iile evanghelice: o mântuire primit
în exclusivitate prin îndrept ire, p catele nu ne despart de
Dumnezeu, concep ia c omul din Romani 7 este un om
convertit.

Când încearc s combine înv turile lor
evanghelice cu p r i din Evanghelia ve nic , ace ti
predicatori prezint o Evanghelie inconsecvent . Nu este
logic s combini aceste dou categorii de înv turi. Totu i,
majoritatea dintre noi pur i simplu nu au suficient
pricepere i experien pentru a sesiza astfel de
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inconsecven e, iar ca urmare membrii cu o varietate ampl
de în elegeri diferite vor prelua din predici ceea ce cred ei i
vor declara c totul este – o Evanghelie minunat .

Cu cât vom neglija mai mult studiul Cuvântului lui
Dumnezeu, ca adventi ti de ziua a aptea, cu cât mai mare
va fi incapacitatea noastr de a sesiza lipsa de consecven
din prezent ri – fie din predici, fie din c r i (Colin Standish,
Our Firm Foundation, noiembrie, 1996).

Realitatea este c , atunci când nu sesiz m
inconsecven ele din înv turi, nu vom sesiza nici
inconsecven ele din domeniul practic. Confuzia noastr în
domeniul doctrinei conduce la confuzie în domeniul stilului
de închinare, al metodelor de cre tere a bisericii, al muzicii,
amuzamentului, standardelor bisericii, i a a mai departe.

Probabil c una dintre cele mai bune concluzii ale
acestui articol este îndemnul apostolului Pavel din Efeseni
4,13 15: „Pân vom ajunge to i la unirea credin ei i a
cuno tin ei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la
în l imea staturii plin t ii lui Hristos; ca s nu mai fim copii,
plutind încoace i încolo, purta i de orice vânt de înv tur ,
prin viclenia oamenilor i prin iretenia lor în mijloacele de
am gire; ci, credincio i adev rului, în dragoste, s cre tem în
toate privin ele, ca s ajungem la Cel ce este Capul, Hristos”.
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Ce este isp irea final ?

În pustia Sinai, Dumnezeu a început, cu un popor de
sclavi elibera i, un program unic. Acest program se numea
sistemul sanctuarului i era menit s i înve e pe izraeli i
despre modul în care trateaz Dumnezeu p catul i
p c to ii. Totu i, în compara ie cu sanctuarul adev rat,
sanctuarul p mântesc era o machet pentru copii. Epistola
c tre Evrei ne ofer o oarecare imagine cu privire la
sanctuarul adev rat. Evrei 9,23.24 ne ajut în clarificarea
semnifica iei: „Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în
ceruri, au trebuit cur ite în felul acesta, trebuia ca îns i
lucrurile cere ti s fie cur ite cu jertfe mai bune decât
acestea. C ci Hristos n a intrat într un loca de închinare, ci a
intrat chiar în cer, ca s Se înf i eze acum, pentru noi,
înaintea lui Dumnezeu”.

Sanctuarul p mântesc era cur it prin sângele
animalelor stabilite în rânduielile ceremoniale, dar
sanctuarul ceresc era cur it prin jertfa de isp ire adus de
c tre Domnul Hristos. Lucrarea Domnului Hristos pentru
p c to i î i avea centrul în sanctuarul adev rat, chiar în cer.
Este important s în elegem ce anume se întâmpl în
sanctuarul ceresc i felul în care ne afecteaz în prezent
aceast lucrare. Eu nu cred c vreunul dintre noi tie cum
este în realitate sanctuarul ceresc, cu to i îngerii care slujesc
înaintea Împ ratului universului. Sanctuarul p mântesc nu
avea alt scop, decât s ilustreze modul în care Dumnezeu
trateaz p catul i p c to ii, în sanctuarul ceresc. Nu este
nicio exagerare s spunem c , tot ceea ce este semnificativ
cu privire la istoria noastr p mânteasc i cu privire la
viitorul nostru, î i are centrul în simbolistica sanctuarului
p mântesc. Este de asemenea adev rat c , ra iunea
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existen ei Adventismului – ceea ce face ca Adventismul s fie
unic i îi confer un rol legitim în aceast istorie – î i are
centrul tot în înv tura legat de acest sanctuar.

Isp irea final

În Patriarhi i Profe i, paginile 357 358, se afl o
declara ie important . „De i sângele lui Hristos elibera
p c tosul care se poc ia, de condamnarea legii lui
Dumnezeu, totu i el nu avea rolul de a terge p catul;
p catul avea s r mân înscris în rapoartele sanctuarului,
pân la isp irea final ”. Majoritatea cre tinilor cred c
p catul este ters în momentul iert rii, dar sanctuarul ne
înva c , de i p c tosul este eliberat imediat de vinov ie i
de condamnare, raportul p catului este transferat în
sanctuar unde r mâne, pân când are loc lucrarea denumit
„isp irea final ”. În timp ce p c tosul este curat i liber,
exist ceva legat de p catul în sine, care nu poate fi rezolvat
atât de rapid. În esen , Domnul Isus a luat asupra Sa
responsabilitatea pentru p catele noastre. Legea sfânt a lui
Dumnezeu a fost înc lcat i, chiar dac Domnul Isus a murit
pentru înc lcarea acelei legi, aceasta nu a pus cap t trat rii
problemei p catului.

„Atunci, în virtutea sângelui isp itor al lui Hristos,
p catele tuturor celor care s au poc it cu adev rat, vor fi
terse din c r ile cerului. Astfel, sanctuarul va fi eliberat, sau
cur it de raportul p catului, în tip, iar aceast mare lucrare
de isp ire sau de tergere a p catelor noastre, era
reprezentat prin serviciile ceremoniale îndeplinite în Ziua
Isp irii – cur irea sanctuarului p mântesc, care se realiza
prin îndep rtarea p catelor care l au murd rit, în virtutea
meritelor sângelui jertfelor pentru p cat”.
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Sunt foarte mul umitor pentru jertfa de isp ire care
a avut loc în urm cu 2000 de ani. F r aceasta, nu ar exista
nicio posibilitate a iert rii, mântuirii sau vie ii ve nice. Dar
jertfa de isp ire nu a însemnat sfâr itul procesului isp itor.
Exist înc o lucrare pe care Vechiul Testament o nume te
Ziua Isp irii, iar Ellen White o nume te isp irea final . Dac
nu în elegem cu claritate aceste concepte, nu putem
în elege motivul existen ei Bisericii Adventiste. Vede i, jertfa
de isp ire a avut loc în urm cu 1800 de ani i a fost
propov duit pretutindeni în lume în tot acest timp, înainte
de a exista vreun adventist de ziua a aptea. Adventismul a
fost chemat la existen , deoarece începea isp irea final ,
iar aceasta trebuia în eleas i propov duit pretutindeni în
lume, a a cum fusese jertfa de isp ire. Este foarte ispititor
s ne al tur m lumii cre tine, concentrându ne în mod
exclusiv asupra jertfei de isp ire i trecând cu vederea
isp irea final . Dar, f r isp irea final , jertfa de isp ire
nu i va definitiva lucrarea de tratare a p catului i a
p c to ilor. Pentru îndep rtarea final a p catului din
univers, aceste dou faze ale isp irii realizate de c tre
Domnul Hristos sunt la fel de vitale.

Isp irea final este pe punctul de a terge toate
p catele din rapoartele cerului. Este momentul în care
p catele i p catul în sine înceteaz s mai existe. P catele
trebuie s r mân în rapoartele cerului, pân când are loc
aceast important lucrare, în timpul isp irii finale. În
s rb toarea Zilei anuale a Isp irii, poporul Israel anticipa
evenimentele finale ale marii lupte dintre Hristos i Satana,
când universul avea s fie eliberat de p cat i de p c to i.
Acum ne afl m în acel moment al istoriei acestui p mânt –
timpul pentru eradicarea final a p catului.

Ellen White a încercat s ne atrag aten ia spre ceea
ce se petrece în sanctuarul ceresc. „Gândurile tuturor celor
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care împ rt esc aceast solie sunt în îndreptate spre locul
prea sfânt, unde Domnul Isus st înaintea chivotului,
realizând isp irea final pentru to i cei pentru care continu
harul” (EW 254). „Domnul Hristos se afl acum în sanctuarul
ceresc. Ce face El? El face isp ire pentru noi, cur ind
sanctuarul de p catele poporului. Prin urmare, trebuie s
intr m cu El în sanctuar, prin credin , i s începem o
lucrare în sanctuarul sufletelor noastre” (Manuscris 8, 1888).
Lucrarea final de mijlocire este numit „lucrarea de
isp ire” i implic cur irea final a sanctuarului de p cat.
Observa i c leg tura noastr cu aceast isp ire final
implic o lucrare de cur ire în propriul nostru suflet.

„To i trebuie s în eleag mai bine lucrarea de
isp ire care se desf oar în sanctuarul ceresc. Când acest
mare adev r este descoperit i în eles, cei care îl de in, vor
lucra în armonie cu Domnul Hristos, pentru a preg ti un
popor care s reziste în marea zi a lui Dumnezeu, iar
eforturile lor vor fi înso ite de succes” (5T 575). Pân la data
aceasta, eforturile noastre cele mai mari, au e uat, deci ar fi
bine s cercet m mai serios „marele adev r” al isp irii
finale, deoarece acest adev r ne descoper singura cale de a
avea succes în încheierea marii lupte.

Este semnificativ faptul c termenul „isp ire”
provine din asocierea unor cuvinte care înseamn de fapt
readucerea laolalt a ceea ce a fost separat, restaurarea
unit ii dintre cei ce au fost înstr ina i (din traducerea
termenului englez – n. trad.). Ceea ce a realizat pe cruce
Domnul Isus a fost temeiul pentru „readucerea laolalt ”,
deoarece, f r cruce, nu ar fi fost posibil nicio împ care.
Dar, pentru realizarea unit ii depline dintre un Dumnezeu
Sfânt i un neam omenesc dec zut, mai exist înc o lucrare
de îndeplinit.
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Deoarece unii ne au acuzat c banaliz m slava i
caracterul final al jertfei de pe cruce, am ajuns s ne temem
de termenul „isp ire final ”. Aici trebuie s ne exprim m
cât se poate de clar. A vorbi despre isp irea final , nu
înseamn a vorbi despre un nou sacrificiu, sau a spune c
jertfa adus de c tre Domnul Hristos nu a fost suficient .
Jertfa lui Hristos a fost suficient , a fost complet , i nu se va
repeta niciodat , în niciun fel. Dar procesul isp itor ratificat
la cruce, nu s a încheiat. Problema major în marea lupt nu
a fost rezolvat . P catele continu s r mân în rapoartele
aflate în sanctuarul ceresc. Unitatea deplin înc nu a fost
realizat .

Probabil c nu ar fi o exagerare s spunem, c
isp irea final este singura contribu ie pe care adventi tii
au adus o în teologia cre tin . Toate celelalte înv turi au
fost recuperate din teologia trecut , unde fuseser
îngropate sub tradi iile i erorile biserice ti. Oare vom ajunge
noi s ne ru in m de aceast înv tur unic ? În zilele
noastre, mul i cred c poporul lui Dumnezeu, nu va fi f r
p cat, pân la cea de a doua venire a lui Hristos. Dar aceast
înv tur duce la excluderea doctrinei privitoare la
cur irea sanctuarului ceresc, la respingerea isp irii finale
desf urat în locul prea sfânt i la o pierdere a accentului
pus asupra lucr rii speciale de sigilare, care va avea loc în
caracterul celor 144.000. Adev rul este c , în prezent,
aten ia noastr ar trebui s se concentreze asupra
subiectului isp irii finale, mai mult decât oricând înainte.

Un glas din trecut

În prima jum tate a secolului al nou sprezecelea, M.
L. Andreasen a scris o serie de c r i, dintre care una era

www.zguduireaadventismului.ro



272 
 

intitulat Lucrarea din Sanctuar. Toate referin ele urm toare
provin din paginile 299 321 ale acestei c r i.

Demonstra ia final cu privire la ce anume poate s
fac Evanghelia în i pentru omenire, se afl înc în viitor.
Domnul Hristos a anticipat aceast lucrare. El a luat un trup
omenesc i, în acest trup, a demonstrat puterea lui
Dumnezeu. Oamenii trebuie s I urmeze exemplul i s
dovedeasc faptul c ceea ce Dumnezeu a f cut în Hristos,
poate face în fiecare fiin uman , care I se supune. Lumea
a teapt demonstra ia aceasta. (Romani 8,19). Când ea va fi
realizat , atunci va veni sfâr itul. Dumnezeu î i va finaliza
planul. El se va dovedi adev rat, iar minciunile Satanei vor fi
demascate. Sistemul de guvernare al lui Dumnezeu va fi
îndrept it.

În prezent, guvernarea lui Dumnezeu nu este înc pe
deplin îndrept it , în ciuda realiz rii magnifice a Întrup rii.
În Domnul Hristos a fost v zut puterea deplin a
Evangheliei, dar acea putere nu a fost înc v zut în
omenirea c zut . Puterea Evangheliei nu a fost pe deplin
demonstrat . Deocamdat am cunoscut doar câteva raze ale
acestei puteri, în via a unor credincio i sau grupuri de
credincio i din istoria Cre tinismului. Universul nu a v zut
înc puterea deplin a harului lui Dumnezeu, în inima
fiin elor omene ti. Când Evanghelia – planul de
r scump rare – va fi pe deplin demonstrat , atunci i numai
atunci, guvernarea lui Dumnezeu va fi pe deplin justificat în
fa a acuza iilor lui Satana.

Planul de mântuire trebuie s includ în mod
obligatoriu, nu numai iertarea p catului, ci i completa
restaurare. Salvarea de p cat înseamn mai mult decât
iertarea de p cat. Iertarea presupune p catul i este
condi ionat de renun area la el; sfin irea este desp r irea
de p cat i indic eliberarea de sub puterea acestuia i
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biruin a asupra lui. Prima înseamn neutralizarea efectelor
p catului; cea de a doua este restaurarea puterii pentru
biruin a deplin .

Iertarea, cu întreaga iubire i har pe care le implic ,
este doar o modalitate de a trata efectele p catelor noastre
trecute. Ea îndep rteaz vinov ia i condamnarea noastr ,
i ne permite s st m înaintea lui Dumnezeu ca i cum am fi
nevinova i. Dar schimb iertarea izvorul din care vin toate
p catele noastre? Schimb ea obiceiurile noastre i stilul de
via ? Marele argument al Satanei împotriva lui Dumnezeu,
poate fi formulat astfel: „Sigur c po i ierta p c to ii. Tu po i
spune: ‚Nu te voi mai considera r spunz tor. Isus a murit în
locul t u. Nu vei mai fi vinovat’. Ce este corect în aceasta?
De ce nu m ier i i pe mine? Doresc i eu s fiu rea ezat în
pozi ia pe care am avut o cândva în cer. Dac i ai iertat pe
ace ti p c to i, care au f cut toate acele lucruri oribile, i
dac i ai acceptat în familia ta, atunci, accept m i pe
mine, ca s m pot întoarce în cer”.

Argumentul Satanei nu poate fi ignorat în mod
u uratic. Pe ce temei poate Dumnezeu s i ierte i s i ia, pur
i simplu, pe oameni în cer? El poate face aceasta, deoarece
mântuirea este mai mult decât iertarea p catului. Omul cel
vechi, cu inima lui r zvr tit , trebuie s fie schimbat într un
om nou, cu o inim iubitoare i darnic . Iubirea de sine
trebuie înlocuit cu altruismul i cu iubirea de oameni.
Numai atunci, harul i dreptatea lui Dumnezeu vor fi v zute
cu claritate. Evanghelia nu vorbe te doar despre iertare, ci
despre cur ire.

Aceasta trebuie s se întâmple în ultima genera ie de
oameni care tr iesc pe p mânt. Prin ei, Dumnezeu va
prezenta o ultim demonstra ie cu privire la ceea ce poate
face cu omenirea. El îi va alege pe cei mai slabi dintre cei
slabi, pe cei care poart p catele str mo ilor lor i, în ei, se
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va dovedi puterea lui Dumnezeu. Ei vor fi supu i la toate
ispitele, dar nu vor ceda. Ei vor demonstra c este posibil s
tr ie ti f r p cat – tocmai acea demonstra ie pe care lumea
o a teapt i pentru care S a preg tit Dumnezeu. Atunci, va
deveni evident pentru to i oamenii, c Evanghelia poate
mântui cu adev rat i în mod deplin. Dumnezeu va fi g sit
adev rat în toate cuvintele Sale.

Oare va fi g sit Dumnezeu adev rat doar prin faptul
c îi iart pe cei p c to i, sau prin faptul c va dovedi c
iertarea Lui conduce la biruin a asupra p catului? Când
Dumnezeu va dovedi – prin cei mai slabi dintre cei slabi – c
iertarea Lui a fost acordat corect, pentru c duce la biruin a
asupra p catului, atunci demonstra ia lui Dumnezeu va fi
efectiv . Noi suntem, în mod evident, cei mai slabi dintre cei
slabi – o mare varietate de cre tini diferi i – cu câ iva eroi ai
credin ei în mijlocul nostru.

Puterea lui Dumnezeu de a sfin i se va dezv lui pe
deplin în ultima genera ie de oameni care tr iesc pe p mânt.
Demonstrarea acelei puteri înseamn îndrept irea lui
Dumnezeu. Ea va dezmin i orice acuza ie pe care Satana a
adus o împotriva lui Dumnezeu. În ultima genera ie,
Dumnezeu este îndrept it, iar Satana este înfrânt.

Acum, ajungem la punctul central al isp irii finale.
Satana a sus inut c , dac Dumnezeu ar fi atât de iubitor,
încât s fie dispus s i ierte pe p c to i, atunci i ar nega
propria lege, pentru c ar recunoa te c legea Lui nu poate fi
respectat , neavând alt variant , decât s i ierte la nesfâr it
pe p c to i, pentru continua înc lcare a legii. Satana spune:
„Doamne, sau p strezi legea i nu vei avea pe nimeni în cer,
sau vei manifesta har i toat lumea va merge acolo, inclusiv
eu. Nu po i p stra ambele variante. Harul i legea sunt
incompatibile. Trebuie s alegi una sau alta, dar nu le po i
avea pe amândou în mod concomitent”. Sarcina dificil a lui
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Dumnezeu este aceea de a dovedi c harul i legea sunt
compatibile, c dreptatea i iubirea se pot îmbr i a i pot
lucra împreun într un univers sigur i armonios pentru
ve nicie. Pentru noi, este vital s în elegem c aceasta nu
constituie o sarcin u oar pentru Dumnezeu. Cum poate
convinge Dumnezeu un univers întreg care prive te, c
iertarea i harul îl vor proteja împotriva oric rei fiin e, care
va încerca vreodat s experimenteze p catul a doua oar ?
Oare va fi nevoit El s ierte din nou i din nou, probabil de o
mie de ori, în viitor, ori de câte ori fiin ele create vor comite
aceea i gre eal ?

Dar, dac Dumnezeu poate dovedi c iertarea Lui
conduce în mod inevitabil la biruin a asupra a ceea ce a fost
nevoie s fie iertat, i c Evanghelia ofer , nu numai
îndep rtarea vinov iei, ci i îndep rtarea p catului, atunci
Dumnezeu este pe cale s dezmint acuza iile lui Satana.
Dac poate schimba inima celor r zvr ti i, astfel încât s
devin cet eni loiali ai împ r iei Sale, dispu i s renun e la
via a lor, mai degrab decât s încalce legea lui Dumnezeu,
chiar i în cel mai mic am nunt, atunci Dumnezeu a reu it s
dovedeasc leg tura dintre lege i har.

Iertarea în sine, nu va îndrept i niciodat caracterul
lui Dumnezeu, deoarece tot ceea ce dovede te în fapt este
iubirea lui Dumnezeu. Iertarea este doar o jum tate a
drumului c tre cas . Ea ne elibereaz din sclavia p catului,
pentru ca libertatea s fie o realitate. Când se va demonstra
c harul care ne iart , poate fi înlocuit în totalitate cu harul
care ne confer putere – harul care duce la biruin – astfel
încât, atunci când va veni timpul ca harul care ne iart , s
înceteze a mai fi necesar, deoarece harul care ne confer
putere, a îndep rtat deja nevoia harului care ne iart , atunci
Dumnezeu a dovedit c este în stare, nu numai s i iubeasc
pe p c to i, ci i s i transforme în totalitate. Când p c to ii
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vor fi schimba i pe în totalitate, vor putea fi l sa i s tr iasc
într un univers întru totul curat, f r a fi în pericolul de a
încerca din nou experimentul p catului.

Realitatea este c Dumnezeu i a asumat un mare
risc prin iertarea p catelor, deoarece, când noi repet m
acelea i fapte de nenum rate ori, iar Dumnezeu este nevoit
s ne ierte în mod neîncetat, se creeaz impresia c
ascultarea de legea lui Dumnezeu este într adev r imposibil
i c universul nu va putea fi niciodat în siguran deplin
fa de infec ia mortal a p catului. Dar, dac va fi posibil s
se demonstreze vreodat , c harul iert tor conduce în mod
direct la harul care ne confer putere i înl tur pân i
nevoia iert rii; iar demonstra ia aceasta, s nu aib loc în
via a îngerilor care tr iesc într un mediu des vâr it i nu
doar în via a lui Enoh, a lui Isus, a lui Pavel sau a lui Ioan, ci în
via a mul imii nenum rate de p c to i, care trebuie s
tr iasc în lumea Satanei, agasa i de o natur c zut i de
obiceiuri p c toase i îndelung practicate, atunci Dumnezeu
a dovedit c Satana a gre it când a spus: „Doamne, po i ierta
p catele lor, dar nu po i face nimic pentru a i opri s
p c tuiasc . Ei nu Te vor asculta niciodat ”.

Când se va dovedi c harul i legea sunt compatibile
i c dreptatea i mila pot lucra împreun , atunci guvernarea
lui Dumnezeu va fi îndrept it , iar planul lui de mântuire va
fi împlinit. Aspectul esen ial în aceast dezbatere, este c
trebuie s vin un timp, când întregul univers s poat
în elege în mod clar, c harul iert tor a încetat pentru
totdeauna i a fost înlocuit în totalitate cu harul care confer
putere – prin urmare, planul lui Dumnezeu de r scump rare
continu s se desf oare. Singura posibilitate de a se
demonstra în mod clar, ce se întâmpl când harul lui
Dumnezeu care ne confer , putere preia controlul total
asupra poporului S u, este aceea de a exista o perioad de
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timp, dup încheierea perioadei de prob , când întreaga
situa ie va fi diferit de tot ceea ce a existat în trecut. Atunci,
nu va mai fi har iert tor. Întregul univers va asista la
momentul în care Marele nostru Preot va înceta lucrarea
iert rii. Ca act final al lucr rii Sale de Mare Preot, Domnul
Hristos va împr tia cenu a jertfei pentru iertarea p catului.
Apoi, întregul univers va vedea, ce se întâmpl când cerul
acord doar harul care confer putere.

Dac Dumnezeu dore te s pun cap t
experimentului produs de p cat, aceast demonstra ie
trebuie s fie în eleas în perspectiva ei dramatic i
universal . În prezent, tr im înc într un timp în care harul
care iart i harul care confer putere lucreaz concomitent,
cu anumit succes i anumite e ecuri. Dar aceast etap
trebuie s ajung la un final. O demonstra ie se impune, i
aceasta este isp irea final .

Demonstra ia pe care Dumnezeu inten ioneaz s o
realizeze cu ultima genera ie de pe p mânt, are o mare
însemn tate, atât pentru oameni, cât i pentru Dumnezeu.
Poate fi p zit cu adev rat legea lui Dumnezeu? Aceasta
este o întrebare vital . Mul i neag faptul ca ar putea fi; al ii
o afirm în mod necugetat. Când este cânt rit întreaga
problem a p zirii poruncilor, dimensiunile ei devin foarte
mari. Legea lui Dumnezeu este nespus de vast ; ea implic
gândurile i inten iile inimii. Ea judec atât faptele i
cuvintele, cât i motiva iile i inten iile ascunse. P zirea
poruncilor înseamn o sfin ire deplin , o via sfânt , o
alegere exclusiv a binelui, o desp r ire total de p cat i
biruin a asupra acestuia. Oamenii muritori pot striga, pe
bun dreptate: Cine este în stare s fac toate acestea!
Totu i, existen a unui popor p zitor al legii, este tocmai
lucrarea pe care Dumnezeu i a propus s o realizeze, i pe
care Se a teapt s o duc la bun sfâr it. Când Satana î i va
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lansa provocarea, declarând astfel: „Nimeni nu poate p zi
legea. Este cu neputin . Dac ar exista cineva în trecut sau
prezent, care s poat p zi legea, arat mi l. Unde sunt cei
care p zesc poruncile lui Dumnezeu?” Dumnezeu va
r spunde în lini te, „Aici este r bdarea sfin ilor, care p zesc
poruncile lui Dumnezeu i credin a lui Isus” (Apocalipsa
14,12).

Pân în acest moment, Dumnezeu nu a putut s i dea
acest r spuns lui Satana. El nu va putea s îl rosteasc , pân
când isp irea final nu î i va fi des vâr it lucrarea. Numai
atunci va exista o genera ie întreag , care s p zeasc
poruncile lui Dumnezeu în mod permanent, i nu doar când
consider convenabil. Este de asemenea crucial, s
în elegem ce implic în realitate p zirea poruncilor? Implic
întreaga inim , inclusiv motivele i sim mintele ei. Aceast
lucrare este imposibil pentru fiin ele omene ti, care au o
natur c zut i o voin prea slab pentru a o realiza.

O asemenea lucrare este lucrarea lui Dumnezeu i
numai El o poate îndeplini. Ceea ce se cere din partea
noastr , este s fim ni te parteneri binevoitori în aceast
demonstra ie important . Nu trebuie s ridic m nicio barier
sau ra ionament care s L împiedice pe Dumnezeu s i
îndeplineasc lucrarea.

Când Dumnezeu le porunce te oamenilor s
p zeasc legea Sa, nu se gânde te numai la câ iva oameni,
suficien i pentru a demonstra c aceasta este posibil. Nu st
în caracterul lui Dumnezeu s aleag câ iva oameni
deosebi i, care au o voin bine determinat i o preg tire
excelent , pentru a dovedi ce poate face prin intermediul
lor. Este mult mai corespunz tor planului S u, ca Dumnezeu
s i formuleze cerin ele în a a fel încât, chiar i cei mai slabi
dintre oameni, s reu easc s le respecte, pentru ca nimeni
s nu poat spune vreodat , c cerin ele lui Dumnezeu pot fi
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îndeplinite doar de c tre un mic num r de oameni. Din acest
motiv, Dumnezeu a p strat demonstra ia cea mai mare,
pentru ultima genera ie. Aceast genera ie sufer
rezultatele p catelor acumulate de a lungul întregii istorii.
Dac exist cineva slab, atunci ei sunt aceia. Dac sufer
cineva datorit tendin elor mo tenite, atunci ei sunt cei care
sufer cel mai mult. Dac poate avea cineva o scuz din
cauza sl biciunii, de orice natur , atunci ei pot avea toate
scuzele. Prin urmare, dac ei pot p zi poruncile lui
Dumnezeu, nu va mai exista nicio scuz , pentru niciun om
care a tr it într o genera ie precedent .

Noi credem c datorit tehnologiei, suntem ni te
oameni foarte inteligen i i sofistica i, dar, dac am cerceta,
doar pu in mai profund, izvoarele societ ii noastre
civilizate, ar trebui s ne confrunt m cu o realitate extrem
de nepl cut . În zilele noastre, exist mai mult furie i
violen , l comie, cinism, hedonism i imoralitate i mai mult
egoism evident, decât a existat oricând înainte, în istoria
omenirii. Mintea omeneasc este mai confuz i mai
încurcat de am giri de tot felul, decât era în timpul Evului
Întunecat. În mod categoric, noi suntem cei mai slabi dintre
cei slabi, iar Dumnezeu este gata s întâmpine ultima
provocare. Poate Dumnezeu s ia aceast genera ie, extrem
de nepromi toare, i s i dovedeasc propria Sa dreptate
prin ei? Din totdeauna, Dumnezeu a fost încântat de ceea ce
p rea imposibil, iar genera ia aceasta constituie ultima
provocare.

Dumnezeu este gata s se confrunte cu provocarea.
El i a a teptat timpul. Demonstra ia suprem a fost
rezervat pentru ultima b t lie. Dumnezeu î i va selecta
ale ii din ultima genera ie. El nu va alege dintre cei puternici
sau cei curajo i; nu va alege dintre cei onora i sau boga i,
nici dintre cei în elep i sau cei înv a i, ci va alege oameni
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obi nui i i, prin ei i cu ei, Î i va realiza demonstra ia Sa.
Satana a declarat, c cei care I au slujit lui Dumnezeu în
trecut, au f cut o din interes; c Dumnezeu i a protejat,
astfel încât el, Satana, s nu aib accesul liber asupra lor.
Dac i s ar fi dat permisiunea deplin de a exercita presiuni,
ei ar fost învin i pe deplin, asemenea celorlal i. Dar Satana Îl
acuz pe Dumnezeu, c Îi este team s i îng duie s
procedeze în felul acesta. „Ofer mi o ans cinstit ”, spune
Satana, „ i voi învinge”. Prin urmare, pentru a aduce la
t cere pentru totdeauna acuza iile lui Satana; pentru a face
evident faptul c poporul Lui Îi sluje te din loialitate, f r s
a tepte nicio r splat ; pentru a i elibera propriul nume i
caracter, de acuza ia de nedreptate i despotism; i pentru a
le dovedi îngerilor i oamenilor c legea Sa poate fi inut , de
c tre cei mai slabi oameni, în cele mai descurajatoare i
potrivnice circumstan e, Dumnezeu îi permite Satanei s
încerce poporul S u pân la limit , în ultima genera ie. Ei vor
fi amenin a i, tortura i i persecuta i. Vor sta fa în fa cu
moartea, la promulgarea decretului de închinare înaintea
fiarei i a chipului ei. (Apocalipsa 13,15). Dar nu vor ceda, ci
vor dori mai degrab s moar decât s p c tuiasc .

Oare ne apropiem noi de starea spiritual în care s
ascult m de Dumnezeu, nu pentru c dorim s primim un loc
în cer, ci deoarece caracterul lui Dumnezeu este important
pentru noi? Aceasta este cântarea lui Moise i cântarea
Mielului. Moise i Domnul Hristos au ascultat i I au slujit lui
Dumnezeu, pentru c L au iubit i au fost interesa i, mai
degrab de victoria Lui în marea lupt , i nu de propriul lor
viitor. Pentru ei, nimic nu va conta, cu excep ia numelui bun
al lui Dumnezeu. Trebuie s înv m cântarea aceasta, ca s
I slujim lui Dumnezeu f r s ne gândim la r splat . Noi
ascult m, nu cu scopul de a merita un loc în cer, ci pentru a
elibera numele i caracterul lui Dumnezeu, de acuza ia de
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nedreptate i despotism, care I a fost adus c tre Satana.
Acesta este motivul datorit c ruia Dumnezeu îi permite
Satanei s dezl n uie asupra credincio ilor Lui cele mai
am gitoare atacuri i s exercite asupra lor cele mai
puternice presiuni. Satana nu va mai fi niciodat în stare s
afirme c Dumnezeu l a limitat în mod necinstit. El va avea
toate posibilit ile de a în ela i de a exercita presiuni,
pentru a dovedi c Dumnezeu nu i poate împlini
promisiunile.

Vor rezista ei încerc rii? Pentru oameni pare a fi
imposibil. Chiar dac Dumnezeu nu va veni în sprijinul lor, ei
vor fi hot râ i s reziste în fa a ispitelor celui r u. Chiar dac
vor fi du i la moarte, ei nu vor p c tui. Satana nu va avea
nicio putere – i nu a avut niciodat – pentru a obliga un om
s p c tuiasc . El poate s l ispiteasc , îl poate am gi, îl
poate amenin a; dar nu îl poate constrânge. Iar acum,
Dumnezeu demonstreaz , prin intermediul celor mai slabi
dintre cei slabi, c nu exist nicio scuz pentru p cat, i nu a
fost niciodat vreuna. Dac oamenii din ultima genera ie pot
respinge cu succes atacul Satanei; dac pot învinge în ciuda
tuturor dezavantajelor i în ciuda faptului c lucrarea
sanctuarului a încetat, ce scuz va mai exista vreodat
pentru p cat?

Din acest motiv, Domnul trebuie s încheie lucrarea
de iertare din sanctuarul ceresc, înainte de încheierea
istoriei acestui p mânt. Cele mai puternice atacuri ale
Satanei trebuie s se lanseze împotriva harului care confer
putere, într un timp în care iertarea a încetat s fie o
alternativ . Are Evanghelia rezultate reale? Este harul lui
Dumnezeu mai puternic decât în el ciunile lui Satana? Va fi
viitorul în siguran , în fa a posibilit ii unei noi r zvr tiri?

Oricât de însemnat ar p rea, mântuirea oamenilor
nu constituie cea mai important problem în univers. Cea
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mai important este eliberarea numelui lui Dumnezeu de
acuza iile false ale Satanei. Lupta se apropie de sfâr it.
Dumnezeu î i preg te te poporul pentru ultimul mare
conflict. Satana, de asemenea, se preg te te. În centrul
acestui conflict suntem noi, iar deznod mântul lui se va
decide în via a poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu depinde
de noi a a cum a depins pe vremuri de Iov. Este încrederea
Lui îndreptat spre cine trebuie? Acestui popor i se acord
un privilegiu minunat, de a contribui la îndrept irea
numelui lui Dumnezeu, prin m rturia adus în favoarea
cauzei Sale. Este minunat c ni se îng duie s m rturisim
pentru El. Cu toate acestea, nu trebuie s uit m niciodat , c
m rturia aceasta este o m rturie a vie ii, nu doar ni te
simple cuvinte. „În El era via a, i via a era lumina
oamenilor” (Ioan 1,4). „Via a era lumina”. A a a fost în
Hristos i a a trebuie s fie în noi. Via a noastr trebuie s
constituie o lumin , a a cum a fost via a Sa. A le oferi
oamenilor lumina, înseamn mai mult decât a le înmâna o
bro ur . Via a noastr este lumina. Prin modul în care tr im,
le oferim altora o lumin . F r via , f r tr irea luminii,
cuvintele noastre r mân f r efect. Dar dac via a noastr
devine lumin , cuvintele noastre devin eficiente. Via a
noastr este cea care trebuie s m rturiseasc în favoarea
lui Dumnezeu.

Problema – singura problem cu adev rat
important – în zilele de pe urm , este numele lui
Dumnezeu. Acesta trebuie s fie elementul motivator al
celor ce tr iesc la sfâr itul istoriei acestui p mânt. Misiunea
noastr este aceea de a pune cap t minciunilor lui Satana, i
singura modalitate în care putem face aceasta, este s ne
pred m via a pe deplin puterii lui Dumnezeu. Modul în care
tr im constituie ceea ce va conferi o semnifica ie cuvintelor
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noastre. Când cuvintele noastre corespund faptelor noastre,
atunci m rturia are putere.

Toate acestea sunt strâns legate de lucrarea
desf urat în Ziua anual a isp irii. În acea zi, poporul
Israel, care î i m rturisise p catele, era complet cur it. Ei
fuseser ierta i dinainte; dar acum, p catul era cur it. Ei
deveneau sfin i i f r prihan . Tab ra lui Israel era
purificat . Noi tr im acum în marea zi anti tipic a cur irii
sanctuarului. Fiecare p cat trebuie m rturisit i adus, prin
credin , la judecat . În timp ce Marele Preot intr în locul
prea sfânt, poporul lui Dumnezeu trebuia s stea fa în fa
cu Dumnezeu. Ei trebuie s fie siguri c fiecare p cat este
deja m rturisit, ca s nu r mân asupra lor nicio umbr de
r u. Cur irea sanctuarului ceresc este dependent de
cur irea poporului lui Dumnezeu de pe p mânt. Prin
urmare, cât de important este ca poporul lui Dumnezeu s
fie sfânt i f r prihan ! Fiecare p cat din ei trebuie pe
deplin eradicat, pentru a fi în stare s stea înaintea unui
Dumnezeu sfânt i s tr iasc în mijlocul focului nimicitor.

În timpul ultimilor dou zeci de ani, am auzit
vorbindu se mult despre lucrarea început de c tre Domnul
Hristos în sanctuarul ceresc, în anul 1844. Am analizat înc
odat dovada profetic pe care s au bazat pionierii no tri
adventi ti, i am ajuns la concluzia c este temeinic . Dar
exist o t cere total cu privire la cur irea sanctuarului
inimii noastre, care corespunde cur irii sanctuarului ceresc.
Probabil c cea mai important afirma ie a apelului rostit de
fratele Andreason este aceasta: „Cur irea sanctuarului
ceresc este dependent de cur irea poporului lui
Dumnezeu de pe p mânt”. Dependent de ce? Sanctuarul
ceresc nu poate fi cur it de p cat, pân când nu este
cur it inima noastr ? Exact a a! Marea cur ire a
sanctuarului lui Dumnezeu din cer, nu poate fi încheiat ,
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pân când nu se încheie isp irea final în inima mea i a ta.
Atât timp cât, izvorul p catului se afl în inima mea, ceea ce
face ca iertarea s constituie o necesitate, în mila Sa,
Domnul Isus r mâne în sanctuarul ceresc, continuând
lucrarea harului S u iert tor. El întârzie mult, deoarece
dore te ca nimeni s nu piar , ci to i s vin la poc in . Dar,
înseamn aceasta c Domnul trebuie s amâne înlocuirea
harului iert tor cu harul care confer putere, pân când
poporul Lui va fi preg tit s l primeasc .

Dumnezeu poate îndep rta p catele noastre din
sanctuarul ceresc, numai când isp irea final dovede te c
El poate pune cap t valului de p cate, care izvor sc din
inima noastr . Ce rost ar avea, ca Dumnezeu s tearg
toate p catele din rapoartele cerului i s declare c
sanctuarul a fost cur it, în timp ce, în inima noastr ,
continu s existe un flux neîntrerupt de p cate, care au
nevoie s fie iertate? Satana i ar dovedi acuza ia, c tot
ceea ce poate face Dumnezeu, în realitate, este doar s ierte
mai multe p cate, dar nu poate cur i izvorul lor din inima
noastr .

Dar, dac poate fi cur it, însu i izvorul p catului din
sanctuarul inimii, astfel încât s nu mai produc r zvr tirea
i egoismul, atunci sanctuarul ceresc poate fi cur it, atât din
punct de vedere legal, cât i practic. tergerea p catelor din
via a noastr , va fi urmat de tergerea p catelor din
sanctuarul ceresc. Aceasta este singura modalitate, ca
acuza iile Satanei s poat fi dezmin ite în mod categoric.
Dumnezeu va dovedi c harul care confer putere,
îndep rteaz nevoia harului iert tor, nu pentru c El
hot r te aceasta, în mod arbitrar, în sanctuarul aflat la
bilioane de kilometri distan , ci pentru c El realizeaz ceva
în inima p c to ilor mântui i prin har. Numai în felul acesta
poate exista un final al marii lupte i o deplin îndrept ire a
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lui Dumnezeu, în modul S u de tratare a problemei
p catului. Ellen White exprim aceast idee foarte succint:
„Trebui s existe o cur ire a sufletului aici pe p mânt, în
armonie cu lucrarea lui Hristos de cur ire a sanctuarului din
cer” (Maranatha, p.249).

Deci, ce este isp irea final ? Este ultima lucrare a lui
Hristos în sanctuarul ceresc, prin care înlocuie te harul
iert tor cu harul care confer putere inimii noastre. Este
procesul final de „readucere laolalt ”, de împ care cu
Dumnezeu. Noi suntem acum par ial separa i. Nu p c tuim
atât de des cum obi nuiam înainte, dar înc p c tuim. Înc
mai continu m s întrerupem leg tura permanent , pe care
am putea s o avem cu Duhul Sfânt. Noi nu suntem total
reuni i cu Dumnezeu. Universul nu este înc în siguran
deplin . Domnul Hristos trebuie s demonstreze, c procesul
de isp ire poate fi încheiat, astfel încât, chiar dac ne ar
l sa singuri aici, pe acest p mânt blestemat de p cat, înc o
sut de ani, nu am mai p c tui, nici m car o singur dat .
Abia atunci, universul se va afla în siguran deplin , în fa a
unui al doilea atac al p catului. Dumnezeu va demonstra, nu
doar va afirma, acest fapt incredibil, despre care Satana
spune c nu se va întâmpla niciodat . Isp irea final este
lucrarea lui Hristos de administrare a sângelui S u, nu cu
scopul iert rii, ci cu scopul de a oferi putere pentru biruin a
asupra p catului, iar aceast lucrare va fi v zut în vie ile
noastre.

Ziua isp irii

Toate acestea au fost reprezentate prin intermediul
actelor îndeplinite în Ziua isp irii din timpul Vechiului
Testament. Descrierea lor se afl în Leviticul 16,29 31.
„Aceasta s fie o lege ve nic : în luna a aptea, în a zecea zi a
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lunii, s v smeri i sufletele, s nu face i nicio lucrare, nici
b tina ul, nici str inul care locuie te în mijlocul vostru. C ci
în ziua aceea se va face isp ire pentru voi, ca s v cur i i:
ve i fi cur i i de toate p catele voastre înaintea Domnului.
Aceasta s fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihn , în care
s v smeri i sufletele. Aceasta s fie o lege ve nic ”.

În elegem noi deplina semnifica ie a acestei zile? Este
numit ziua de isp ire. Pe tot parcursul anului erau aduse
jertfe de isp ire – pentru iertarea p catelor. Dar aceasta era
ceva diferit. Era o jertf de cur ire, iar ca rezultat, „toate
p catele […] înaintea Domnului” erau îndep rtate. Este de
asemenea important, s observ m c în timpul acestei zile
unice, sufletul poporului trebuia s fie smerit. Aceasta nu era
tocmai o s rb toare a biruin ei. Ci o zi foarte serioas i
solemn pentru poporul lui Dumnezeu.

Ce ne înva aceast ceremonie a Vechiului
Testament, cu privire la via a noastr de ast zi? „Ne afl m în
timpul marii zile a isp irii i în timpul lucr rii sfinte a lui
Hristos pentru poporul lui Dumnezeu, care se desf oar în
prezent, în sanctuarul ceresc, iar aceasta trebuie s
constituie studiul nostru continuu. Ar trebui s i înv m pe
copiii no tri, ce însemna pentru evrei ziua tipic a isp irii,
precum i faptul c acea zi constituia o adunare special ,
caracterizat de o mare umilire i de m rturisirea p catelor
înaintea lui Dumnezeu. Ziua anti tipic a isp irii trebuie s
aib un caracter asem n tor” (5T 520). Via a noastr
prezent se desf oar în timpul simbolizat de Ziua isp irii
din Vechiului Testament. Îi înv m noi pe copiii no tri
importan a acestei zile? Adesea ni se pun întreb ri de genul:
„De ce facem aceasta? De ce nu avem voie s facem aceea?
Ce este gre it în aceasta? Iar noi încerc m s g sim texte
conving toare, care s sus in practica noastr . Spunem
vreodat , „Noi facem aceasta, deoarece tr im în Ziua
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isp irii?” Nu trebuie s uit m niciodat , c aceast zi era o
ocazie de „mare umilin i de m rturisirea p catelor
înaintea lui Dumnezeu”.

„Bisericile care pretind a crede adev rul i sus in
p zirea legii lui Dumnezeu, trebuie s respecte porunca, i s
se îndep rteze de orice nelegiuire. Fiecare membru al
bisericii, trebuie s reziste în mod personal ispitei de a
înf ptui rele i de a tolera p catul în via a lui. Biserica
trebuie s înceap lucrarea de cur ire în prezen a lui
Dumnezeu, prin poc in , umilire i o adânc cercetare de
sine, deoarece ne afl m în ziua anti tipic a isp irii – ceasul
solemn, ale c rui rezultate sunt ve nice” (2SM 378). Ziua
isp irii este o zi a cur irii i a desp r irii de orice nelegiuire.
Aici discut m despre cel mai înalt nivel de ascultare i
loialitate fa de Dumnezeu, care au fost v zute vreodat în
poporul lui Dumnezeu.

Uneori, oamenii se întreab , de ce adventi tii de ziua
a aptea sus in standarde „mai înalte” decât cele aflate în
Biblie, cum ar fi vegetarianismul i abstinen a de alcool,
interzicerea dansului i a portului de bijuterii. S ne
mul umim s fim doar ni te victorieni i s abandon m unele
dintre aceste standarde învechite? Adev rul este c , dac
examin m Biblia cu aten ie, putem descoperi mai multe
lucruri pe care Dumnezeu le a îng duit datorit harului S u
i datorit orbirii spirituale a oamenilor. Cu alte cuvinte,
Dumnezeu i a adaptat idealul S u pentru oameni, în raport
cu ideile culturale în care tr iau ei. El a îng duit lucruri pe
care noi nu le consider m acceptabile ast zi.

În Vechiul Testament, Dumnezeu a îng duit i chiar a
binecuvântat practicarea poligamiei. De fapt, cele
dou sprezece semin ii ale poporului ales, s au n scut dintr o
familie poligam . În Vechiul Testament, Dumnezeu a
îng duit i chiar a dat legi privitoare la practicarea sclaviei.
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Ast zi, consider m sclavia ca fiind ceva dezgust tor i un
mare p cat, dar israeli ii au avut sclavi în mod obi nuit.
Dumnezeu a îng duit i chiar a încurajat armatele lui Israel,
s se angajeze în b t lii sângeroase, uneori, poruncindu le s
nimiceasc vr jma ul în totalitate, chiar i turmele lui. Dac
dorim s descoperim texte care s dovedeasc i s sus in
permisiunea de a comite toate aceste p cate, putem s le
g sim cu u urin .

Singura modalitate de a ti c toate aceste practici nu
constituiau idealul lui Dumnezeu, este studierea principiilor
Bibliei în ansamblu, i în special în Noul Testament.
În elegem c Dumnezeu i a acceptat pe oameni a a cum
erau, uneori sub influen a culturilor primitive, i i a condus
treptat spre voia Lui ideal . El le a descoperit noi adev ruri i
le a poruncit lucruri pe care numai poporul S u era capabil
s le în eleag i s le împlineasc . Ar fi o gre eal teribil
din partea noastr , s ignor m revela iile ulterioare ale
voin ei lui Dumnezeu i s ne întoarcem la practicile pe care
El le a îng duit, din cauza împietririi inimii omene ti. Prin
urmare, nu dorim s accept m poligamia, sclavia i r zboiul
în zilele noastre.

Prin acela i ra ionament, putem g si dovezi c , în
anumite situa ii din Biblie, Dumnezeu a îng duit consumul
de carne i b utur , dansul i portul bijuteriilor. În toate
aceste situa ii, putem g si i dovezi c respectivele practici,
nu reprezentau voia ideal a lui Dumnezeu. Dar aceste
dovezi sunt ignorate adesea, mai ales când oamenii doresc
s fac lucruri pe care Biserica le interzice. Este destul de
u or s g se ti texte care s permit practicarea tuturor
acestor p cate.

Principiul cel mai important care ar trebui s ne
guverneze în alegerea stilului de via în zilele noastre, este
principiul Zilei isp irii. În aceast zi foarte serioas , în care
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tr im, mai întreb m noi ce este permis i ce nu este permis?
Mai întreb m noi care este cerin a minim pentru a fi
cre tin? Ne mai întoarcem noi la timpurile de ignoran i de
credin e primitive, pentru a decide în privin a modului de a
tr i? Sau ne vom concentra mai degrab asupra cerin elor
maxime, decât asupra cerin elor minime? Vom c uta noi s
tr im în aceast lume a p catului, cât se poate de aproape,
în limitele omene ti, de stilul de via al universului
des vâr it al lui Dumnezeu? Suntem noi dispu i s îng duim
ca harul lui Dumnezeu s ne mântuiasc pân la cap t, s
fac tot ceea ce este posibil în via a unor oameni afecta i de
p cat i de necunoa terea voin ei lui Dumnezeu?

În Eclesiastul 3:1 4 se afl un principiu important:
„Toate î i au vremea lor, i fiecare lucru de sub cer î i are
ceasul lui. Na terea î i are vremea ei, i moartea î i are
vremea ei; s ditul î i are vremea lui, i smulgerea celor
s dite î i are vremea ei. Uciderea î i are vremea ei, i
t m duirea î i are vremea ei; d râmarea î i are vremea ei, i
zidirea î i are vremea ei; plânsul î i are vremea lui, i râsul î i
are vremea lui; bocitul î i are vremea lui, i jucatul î i are
vremea lui”. Cu alte cuvinte, lucrurile nu sunt întotdeauna
rele, în ele însele, dar sunt nepotrivite în anumite timpuri. A
existat un timp pentru ucis i d râmat, dar acum este timpul
vindec rii i al zidirii. Adev rata întrebare pentru noi este:
acum, când tr im în Ziua Isp irii, când b t lia se d pentru
noi i pentru numele i guvernarea lui Dumnezeu, este
acesta un timp pentru râs i pentru jucat? Sau timpul unui
asemenea comportament, vine abia dup ce marea lupt s a
încheiat i Dumnezeu a respins toate falsele acuza ii aduse
de c tre Satana? Când vom sta pe marea de cristal i când
biruin a va fi deja câ tigat , va fi suficient timp pentru râs i
pentru jucat, dar ast zi nu este. Totul se leag , în mod
simplu, de ceea ce este potrivit i se cuvine în timpul Zilei de
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isp ire. Am citit anterior c Ziua isp irii a fost un timp al
smeririi sufletului, al m rturisirii p catelor i al umbl rii
umile înaintea lui Dumnezeu. Nu este plânsul i bocitul, un
comportament mai potrivit acum, decât râsul i jucatul?

Noi am întârziat venirea Domnului Hristos cu mai
bine de o sut de ani. Este vreun motiv de bucurie cu privire
la aceasta? Am continuat istoria de suferin a acestui
p mânt cu mai mult de o sut de ani decât ar fi dorit
Dumnezeu. Prin apatia noastr Laodicean , am contribuit la
moartea a milioane de evrei în lag rele de exterminare ale
lui Hitler. Este acesta, cu adev rat, un timp de s rb toare?
Oare ar trebui s ne l ud m pentru marea lucrare a Bisericii
Adventiste pretutindeni în lume? Oare ar trebui s privim
înapoi în istoria noastr , cu mândria realiz rilor noastre? Sau
acesta este un timp al plânsului înaintea Domnului, din cauza
vinov iei noastre în întârzierea planurilor lui Dumnezeu?

R spunderea noastr în aceste privin e, nu trebuie s
ne determine la o auto flagelare inutil , ci la o remediere
pozitiv a întregii situa ii. Este timpul s ne asigur m c
toate p catele au fost cur ite din inima noastr . Este timpul
s ar t m lumii, cum opereaz cu adev rat guvernarea lui
Dumnezeu. Eu nu m refer la faptul de a fi ni te fe e lungi, ci
la faptul de a ne poc i. Este o diferen imens între aceste
dou concepte. Dac suntem cu adev rat smeri i i umili
înaintea lui Dumnezeu, în calitate de adventi ti de ziua a
aptea, vom respecta anumite cerin e, care nu au fost
impuse în perioadele anterioare ale istoriei p mântului.
Tr im în Ziua Isp irii. Lu m parte la demonstra ia final pe
care Dumnezeu o face înaintea întregului univers, cu privire
la voin a Sa ideal pentru omenire. Oare în elegem noi
aceste subiecte? Le prezent m noi copiilor i tinerilor no tri?
R spunsurile superficiale au încetat s fie mul umitoare. De
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ce s nu intr m direct în problema real – biruin a final a lui
Dumnezeu în marea lupt ?

Ra iunea existen ei noastre

Ra iunea existen ei noastre ca adventi ti de ziua a
aptea, este ziua isp irii i isp irea final . Numele lui
Dumnezeu este în pericol, pân când va putea demonstra c
harul S u poate produce oameni care s L iubeasc în mod
des vâr it, în permanen , f r rezerve sau întreb ri, f r
obiec ii i ra ionamente. Ei Îl iubesc pe Dumnezeu, pur i
simplu, pentru c El i a iubit întâi. i vor dovedi în mod
definitiv, c iubirea conduce întotdeauna la ascultare, i c
aceast iubire i ascultare vor fi permanente.

Satana înf i eaz ostentativ i neîncetat
neascultarea noastr înaintea lui Dumnezeu ca dovad a
imposibilit ii unei ascult ri des vâr ite, dar a fost nevoit s
înceteze. Isp irea final constituie metoda lui Dumnezeu de
a dezmin i minciunile Satanei. El va cur i mai întâi templul
sufletului nostru, apoi, va cur i sanctuarul ceresc. Odat
îndeplinit aceast lucrare, Adventismul i a „încheiat
misiunea” i poate merge acas .

Satana lupt din greu s îndep rteze acest concept
din mintea fiec rui adventist de ziua a aptea, deoarece,
dac poate distruge conceptul acesta, poate anula misiunea
încredin at de Dumnezeu poporului S u în urm cu 150 de
ani, i poate întârzia mult vreme venirea Domnului Hristos.
Trebuie s recunoa tem c Satana a avut succes într o mare
m sur . Va reu i el i în mintea ta? Va terge el din
con tiin a ta conceptul acesta, sau îl vei învinge i vei face
din isp irea final , obiectivul studiului t u i centrul
motivator al tuturor faptelor tale, de acum i pân la cea de
a doua venire a lui Hristos?
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Probabil c ar fi potrivit, s încheiem acest studiu,
citând cuvintele unuia pe care Dumnezeu l a chemat s
contribuie la încheierea isp irii finale, cu mai bine de o sut
de ani în urm – A. T. Jones.

„Încheierea acestei lucr ri […] în sanctuar este, în
acela i timp, încheierea lucr rii pentru oameni […]. Cur irea
sanctuarului se extinde asupra oamenilor i îi implic în
aceea i m sur în care implic sanctuarul în sine […].
Încheierea tainei lui Dumnezeu înseamn sfâr itul lucr rii
Evangheliei […] îndep rtarea oric rei urme de p cat i
înlocuirea acestuia cu neprih nirea ve nic – plin tatea lui
Hristos – în untrul fiec rui credincios; manifestarea
exclusiv a lui Dumnezeu în via a tuturor celor ce cred în Isus
[…]. În sanctuarul de pe p mânt, f r delegea nu putea fi
cur it , p catul nu putea înceta s existe i nici
r scump rarea nelegiuirii nu putea fi realizat , […] pân
când aceast lucrare nu era realizat în fiecare persoan
care lua parte la serviciul sanctuarului […]. Sanctuarul
p mântesc nu putea fi cur it, atât timp cât în el, se rev rsa
un val continuu de nelegiuiri, f r delegi i p cate, prin
m rturisirile oamenilor i prin lucrarea de mijlocire a
preo ilor […]. Înainte ca sanctuarul s poat fi cur it, acest
val trebuia s fie oprit de la surs , din inima i via a
închin torilor. Prin urmare, prima lucrare în cadrul cur irii
sanctuarului, a fost cur irea poporului […]. Jertfa, preo ia i
slujirea Domnului Hristos în sanctuarul adev rat,
îndep rteaz p catele pentru totdeauna i cei care au fost
sfin i i sunt des vâr i i pentru ve nicie” (The Consacrated
Way, pp. 113 119).
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Când ideile false ne înconjoar

Din când în când, întâlnim din întâmplare câte un
articol care d pe fa o în elegere profetic neobi nuit de
p trunz toare. Recent, am întâlnit un astfel de articol în
Adventist Review din 4 decembrie, 1980. Autorul scrierii era
Victor Christensen din Australia. El a f cut câteva preziceri cu
privire la înv turile care vor fi promovate curând în
Biserica Adventist de Ziua a aptea, iar acestea i au g sit o
împlinire remarcabil în anii recen i. În cele ce urmeaz , se
afl câteva dintre aceste preziceri.

Prezicere i împlinire

Deosebirea uria dintre Dumnezeu i fiin ele
omene ti va fi scoas în eviden , punându se un accent
sporit pe des vâr irea netransmisibil a caracterului lui
Dumnezeu. Între excelen a naturii divine i corup ia moral a
oamenilor va fi stabilit o mare pr pastie…. Aceasta î i va
construi teologia pe doctrina dec derii omului.

În anii recen i am asistat la popularitatea crescând a
formelor modificate ale doctrinei p catului originar. Ni se
spune c , pentru c Adam a p c tuit în calitate de cap al
neamului omenesc, to i oamenii au devenit automat
p c to i, din cauza p catului lui. Aceast înv tur sus ine
c to i oamenii p c tuiesc deoarece sunt deja p c to i prin
natur . Singurul lucru pe care putem s îl facem de la
na tere i pân la na terea din nou este acela de a p c tui,
ceea ce înseamn c to i bebelu ii sunt ni te p c to i activi.
Ni se spune c înclina iile mo tenite spre egoism constituie
un p cat. Din cauza p catului lui Adam, noi suntem
desp r i i de Dumnezeu chiar de la na tere. Acestei

www.zguduireaadventismului.ro



294 
 

concep ii i s a acordat sus inere în The Handbook of Seventh
day Adventist Theology, p.265. „P catul lui (Adam) a avut ca
rezultat starea de înstr inare de Dumnezeu în care se na te
fiecare fiin omeneasc ”.

Suntem asigura i c , având în vedere c Dumnezeu
este absolut des vâr it i Legea Sa este absolut des vâr it ,
aceast Lege pretinde o neprih nire absolut i infinit , iar
orice altceva mai pu in de atât este p cat. Dac aceast
afirma ie este întru totul adev rat , atunci fiecare înger din
cer ar fi un p c tos, deoarece îngerii nu au atins
neprih nirea infinit . Aproximativ o esime din îngeri au ie it
din tab ra lui Lucifer i au trecut de partea lui Dumnezeu
înainte de r zboiul din cer, iar cele dou treimi de îngeri care
au r mas credincio i au avut o oarecare simpatie fa de
Satana i fa de cauza lui pân la evenimentele de la cruce.
Concep iile populare actuale sus in c , de i noi am putea
alege s nu p c tuim, totu i, pentru c avem o natur
p c toas , suntem p c to i din fire. Astfel, suntem
condamna i de natura noastr în fiecare clip a vie ii, având
nevoie de o umbrel iert toare continu . Ni se spune c ,
numai când ne vom afla în cer, având o natur des vâr it ,
vom putea s respect m Legea lui Dumnezeu în mod
des vâr it.

Ni se va spune c Isus are un fel de natur
omeneasc diferit de aceea a oamenilor […]. Isus va fi
prezentat ca fiind asemenea nou din toate punctele de
vedere, cu excep ia aceluia care este cel mai caracteristic –
dependen a absolut de puterea divin pentru a birui r ul.
Lipsa de p cat a lui Isus va fi atribuit triumfului naturii Sale
divine asupra naturii Sale omene ti. […] Pentru c noi nu
putem s împ rt im o asemenea existen , concluzia va fi
c nu putem s împ rt im nici performan ele morale ale lui
Isus […]. Va fi pus un mare accent asupra lipsei de p cat a lui
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Isus […], dar ni se va spune c El a fost f r p cat, deoarece
El însu i a fost diferit, i nu pentru c lipsa lui de p cat a fost
elementul diferit. […] Via a lui de biruin va fi reprezentat
ca fiind o via pentru care numai El Însu i a fost înzestrat
într o modalitate special .

În zilele noastre, suntem asigura i c , dac Hristos ar
fi avut o natur p c toas , nu ar fi putut s respecte Legea în
mod des vâr it. Singura modalitate în care a putut El s
respecte o Lege de o des vâr ire infinit a fost prin
preluarea unei naturi pe deplin lipsite de p cat. Ni se spune
c niciun om cu o natur p c toas nu este în stare s
respecte Legea în mod des vâr it, sau s fie f r p cat. Ca
urmare, Domnul Hristos nu a mo tenit nicio tendin spre
r u. Acest lucru ar însemna c Hristos a fost scutit de
aspectele cele mai d un toare din natura ereditar a omului
c zut. A adar, ar însemna c Hristos nu a trebuit s moar în
fiecare zi fa de influen ele fire ti ale naturii Sale p c toase.

În numele neprih nirii, p catul va fi scuzat. Ni se va
spune c […] Dumnezeu îi îndrept e te chiar i pe aceia care
nu ascult de El. Unii ar putea fi determina i s le fie mai
fric de lucrarea lui Dumnezeu asupra inimii lor, decât de
lucrarea diavolului.

Una dintre afirma iile obi nuite în zilele noastre
este aceea c a c dea în p cat dup na terea din nou nu
înl tur îndrept irea noastr , nici nu aduce condamnarea.
Experien a descris în Romani 7, când facem constant ceea
ce nu vrem s facem, ne este prezentat ca fiind o
experien cre tin normal . Noi nu putem s sper m nimic
mai bun, pân când nu vom avea o natur f r p cat. Ca
urmare, ascultarea noastr este întotdeauna nedes vâr it .

(Ei) vor spune c mântuirea este în exclusivitate
lucrarea unui Dumnezeu transcendent, s vâr it în
exteriorul nostru. Va avea loc o degradare a valorii lucr rii
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Duhului Sfânt. Din cauz c lucrarea Duhului Sfânt va fi
identificat cu legalismul, aceasta va fi sinonim cu ceea ce
apostolul Pavel descrie ca fiind „faptele Legii”.

În zilele noastre, auzim c forma cea mai subtil de
legalism este aceea c noi suntem neprih ni i datorit
faptului c Duhul Sfânt lucreaz în noi. Ni se spune c ceea
ce Duhul Sfânt face în noi nu ne va aduce niciodat
mântuirea. Lucrarea care este f cut de Duhul Sfânt în inima
noastr continu s fie rea i întinat , deoarece este f cut
în natura noastr c zut . Prin urmare, se spune c singura
noastr n dejde de a fi mântui i nu poate fi niciodat
centrat în ceea ce se întâmpl în interiorul nostru.
Neprih nirea care ne mântuie te r mâne întotdeauna în
exteriorul nostru, iar neprih nirea pe care Dumnezeu o
produce în noi nu are nicio valoare mântuitoare.

În lumina acestor preten ii, ar fi bine s revedem
chiar aici dou declara ii inspirate. „Singurul temei al
n dejdii noastre este neprih nirea lui Hristos care ne este
atribuit i faptul c aceasta este înf ptuit în noi i prin noi
de c tre Duhul S u” (Calea c tre Hristos, p.63). „Apelez la
to i aceia care pretind c sunt fii ai lui Dumnezeu, s nu uita i
niciodat acest adev r mare i anume c pentru a ajunge în
ceruri i pentru a primi premiul unei mo teniri nepieritoare,
avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu s locuiasc în noi, iar
Domnul Hristos s lucreze în afara noastr ” (M rturii pentru
pastori, p.442). Oare se afl în aceste declara ii vreo aluzie la
faptul c lucrarea Duhului Sfânt este mai pu in important în
procesul mântuitor, decât neprih nirea lui Hristos care este
atribuit ?

De i termenul sfin ire poate fi p strat ca parte a unui
vocabular teologic i ar putea fi chiar foarte accentuat,
semnifica ia i importan a lui vor fi schimbate.
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În zilele noastre, este prezentat pe larg înv tura c
sfin irea, de i este foarte important , constituie doar un rod
sau un rezultat al mântuirii, niciodat o cauz a mântuirii.
Neprih nirea împ rt it a lui Hristos nu contribuie nici în
cea mai vag modalitate la calificarea noastr pentru cer.

Aceste predic ii f cute cu mai bine de dou zeci de ani
în urm î i g sesc o împlinire remarcabil în zilele noastre.
Ceea ce este deosebit de uimitor în aceste împliniri este
faptul c ele nu vin din ramurile extremiste sau l turalnice
ale adventismului, ci sunt prezentate ca înv tur în
curentul principal al acestuia. Cele mai mari autorit i ale
noastre în domeniul neprih nirii prin credin expun una sau
mai multe dintre aceste idei false, iar ele ajung s fie destul
de obi nuite în gândirea adventist de zi cu zi.

Ce putem face?

Uneori, ni se spune c nu ar trebui s scoatem în
eviden , sau s critic m înv turile altora, ci ar trebui s
vorbim numai despre ce este adev rat i corect. Totu i,
aceast recomandare este direct contrar sfatului pe care l
am primit. „O tratare deschis a ideilor false la momentul
potrivit va preveni o cantitate uria de r u i va fi mijlocul
de a salva sufletele de la nimicire” (Review and Herald, 24
aprilie, 1888).

Realitatea este c am girile lui Satana au ajuns a a de
subtile, iar noi auzim ideile false fiind rostite de unii dintre
prietenii no tri cei mai de încredere, încât a ajuns dureros de
necesar s scoatem în eviden ideile false, a a încât
adev rul s poat fi recunoscut ca adev r. Adev rul i ideile
false au fost amestecate atât de complet, încât chiar i cei
mai buni dintre noi pot fi prin i adesea spunând „Amin” în
toate locurile gre ite.
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Prin urmare, ce putem face noi pentru a evita
capcanele mortale ale lui Satana? S c ut m ajutor la
Singurul care ne poate oferi alifia pentru ochi din cer spre a
corecta vederea noastr afectat . „De aceea i noi, din ziua
când am auzit aceste lucruri, nu încet m s ne rug m pentru
voi, i s cerem s v umple i de cuno tin a voii Lui, în orice
fel de în elepciune i pricepere duhovniceasc ; pentru ca
astfel s v purta i într un chip vrednic de Domnul, ca s I fi i
pl cu i în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte
bune, i crescând în cuno tin a lui Dumnezeu; […] Dac
r mâne i i mai departe întemeia i i neclinti i în credin ,
f r s v abate i de la n dejdea Evangheliei, pe care a i
auzit o, care a fost propov duit oric rei f pturi de supt cer,
i al c rei slujitor am fost f cut eu, Pavel […] C rora
Dumnezeu a voit s le fac cunoscut care este bog ia slavei
tainei acesteia între Neamuri, i anume: Hristos în voi,
n dejdea slavei. Pe El Îl propov duim noi, i sf tuim pe orice
om, i înv m pe orice om în toat în elepciunea, ca s
înf i m pe orice om, des vâr it în Hristos Isus” (Coloseni
1,9 10.23.27 28).

Dac vrem s fim întemeia i i neclinti i în credin i
s nu fim ab tu i de teorii care par a fi adev rate, trebuie s
ne întoarcem întotdeauna la piatra unghiular a unei rela ii
mântuitoare – Hristos în voi, n dejdea slavei. Dac am p stra
întotdeauna acest aspect în centrul aten iei, atunci când ne
gândim la Evanghelie, sau ascult m prezent rile cu privire la
Evanghelie, nu ne am îndep rta niciodat de adev rul
esen ial.

Pe lâng aceasta, în Review and Herald, 4 iunie, 1889,
ni se adreseaz sfatul special cu privire la modalitatea în care
trebuie s p str m adev rul i s evit m ideile false:

Mul i dintre noi lupt s opreasc cercetarea noastr ,
tocmai când abia am început s primim pu in cuno tin cu
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privire la Hristos. În timp ce min ii noastre abia începe s i se
descopere pu in din scopurile divine i începem s ob inem o
u oar cunoa tere a caracterului lui Dumnezeu, noi ne
consider m mul umi i i credem c am primit aproape toat
lumina preg tit în Cuvântul lui Dumnezeu […]. Noi ar trebui
s lucr m în minele adev rului cu un efort asiduu,
descoperind giuvaerurile pre ioase care au fost ascunse […].
Cel care dore te adev rul în inima lui, care râvne te lucrarea
puterii lui asupra vie ii i caracterului, o va avea cu siguran
[…]. Cei care caut mai mult i tot mai mult din Duhul lui
Dumnezeu nu vor fi dezam gi i. Ei vor men ine o comuniune
neîncetat cu Dumnezeu […].

Dac cerceta i Scripturile cu un duh smerit, care se
las înv at, eforturile voastre vor fi r spl tite cu
îmbel ugare […]. Ar trebui s ne rug m asemenea lui David:
‘Deschide mi ochii, ca s v d lucrurile minunate ale Legii
Tale!’ […] Faptul c nu avem puterea Sa este din cauza
letargiei noastre spirituale, indiferen ei i indolen ei noastre.
S ie im din acest formalism i din aceast amor eal […].
Noi nu ne d m seama nici pe jum tate ce dore te Domnul s
fac pentru poporul S u […]. Nu ar trebui s fim mul umi i
de cunoa terea noastr actual . Rug ciunile noastre,
amestecate cu credin i umilin , ar trebui s se înal e
c tre Dumnezeu, cerând o în elegere a tainelor pe care El
dore te s le descopere sfin ilor S i […]. Nu ar trebui s ne
mul umim cu o cunoa tere superficial . Ar trebui s c ut m
comoara ascuns dincolo de suprafa […]. Mul i nu i au
pus la lucru puterile mintale i nu au experien a exercit rii
pân la maxim a abilit ii lor de a descoperi adev rul […]. Ar
trebui s v da i seama c tr i i chiar la hotarele lumii
ve nice, c Hristos vine foarte curând i c tot cerul este
interesat de lucrarea care se desf oar acum spre a preg ti
un popor pentru venirea Sa. Dac a fost vreodat un popor
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care a avut nevoie s asculte sfatul dat de Martorul
credincios bisericii laodicene, spunându i s fie zeloas i s
se poc iasc înaintea lui Dumnezeu, atunci acesta este
poporul c ruia i s au descoperit adev rurile uluitoare pentru
timpul prezent i care nu a tr it la în l imea privilegiilor i
responsabilit ilor lui […].

Nimic nu va dezvolta intelectul mai bine, decât lupta
cu marile probleme ale adev rului, descoperite în Cuvântul
lui Dumnezeu. Pute i s v p stra i mintea într o medita ie i
rug ciune continu , chiar i când mâinile voastre sunt
ocupate […]. Cerceta i Scripturile; s pa i în minele
adev rului, pân când giuvaerurile pre ioase care au fost
ascunse acolo de veacuri vor fi scoase afar […]. Lucrarea
noastr este aceea de a elibera adev rurile pre ioase ale lui
Dumnezeu de supersti ii i idei false […]. Adev rurile pline de
slav au fost îngropate i ascunse vederii, iar ideile false i
supersti iile le au f cut s fie lipsite de str lucire i
atractivitate […]. Trebuie s citim cu aten ie, s ascult m în
mod inteligent i s i înv m i pe al ii lucrurile pe care le
am descoperit. Trebuie s fl mânzim continuu dup pâinea
vie ii, s c ut m continuu apa vie i z pada Libanului, pentru
a fi în stare s i conducem pe oameni la apele vii i
r coritoare ale Fântânii adev rului”.

În aceste cuvinte se afl multe sfaturi divine care,
dac ar fi ascultate, ar face ideile false s fie foarte u or de
depistat, chiar i când sunt ascunse sub ve mântul unor
adev ruri frumoase. Fiecare dintre noi are capacitatea de a
urma aceste sfaturi i, dac vom fi în ela i de ideile false
prezentate într un mod atr g tor, va fi numai pentru c nu
suntem dispu i sau suntem prea lene i pentru a urma
îndrumarea lui Dumnezeu. Dac ne am aminti c aici este în
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joc mântuirea noastr ve nic , am fi mai motiva i s urm m
aceste sfaturi.

Privi i la cruce

Mai este ceva care ar trebui s fie luat în considerare
aici. Este ceva mult mai subiectiv, care se adreseaz mai
degrab emo iilor, decât logicii. M întreb dac nu cumva va
face mai mult pentru a ne proteja de idei false, decât toate
dovezile ra ionale pe care putem s le prezent m. Acesta
este un element foarte personal, care poate fi îndeplinit
numai în particular, în lini tea inimii noastre.

Dac oamenii ar putea s clarifice toate presupozi iile
i prejudec ile […] pentru a avea o concep ie clar ,
nefalsificat i nedistorsionat cu privire la cruce – ce ar
vedea ei? Ei ar vedea un Creator al universului… care S a
limitat pe Sine în trup omenesc i a fost pironit pe dou
buc i de lemn, via a fiindu I zdrobit de toat durerea,
suferin a i necazul unei lumi pe care El Însu i o adusese la
existen prin cuvintele Sale […]. La cruce, tot r ul i otrava
care au frem tat vreodat prin nervii no tri au str b tut
nervii S i – dintr o dat . Oricât de mult sânge, sudoare i
lacrimi au fost v rsate, au picurat i au curs…, nimeni nu a
suportat vreodat o durere mai mare, decât a putut s
îndure ca om; în clipa când pragul a fost dep it, moartea le
a pus cap t. Prin contrast, la cruce, relele lumii i toate
rezultate lor jalnice L au zdrobit dintr o dat pe Isus […].
Toate relele acestei planete limitate au c zut asupra lui
Hristos […].

Dar mai important, dac Isus „a gustat moartea
pentru to i” […], dac a murit „pentru p catele întregii lumi”
[…], dac asupra Lui a fost pus nelegiuirea „noastr , a
tuturor” […], atunci to i suntem implica i în cruce, deoarece
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tot r ul nostru a fost acolo […]. Înseamn c minciunile
noastre, l comia noastr , invidia noastr , pofta noastr ,
mândria noastr , în el toriile noastre, egoismul nostru,
nedreptatea noastr i toate lucrurile mici, urâte i murdare
pe care le am gândit i le am s vâr it; toate au fost acolo, la
cruce, purtate de Hristos, omorându L, pentru ca atunci când
toate momentele rele din via a noastr vor fi consemnate i
cânt rite, nu vor avea ultimul cuvânt i nu ne vor omorî
pentru totdeauna […].

Dac tot r ul pe care l am s vâr it sau îl vom s vâr i
vreodat a c zut asupra lui Isus pentru a ne cru a de
pedeapsa pe care o cere dreptatea, atunci crucea are o
preten ie moral absolut asupra noastr […]. Dac Hristos a
pl tit la cruce pedeapsa pentru fiecare gre eal pe care noi
am s vâr it o vreodat , dac El a dus greul luptei cu r ul
nostru, dac El a sim it dintr o dat toate consecin ele
dureroase ale faptelor noastre nebune ti i dac El a f cut
acest lucru în scopul de a ne cru a de obliga ia de a ne
confrunta cu judecata divin pentru toate aceste fapte pe
care le am s vâr it noi, i totu i noi respingem oferta Sa, ce
ne mai r mâne? […].Indiferent ce am suferit noi, am suferit
doar ca indivizi. Nimic mai mult. Prin contrast, Dumnezeu a
luat asupra lui chipul omenesc i a suportat o moarte nu
doar mai rea, decât cea mai rea moarte pe care o pot
suporta cei mai buni oameni din lume, ci a suportat o
moarte mai rea decât toate chinurile omenirii adunate la un
loc ( i chiar mai mult). i de i acea moarte uimitoare nu
r spunde la toate întreb rile cu privire la r u i durere, totu i
ea le pune într o perspectiv care ar putea s ne ajute s
trecem peste propria suferin i peste suferin a altora.
(Cliford Goldstein,Ministry, mai, 2002, p.8 11).

Oare este posibil ca o privire serioas i îndelungat
îndreptat spre cruce s fie protec ia noastr cea mai bun
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împotriva accept rii ideilor false? Acolo, cele mai bune
ra ionamente i preten ii ale noastre sunt demascate ca fiind
goale, iar con tiin a noastr ajunge s fie pe deplin trezit ,
marcând cu claritate izbitoare ce înseamn p catul i
mântuirea. Ellen White ne a indicat acela i remediu pentru
orbirea spiritual .

El a coborât pas cu pas de pe tronul S u, divinitatea
Sa a fost înve mântat în natura omeneasc , dar în minunile
Sale, în înv turile Sale, în suferin ele Sale, în tr darea
suferit de El, în batjocurile primite, în judecarea i moartea
Sa prin r stignire, în a ezarea mormântului S u printre cei
boga i, în învierea Sa, în cele patruzeci de zile petrecute pe
p mânt, în în l area Sa, în triumful S u i în preo ia Sa se
afl comori inepuizabile de în elepciune […]. Apele vie ii
continu s curg în valurile abundente ale mântuirii. Tainele
r scump r rii, împletirea naturii divine i omene ti în
Hristos, întruparea Sa, jertfa i mijlocirea Sa vor fi suficiente
pentru a furniza min ii, inimii, limbii i condeiului teme
pentru gândire i exprimare de a lungul tuturor timpurilor;
iar timpul însu i nu va fi suficient pentru a epuiza minunile
mântuirii, ci, de a lungul veacurilor ve niciei, Hristos va fi
tiin a i cântecul sufletului r scump rat […]. Oricine se lupt
pentru acest premiu pre ios al vie ii ve nice trebuie s nu se
încread în propria putere, ci s i a eze sufletul neajutorat
în mâinile lui Hristos, prin mult rug ciune […]. Majoritatea
celor ce m rturisesc a crede în Hristos au doar ni te idei
superficiale cu privire la ce anume constituie caracterul
cre tin […]. Gândurile acestor credincio i superficiali nu sunt
suficient de profunde i de puternice pentru a în elege
lucrarea isp irii i rela ia acestei lucr ri cu propria lor
lucrare i via . Asupra multora a venit o am gire a a de
îngrozitoare; a a de multe idei false au ajuns s fie întip rite
în caracter, încât pare necesar s f râmi m întreaga
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experien în buc i, pentru ca dependen a de sine i
mul umirea de sine s fie date la o parte i ascultarea
exterioar s fie aprofundat prin evlavia i adev rul interior
[…].

Nu cumva s nu privi i la Isus cel în l at pe cruce; iar
când privi i, s crede i i s tr i i, deoarece prin credin a în
jertfa isp itoare pute i fi îndrept i i, prin r scump rarea
care este în Hristos Isus. Crede i c sunte i ierta i, c sunte i
îndrept i i, nu în nelegiuire i neascultare, ci în supunerea
fa de voin a lui Dumnezeu. Dac v baza i prin credin pe
neprih nirea lui Hristos, atunci nu fi i neglijen i cu privire la
gândurile, cuvintele i faptele voastre. Studia i mult i ruga i
v ca, întocmai cum v a ar tat calea, Hristos s v i men in
pe aceast cale, prin harul S u […]. Pentru a cre te în harul i
în cunoa terea lui Hristos, este esen ial s medita i mult
asupra marilor teme ale r scump r rii […]. Dac gândurile
lui Hristos, lucrarea i caracterul S u, sunt cultivate, ve i fi
condu i s înfige i adânc cazmaua adev rului i ve i fi f cu i
în stare s ajunge i în posesia giuvaerurilor pre ioase ale
adev rului. Prin în elegerea caracterului lui Hristos, prin
comuniunea cu Dumnezeu, p catul va ajunge ceva
resping tor pentru voi […]. Noi credem c suntem
familiariza i cu caracterul lui Hristos, i nu ne d m seama cât
de mult urmeaz a fi câ tigat prin studierea Modelului
nostru plin de slav . Noi credem c tim totul despre El, i
totu i nu în elegem nici caracterul S u, nici misiunea Sa.
Dac neglij m s cercet m Scripturile, care m rturisesc
despre El, vom fi ab tu i de la adev r i vom fi am gi i de cel
r u (Signs of the Times, 1 decembrie, 1890).
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Niciun loc pentru p cat

Dac dorim cu seriozitate s nu fim contamina i de
ideile false care ne înconjoar i dac vrem s petrecem
timpul necesar pentru studiul Cuvântului lui Dumnezeu, dac
vom medita mult la moartea lui Hristos pentru noi, atunci i
noi vom în elege repede c , în via a celor ce se preg tesc s
primeasc sigiliul lui Dumnezeu, nu exist niciun loc pentru
p c tuirea continu . În 1915, E.K. Slade a scris urm toarele
cuvinte:

În inima fiec rui supus credincios se afl tronul lui
Dumnezeu, unde Legea Sa – care constituie temelia tronului
S u – este singura regul pentru toate faptele supu ilor S i
[…]. Evanghelia […] este planul lui Dumnezeu pentru
salvarea supu ilor S i i pentru recâ tigarea tronului S u,
prin Isus Hristos. „Hristos în voi, n dejdea slavei” […],
uniunea s vâr it prin Evanghelie nu este altceva decât
întronarea lui Dumnezeu în inima copiilor S i, f cându i
astfel ni te supu i potrivi i pentru împ r ia Sa […]. El nu are
niciun loc pentru p cat […]. În planul lui Dumnezeu nu este
prev zut niciun loc pentru p cat […]. P catul cultivat poate
p rea a fi nevinovat i inofensiv, dar prezen a lui în inim , în
aceast m sur , îi d lui Satana un teritoriu i un tron […].
Împ r ia lui Dumnezeu va fi instaurat în curând pe întregul
p mânt. Într un timp foarte scurt, orice domnie rival va fi
doborât i nu va primi niciun loc în întregul vast univers.
Fiecare clip r mas , pe m sur ce acest eveniment se
apropie, este înc rcat de o mare tensiune. Mai avem doar
pentru pu in vreme ocazia de a alege s L l s m pe El s i
ocupe locul i s i împlineasc voia în noi. În timp ce
preg te te un loc pentru noi, El vrea s ne preg teasc i pe
noi pentru locul acela. El poate face acest lucru, numai dac I
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se îng duie s Î i ocupe locul în noi (Review and Herald, 4
martie, 1915).

„Iat , Eu vin curând; i r splata Mea este cu Mine, ca
s dau fiec ruia dup fapta lui. Eu sunt Alfa i Omega, Cel
dintâi i Cel de pe urm , Începutul i Sfâr itul. i Duhul i
Mireasa zic: ‘Vino!’ i cine aude, s zic : ‘Vino!’ i celui ce îi
este sete, s vin ; cine vrea, s ia apa vie ii f r plat !”
(Apocalipsa 22,12 13.17). În acest timp, când suntem
înconjura i de idei false, noi dorim apa curat , nu banalit ile
dulci care nu au nicio valoare nutritiv pentru suflet. Noi
vrem apa vie, care ne va hr ni acum i pentru întreaga
ve nicie. Vino, Doamne Isuse!
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Dezbateri actuale cu privire la îndrept irea prin credin

Îndrept irea prin credin este cel mai important
principiu al Evangheliei. Este punctul de pornire al mântuirii.
Dac nu tr im experien a îndrept irii, nu exist nicio
speran a mântuirii. Cu toate acestea, a a cum se întâmpl
cu fiecare aspect crucial cu privire la mântuire, Satana a
conceput o contrafacere a îndrept irii, în virtutea c reia
mântuirea este f g duit , dar nu i oferit . Întocmai precum,
în timpul lui Pavel, existau evanghelii false, deghizate într o
aparen a adev rului, tot astfel, în zilele noastre, avem
evanghelii care promit ceea ce nu sunt în stare s ofere. Iar
mul imile de cre tini sinceri se complac în versiunile satanice
ale Evangheliei, deoarece par foarte atr g toare.

Ce ne înva de fapt Biblia cu privire la îndrept ire?
Cum este îndrept it cineva? Îndrept irea prin credin
con ine dou aspecte, iar în elegerea clar a fiec ruia dintre
ele este vital .

Îndrept irea atribuit

Primul lucru pe care trebuie s l tim cu privire la
îndrept irea prin credin se afl în Romani 4,6 8: „Tot
astfel, i David nume te fericit pe omul acela, pe care
Dumnezeu, f r fapte, îl socote te neprih nit. ‚Ferice’, zice
el, ‚de aceia ale c ror f r delegi sunt iertate, i ale c ror
p cate sunt acoperite! Ferice de omul, c ruia nu i ine
Domnul în seam p catul!” Dumnezeu nu ne pedepse te
pentru p catele noastre. P catele noastre sunt iertate. Noi
nu mai suntem ni te p c to i vinova i. Aceasta este primul
aspect pe care trebuie s l în elegem cu privire la
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îndrept irea prin credin . Este aspectul declarativ al
îndrept irii. Dumnezeu ne declar ierta i.

„Când p c tosul poc it i umilit înaintea lui
Dumnezeu, în elege valoarea isp irii aduse de Domnul
Hristos pentru el i accept aceast isp ire ca fiind unica lui
speran în via a aceasta i cea viitoare, p catele lui sunt
iertate. Aceasta este îndrept irea prin credin . […] Iertarea
i îndrept irea sunt unul i acela i lucru. Prin credin ,
p c tosul trece din situa ia de r zvr tit, copil al p catului i
al Satanei, la aceea de supus credincios al lui Isus Hristos, nu
datorit unei bun t i mo tenite, ci pentru c Hristos îl
accept ca fiind copilul Lui, prin adop ie” (6BC 1071).
Îndrept irea este iertarea de p cat, este adop ia în familia
lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne iart pe deplin, f r
niciun merit din partea noastr . Primul lucru pe care trebuie
s l în elegem cu privire la îndrept irea prin credin este c
aceasta înseamn absolvirea de pedeapsa i vinov ia
p catului. Nimic din ceea ce am putea face în prezent sau în
viitor, nu poate isp i p catele noastre din trecut.
Dumnezeu, pur i simplu, ne iart .

„Harul lui Hristos este oferit f r plat ,
îndrept indu l pe cel p c tos, f r vreun merit sau vreo
preten ie din partea acestuia. Îndrept irea este o iertare
deplin i complet a p catului. Chiar în momentul în care
p c tosul Îl accept pe Hristos, prin credin , el este iertat.
Neprih nirea Domnului Hristos îi este atribuit , iar p c tosul
nu mai trebuie s se îndoiasc de harul iert tor al lui
Dumnezeu” (6BC 1071).
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Îndrept irea împ rt it

Cel de al doilea lucru care trebuie în eles cu privire la
îndrept irea prin credin se afl în Epistola c tre Tit 3,5 7.
„El ne a mântuit, nu pentru faptele, f cute de noi în
neprih nire, ci pentru îndurarea Lui, prin sp larea na terii
din nou i prin înnoirea f cut de Duhul Sfânt, pe care L a
v rsat din bel ug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul
nostru; pentru ca, odat socoti i neprih ni i prin harul Lui, s
ne facem, în n dejde, mo tenitori ai vie ii ve nice”. S
urm rim cu aten ie modul în care ne mântuie te Dumnezeu.
Când înf ptuie te Dumnezeu cur irea na terii din nou?
Când intr m în apa botezului? Sau botezul este o cur ire a
unei inimi deja înnoite? Nu a experimentat tâlharul de pe
cruce aceast înnoire, în ciuda faptului c nu a putut fi
botezat? Na terea din nou este o experien a inimii – o
transformare deplin . Ea se petrece în minte i schimb
toate valorile i atitudinile noastre. Duhul Sfânt înnoie te
mintea noastr . Interesul nostru nu se mai concentreaz
asupra eului, ci asupra lui Hristos i asupra semenilor. Din
acest moment, avem gândul lui Hristos.

Noi suntem îndrept i i i avem via a ve nic , dup
ce Domnul Hristos i Duhul Sfânt realizeaz cur irea i
înnoirea noastr . Exist îns , în experien a îndrept irii, i
ceva mai mult decât iertarea de p catele din trecut? Aceasta
este o îndrept ire tr it în via a l untric . Observa i c
îndrept irea prin credin urmeaz dup regenerarea i
înnoirea noastr .

Domnul Isus a descris experien a aceasta în Ioan 3:3,
în mod simplu: „Dac un om nu se na te din nou, nu poate
vedea Împ r ia lui Dumnezeu”. Experimentarea
îndrept irii prin credin înseamn , în esen , na terea din
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nou. Na terea din nou, îns , nu are loc dup îndrept ire, ci
este chiar îndrept irea îns i.

„Iertarea lui Dumnezeu nu este doar un simplu act
juridic, prin care El ne declar absolvi i de condamnare. Nu
este doar iertarea de p cat, ci reabilitarea din starea de
p cat. Ea este efectul iubirii r scump r toare, care
transform inima. David avea o concep ie corect despre
iertare, când se ruga: ‚Zide te în mine o inim curat ,
Dumnezeule, pune în mine un duh nou i statornic!’ Psalmii
51,10” (MB 114). Iertarea lui Dumnezeu este declarat , dar
exist mai mult decât atât. Este reabilitarea, restaurarea i
înnoirea omului. Este crearea unei inimi noi în untrul nostru.
Îndrept irea prin credin ne declar neprih ni i i ne
transform , în acela i timp. Iertarea este o schimbare
interioar .

„În noi în ine, suntem ni te p c to i, dar, în Hristos,
suntem neprih ni i. Când ne Dumnezeu ne consider
neprih ni i, prin atribuirea neprih nirii lui Hristos, El ne
declar drep i i ne trateaz ca pe ni te oameni drep i. […]
Ca urmare, a fi îndrept it prin credin , înseamn a fi
împ cat cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos”
(1SM 394). Aceast concep ie nu este în armonie cu
defini iile obi nuite ale îndrept irii, în lumea cre tin din
zilele noastre. Ea ne spune c Dumnezeu ne face neprih ni i
chiar atunci când ne declar astfel. A fi Îndrept it prin
credin înseamn a fi f cut neprih nit. Teologia actual
spune c îndrept irea înseamn a fi declarat neprih nit, iar
transformarea urmeaz dup aceea, prin sfin ire. Observa i,
îns , c noi suntem f cu i neprih ni i prin atribuirea
neprih nirii lui Hristos. Prin urmare, atribuire înseamn , în
mod clar, mai mult decât o declara ie legal . Îndrept irea
prin credin ne face neprih ni i pe din untru, în acela i
timp în care ne declar neprih ni i din punct de vedere legal.
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„Când p c tosul, atras de puterea lui Hristos, se
apropie de crucea în l at , i se închin în fa a ei, are loc o
nou crea ie. El prime te o inim nou i devine o creatur
nou în Hristos Isus. . . . Dumnezeu însu i este Acela care îl
îndrept e te pe cel ce crede în Isus. Romani 3,26” (COL
163). Îndrept irea prin credin înseamn a primi o inim
nou din partea lui Dumnezeu, a deveni o creatur nou .
Acesta este punctul în care are loc încercarea major de a
separa puterea transformatoare a Duhului Sfânt, de
experien a îndrept irii, pentru a plasa puterea
transformatoare, în cadrul procesului de sfin ire. Dar, în
aceste declara ii inspirate, descoperim c a fi transformat i
a fi f cut neprih nit sunt experien e care apar in aceluia i
proces al îndrept irii prin care Dumnezeu ne declar
neprih ni i. Îndrept irea prin credin este, pur i simplu, o
alt denumire pentru na terea din nou, crearea din nou,
zidirea unei noi inimi.

„Primind neprih nirea Lui atribuit , prin puterea
transformatoare a Duhului Sfânt, noi devenim asemenea
Lui” (6BC 1098). Observa i c atribuirea neprih nirii se
realizeaz prin puterea transformatoare a Duhului Sfânt. În
zilele noastre, unii doresc s spun c noi suntem
îndrept i i de c tre Hristos i sfin i i de c tre Duhul Sfânt.
Dar inspira ia nu sus ine nic ieri aceast separare a lucr rii
lui Hristos, de lucrarea Duhului Sfânt. Ambii sunt implica i,
atât în experien a îndrept irii, cât i în aceea a sfin irii. Prin
urmare, este limpede faptul c atribuirea îndrept irii
constituie mai mult decât a creditarea neprih nirii.

„A fi iertat în felul în care iart Domnul Hristos, nu
înseamn doar a fi absolvit de vin , ci înnoit în spirit i minte.
Domnul spune: ‚V voi da o inim nou ’. Chipul lui Hristos
trebuie întip rit în fiecare minte, în fiecare inim i în fiecare
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suflet” (RH, 19 august 1890). A ierta înseamn a înnoi. Este
exact a a cum citim.

Primul aspect al îndrept irii este absolvirea –
iertarea de p catele noastre. Cel de al doilea aspect al
îndrept irii este transformarea tr it prin experien a
na terii din nou. Îndrept irea prin credin este atât
declararea, cât i experimentarea. Cea mai frecvent
în elegere a îndrept irii prin credin se limiteaz doar la
primul aspect. Cel de al doilea aspect – na terea din nou –
este considerat o parte a procesului de sfin ire. Aceasta
înseamn c putem fi îndrept i i i mântui i, înainte de a
avea loc na terea din nou. i chiar dac na terea din nou nu
schimb via a noastr atât de deplin cum ar trebui, noi
continu m s fim îndrept i i i mântui i. Aceasta separare
nebiblic între a fi declarat neprih nirii i a fi f cut
neprih nit, îi încurajeaz pe cre tini s tolereze p catul în
vie ile lor, mai mult decât oricare alt înv tur , deoarece
ei cred c sunt îndrept i i, chiar i atunci când în vie ile lor
exist p cate voite, deschise i neiertate.

În perioada anilor 1880, doi tineri au adus o solie
special pentru Biserica Adventist . „În marele S u har,
Domnul a trimis poporului Lui cea mai pre ioas solie, prin
fra ii Waggoner i Jones.

În marea Sa mil , Domnul Hristos a trimis prin fra ii
Waggoner i Jones, solia cea mai pre ioas . Aceast solie a
avut rolul de a L înf i a cu mai mult proeminen înaintea
omenirii pe Mântuitorul în l at ca jertf pentru p catele
întregii lumi. Ea a prezentat neprih nirea prin credin a în
Siguran a divin ; a invitat oamenii s primeasc neprih nirea
lui Hristos, care se exprim în mod vizibil prin ascultarea de
poruncile lui Dumnezeu. […] Toat puterea a fost dat în
mâinile Sale, ca s le poat oferi oamenilor daruri bogate,
împ rt ind f pturii omene ti lipsite de ajutor, harul
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nepre uit al propriei Sale neprih niri. Aceasta este solia pe
care Dumnezeu ne a poruncit s o vestim lumii. Este solia
celui de al treilea înger, care trebuie proclamat cu glas tare
i înso it de rev rsarea Duhului S u într o mare m sur .
(TM 91 92). Solia este îndrept irea prin credin , care
înseamn împ rt irea de c tre noi a neprih nirii lui Hristos.
Mai mult, aceasta este Evanghelia ve nic ce trebuie vestit
lumii în întreita solie îngereasc . A împ rt i presupune
întotdeauna a primi i a d rui; înseamn mai mult decât a
credita sau a considera. Deci, îndrept irea prin credin este
împ rt irea neprih nirii lui Hristos.

În cartea sa Hristos i Neprih nirea Lui, la paginile 51
i 57, E. J. Waggoner formuleaz în mod foarte simplu
urm toarea defini ie. „A îndrept i înseamn a face
neprih nit, sau a prezenta pe cineva ca fiind neprih nit. […]
S înv m mai întâi lec ia privitoare la îndrept ire, adic
împ rt irea neprih nirii”. Solia de la 1888 a fost în dezacord
cu în elegerea obi nuit a îndrept irii. Oare este posibil s
ne afl m în fa a a dou evanghelii diferite, ambele
concurând pentru a ob ine alegerea noastr ? Contrafacerea
lui Satana în ceea ce prive te Evanghelia, nu este mai pu in
real i distructiv decât contrafacerea privitoare la ziua de
închinare a lui Dumnezeu.

Îndrept ire condi ionat sau

necondi ionat ?

Adesea auzim comentarii de felul celui care urmeaz :
„Mul umesc lui Dumnezeu c sunt îndrept it
necondi ionat”. „Harul lui Dumnezeu este o acceptare
necondi ionat din partea Lui”. „Ideea îndrept irii

www.zguduireaadventismului.ro



314 
 

condi ionate este legalism”. S compar m aceste declara ii
cu scrierile inspirate.

„Nimeni s nu spun c nu exist nicio condi ie
pentru mântuire. Exist condi ii precise. . . . Sufletele noastre
aflate în pericol trebuie s cunoasc condi iile prescrise de
c tre Acela care i a dat propria via pentru a ne salva de la
pierzare” (13MR 22). „Ascultarea constituie pre ul principal
al vie ii ve nice” (1888 Materials, 1477). „Neprih nirea lui
(Hristos) este atribuit doar celui ascult tor” (6BC 1072).
„Ascultarea necondi ionat este condi ia mântuirii” (ST 15
noiembrie 1899). „ […] în îndrept irea celui ce crede în Isus,
neprih nirea lui Dumnezeu este condi ionat de ascultarea
sa viitoare fa de legile guvern rii lui Dumnezeu în cer i pe
p mânt” (RH 24 aprilie 1888). „Condi iile pe temeiul c rora
este f g duit via a ve nic sunt exprimate în mod clar de la
Geneza la Apocalipsa […] Dumnezeu porunce te: ‚P ze te
poruncile mele ca s tr ie ti’” (4RH 331). „Evanghelia care
trebuie predicat oric rui neam, oric rei limbi i oric rui
popor prezint adev rul în propozi ii clare, ar tând c
ascultarea este condi ia câ tig rii vie ii ve nice” (7BC 972).
„Domnul Hristos a murit pentru a i dovedi p c tosului c ,
atât timp cât continu s p c tuiasc , nu exist nicio
speran . Ascultarea fa de toate cerin ele lui Dumnezeu
constituie singura speran de iertare prin sângele lui
Hristos” (UL 189). „Omul este îndrept it prin ascultarea
des vâr it a cerin elor legii. Aceast ascultare este posibil
numai prin credin în Hristos” (IHP 146). „F g duin ele lui
Dumnezeu se întemeiaz pe anumite condi ii […]. În timp ce
ne str duim s fim ascult tori, Dumnezeu r spunde cererilor
noastre; dar El nu ne binecuvânteaz în neascultare” (ST 6
16 1890).

Aceste declara ii sunt atât de clare, încât nu au
nevoie de explica ii. Ascultarea constituie, în mod evident, o
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condi ie a mântuirii i aceasta este evanghelia care trebuie
s fie vestit întregii lumi. Oare, în lumina acestor declara ii,
mai putem îndr zni s vorbim despre îndrept ire i despre
acceptare din partea lui Dumnezeu?

Cu mai bine de o sut de ani în urm , A. T. Jones era
unul dintre cei mai proeminen i propov duitori ai
îndrept irii prin credin din rândurile noastre. În
entuziasmul lui cu privire la darul f r plat al mântuirii
oferite de Domnul Hristos, Jones a început s spun anumite
lucruri cu privire la care Ellen White a trebuit s l avertizeze.
În Scrisoarea 4, 1893 (9 aprilie), scris din Noua Zeeland , ea
spunea: „Am participat la o întâlnire i o mare adunare era
acolo. În visul meu, tu prezentai subiectul credin ei i al
neprih nirii lui Hristos. Ai repetat de mai multe ori c faptele
nu valoreaz nimic i c nu exist nicio condi ie. Problema
era înf i at într o asemenea lumin , încât am tiut c
min ile oamenilor vor fi încurcate i c nu vor r mâne cu o
impresie corect cu privire la rela ia dintre credin i fapte,
i m am decis s i scriu. Ai prezentat aceste lucruri într o
manier prea insistent . Îndrept irea, sfin irea i
neprih nirea lui Hristos sunt primite cu anumite condi ii. Eu
tiu ce dore ti s spui, dar la i o impresie gre it asupra
multor min i. De i faptele bune nu vor mântui nici m car un
singur suflet, este imposibil ca vreun suflet s fie mântuit
f r fapte bune […]. Deci, când spui c nu exist nicio
condi ie i folose ti unele expresii destul de ambigue,
împov rezi min ile, iar unii nu pot în elege consecven a
declara iilor tale. Ei nu pot în elege cum se pot armoniza
aceste expresii, cu declara iile clare ale Cuvântului lui
Dumnezeu. Te rog, fii atent la aceste aspecte. Afirma iile tale
insistente cu referire la fapte, nu vor face niciodat pozi ia
noastr mai puternic , pentru c mul i te vor considera un
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extremist i vei pierde lec iile bogate pe care trebuie s le
înve i tocmai cu privire la aceste subiecte.

Oamenii au o nevoie disperat s cunoasc darul f r
plat al neprih nirii lui Hristos. Dar, dac prezent m darul
Evangheliei, f r a ne referi, în acela i timp, la condi iile prin
care poate fi primit acest dar, vom denatura mesajul
Evangheliei i îi vom conduce pe conduc torii no tri la o
siguran fals a mântuirii. Echilibrul necesar este exprimat
în mod clar într o alt declara ie inspirat .

„De i Dumnezeu poate fi drept i, în acela i timp, s l
îndrept easc pe cel p c tos prin meritele lui Hristos,
niciun om nu i poate îmbr ca sufletul cu ve mântul
neprih nirii lui Hristos, dac practic p cate cunoscute sau
î i neglijeaz îndatoririle. Înainte ca îndrept irea s poat
avea loc, Dumnezeu pretinde o predare total a inimii i,
pentru ca omul s p streze îndrept irea, trebuie s existe o
ascultare continu , printr o credin vie i activ , care
lucreaz prin iubire i purific sufletul” (1SM 366). Predarea
deplin a inimii este, în mod evident, o alt condi ie a
îndrept irii. Întreaga inim trebuie consacrat lui
Dumnezeu, i nimic nu trebuie re inut pentru sine. Trebuie
s lu m decizia de a înceta definitiv s p c tuim. Apoi,
pentru a r mâne în starea de îndrept ire, urm toarea
condi ie este ascultarea. Dar, observa i c aceast ascultare,
nu se realizeaz doar prin eforturile noastre, ci vine prin
credin a în puterea lui Dumnezeu de a cur i sufletele
noastre. Hot rârea de a asculta ne apar ine întotdeauna.
Cele dou condi ii pentru a primi i p stra îndrept irea
sunt: predarea i ascultarea. F r îndeplinirea acestor
condi ii, nu exist îndrept ire, indiferent cât de mult am
pretinde aceasta. Altfel, ne afl m în pericolul unei
presupozi ii false, care nu este altceva decât o contrafacere
a credin ei adev rate.
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Dar, nu este aceasta o form subtil de legalism, care
face ca ascultarea s devin o parte a îndrept irii? Suntem
noi mântui i, atât prin credin , cât i prin fapte? Imagina i
v c v afla i la Cape Canaveral i asista i la lansarea unei
nave spa iale. Care sunt cauzele determinante care fac nava
s ajung în spa iu? Sunt motoarele puternice care o sus in.
Oricât de minu ioase ar fi preg tirile pentru lansare, dac
motoarele nu func ioneaz corect, nu se va întâmpla nimic.
Dar, dac func ioneaz corect, nava spa ial va fi în l at în
spa iu, indiferent dac la bord se afl sau nu cineva. Acum,
dac astronau ii doresc s participe la lansare, trebuie s
întreprind câteva ac iuni. Ei trebuie s îmbrace anumite
costume, s urce în elevatorul care îi va transporta la
intrarea în nav , apoi s p easc atent pe puntea care duce
spre poart i, în cele din urm , s ajung la locurile special
preg tite. Care dintre aceste ac iuni face ca astronau ii s
ajung în spa iu? Dac motoarele nu func ioneaz , pot sta
pe scaune trei luni, f r s p r seasc platforma de lansare.
Diferitele acte pe care trebuie s le întreprind astronau ii
pentru a pleca în spa iu, nu constituie elementele ce
propulseaz zborul, ci condi iile necesare unui zbor spa ial.
Dac sper s c l toreasc în spa iu, trebuie s se
conformeze cu precizie tuturor condi iilor. Ce s ar întâmpla
dac astronau ii ar decide c toate actele pe care trebuie s
le îndeplineasc sunt legaliste, c ar fi mai bine s plece în
spa iu, stând confortabil în camerele de control? Este mai
mult decât evident c , dac se dore te ca zborul spa ial s
aib loc, sunt implicate atât cauzele determinante, cât i
condi iile. Trebuie s în elegem deosebirea dintre cauzele
determinate i condi ii.

Aceste principii sunt identice cu cele implicate în
îndrept irea prin credin . Care este cauza determinant a
îndrept irii noastre? Este predarea, sau ascultarea, sau

www.zguduireaadventismului.ro



318 
 

chiar credin a? Putem asculta în mod des vâr it urm torii
cincizeci de ani, i totu i s nu fim nici m car cu un
centimetru mai aproape de via a ve nic . Singura cauz
determinant a îndrept irii este harul lui Dumnezeu,
manifestat prin moartea isp itoare a Domnului Hristos pe
cruce. Acesta este locul mântuirii. Dar, dac nu îndeplinim
condi iile mântuirii – predarea i ascultarea – noi refuz m s
ne a ez m în locul în care se desf oar mântuirea, la cruce,
iar mântuirea (altora) va avea loc f r noi. Moartea lui
Hristos constituie cauza determinant a mântuirii, în timp ce
predarea i ascultarea nu au niciun merit, dar fac posibil
mântuirea noastr , produs de cauza determinant .
Mântuirea este determinat de har, nu de ascultare, dar
ascultarea ne a eaz acolo unde puterea crucii poate s ne
lanseze în via a ve nic .

Este incorect s spunem c mai întâi suntem
îndrept i i i mântui i i, dup aceea, ascultarea va urma în
mod natural. Ce ar fi dac astronau ii ar decide s amâne
îndeplinirea condi iilor pentru zborul spa ial, pân dup ce
vor vedea motoarele rachetei propulsând racheta? Dac
dorim s fim îndrept i i, trebuie s coordon m în mod
corespunz tor cauza determinant i condi iile mântuirii.
Ambele sunt esen iale, fiecare în rolul corespunz tor.

Siguran a mântuirii

Unii spun c noi avem siguran a mântuirii, datorit
iubirii necondi ionate a lui Dumnezeu. Este adev rat c
Dumnezeu iube te fiecare fiin omeneasc în mod
necondi ionat. De asemenea, este adev rat c orice
speran pe care o putem avea cu privire la mântuire este
întemeiat pe aceast iubire necondi ionat . Dar, oare, fiul
risipitor, care fusese înconjurat de iubirea necondi ionat a
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tat lui pe întregul parcurs al vie ii sale imorale i desfrânate,
avea, în acea perioad de timp, siguran a mântuirii? El putea
fi sigur de mântuirea personal , evident, numai dup ce s a
întors în casa tat lui s u. Prin urmare, nu este corect s
spunem c putem avea siguran a mântuirii datorit iubirii
necondi ionate a lui Dumnezeu fa de noi. În cele din urm ,
Dumnezeu l a iubit necondi ionat i pe Iuda.

Al ii prefer s spun c avem siguran a mântuirii,
datorit mor ii lui Hristos pe cruce. Dar aici suntem
confrunta i cu aceea i problem . Majoritatea celor pentru
care a murit Domnul Hristos nu vor primi via a ve nic – nu
vor fi mântui i. Înainte de moartea Sa, Domnul Hristos s a
rugat Tat lui s i ierte pe executorii S i de p catul ne tiin ei
cu privire la ceea ce fac. Dar, realitatea este c cea mai mare
parte dintre cei pentru care s a rugat Hristos nu vor fi
mântui i. Este evident faptul c , pentru a avea siguran a
mântuirii personale, trebuie s aib loc ceva mai mult.

Cât de adesea auzim cuvinte de genul celor care
urmeaz : Ceea ce fac sau nu fac eu, nu are nicio leg tur cu
faptul c Isus m accept sau nu. Aceasta este o tragic
eroare în în elegerea rela iei corecte dintre cauza
determinat i condi iile mântuirii noastre. Este adev rat c
deciziile noastre nu au nicio leg tur cu cauza mântuirii
noastre, dar au leg tur sub toate aspectele cu condi iile
mântuirii noastre. Iar noi nu putem fi accepta i de
Dumnezeu, dac nu sunt îndeplinite condi iile mântuirii.

În mica lucrarea scris de Ellen White, Credin a i
faptele, paginile 15 28, ni se ofer îndrum ri explicite. Acest
punct trebuie s fie bine în eles de c tre to i: Dac Îl
accept m pe Domnul Hristos ca R scump r tor, trebuie s L
accept m ca Domn i Conduc tor. Nu putem avea siguran a
i deplina încredere în Hristos ca Mântuitor personal, pân
când nu Îl recunoa tem ca Rege i pân când nu ascult m de
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poruncile Lui […]. Voin a trebuie adus într o armonie
des vâr it cu voin a lui Dumnezeu […] Domnul nu cere
omului o lucrare pentru realizarea c reia nu i a dat puterea
necesar . Partea omului trebuie îndeplinit […]. Asocierea
puterii divine cu agentul uman va fi un succes absolut,
deoarece neprih nirea lui Hristos poate înf ptui totul. Prin
urmare, singurul lucru pe care putem întemeia siguran a
mântuirii este harul lui Dumnezeu pentru p c tosul care se
pred în mâinile Sale. Consacrarea inimii i ascultarea
constituie în mod clar condi iile necesare mântuirii.

„Trebuie s câ tig m biruin a asupra eului, r stignind
dorin ele i poftele lui; apoi, începe unirea sufletului cu
Hristos” (GAG 321). Observa i v rog c moartea eului nu
este rezultatul mântuirii; ea trebuie s aib loc înainte de a
putea umbla cu Hristos. Aceasta înseamn c nu poate exista
nicio siguran a mântuirii, pân când eul nu este predat pe
deplin lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu i predarea
noastr ne a eaz în locul în care putem avea siguran a.

„Credin a mântuitoare trebuie prezentat i înv at .
Defini ia acestei credin e în Isus Hristos poate fi formulat în
câteva cuvinte: ea este un act al sufletului, prin care întreaga
fiin este încredin at p zirii i conducerii lui Isus Hristos.
Prin credin , sufletul r mâne în Hristos i Hristos r mâne în
suflet ca Domn suprem. Credinciosul î i consacr sufletul i
trupul lui Dumnezeu, i poate spune în siguran : Domnul
este în stare s p zeasc în ziua încerc rii, ceea ce I am
încredin at. To i cei care procedeaz astfel, vor fi mântui i
pentru via a ve nic . Sufletul sp lat în sângele lui Hristos,
îmbr cat cu neprih nirea Lui i considerat pre ios în ochii lui
Isus, va avea siguran a” (1888 Materials, p.405). Unica
siguran cu privire la mântuire const într o inim predat
i unit cu Hristos care locuie te în ea.
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M tem foarte mult c accentul care se pune în
prezent asupra siguran ei mântuirii, conduce la o siguran
nefondat în inimile multor adventi ti de ziua a aptea din
zilele noastre. În încercarea disperat de a sc pa de
vinov ie, nesiguran i legalism, ne ag m de orice
înv tur care ar putea s ne asigure mântuirea. Iubirea lui
Dumnezeu, moartea lui Hristos, îndrept irea atribuit i
haina neprih nirii lui Isus constituie adev ruri frumoase ale
Evangheliei, pe care Satana o folose te chiar acum pentru a
atrage sufletele neb nuitoare pe calea larg a nimicirii.
Dorim cu disperare s ne asigur m c suntem mântui i pe
temeiul acestor minunate cauze determinante ale mântuirii
noastre. Satana ar prefera s ignor m cu des vâr ire sau s
minimaliz m condi iile esen iale ale mântuirii noastre. Dar,
s nu facem nicio confuzie – f r îndeplinirea condi iilor,
cauza nu va salva pe nimeni.

„Harul ne invit s intr m pe por ile cet ii lui
Dumnezeu, iar dreptatea este satisf cut în conformitate cu
privilegiile depline pe care le are fiecare suflet ascult tor, în
calitate de membru al familiei regale […]. Dac avem
caractere deficitare, nu putem p i pe por ile pe care harul
le a deschis pentru cei ascult tori, deoarece dreptatea st la
intrare i, tuturor celor ce doresc s L vad pe Dumnezeu, le
pretinde sfin irea” (RH 13 decembrie, 1892). F r nicio
îndoial , ascultarea i sfin irea constituie cerin e pentru
mântuire. F r acestea, nu putem fi mântui i. Prin urmare,
este foarte gre it s spunem c suntem mântui i pentru c
Dumnezeu ne declar neprih ni i i c transformarea i
ascultarea sunt doar rezultatele faptului c am fost mântui i.
Dac ascultarea este numai un rezultat al mântuirii, atunci
suntem mântui i înainte de a avea loc ascultarea i suntem
mântui i chiar i în cazul în care ascultarea este doar par ial .
Aceast în elegere fals a îndrept irii ne ofer posibilitatea
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s gândim c suntem mântui i, în timp ce continu m s
p c tuim în mod con tient.

Credin a evanghelic

Bisericile evanghelice reprezint o categorie larg în
rândul denomina iunilor cre tine. Acestea împ rt esc o
credin foarte puternic în autoritatea Scripturii. În general,
ele par a fi conservatoare, sus inând standarde morale înalte
i accentuând valorile familiei. Multe dintre bisericile
evanghelice cred într o abordare dispensa ionalist a
istoriei, concentrându se asupra rolului cheie al lui Israel i a
Ierusalimului în viitor, precum i asupra r pirii secrete. Dar
cea mai important tr s tur a credin ei evanghelice const
în concep ia privitoare la Evanghelie i modalitatea de a fi
mântuit. Uneori, pozi ia lor a fost gre it prezentat .
Evanghelicii nu cred c pot fi mântui i f când tot ceea ce
doresc; ei nu se opun ascult rii i biruin ei asupra p catului,
ci cred în sfin irea care urmeaz îndrept irii.

Aspectul cheie const în în elegerea îndrept irii i a
rela iei dintre ascultare i mântuire. Într o lung scrisoare
adresat revistei Ministry (august, 1993), Ray S. Anderson,
profesor de teologie la Fuller Theological Seminary, a
încercat s clarifice pozi ia evanghelic cu privire la
ascultare, motiva ia i necesitatea ei […]. Natura ascult rii
este foarte important în teologia evanghelic . Evanghelicii
spun c , dac ascultarea fa de porunci este privit ca semn
al credin ei care îndrept e te, realizând sfin irea, atunci
este legalism […]. În cadrul marii mi c ri evanghelice, pot fi
g site persoane care consider c ascultarea fa de reguli,
rânduieli i porunci este necesar pentru mântuire. De
asemenea, pot fi g site persoane care cred c ascultarea
este un semn al uceniciei i un mijloc de a L urma pe Isus ca
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Mântuitor i Domn contemporan. Ascultarea fa de Hristos
este angajarea într o via de ucenicie care include
respectarea legii iubirii, atât fa de Dumnezeu, cât i fa de
semeni, constituind temelia tuturor poruncilor.

Profesorul Anderson consider în mod clar c ultima
pozi ie este singura reprezentare corect a credin ei
evanghelice. Pozi ia evanghelic este aceea c , dac
ascultarea constituie un semn al faptului c îndrept irea a
avut loc, sau, dac ascultarea este privit ca o necesitate în
vederea mântuirii, atunci am c zut în legalism. Ascultarea nu
este un semn al îndrept irii i nicio necesitate în vedere
mântuirii, ci este un semn al uceniciei i al faptului c Îl
urm m în mod real pe Hristos.

Probabil c cea mai bun modalitate de a în elege
aceast pozi ie este aceea de a o formula invers. Dac nu
p zim poruncile lui Dumnezeu, unde ne vom afla? Dac nu
suntem ascult tori, atunci nu suntem ni te buni ucenici – nu
suntem martori ai lui Hristos. Un ucenic – un urma al lui
Hristos – este un bun ucenic, numai dac este ascult tor.
Dac nu suntem ascult tori, m rturia noastr este grav
compromis . În aceast situa ie, succesul nostru în calitate
de ambasadori ai Domnului Hristos în lume este spulberat în
cea mai mare parte. Dar, oare mai suntem noi îndrept i i i
atunci când nu suntem ascult tori? Credin a evanghelic
spune, Da. Ascultarea nu reprezint un semn al îndrept irii
i nicio necesitate pentru mântuire. Dac suntem
neascult tori, este posibil s nu fim ni te buni martori sau
ni te buni ucenici, dar neascultarea nu afecteaz calitatea
noastr de îndrept i i prin credin – deci suntem mântui i.

Credin a evanghelic spune c tot ceea ce este
necesar pentru mântuire, este s fim declara i îndrept i i,
iar experimentarea îndrept irii constituie rezultatul
mântuirii deja asigurate i apar ine mai degrab domeniului
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sfin irii. Credin a evanghelic sus ine c ascultarea nu este
deloc o condi ie a mântuirii.

Deosebirea dintre credin a evanghelic i cea
adventist (biblic ) este pur i simplu aceasta. Credin a
evanghelic spune c ascultarea nu este un semn al
îndrept irii sau o condi ie a mântuirii, dar este un semn al
uceniciei. Credin a adventist spune c ascultarea este un
semn al îndrept irii i o condi ie a mântuirii. Credin a
evanghelic sus ine c sfin irea urmeaz dup îndrept ire,
dar numai ca rezultat al acesteia, nu ca partea a procesului
mântuirii. Mai mult, nici m car nu este necesar ca sfin irea
s fie realizat vreodat pe deplin în aceast via . Cu alte
cuvinte, sfin irea des vâr it este imposibil , atât timp cât
tr im într o lume c zut i avem o natur c zut .

Probabil c o ilustra ie ne va ajuta s în elegem mai
bine aceast deosebire. Credin a adventist spune c dac
cineva în elege adev rul cu privire la Sabat i este convins de
el, p zirea Sabatului constituie o necesitate în vederea
mântuirii. P zirea Sabatului nu constituie o cauz
determinant sau un merit pentru mântuire, dar este
absolut esen ial în vederea acesteia. Credin a evanghelic
spune c p zirea Sabatului nu este o condi ie a mântuirii
noastre, chiar dac este în eleas în mod corect. Chiar dac
p zirea Sabatului ne poate face ni te ucenici i ni te martori
pentru Hristos mai buni, noi suntem mântui i i f r ea.
Acesta este motivul pentru care mul i evanghelici care, de i
în eleg aspectele referitoare la Sabatul zilei a aptea i la
transferarea de c tre autoritatea omeneasc a respectului
cuvenit Sabatului asupra duminicii, nu sunt dispu i s
înceap s l p zeasc , deoarece nu are leg tur cu
mântuirea. Ei nu cred c este necesar s p ze ti Sabatul
pentru a fi mântuit. Dac p zirea Sabatului este doar un
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semn al uceniciei, atunci poate a tepta pân mai târziu, când
va fi mai convenabil .

În realitate, ascultarea este atât rezultatul, cât i
condi ia mântuirii noastre. Dac încerc m s separ m
rezultatul de condi ie; dac spunem c ascultarea nu
contribuie cu nimic la mântuirea noastr ; dac spunem c
putem fi mântui i având p cate nem rturisite, de fapt
spunem c legea lui Dumnezeu nu ne oblig la nimic i nu
este o condi ie a mântuirii. A spune c ascultarea nu este o
condi ie a mântuirii, reprezint o mare lovitur la adresa
autorit ii lui Dumnezeu. Aceast pozi ie îi conduce pe
oameni la înc lcarea legii lui Dumnezeu, în aceea i m sur
ca i când ar fi r zvr ti i împotriva ei.

Ca s rezum m, îndrept irea constituie, atât
declararea iert rii, cât i transformarea na terii din nou,
ambele, înf ptuite de Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu i
moartea Domnului Hristos sunt cauza determinant a
mântuirii noastre, în timp ce ascultarea de poruncile lui
Dumnezeu reprezint condi ia mântuirii noastre. Putem
avea asigurarea mântuirii, numai dac inima noastr este pe
deplin predat lui Dumnezeu. În lucrarea mântuirii, totul
vine din partea lui Dumnezeu, dar, înainte ca mântuirea s
devin o experien personal în ceea ce ne prive te, El
a teapt acordul alegerea noastr .
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Dezbateri actuale cu privire la sfin irea prin credin

Îndrept irea i sfin irea sunt termenii folosi i pentru
a descrie dou faze ale experien ei mântuirii. Pentru cel care
dore te s fie mântuit prin moartea isp itoare a Domnului
Isus Hristos, în elegerea rela iei dintre cele dou faze,
precum i rela ia dintre acestea i propria lui stare, este
crucial . Care este rolul sfin irii în experien a mântuirii? Din
r spunsul la aceast întrebare, se nasc dou evanghelii
diferite. S examin m mai întâi dovezile inspirate cu privire
la sfin ire, iar apoi vom examina câteva dintre dezbaterile
care au loc în Adventismul contemporan.

Sfin irea atribuit

1Corinteni 6:11 exprim cu privire la sfin ire câteva
gânduri care nu sunt prea des luate în considerare. „ i a a
era i unii din voi! Dar a i fost sp la i, a i fost sfin i i, a i fost
socoti i neprih ni i, în Numele Domnului Isus Hristos, i prin
Duhul Dumnezeului nostru”. Cel care este sp lat de p cat,
care a fost cur it prin sângele lui Isus i înf i at înaintea lui
Dumnezeu ca fiind îndrept it i iertat, este de asemenea
sfin it, chiar prin acela i act. Una dintre semnifica iile
cuvântului „sfin it” este aceea de a dedica, de a pune
deoparte ceva sau pe cineva, pentru un scop sfânt. Când
suntem îndrept i i i sfin i i, noi suntem pu i deoparte
pentru a împlini voia Dumnezeu. El nu ne prive te a a cum
am fost, îmbr ca i în hainele murdare ale p catului, ci a a
cum suntem, îmbr ca i în haina curat a neprih nirii lui
Hristos. Noi suntem declara i sfin i i consacra i pentru
sfin ire, prin aceea i experien în care suntem declara i
îndrept i i i ierta i de p cate. În acest sens, tâlharul de pe
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cruce nu a fost doar îndrept it, ci i sfin it, deoarece fusese
pus de o parte pentru sfin ire.

În Faptele Apostolilor 26,18, pe drumul Damascului
Domnul Isus îi spune lui Pavel: „ca s le deschizi ochii, s se
întoarc de la întuneric la lumin , i de sub puterea Satanei
la Dumnezeu; i s primeasc , prin credin a în Mine, iertarea
de p cate i mo tenirea împreun cu cei sfin i i”. Misiunea
pe care i a dat o Dumnezeu lui Pavel a fost aceea de a le
vesti neamurilor iertarea p catelor i mântuirea. Dac
neamurile s ar fi întors la Dumnezeu, ar fi fost declara i sfin i
prin credin a în Domnul Hristos.

În momentul convertirii, Dumnezeu nu ne atribuie
doar îndrept irea ci i sfin irea. Noi suntem dedica i sau
pu i deoparte pentru sfin ire, iar Dumnezeu ne prive te în
lumina caracterului sfânt al lui Isus Hristos. Ca urmare,
putem avea siguran a deplin a mântuirii. Se spune adesea
c aceast evanghelie ne r pe te siguran a mântuirii, dar
este cu totul gre it. Când inima este predat lui Dumnezeu i
purt m haina neprih nirii lui Hristos, noi avem o pace i o
asigurare deplin , continuând s cre tem în Hristos.

Sfin irea împ rt it

1Tesaloniceni 4:1,3 este prezentat un aspect mai
familiar al sfin irii: „Încolo, fra ilor, fiindc a i înv at de la
noi cum s v purta i i s fi i pl cu i lui Dumnezeu, i a a i
face i, v rug m, i v îndemn m în Numele Domnului Isus,
s spori i tot mai mult în privin a aceasta […]. Voia lui
Dumnezeu este sfin irea voastr ”. Sfin irea este o experien
progresiv , în care în elegem din ce în ce mai bine voia lui
Dumnezeu, iar caracterul se dezvolt în conformitate cu
aceasta.
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„Noi to i privim cu fa a descoperit , ca într o oglind ,
slava Domnului, i suntem schimba i în acela i chip al Lui, din
slav în slav , prin Duhul Domnului” (2Corinteni 3:18). Când
petrecem timp cu Dumnezeu, în elegem din ce în ce mai
bine slava Lui, i devenim tot mai asem n tori cu El din
punct de vedere al caracterului. Cu cât petrecem mai mult
timp în prezen a lui Dumnezeu, cu atât via a noastr reflect
mai mult sfin enia Lui.

A a cum exist dou faze ale îndrept irii, atribuirea
i împ rt irea, sau declararea i transformarea, tot astfel
exist dou faze ale sfin irii, declararea i dezvoltarea sau
maturizarea. Prima faz este atribuit prin declarare; cea de
a doua este împ rt it prin tr ire. Este incorect s spunem
c îndrept irea constituie singura parte esen ial a
mântuirii, pe motivul c Dumnezeu ne declar neprih ni i, în
timp ce sfin irea ocup un loc secundar deoarece reprezint
lucrarea noastr .

„Via a noastr poate fi des vâr it în fiecare stadiu al
maturiz rii; chiar dac planul lui Dumnezeu este împlinit
pentru noi, va continua s existe o cre tere neîntrerupt ”
(COL 65). „Sfin irea este o stare exterioar i interioar ; o
stare în care suntem sfin i în Domnul, f r nicio rezerv , nu
doar formal, ci în realitate. Fiecare gând necurat, fiecare
poft p tima , despart sufletul de Dumnezeu; deoarece
Domnul Hristos nu poate a eza niciodat mantia neprih nirii
pe umerii unui p c tos, pentru a i acoperi diformit ile (Our
High Calling, p.214). Cred c este important s observ m c
noi nu cre tem spre sfin ire, ci cre tem în sfin ire. Noi
progres m în mod continuu în maturitate, începând din
starea de sfin i i în care suntem a eza i la convertire. Atât
timp cât nu îng duim ca p catul s ne separe de Dumnezeu,
vom continua s cre tem în sfin ire.
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„Sfin irea lui Pavel a însemnat un conflict neîncetat
cu eul. El spunea: „Zi de zi, eu mor”. Voin a i dorin ele lui se
aflau zi de zi în conflict cu datoria i voia lui Dumnezeu. În loc
de urma înclina iei, el împlinea voia lui Dumnezeu, oricât de
nepl cut ar fi fost i oricât de mare era suferin a produs
firii lui” (M rturii, vol.4, p.299). Natura c zut nu dispare la
convertire, iar experien a sfin irii provoac în fiecare zi
moartea dorin elor i tendin elor egoiste. Probabil c este
important s observ m aici, c dorin ele i înclina iile fire ti
sunt ispite, nu p cate, chiar dac r mân cu noi de la na tere
i pân la moarte. Ideea esen ial este pur i simplu aceea c
trebuie s murim zilnic fa de înclina iile i dorin ele
noastre fire ti. Astfel, vom avea siguran a mântuirii, chiar
dac este posibil ca teologia aceasta s nu fie pe deplin
în eleas . Natura noastr egoist trebuie crucificat în
fiecare zi printr o nou consacrare fa de Domnul.
Neascultarea i faptele egoiste nu sunt niciodat o parte a
sfin irii i, pentru a p stra starea de sfin ire, trebuie respinse
în fiecare zi.

„Numai Domnul Hristos ne poate ajuta i ne poate da
biruin a. Hristos trebuie s fie totul pentru noi. El trebuie s
locuiasc în inim , via a Lui trebuie s p trund fiin a
noastr asemenea sângelui care circul prin vene. Duhul S u
trebuie s fie pentru noi o putere de via care ne va
determina s i îndemn m i pe ceilal i s devin sfin i,
asemenea lui Hristos (58C 1144). Este absolut crucial s
în elegem c sfin irea nu reprezint ni te fapte bune care
sunt ale noastre bune sau par ial ale noastre i par ial ale
harului lui Dumnezeu. Sfin irea este lucrarea lui Dumnezeu,
de la început, pân la sfâr it. Harul, puterea i neprih nirea
Lui sunt primite în dar de c tre ucenicului ascult tor. Partea
noastr este aceea de a ne a eza voin a de partea lui
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Dumnezeu i de a împlini acele condi ii care permit
rev rsarea continu a harului S u asupra noastr .

În îndrept ire, partea noastr este s credem în
Dumnezeu, s alegem s I slujim, s încredin m totul
conducerii Sale i s ne m rturisim p catele. Partea lui
Dumnezeu este aceea s ne ierte, s ne declare drep i, s ne
dezbrace de hainele murdare ale p catului acumulat de a
lungul anilor i s creeze o nou fiin , ale c rei valori i
dorin e sunt total diferite de cele ale „omului vechi”. În
sfin ire, partea noastr este s alegem ascultarea de
poruncile lui Dumnezeu, s I pred m zilnic firea noastr
c zut i slab i s îndeplinim tot ceea ce Dumnezeu face
posibil în via a noastr . Partea lui Dumnezeu este s ne
declare sfin i, s locuiasc în mod neîncetat în noi, s
confere putere dorin ei noastre de a împlini ceea ce am ales
i s ne dea capacitatea i t ria de L asculta în toate
domeniile în care El cere ascultare. Dumnezeu ne face
întotdeauna în stare s împlinim poruncile pe care le d .
Ideea este c : la fel ca îndrept irea, sfin irea este numai
prin credin ; nu prin credin plus fapte.

Ce putem spune despre

efortul omenesc?

Unii au sugerat c în îndrept ire, nu este implicat
niciun efort omenesc, în timp ce în sfin ire este implicat mult
efort omenesc. Din acest motiv, doar îndrept irea are
valoare mântuitoare, iar sfin irea este o combinare a harului
lui Dumnezeu cu faptele omene ti, i nu poate fi altceva
decât un rod al mântuirii. Realitatea este c , atât în
îndrept ire, cât i în sfin ire, este implicat exact acela i gen
de efort omenesc.
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„Lupta noastr este cea mai mare lupt care a fost
purtat vreodat de c tre om i anume – capitularea eului în
fa a voin ei lui Dumnezeu, supunerea inimii fa de
suveranitatea iubirii. . . . Biruin a nu este câ tigat f r mult
rug ciune fierbinte i f r umilirea eului la fiecare pas.
Voin a noastr nu trebuie obligat s coopereze cu slujitorii
divini, ci trebuie s se supun de bun voie” (Cuget ri de pe
Muntele fericirilor, p.141 142). Împotrivirea inimii fire ti,
care nu vrea s capituleze, necesit o lupt intens , care va
avea loc înainte de supunerea voin ei noastr fa de
Dumnezeu. Aceast lupt se desf oar înainte de
îndrept ire i de na tere din nou. Este un conflict interior, în
care noi dorim s p r sim slujirea Satanei pentru a I sluji lui
Hristos, iar aceasta implic un efort dureros. Atât
îndrept irea, cât i sfin irea, implic o lupt contra
egoismului i a mândriei. Atât îndrept irea, cât i sfin irea,
sunt doar prin credin , dar niciuna dintre ele nu are loc f r
efort.

„Renun area la propria lor voin , reprezentat ,
probabil, de practicile i lucrurile preferate, necesit un efort
pe care mul i ezit s l fac , se poticnesc i dau înapoi.
Totu i, aceast lupt trebuie dus de fiecare inim cu
adev rat convertit […].Trebuie s câ tig m biruin a asupra
eului, s crucific m poftele i preferin ele noastre; iar apoi
începe unirea sufletului cu Hristos. Dup ce a fost realizat ,
aceast unire poate fi p strat numai printr un efort
continuu, st ruitor i dureros” (M rturii, vol.5. p.47 48).
Observa i c acest efort survine înainte de a începe
umblarea noastr cu Domnul Hristos i na terea din nou, iar
pentru p strarea umbl rii noastre cu Hristos, în procesul
cre terii, este nevoie de un efort i mai mare. Indiferent dac
este vorba de îndrept ire sau de sfin ire, predarea
constituie o lupt pe via i pe moarte, pentru c eul nu
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vrea s moar . Continuarea luptei de supunere a eului
necesit cel mai mare efort. Efortul omenesc este o parte a
procesului mântuirii, de la început, pân la sfâr it. S ar putea
dovedi c înainte de îndrept ire, poate fi necesar un efort
chiar mai mare decât în sfin ire, dup ce Dumnezeu a creat
deja o inim nou , prin na terea din nou. Adev rata lupt
este aceea de a preda voin a lui Dumnezeu. Cel mai mare
efort care va fi exercitat vreodat în aceast lume, este
efortul de a fi îndrept it prin credin . Pericolul efortului
omenesc apare când încerc m s câ tig m mântuirea
urmând metode omene ti, sau când încerc m s îndeplinim
partea lui Dumnezeu în lucrarea mântuirii, folosind
capacit ile noastre omene ti.

Este sfin irea un rezultat al mântuirii?

A ajuns aproape un obicei s se spun c sfin irea
este un rod al Evangheliei. Cu alte cuvinte, noi am fost
mântui i numai prin îndrept ire, iar sfin irea este rezultatul
acestui fapt. Odat realizat mântuirea noastr , „de acum
înainte”, urmeaz procesul sfin irii, care dureaz pân la
sfâr itul vie ii.

Aceast perspectiv a fost exprimat cu claritate într
o carte recent , Beyond Belief, scris de Jack Sequiera.
„Evanghelia obiectiv (neprih nirea lui Hristos atribuit ) este
ceea ce ne face vrednici pentru cer – atât acum, cât i în
timpul judec ii. Evanghelia subiectiv (neprih nirea lui
Hristos împ rt it ) nu contribuie la calificarea noastr
pentru cer; ci dovede te realitatea atribuirii neprih nirii lui
Hristos în via a noastr ” (p.36). „Îndrept irea constituie
întreaga neprih nire a lui Hristos, pe care El a preg tit o
pentru noi i, prin urmare, ca s fim vrednici pentru cer, nu
ni se mai cere nimic altceva” (p.103). „Neprih nirea lui
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Dumnezeu, (îndrept irea) realizat în Hristos pentru to i
oamenii, de ine întregul merit. Aceasta, i numai aceasta,
constituie tot ceea ce ne face vrednici pentru cer, acum i în
timpul judec ii. Pe de alt parte, neprih nirea pe care
Dumnezeu o realizeaz în noi, nu are nicio valoare
mântuitoare” (p.170). „Noi descriem cel de al doilea aspect
al mântuirii – Evanghelia subiectiv – ca fiind neprih nirea
lui Hristos împ rt it . Aceasta este dovada faptului c
neprih nirea lui Hristos a fost cu adev rat atribuit în via .
Ea nu contribuie, nici în cea mai mic m sur , la calificarea
noastr pentru cer; ea m rturise te, sau demonstreaz ceea
ce este deja valabil cu privire la noi în Hristos. Neprih nirea
împ rt it nu ne face vrednici pentru cer” (p.32).
„Evanghelia credin ei plus fapte, sau îndrept ire plus
sfin ire, constituie miezul teologiei romano catolice. Aceasta
este o form subtil de legalism” (p.25).

Aici, îndrept irea este echivalat cu credin a, iar
sfin irea este echivalat cu faptele. Din aceast cauz ,
sfin irea (neprih nirea împ rt it ) nu poate ocupa niciun
loc în procesul mântuirii. Ea poate începe doar dup ce
mântuirea noastr a fost realizat prin îndrept ire. Sfin irea
nu face decât s dovedeasc mântuirea; ea nu poate fi o
parte a procesului mântuirii. Cu alte cuvinte, este un rezultat
al mântuirii, nu o condi ie a acesteia.

S citim mai întâi în 2 Tesaloniceni 2,13. „Noi îns ,
fra i prea iubi i de Domnul, trebuie s mul umim totdeauna
lui Dumnezeu pentru voi, c ci de la început Dumnezeu v a
ales pentru mântuire, în sfin irea Duhului i credin a
adev rului”. Nimic din ceea ce scrie aici, nu men ioneaz
ceva despre mântuirea prin îndrept ire. Cele dou condi ii
ale mântuirii sunt sfin irea i credin a. Noi suntem mântui i
prin sfin ire. 1 Petru 1,2 adaug : „Dup tiin a mai dinainte a
lui Dumnezeu Tat l, prin sfin irea lucrat de Duhul, spre
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ascultarea i stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul i
pacea s v fie înmul ite”. Cât de tragic este faptul c
moartea isp itoare a Domnului Hristos i lucrarea Duhului
Sfânt au fost separate, astfel încât (a a cum spun unii) s fim
îndrept i i prin lucrarea lui Hristos i sfin i i prin lucrarea
Duhului Sfânt. Realitatea este c lucrarea lui Hristos i aceea
a Duhului Sfânt sunt implicate, atât în îndrept ire, cât i în
sfin ire. Niciuna dintre acestea nu este mai important i mai
necesar decât cealalt .

„Singura temelie a speran ei noastre se reg se te în
atribuirea neprih nirii lui Hristos i în lucrarea Duhului S u în
i prin noi” (Calea c tre Hristos, p.63 original). Dac unica
noastr speran este neprih nirea atribuit i neprih nirea
l untric , atunci, în procesul mântuirii noastre, avem nevoie,
atât de îndrept ire, cât i de sfin ire.

„Prin credin a în numele Meu, El v va oferi atât
sfin irea atribuit , cât i sfin irea ca stare, care v vor face
potrivi i pentru lucrarea Lui, într o lume a p catului i v vor
face vrednici pentru mo tenirea ve nic a împ r iei Sale”
(Signs of the Times, 18 iunie, 1896). V rog s observa i
expresia „v vor face vrednici”. Sfin irea ne face vrednici
pentru un loc în cer. Compara i aceasta cu declara ia citat
anterior, în care se afirma c , pentru a fi f cu i vrednici s
intr m în cer, nu este necesar nimic altceva decât
îndrept irea, i c neprih nirea împ rt it nu contribuie
câtu i de pu in la aceasta. Aici ne afl m în fa a unei
contradic ii evidente.

„Prin lucrarea Duhului Sfânt, cre tinul este sfin it prin
adev r i preg tit s intre în cur ile cerului, deoarece Hristos
lucreaz în untrul nostru, iar neprih nirea Lui ne este
atribuit . F r aceast experien , niciun suflet nu va fi
recomandat pentru cer. Dac influen a Duhului i a
neprih nirii lui Hristos, nu ne vor preg ti pentru atmosfera
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sfânt a cerului, noi nu vom fi ferici i acolo” (1SM 395). „[…]
nimeni nu va fi recomandat pentru mo tenirea cerului, dac
nu a fost eliberat de p cat, cur at, înnobilat, în l at i pe
deplin sfin it” (Signs of the Times, 2 mai, 1892).

Sfin irea este lucrarea interioar a lui Hristos i a
Duhului Sfânt, care ne preg te te, ne recomand i ne face
vrednici pentru cer. F r o sfin ire deplin , nu suntem
recomanda i pentru cer. În câte alte feluri ar putea fi
formulat aceast idee? În mod evident, sfin irea constituie
o parte a procesului mântuirii; este un factor determinant, i
nu doar un rezultat al mântuirii. A crede c sfin irea nu
constituie o parte a evangheliei, înseamn a ignora câteva
declara ii inspirate foarte clare.

Întrebarea care r mâne este: Conteaz chiar atât de
mult dac consider m sfin irea ca parte a mântuirii, sau ca
rezultat – rod – al acesteia? S ne imagin m un pom care
face mere. Nu toate merele sunt de cea mai bun calitate.
Unele pot avea viermi, pot fi mici sau diforme, dar cele mai
multe sunt mari i gustoase. Vom considera noi c pomul
este atât de nesatisf c tor, încât s ne gândim c ar trebui
s l t iem? Sau, pur i simplu, vom ignora merele rele,
gândindu ne c , atât timp cât produce destul de multe mere
bune, pomul ar putea s r mân ? Atât timp cât seva
hr nitoare nu este împiedicat s circule de la r d cin spre
roade, pomul continu s fie s n tos i puternic. Viitorul
pomului nu este hot rât datorit câtorva mere rele, ci
datorit vitalit ii din untru.

Dac îndrept irea reprezint r d cina mântuirii, iar
sfin irea rodul mântuirii, ce înseamn aceasta? Înseamn c
îndrept irea constituie elementul crucial al mântuirii, care
decide dac o persoan este pierdut sau salvat . Sfin irea
reprezint ceea ce apare în via , dup ce mântuirea a fost
realizat . Este inevitabil ca unele dintre aceste roade s nu
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fie de cea mai bun calitate. Probabil c ne mai pierdem
cump tul destul de frecvent, sau ne îng duim comp timirea
de sine, sau înclina ia de a vorbi de r u câte pu in, sau pur i
simplu egoismul. Aceste roade ale sfin irii au viermi i
nepl cute la gust, dar nu au nicio leg tur cu s n tatea, în
ansamblu, a pomului mântuirii. Atât timp cât îndrept irea
este intact i func ional , ne permitem s toler m câteva
roade rele. Poate c roadele rele – p catele – vor dispare
dac le acord m suficient timp. Atât timp cât suntem
îndrept i i, suntem mântui i, chiar dac experien a sfin irii
este inconsecvent , apare i dispare, în raport cu tensiunile
zilei. Dac sfin irea este numai un rod al evangheliei, atunci
nu este esen ial în mântuire. Este frumos s o ai i probabil
c va apare, dar nu este necesar pentru a fi mântuit. Simplu
spus, îndrept irea mântuie te, dar sfin irea nu mântuie te.

Pe de alt parte, dac sfin irea ca stare constituie o
parte a procesului mântuirii i nu doar un rod al acestuia,
atunci este esen ial , atât pentru mântuirea în sine, cât i
pentru a avea rela ie mântuitoare cu Dumnezeu. Moartea
zilnic fa de eu, nu este un rod poten ial al mântuirii, ci o
parte indispensabil a acesteia. Ea nu se limiteaz doar la o
apari ie, posibil cândva, mai târziu.

Exist roade ale mântuirii, pe care este bine s le ai în
via , dar care nu au nicio leg tur cu statutul de mântuit.
Este posibil ca emo iile noastre s nu fie întotdeauna
marcate de voio ie, pace i speran . Este posibil s nu
sim im pl cerea de a vorbi în public, de a bate la u ile
vecinilor sau de a conduce un grup de discu ii. Toate acestea
reprezint roade sau rezultate ale faptului de a fi mântuit.
Mântuirea ne este asigurat , chiar dac în via a noastr , nu
se observ niciunul dintre aceste roade. Dac Îi permitem lui
Dumnezeu s i continue lucrarea în via a noastr , poate c
unele, sau toate aceste roade se vor dezvolta în noi, iar noi
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vom fi mul umitori pentru aceasta. Dar ele nu au nicio
leg tur cu îndrept irea sau starea noastr de oameni
mântui i. Dac avem r bdare, roadele vor apare. Dac
locomotiva merge bine, vagoanele vin dup ea. Nu trebuie
s petrecem atât de mult timp îngrijorându ne pentru
vagoane. Chiar dac sentimentele noastre nu sunt cele pe
care le dorim, putem ti c suntem îndrept i i i drep i în
ochii lui Dumnezeu.

Dar sim mintele i abilit ile naturale nu sunt acela i
lucru cu sfin irea ca stare a vie ii. Primele nu sunt esen iale
pentru mântuire, dar sfin irea este absolut necesar . F r
sfin ire, nu Îl vom vedea pe Dumnezeu. Sfin irea este atât o
însu ire atribuit , cât i o experien tr it . Dac nu tr im o
via sfânt , nu suntem mântui i. A crede c sfin irea este
numai un rod al mântuirii, înseamn a crede c aceasta
reprezint doar un accesoriu al mântuirii i c putem fi
mântui i f r a avea o experien deplin a ei. Dar aceast
concep ie este spulberat de nenum rate declara ii
inspirate. Sfin irea constituie o parte necesar a mântuirii.
Îndrept irea i sfin irea apar in unuia i aceluia i proces. A
le separa i a face ca una s fie considerat mai important
decât cealalt pentru mântuire, înseamn a viola Evanghelia
lui Hristos; înseamn a te c ra peste zid, în loc s intri pe
u a mântuirii.

Credin a evanghelic cucere te un teren tot mai
mare în mijlocul Adventismului. Unul dintre exemplele
acestui fapt, îl constituie un articol publicat în revista
Ministry (iulie august 1995), semnat de J. David Newman,
care a fost numit mai târziu editor. Urm toarele comentarii
sunt reprezentative: „Este u or s aluneci în ideea c , dac
nu p ze ti Sabatul zilei a aptea, vei fi pierdut […]. Eu sunt
acceptat în mod total de c tre Dumnezeu, datorit
des vâr irii unei alte Persoane, a ascult rii unei alte
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Persoane […] Îndrept irea nu constituie o transformare a
caracterului mo tenit; aceasta nu confer neprih nire […]
Sunte i mântui i, nu pentru c sunte i neprih ni i i nici chiar
pentru c sunte i converti i […] ci pentru c , prin credin , v
a i pus încrederea în Isus Hristos i a i ales s depinde i de El
[…] Dumnezeu v transform prin experien a na terii din
nou (ca parte a sfin irii), astfel încât s ave i dorin a de a tr i
o via sfânt . Cre terea în Hristos, care începe aici,
constituie lucrarea unei vie i întregi, niciodat pe deplin
realizat în via a aceasta […] Cre tinul va c dea i se va
poticni pe calea lui spre des vâr irea deplin în Hristos […].
Dumnezeu consider aceste p cate ca fiind o parte a
procesului de maturizare, iar persoana nu sufer
condamnarea din partea Lui […] Când Dumnezeu l a privit pe
David prin ochii lui Isus, nu a v zut altceva decât un om
des vâr it. David a comis câteva p cate urâte […]. Dac
David ar fi pierdut mântuirea, aceasta nu s ar fi datorat
adulterului sau uciderii. El ar fi pierdut, deoarece nu a r mas
într o rela ie de încredere i dependen cu Dumnezeu […]
Îndrept irea este ceea ce Isus a f cut pentru mine cu dou
mii de ani în urm . Ea reprezint o lucrare încheiat i
des vâr it , care mi se atribuie mie, atunci când îmi pun
încrederea în El. Sfin irea este ceea ce Isus face în mine zi de
zi, începând cu experien a na terii din nou. Aceasta
reprezint o lucrare neterminat i îmi este împ rt it pe
m sur ce cresc în El”.

Aceste concepte, atent prelucrate în teoria
evanghelic , conduc la declara ii de felul celor din cartea
Beyond Belief, la care ne am referit anterior. „În credinciosul
firesc, care este n scut din Duhul, dar continu s umble
dup lucrurile firii (via a eului), mintea poate dori s
împlineasc voia lui Dumnezeu, dar trupul r mâne supus
legii p catului. F r ajutorul Duhului Sfânt, mintea nu poate
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învinge legea p catului din m dularele noastre. Prin urmare,
chiar i o asemenea via este p tat de p cat” (p.148).
„Cre tinii fire ti, care au experimentat na terea din nou,
continu s fie domina i de via a fireasc ” (p.150). Cum este
posibil s fim n scu i din Duhul i, în acela i timp, s fim
lipsi i de ajutorul aceluia i Duh? Exist oare tipul acesta de
oameni – cre tin firesc sau credincios firesc? Ca i cum ai
vorbi despre cercuri p trate! Ori suntem fire ti, ceea ce
înseamn a fi f r Hristos sau pierdut, ori suntem n scu i din
nou, ceea ce înseamn a nu fi condus de firea p mânteasc .
Numai credin a Evanghelic este cea care separ
îndrept irea de sfin ire, ca s putem r mâne mântui i în
Hristos i, în acela i timp, s nu umbl m cu Hristos.

Suntem noi mântui i în timp ce

p c tuim?

O carte recent ap rut formuleaz urm toarea
întrebare crucial : „Este posibil s p c tuie ti, s tii c
p c tuie ti, s continui s gre e ti i, în acela i timp, s
r mâi un cre tin?” Aceasta este una dintre cele mai
importante întreb ri pe care le am putea exprima vreodat ,
ca p c to i, în nevoia noastr de mântuire. În r spunsul dat,
cartea ne îndrum spre experien a ucenicilor cu Hristos.
„Ucenicii i au continuat discu iile pe drumul c tre Ierusalim,
preocupându se de treburile lor neîncheiate. Dar ei tiau c
ceea ce fac este gre it, pentru c Îl urmau pe Isus”. Treburile
neîncheiate reprezint cearta cu privire la cine s fie cel mai
mare în apropiata împ r ie a lui Hristos. Dar, acei ucenici
erau ierta i de Domnul Isus, adu i într o rela ie special cu El
i pu i deoparte pentru o lucrare special de c tre El. Ei erau
îndrept i i, dar sfin irea lor nu func iona prea bine în
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momentul acela. Ei nu experimentaser înc sfin irea la data
aceea. „Din aceast lec ie a Scripturii, în elegem c ucenicii
erau vinova i de p cat. Ce p cat? P catul mândriei […]
Mândria este unul dintre cele mai rele p cate în ochii lui
Dumnezeu […] Deci, p catul de care se f ceau vinova i
ucenicii, nu era un p cat simplu, ci unul grav. Iar ei tiau c
ceea ce fac este gre it i erau con tien i de ceea ce fac, dar
continuau s p c tuiasc […]. Aceasta se încadreaz în
defini ia mea cu privire la p catul cunoscut, p catul
continuat, p catul obi nuit, cultivat i persistent […]. Pe baza
acestei povestiri biblice, putem concluziona c este posibil s
avem o rela ie cu Dumnezeu, care continu , chiar dac , în
acela i timp, în via a noastr exist un p cat cunoscut”.
(Morris Venden, How Jesus Treated People, p.43 46).

Ideea exprimat aici este c , din moment ce ucenicii
fuseser îndrept i i i din moment ce Îl urmau pe Domnul
Hristos, faptul c p c tuiau în mod voit, nu anula rela ia lor
cu Hristos. În aceast evanghelie, singura cale prin care
cineva î i poate pierde mântuirea este aceea de a L respinge
pe Hristos i îndrept irea. Atât timp cât cineva Îl urmeaz în
mod declarat pe Hristos i este îndrept it, starea lui de
sfin ire este nerelevant din punct de vedere al mântuirii.
Din moment ce ucenicii nu Îl respinseser pe Hristos sau
îndrept irea, tot ceea ce le lipsea era faptul c nu
eviden iau suficient de bine roadele mântuirii. Absen a unei
inimi sfin ite, o via condus de mândrie i gelozie, nu i a
descalificat pentru cer. (Ne aducem aminte c Lucifer a fost
alungat din cer pentru c nutrise mândria i gelozia în inima
lui?) Acesta este rezultatul prezent rii unei evanghelii care
spune c , pentru mântuire este necesar numai
îndrept irea, iar sfin irea vine mai târziu, ca rezultat al
acesteia.
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În cartea Beyond Belief, g sim înv turi similare:
„Mul i cre tini sinceri sunt prin i în capcana unei forme
subtile de legalism i tr iesc în team i nesiguran . De
fiecare dat când c dem sau p c tuim, încet m s mai fim
îndrept i i. Aceasta este o alt în elegere gre it cu privire
la îndrept ire. Este o înv tur monstruoas , lipsit de
orice suport din partea Cuvântului lui Dumnezeu […]. Dac
credem c pierdem îndrept irea în Hristos de fiecare dat
când p c tuim, anul m în totalitate adev rul îndrept irii
prin credin ” (p.104). „Faptul c ne poticnim i c dem în
p cat, în timp ce suntem sub har, nu înl tur îndrept irea i
nici nu aduce asupra noastr condamnarea” (p.166).

În aceast Evanghelie, ucenicii nu f ceau altceva
decât s se poticneasc în timp ce se aflau sub har, deci, ei
r mâneau îndrept i i i mântui i, de i spiritul lui Satana le
conducea inimile. Acesta este rezultatul înv turii care
spune c îndrept irea ne face vrednici de mântuire, în timp
ce sfin irea este o experien suplimentar , care apare dup
ce starea de mântuit a fost deja asigurat . Mai este de
mirare c Adventismul contemporan trece prin vremuri grele
cu problemele legate de stilul de via ? Dac bijuteriile,
filmele imorale i muzica rock sunt doar ni te suplimente ale
mântuirii, atunci de ce s facem atâta zarv cu privire la ele?
Tinerii no tri, în special, aud foarte clar aceast solie.
Ra ionamentele noastre cu privire ceea ce înseamn a fi un
bun martor, o persoan matur sau un exemplu mai bun,
sunt foarte slabe i ineficiente în fa a atrac iei activit ilor
p c toase. Dac tinerii no tri aud în mod constant c po i s
r mâi în Hristos i s fii mântuit în timp ce p c tuie ti, atunci
p catul nu mai este chiar atât de resping tor. Ei ajung la o
întrebare fundamental : „Ce este absolut necesar pentru
mine ca s fiu mântuit?” Iar r spunsul pe care li l oferim este
„Doar îndrept irea”. Sfin irea, maturitatea i ascultarea vor
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veni mai târziu, probabil dup mul i ani de înaintare, treptat,
pe m sur ce vor apare roadele cele bune. Concentra i v
asupra îndrept irii, iar ascultarea î i va purta singur de
grij . Desigur, problemele legate de stilul nostru de via nu
se limiteaz la tineri. Avem probleme cu p zirea Sabatului,
folosirea alcoolului, divor ul i rec s torirea i o mul ime de
alte dificult i ale „sfin irii, în biserica din întreaga lume. Atât
timp cât vom continua s înv m c sfin irea nu ne face
vrednici pentru cer, ci este un rod al mântuirii, problemele
stilului nostru de via nu vor face decât s se înmul easc .

Acum, urmeaz s prezent m câteva declara ii foarte
clare din Spiritul Profe iei. În timp ce le ve i citi, compara i cu
aten ie fiecare dintre acestea, cu afirma iile citate anterior.
„Comiterea cu voie a unui p cat cunoscut aduce la t cere
glasul Duhului i desparte sufletul de Dumnezeu. Oricare ar fi
sentimentele de extaz ale experien elor religioase, Domnul
Isus nu poate locui în inima care desconsider legea divin
[…]. Noi nu putem fi nicio clip în siguran , dac ne
desp r im de Hristos” (MYP 114 115). „Dar comiterea
oric rui p cat cunoscut, neglijarea datoriilor cunoscute, în
cas sau în afar , vor distruge credin a i vor rupe leg tura
sufletului cu Dumnezeu” (FLB 138). „Au fost cultivate
sim minte gre ite i a existat mândrie, mul umire de sine,
ner bdare i murmur ri. Toate acestea ne despart de
Dumnezeu” (GAG 139). „Când suntem învin i i când spiritul
ner bd rii i c ut rii gre elilor este favorizat, El (Satana)
exalt […]. Aceasta îndurereaz Duhul lui Dumnezeu i ne
desparte de T ria noastr ” (UL 35). „Orice p cat din ei, îi
desparte de Dumnezeu” (5T 661). „Fiecare gând necurat,
fiecare poft p tima , despart sufletul de Dumnezeu,
deoarece Domnul Hristos nu va putea niciodat s a eze
haina neprih nirii pe umerii unui p c tos, pentru a i ascunde
diformitatea” (OHC 214). „Este bine s v întreba i, cu
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seriozitate i team ‚ ‚Oare nutresc eu invidie, oare am
îng duit eu ca gelozia s i g seasc locul în inima mea?’
(Letter 55, 1886). „În clipa în care ne desp r im de
Dumnezeu prin p cat, adic prin înc lcarea legii, Satana
preia controlul min ii noastre” (RH 12 iulie, 1887). „Cel mai
vag interes fa de nelegiuirea favorizat în inim , ne va lipsi
de comuniunea i ajutorul Cerului” (RH 27 martie, 1888).
„Când d m curs ner bd rii, noi alung m Duhul lui Dumnezeu
din inima noastr i facem loc atributelor lui Satana” (2SM
236). „P catul este din iad; i dac este îng duit, Satana este
primit în suflet, pentru a aprinde acolo, chiar fl c rile
iadului” (41 345). „Dac îi acord m (lui Satana) cel mai mic
semn de încurajare […] el va lua în st pânire mintea, i apoi,
chiar dac noi credem c suntem condu i în mod minunat de
c tre Domnul, vom fi în ela i” (RH 9 iulie, 1908).

Este prea clar ca s putem comite vreo gre eal de
în elegere. P catul ne desparte de Dumnezeu. Când p catul
este favorizat, Satana preia conducerea inimii, iar Duhul lui
Dumnezeu este alungat. Cum am putea crede vreodat c
suntem într o stare de mântuire, în timp ce p c tuim?
Suntem avertiza i chiar i cu privire la faptul c este posibil
s tr im sentimente religioase extatice i, fiind în aceast
stare de spirit, s credem c Domnul ne conduce. Auto
am girea i ra ionamentele justificative sunt componentele
principale ale încerc rilor lui Satana de a ne am gi i de a ne
atrage într un fals sim mânt de siguran .

Cu privire la starea noastr de îndrept ire în timp ce
p c tuim, exist de asemenea câteva declara ii, la fel de
clare. „Continua predare a voin ei i continua ascultare
constituie calea prin care este p strat binecuvântarea
îndrept irii” (1SM 397). Niciun om care Îl iube te cu
adev rat pe Dumnezeu i se teme de El, nu va continua s
încalce legea în vreo privin . Oricare ar putea fi declara ia
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lui, el nu este îndrept it, ceea ce înseamn iertat” (MLT
250). „Pentru ca omul s p streze îndrept irea este
necesar o continu ascultare” (1SM 366). „Noi nu trebuie s
fim mul umi i, pân când nu am m rturisit fiecare p cat
cunoscut, iar apoi este privilegiul i datoria noastr s
credem c Dumnezeu ne accept ” (RH 4 septembrie, 1883).
„Fiecare f r delege duce sufletul într o stare de condamnare
i provoac dezaprobarea divin ” (4T 623).

Este limpede precum cristalul, c starea de
îndrept ire i ascultare sunt la fel de legate între ele, ca
hidrogenul i oxigenul din ap . Acolo unde lipse te
ascultarea, nu exist nicio îndrept ire. Noi suntem accepta i
de Dumnezeu, doar atunci când p catele noastre sunt
m rturisite, ceea ce nu are loc în timp ce particip m la ele.
Fiecare p cat pe care alegem s l înf ptuim, poart cu sine
pedeapsa condamn rii. Indiferent cât de ingenioase ar fi
explica iile i interpret rile, credin a evanghelic nu poate fi
sus inut de Spiritul Profe iei. În timp ce ucenicii se certau cu
privire la cel care s fie mai mare dintre ei i, în timp ce
inimile lor erau pline de mândrie i gelozie, ei erau nesfin i i,
neîndrept i i i nemântui i. Mântuirea lor putea fi
restabilit numai dup m rturisire i poc in . Pân la
Cincizecime, ucenicii, pur i simplu, nu i au p strat o rela ie
statornic cu Hristos.

Rezumatul tuturor acestor declara ii poate fi g sit în
MH 180. „Via a Sa (a lui Hristos) declar c natura uman ,
unit cu natura divin , nu poate p c tui”. Nu este suficient
de u or de în eles c , atât timp cât exista în Domnul Hristos,
leg tura divino uman f cea imposibil p catul? Atunci, de ce
s fie diferit în vreun fel leg tura divino uman în ceea ce
ne prive te? Va p c tui natura divin din noi, dac nu a
f cut o în Domnul Hristos? Deci, când p c tuim, este clar c
am rupt cumva leg tura, iar cea dintâi dintre priorit ile
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noastre ar trebuie s fie refacerea leg turii. „Asprimea,
duritatea în cuvinte sau comportament, vorbirea de r u,
cuvintele p tima e, nu pot exista în sufletul care prive te
spre Isus” (YI 10 februarie, 1898). Cu alte cuvinte,
comportamentul necre tinesc i o rela ie veritabil cu
Domnul Hristos sunt incompatibile. Putem avea sau una sau
alta, dar nu ambele în acela i timp.

Probabil c este bine s privim un tablou mai amplu.
P catul nu ne prive te numai pe noi i propria mântuire.
P catul înseamn dezonorarea lui Dumnezeu i dovada
faptului c , în marea lupt , Satana are dreptate când spune
c legea lui Dumnezeu nu poate fi p zit , îndeosebi de c tre
cei care au o natur c zut . Cum poate fi Dumnezeu
îndrept it, dac poporul Lui dovede te în cea mai mare
parte a timpului, c Satana are dreptate? Din acest motiv,
p catele credincio ilor sunt cu mult mai grave decât
p catele celor necredincio i. Ele dovedesc c legea lui
Dumnezeu i puterea Lui nu reu esc s înving am girile
Satanei. Dac leg tura dintre divin i uman nu demonstreaz
c harul lui Dumnezeu are o putere mai mare decât Satana,
care este sensul acesteia, în cele din urm ? Îndrept irea i
sfin irea constituie calea prin care Dumnezeu î i dezv luie
puterea de a transforma i restaura, nu doar aceea de a ierta
i de a trece cu vederea.

Legalismul a fost o problem serioas pentru
adventi ti, dar acum ne confrunt m cu o problem i mai
serioas . Falsa siguran va distruge mult mai mul i
adventi ti decât a distrus legalismul vreodat . Falsa
siguran este în prezent, cel mai mare vr jma al nostru i
am girea cu cel mai mare succes a Satanei. Iar falsa
siguran alimenteaz concep ia evanghelic c
îndrept irea mântuie te, iar sfin irea este rodul mântuirii.
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Toate acestea ar putea fi foarte descurajatoare
pentru noi, cu o singur excep ie – iubirea lui Dumnezeu.
Dumnezeu nu este în c utarea permanent a c ilor de a ne
respinge. El este un Dumnezeu care caut ceea ce este
pierdut, care nu ne va p r si, chiar i atunci când ne
r zvr tim contra Lui. De i Dumnezeu nu ne poate mântui în
p cat, El continu s ne iubeasc i s ne atrag la Sine. Când
c dem, exist dou metode prin care putem trata p catul
nostru. Metoda omeneasc – metoda Satanei – este
justificarea i scuzarea p catului. Aceasta este metoda
desp r irii de Dumnezeu, iar desp r i i de El nu poate exista
mântuire. Metoda corect de a trata p catul personal este
aceea de a l recunoa te ca atare i îndat ce are loc.
În elegem c L am dezonorat înc odat pe Dumnezeu i c
i am dat dreptate Satanei, i c dem imediat pe genunchi în
poc in profund . Un singur lucru ar trebui s ne
însp imânte în aceast via muritoare, ca nu cumva s ne
alunece mâna din mâna Tat lui nostru ceresc. Îi cerem
îndat lui Dumnezeu s plece spre noi, s caute mâna
noastr întins dup ajutor i s ne aduc înc odat în
siguran . Nimic altceva nu conteaz – nici eul, nici
reputa ia, nici imaginea noastr – cu excep ia refacerii
leg turii cu Dumnezeu. Atât timp cât aceast leg tur este
p strat , noi putem avea o siguran deplin a mântuirii.
Aceasta înseamn c trebuie s ne ocup m de tratarea
p catului nostru, nu doar s presupunem c el va dispare.
Trebuie s i îng duim lui Dumnezeu s rezolve problema
p catului din noi. „În momentul în care comite i p catul,
trebuie s alerga i direct la tronul harului i s i vorbi i lui
Isus despre el” (ST 15 februarie, 1892).

Dar ce putem spune despre o persoan care
p c tuie te i nu are posibilitatea de a se poc i înainte de
moarte? S zicem c î i pierde cump tul i este ucis într un
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accident. Noi venim cu tot felul de teorii pentru a rezolva
aceast situa ie ipotetic . Teoria noastr preferat este c
Dumnezeu cunoa te direc ia vie ii sale în ansamblu i, ca
urmare, ignor faptul c i a pierdut cump tul. S ascult m
r spunsul lui Dumnezeu la aceast dificil problem . „Satana
a c utat s v r neasc i s v distrug , i chiar s v ia
via a; dar Mântuitorul vostru v a ap rat de nenum rate ori,
ca s nu fi i nimici i când inima voastr era plin de furie
satanic , când limba voastr rostea cuvinte de am r ciune i
necredin împotriva Bibliei i împotriva adev rului pe care l
a i sus inut mai înainte” (5T 338). „Îngerii nu las niciodat
pe cel ispitit prad vr jma ului care, dac i s ar permite, ar
distruge vie ile oamenilor. Atât timp cât exist o speran ,
oamenii sunt p zi i de inteligen ele cere ti, pân când
ace tia se opun Duhului Sfânt spre pierzarea lor ve nic ”
(OHC 23). „Dac oamenii îi cedeaz vr jma ului i nu fac
niciun efort de a i se opune, îngerii lui Dumnezeu nu pot face
altceva decât s in la distan o tirile Satanei, ca s nu i
nimiceasc , pân când, celor afla i în pericol li se va da mai
mult lumin , pentru a i face s se trezeasc i s caute
ajutorul cerului” (1T 345). R spunsul se întemeiaz pe
iubirea lui Dumnezeu, nu pe credin a evanghelic . Noi nu
suntem mântui i în timp ce p c tuim, dar, atât timp cât mai
exist o speran a poc in ei, Dumnezeu ne va ocroti.
Dumnezeu îi ocrotea pe ucenicii care p c tuiau, El l a ocrotit
pe David când a p c tuit i nu va face mai pu in pentru noi.
Orice om sincer va avea o ans de poc in înainte de
moarte. Aceasta este f g duin a lui Dumnezeu, iar noi
trebuie s ne încredem în ea, nu în falsele evanghelii.

Oricine v spune c exist siguran în neascultare,
v înva o evanghelie fals , care reprezint un pericol cu
mult mai serios decât ziua fals de închinare. În cer vor fi
mul i oameni care n au p zit niciodat Sabatul, dar nu va fi
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niciun om neascult tor. Acesta este motivul pentru care
Satana încearc în mod disperat s înlocuiasc evanghelia
adev rat cu una fals . El nu are nevoie s atace doctrina
Sabatului, a st rii omului în moarte sau a celei de a doua
veniri. Tot ceea ce are de f cut este s distrug evanghelia
adventismului i, dac reu e te, ne a destinat pentru
totdeauna blestemului, pur i simplu deoarece, f r
Evanghelia ve nic , adventismul nu va mai avea nicio cale de
a i împlini misiunea. Acesta este modul în care Satana
încearc s i în ele „chiar i pe cei ale i” din zilele noastre.
Ale ii aud cum aceia în care au avut încredere i pe care i au
respectat, proclam o evanghelie fals , iar aceast
evanghelie este foarte ispititoare. Fie ca Dumnezeu s ne
ajute în pericolul în care ne afl m!

Unii se întreab , cum pot deosebi adev rul de
eroare, când exist atâtea persoane demne de încredere
care prezint idei contradictorii. Cea mai bun cale de a
judeca lucrarea unui profesor nu se raporteaz la ceea spune
el. Cea mai eficient cale de a decide eroarea sau adev rul
este aceea de a urm ri efectul concret al soliei asupra celor
care o cred. Nu v concentra i asupra câtorva extremi ti care
duc solia la fanatism, ci privi i la ceea ce se întâmpl în
general, în rândul celor ce accept solia. În ultimii dou zeci
de ani, credin a evanghelic a avut un impact puternic
asupra Bisericii Adventiste de Ziua a aptea, prin urmare,
avem posibilitatea de a examina rezultatele acestei
evanghelii în via a membrilor ei. O serie de anali ti
denomina ionali ne au avertizat c nu înmân m prea bine
genera iei viitoare tor a. Îi înv m pe cei din genera ia
viitoare cum s fie cre tini, dar nu i despre locul vital al
adventismului în împlinirea profe iei. Am început s devenim
o parte din curentul major al cre tin t ii. A a cum se
exprima cineva, noi devenim înc o biseric gri, într o mare
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de biserici gri. Mult vreme, adventismul a fost cunoscut
pentru înaltele lui standarde privitoare la stilul de via , dar
noi am ajuns atât de speria i de legalism, încât am eliminat
aceste standarde, unul cât unul. Permitem ca valorile culturii
populare s înlocuiasc valorile pe care adventismul le a
sus inut în prima lui sut de ani. Pe scurt, ne afl m într un
pericol serios de a ne pierde identitatea i ra iunea de a
exista. Conceptele privitoare la isp irea final i
îndrept irea lui Dumnezeu, nu numai c sunt ignorate, dar
i contrazise. P rerea mea este c aceste efecte constituie
rezultatul direct al populariz rii credin ei evanghelice în
mijlocul nostru. Aceast evanghelie î i aduce roadele. Ea ne
înva c doctrinele i standardele nu sunt esen iale pentru
mântuire i c tot ceea ce este importat este o „rela ie cu
Hristos”. Dac permitem ca aceast evanghelie s invadeze
adventismul în continuare, destinul nostru este acela de a
veghea moartea lente a mi c rii profetice rânduite de
Dumnezeu.

Un glas din trecut

Într un articol din Adventist Review (august, 1996),
Robert Folkenberg ne atr gea aten ia asupra unei persoane
care nu a avut nicio leg tur cu Biserica Adventist de Ziua a
aptea, dar care ne a spus ceva de o importan vital .

„Când Domnul Hristos cheam un om, El îi cere: vino
i mori”. Aceste cuvinte devin chiar mai puternice când
în elegem c au fost scrise de c tre un tân r teolog german
pe nume Dietrich Bonhoeffer, care a fost ucis de nazi ti în
ultima parte a celui de al doilea r zboi mondial. De i ar fi
putut s se bucure de un post sigur i confortabil, ca
profesor într unul dintre Seminariile americane, Bonhoeffer
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i a pierdut via a luptând împotriva unui regim pe care îl
considera o antitez a oric rui principiu venit din partea lui
Isus Hristos. Arestat pentru activitatea sa anti nazist ,
Bonhoeffer a stat într o închisoare a Gestapo ului timp de
doi, înainte de a fi omorât prin spânzurare, în aprilie, 1945,
cu o s pt mân înainte ca Alia ii s elibereze lag rul. El a
în eles mai bine ca oricine semnifica ia propriilor lui cuvinte
„Când Domnul Hristos cheam un om, El îi cere: vino i
mori”. În aceast declara ie, Bonhoeffer a surprins esen a
uceniciei cre tine, i anume, moartea fa de eu i deplina
predare fa de voin a lui Dumnezeu, în credin i ascultare.

În cartea sa de c p tâi, The Cost of Discipleship,
Bonhoeffer a rostit câteva lucruri pe care adventismul din
zilele noastre are o foarte mare nevoie s le aud . „Harul
ieftin este du manul de moarte al bisericii noastre. Lupt m
ast zi pentru un har pre ios”. Ce voia de fapt s spun el prin
expresia „har ieftin”? „Singurul om care are dreptul s spun
c este îndrept it doar prin har, este cel care a p r sit totul
pentru a L urma pe Hristos. Un asemenea om tie c
invita ia la ucenicie este un dar al harului i c aceast
chemare nu poate fi desp r it de har. Dar cei care încearc
s foloseasc harul ca o scuz pentru a nu L urma pe Domnul
Hristos, pur i simplu, se în eal singuri”.

Bonhoeffer se concentra în special asupra celor
întâmplate în biserica cre tin din cauza harului ieftin. „Dar,
oare în elegem noi faptul c acest har ieftin s a întors
împotriva noastr , asemenea unui bumerang? Pre ul pe care
trebuie s l pl tim ast zi, sub forma c derii bisericii
organizate, nu este altceva decât consecin a inevitabil a
strategiei noastre, prin care facem ca harul s fie disponibil
tuturor i pentru un pre prea mic […]. Harul ieftin s a
transformat într o lips de mil evident în Biserica noastr
Evanghelic . Acest har ieftin nu a fost mai pu in dezastruos
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pentru via a noastr spiritual individual . În loc de a
deschide calea pentru Hristos, el a închis o. În loc de a ne
chema s L urm m pe Hristos, el ne a înt rit în neascultare.
Probabil c la început am auzit chemarea de a L urma i, la
porunca Lui, chiar am f cut câ iva pa i pe calea uceniciei, dar
numai pentru a descoperi obstacolul harului ieftin. Nu a fost
acesta un moment greu i lipsit de îndurare? Singurul efect
pe care l a putut avea asupra noastr un asemenea concept,
a fost acela de a ne împiedica pe calea progresului i de a ne
atrage spre nivelul mediocru al lumii, de a ne distruge
bucuria uceniciei, spunându ne c urm m o cale aleas de
noi, c ne irosim puterea i ne disciplin m în zadar, toate
acestea fiind, nu numai lipsite de folos, ci i extrem de
periculoase. În cele din urm , ni s a spus c mântuirea
noastr a fost deja realizat prin harul lui Dumnezeu. Mucul
care mai ardea înc , a fost stins f r mil […]. Bazându se pe
harul ieftin, ei au fost împiedica i pentru totdeauna s
ajung la cunoa terea harului pre ios”. Nu auzim aceea i
solie în Adventismul din zilele noastre? A vorbi despre
ascultare este considerat legalism. Trebuie s ne concentr m
asupra iubirii i accept rii. În cele din urm , tot ceea ce este
legat de mântuire a fost realizat pe cruce.

„În ela i i sl bi i, oamenii au sim it c erau mai
puternici, pentru c se aflau în posesia harului ieftin, în timp
ce, în realitate, pierduser puterea de a tr i o via de
ucenicie i ascultare. Conceptul harului ieftin a însemnat
distrugerea mai multor cre tini decât orice merit al
faptelor”. De aceea este atât de periculos harul ieftin. Când
cineva are o siguran fals a mântuirii, nu mai dore te nimic
altceva, pentru c se simte atât de bine. Harul pre ios, care
implic predarea i ascultarea, este privit ca fiind fanatism.
i, cât de fascinant este faptul c , în urm cu cincizeci de ani,
vorbind într un context total diferit, pentru o biseric total
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diferit , Bonhoeffer avertiza c harul ieftin este cu mult mai
distrug tor decât legalismul. Ascult m noi aceste cuvinte?

Dar ce este de fapt harul ieftin? În ceea ce ne
prive te, este natural s declar m c nu credem în harul
ieftin. Nu credem ideea c Domnul Hristos a realizat totul i
c noi nu trebuie s facem nimic. Citi i cu mare aten ie
modul în care Bonhoeffer explica maniera în care ac ioneaz
acest concept.

A descrie condi ia în care este posibil credin a este
doar o modalitate de descrie o situa ie în care urm toarele
dou propozi ii sunt interdependente i la fel de adev rate:
numai cel care crede este ascult tor, i numai cel care este
ascult tor, crede. Este întru totul nebiblic s sus inem prima
propozi ie, f r cea de a doua. Când ni se spune c
ascultarea este posibil doar atunci când exist credin , noi
credem c în elegem. Nu urmeaz ascultarea, credin ei,
asemenea rodului bun care cre te într un pom bun? Mai
întâi credin a, apoi ascultarea. Dac prin aceasta dorim s
spunem c ceea ce îndrept e te este credin a, i nu actul
ascult rii, totul este bine, deoarece aceasta este o
presupozi ie esen ial i inevitabil a tot ceea ce urmeaz .
Dac , pe de alt parte, facem o distinc ie cronologic între
credin i ascultare, i spunem c ascultarea este
consecutiv credin ei, noi separ m una de cealalt i astfel
ajungem la o problem de ordin practic: când trebuie s
înceap ascultarea? Ascultarea r mâne separat de credin .
Din perspectiva îndrept irii, o asemenea separare este
necesar , dar niciodat nu trebuie s pierdem din vedere
unitatea lor în esen . Deoarece credin a este real , doar
acolo unde exist ascultare, niciodat f r aceasta, iar
ascultarea nu este altceva decât credin a în ac iune. Prin
urmare, având în vedere c nu putem vorbi în mod
corespunz tor despre ascultare ca fiind consecin a credin ei
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i, având în vedere c nu trebuie s uit m niciodat unitatea
indisolubil dintre cele dou , trebuie s plas m presupozi ia
c numai cel care crede este ascult tor, al turi de
presupozi ia c numai cel care este ascult tor, crede. În
primul caz, credin a este condi ia ascult rii; în cel de al
doilea, ascultarea este condi ia credin ei […].În cele din
urm , primul pas al ascult rii se dovede te a fi un act al
credin ei în cuvântul lui Hristos. Dar am în eles complet
gre it natura harului, dac am presupus c acest prim pas nu
a fost necesar, pe motivul c credin a deja exista. Împotriva
acestei idei suntem nevoi i s declar m în mod categoric c
pasul ascult rii trebuie f cut înainte ca credin a s fie
posibil . Dac nu ascult , niciun om nu poate s cread ,
(p.40, 75).

Observa i cu mare aten ie ideea exprimat aici. Dac
noi consider m c ascultarea este un rod al credin ei care
îndrept e te, atunci am separat credin a de ascultare,
spunând c ascultarea nu mai este esen ial pentru
mântuire. Logic vorbind, ascultarea poate începe chiar i la
zece ani dup îndrept ire, pentru c nu este o parte a
îndrept irii. S ne amintim, de asemenea, c miezul
credin ei evanghelice este ideea c ascultarea nu constituie
un semn al îndrept irii, ci un rod al îndrept irii.
Bonhoefferr atac aici tocmai esen a credin ei evanghelice.

Ce este de fapt harul ieftin, în conformitate cu
Bonhoeffer? Înv tura c ascultarea urmeaz dup
credin , a a cum cresc roadele bune într un pom bun.
Înv tura c ascultarea este rezultatul i nu condi ia
mântuirii. Aceasta, spunea el, distruge biserica i provoac
pierderea mai multor suflete decât legalismul. Probabil c
este important s ne aducem aminte c concluziile sale erau
întemeiate în exclusivitate pe dovezi biblice. El în elegea în
mod clar rela ia de unitate dintre credin i ascultare. A le
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separa înseamn a sus ine harul ieftin. În lumina acestei
în elegeri, oare nu este harul ieftin predicat pretutindeni în
Biserica Adventist de Ziua a aptea?

Cât de important este s ne amintim înc odat c
credin a este real numai acolo unde exist ascultare i c
credin a devine credin numai în actul ascult rii. Prin
urmare, este evident c ascultarea constituie condi ia
existen ei credin ei. De la Abel, la Noe, Avraam, David i
pân la Mântuitorul, Biblia este plin de exemple ale acestei
leg turi strânse. Concep ia evanghelic nu poate fi alc tuit
decât printr o separare artificial a acestui fapt evident.

Biblia, pur i simplu, nu înlocuie te iubirea cu
sfin irea. Dac renun m la orice impuritate i necur ie,
adev rata iubire i sfin irea merg mân în mân . Când
pierdem dorin a de a fi sfin i, doctrina sfin irii s a spulberat.
Inspira ia ne aminte te c „sfin irea inimii i cur ia vie ii au
fost marele subiect al înv turii lui Hristos […].
Des vâr irea, sfin enia, nimic mai pu in decât aceasta, nu le
va da succesul în împlinirea principiilor pe care El li le a dat”.
(2T 445).

A dori s adresez urm toarea recomandare practic
privitoare la implicarea personal în procesul îndrept ire
sfin ire. „Ceea ce trebuie s face i, este s v preda i voin a,
voin ei Domnului Isus Hristos; i îndat ce face i aceasta,
Dumnezeu o va lua în st pânire i va lucra în voi, atât voin a,
cât i înf ptuirea, dup buna Sa pl cere. Apoi, întreaga
voastr natur va fi adus sub controlul Duhului lui Hristos;
chiar i gândurile voastre Îi vor fi supuse. Nu pute i s v
controla i impulsurile i emo iile a a cum a i vrea, dar pute i
s v controla i voin a i pute i face o total schimbare în
via a voastr . Prin predarea voin ei voastre lui Hristos, via a
voastr va fi ascuns cu Hristos în Dumnezeu i unit cu
puterea care este mai presus de toate st pânirile i de toate
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domniile” (ST 514). Chiar dac deosebirile teologice sunt
greu de în eles, noi putem face aceasta. Îi putem preda
voin a noastr lui Isus. Îi putem îng dui s ia în st pânire pe
deplin via a noastr . Îi putem permite s înf ptuiasc buna
Sa lucrare în noi. Numai în felul acesta vom avea putere
împotriva naturii noastre c zute i împotriva Satanei. Dac
nu vom face nimic altceva decât s I pred m lui Isus voin a
noastr , în fiecare zi, vom avea o putere mai mare decât
suntem în stare s o explic m i nu va trebui s ne baz m pe
o evanghelie fals care s ne ofere o siguran fals a
mântuirii. Calea lui Dumnezeu este întotdeauna mai bun
decât planurile omene ti. Fie ca evanghelia lui Avraam, a lui
Isus i a lui Pavel s fie evanghelia noastr ast zi.
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Profet sau preot?

Adev ratul nord

Cineva ar putea s conduc un experiment fascinant,
cerând unui grup de oameni s i închid ochii, s i ridice
mâna dreapt i apoi s indice direc ia spre nord. Acest
experiment va avea întotdeauna ca rezultat o mare
deosebire de opinii. A adar, cum va stabili grupul în ce
direc ie se afl nordul? Oare ar trebui s voteze care este
direc ia nordului? Oare ar trebui s urm reasc direc ia
fiec rei mâini i s decid unde se afl nordul printr o
metod tiin ific de stabilire a punctului optim aflat la
media dintre direc iile indicate de toate mâinile? Sau fiecare
ar trebui s fie mul umit cu propria p rere legat de direc ia
în care se afl nordul?

Oare nu ar fi mai în elept s se stabileasc direc ia
nordului prin folosirea unui compas? Adev ratul nord nu
este un subiect care trebuie supus dezbaterilor, ci trebuie s
fie observat i acceptat. Nordul nu este stabilit prin suma
opiniilor noastre, nici direc ia lui nu este deschis discu iilor.
Nordul magnetic pur i simplu exist . Este un fapt aflat în
afara percep iilor noastre senzoriale.

Dac tu i cu mine am naviga împreun cu biserica
noastr pe o mare întins , oare ar conta dac folosim nordul
magnetic ca punct de referin , sau dac folosim opiniile
comunit ii noastre? Un filozof a spus odat : „Fie facem
adev rul s se conformeze cu dorin ele noastre, fie facem
dorin ele noastre s se conformeze cu adev rul”. Prin
urmare este în elept s suger m c , în ciuda protestelor
unora, conformarea cu adev rul va avea ca rezultat o
c l torie i o sosire în siguran la destina ie pentru biserica
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noastr . A face adev rul s se conformeze cu dorin ele
noastre va avea ca rezultat o c l torie interminabil de lung ,
deoarece vom fi întotdeauna r t ci i, sau vom e ua tragic
din cauza naufragiului.

Singurul nord adev rat aflat la dispozi ia noastr
const în c l uzirea primit de la Dumnezeu în Cuvântul S u.
„C ci Cuvântul lui Dumnezeu este viu i lucr tor, mai t ietor
decât orice sabie cu dou t i uri: p trunde pân acolo c
desparte sufletul i duhul, încheieturile i m duva, judec
sim irile i gândurile inimii (Evrei 4,12). Numai Cuvântul lui
Dumnezeu poate s str pung fa adele i ac iunile
exterioare pentru a da pe fa adev ratele motive i inten ii
ale inimii. Numai dac îi îng duim Cuvântului lui Dumnezeu
s î i fac lucrarea în inima noastr , putem fi siguri c
urm m adev rul, i nu dorin ele noastre egoiste.

Apostolul Pavel a avertizat cu privire la un timp când
dorin ele omene ti vor lua locul adev rului. „C ci va veni
vremea când oamenii nu vor putea s sufere înv tura
s n toas ; ci îi vor gâdila urechile s aud lucruri pl cute, i
î i vor da înv tori dup poftele lor. Î i vor întoarce urechea
de la adev r, i se vor îndrepta spre istorisiri închipuite” (2
Timotei 4,3.4). Oare nu cumva ne afl m deja în acel punct?
Oare nu cumva dificultatea cu care se confrunt oamenii cu
urechile gâdilate sunt predicatorii care nu sunt siguri în ce
direc ie se afl nordul i mul imea de înv turi i filozofii
interesante, dar discutabile, care ne bombardeaz urechile,
dornice s ia locul Cuvântului lui Dumnezeu?

Apelul aproape disperat pe care apostolul Pavel l a
adresat lui Timotei este categoric valabil pentru noi ast zi:
„Timotee, p ze te ce i s a încredin at; fere te te de
flec riile lume ti i de împotrivirile tiin ei, pe nedrept
numite astfel, pe care au m rturisit o unii i au r t cit cu
privire la credin ” (1 Timotei 6,20.21). Probabil c ar fi de
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folos s vedem cum definesc unii nordul în adventismul din
zilele noastre.

Când vom înceta s p c tuim?

În Biserica Adventist de Ziua a aptea a fost introdus
un sistem doctrinar nou pentru adventism, iar acum este
acceptat ca fiind adev rul de c tre mul i dintre membrii
no tri. Mai întâi, li se spune c Dumnezeu nu a teapt de la
ei s înceteze a p c tui în aceast via p mânteasc ,
deoarece El tie c acest lucru este imposibil. Apoi sunt
asigura i c El îi va reface miraculos i instantaneu, când Se
va întoarce Hristos, a a încât nu vor mai p c tui niciodat .

Dar oare cum va putea Dumnezeu s ia un om care a
p c tuit o via întreag i s l refac instantaneu, a a încât
nu va mai p c tui niciodat ? El poate s fac acest lucru,
numai dac înl tur libertatea personal a acelui om –
capacitatea lui de a alege, transformându l într un computer
programat. Prin urmare, dac Dumnezeu poate s rezolve
problema p catului printr o astfel de metod mecanic , de
ce nu a f cut acest lucru cu Lucifer însu i, cu veacuri în
urm ?

De unde vine aceast teologie a mântuirii? Direct de
la Reforma iune. Ea este o parte a unui sistem teologic
elaborat, care a fost dezvoltat de c tre adep ii lui Calvin. S
vedem pe scurt câteva p r i ale acestui sistem.

Nici chiar c derea lui Adam i, prin el, c derea
neamului omenesc, nu a fost o întâmplare sau un accident,
ci a fost rânduit în sfaturile tainice ale lui Dumnezeu
(Loraine Boettner, The Reformed Doctrine of Predestination,
p.234).

Inevitabilitatea destinului ve nic al fiec rui om a fost
o parte central atât a teologiei lui Luther, cât i a lui Calvin.
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(Calvin) Via a ve nic a fost rânduit mai dinainte
pentru unii, iar moartea ve nic a fost rânduit pentru al ii
(Boettner, p.15).

(Luther) A fost rânduit mai dinainte […] cine trebuie
s fie condamnat (Boettner, p.15).

A adar, ce înseamn cu exactitate acest lucru pentru
cei ce sunt condamna i?

[Hot rârea Lui] se întinde […] de la Crea iune la
judecat i cuprinde toate activit ile sfin ilor i îngerilor din
cer, precum i ale celor nemernici i ale demonilor din iad
(Boettner, p.13).

Acest dumnezeu monstruos al calvinismului creeaz
ni te oameni, îi predestineaz s fie pierdu i, îi prive te cum
p c tuiesc, nu le îng duie s se poc iasc , iar apoi îi
tortureaz pentru p catele lor pe parcursul întregii ve nicii.
Iar toate acestea sunt s vâr ite într o nep rtinire des vâr it
fa de cel p c tos.

Celor neale i nu li se face nicio nedreptate (Boettner,
p.113).

Unii adventi ti de ziua a aptea încearc în prezent s
scoat o pagin din aceast teologie calvinist i s o
introduc în teologia bisericii noastre. Este pagina care ne
înva c nu este nicio nevoie s încet m a p c tui, deoarece
Dumnezeu ne va reface miraculos la a doua venire a lui
Hristos, a a încât nu vom mai p c tui niciodat .

Sistemele teologice sunt asemenea stâlpilor unui
gard, lega i între ei. Doctrinele nu stau singure. Ele sunt
conectate cu celelalte doctrine. A te baza pe o singur
doctrin i a o scoate din sistemul ei, f r a le lua i pe
celelalte este rareori cu putin . Vrem noi cu adev rat s ne
întoarcem în mla tina predestina iei, a p catului originar i a
focului iadului spre a g si o solu ie teologic pentru
problema p catului continuu din via a noastr de zi cu zi?
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Liberalism sau legalism

Într un forum deschis pe un website, a fost pus o
întrebare: „Care dintre urm toarele probleme crezi c este
mai serioas în biserica din zilele noastre: legalismul sau
liberalismul?” Oare nu este posibil ca liberalismul s fie doar
o alt form a legalismului? Cineva a sugerat c liberalii sunt
adesea doar ni te fundamentali ti care au un set diferit de
puncte de credin . Ei aplic pur i simplu legea
„liberalismului” pentru a îng dui o anumit m sur de
„libertate cre tin ”, adesea spre a vedea pân unde pot s
mearg pentru a o anula. Atât legalismul, cât i liberalismul
sunt centrate asupra eului în feluri diferite. Atât legalismul,
cât i liberalismul sunt probleme în biserica noastr i în
via a noastr . Din punct de vedere practic, ele sunt unul i
acela i lucru (de i, în func ie de tipul personalit ii tale, ai
putea o s preferi pe una în defavoarea celeilalte).

Un alt indiciu care arat c liberalismul i legalismul
sunt unul i acela i lucru este faptul c atât legalismul din
urm cu o sut de ani, cât i liberalismul de ast zi sunt foarte
confortabile cu mesajul de la 1888. În 1893, când a vorbit la
Conferin a General , A.T. Jones a citat avertiz rile adresate
conduc torilor bisericii de c tre Ellen White.

Nu pute i s neglija i mesajele de avertizare ale lui
Dumnezeu, nu pute i s le respinge i, sau s le trata i cu
u ur tate, f r a fi în pericolul unei pierderi infinite.
Batjocura, ridiculizarea i r st lm cirea pot fi îng duite
numai cu pre ul degrad rii propriului suflet. Folosirea unor
astfel de arme nu v va aduce victorii pre ioase, ci mai
degrab va înjosi mintea i va desp r i sufletul de
Dumnezeu…. Cei care nu au trecut prin experien a unei
lucr ri cuprinz toare a poc in ei în lumina pe care

www.zguduireaadventismului.ro



362 
 

Dumnezeu a binevoit s o dea poporului S u înc de la acea
dat nu vor în elege lucrurile cu claritate i nu vor fi gata s
spun c mesajele trimise de Dumnezeu sunt o am gire….
Prejudec ile i p rerile care au predominat la Minneapolis
nu au disp rut în niciun fel; semin ele sem nate în unele
inimi acolo sunt gata s r sar la via i s aduc un seceri
pe m sur . Vârfurile au fost t iate, dar r d cinile nu au fost
nimicite niciodat , iar ele înc aduc un rod nesfânt, otr vind
judecata, pervertind percep iile i orbind în elegerea cu
privire la mesaj i mesageri pentru cei cu care intra i în
leg tur (Extras din 1893 General Conference Daily Bulletin,
p.67 70).

În martie, 1890, Ellen White i a confruntat pe cei ce
se împotriveau soliei de la 1888, în cuvintele urm toare:

M tem de voi i m tem de interpret rile pe care le
atribui i oric rui pasaj din Scriptur , a a cum s au dat pe fa
de la sine în spiritul necre tinesc pe care l a i manifestat….
Fi i precau i cu privire la direc ia în cere merge i, ca nu
cumva s s vâr i i p catul împotriva Duhului Sfânt…. M tem
de orice aplica ie a Scripturii, care are nevoie de un astfel de
spirit i aduce roadele pe care le a i manifestat voi
(Scrisoarea 83, 1890).

Este mult prea vizibil ast zi faptul c multe voci
moderne atac p r i din solia de la 1888, întocmai cum le au
atacat cu mai bine de o sut de ani în urm . Indiferent dac
vocile vin din legalism, sau din liberalism, exist un mare
disconfort cu privire la mesajul care i a fost adresat bisericii
noastre prin Jones i Waggoner.

Inima soliei de la 1888

Care este temelia solid , ideea fundamental ce
str bate solia de la 1888? Este ceva ce nu a trecut niciodat
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prin mintea lui Luther, Calvin, sau chiar a fra ilor Wesley.
Este ceva ce nu a str puns con tiin a fra ilor i surorilor
noastre p zitoare ale duminicii din prezent. Este cur irea
sanctuarului ceresc – lucrarea de slujire a Marelui nostru
Preot în Sfânta Sfintelor.

În termeni foarte practici, cur irea sanctuarului
ceresc este cur irea inimilor noastre. Totu i, ce înseamn
lucrul acesta în mod concret? S l ascult m pe un scriitor
adventist care a încercat s explice în 1893.

Pe m sur ce adev rul S u ne este descoperit rând
cu rând i pe m sur ce ne apropiem de Dumnezeu pas cu
pas, sunt necesare schimb ri i desp r iri radicale de vechile
c i, dac vrem s facem pa ii urm tori la fel cum i am f cut
pe cei dintâi. De ce acela care m rturise te a L cunoa te pe
Hristos z bove te uneori luni i ani de zile f r … s aib nicio
bucurie deosebit în Domnul?... Voi a i refuzat pân acum s
umbla i în lumina care a str lucit deja…. Acea lumin d pe
fa p catul i compromisul vostru. Dac refuza i s umbla i
în lumina care a str lucit pân acum, cu ce sunte i mai buni
decât atunci când a i refuzat s face i primul pas? Nici cu o
iot , iar voi ave i nevoie de convertire înc odat . Refuzul de
a face pasul al dou zecilea sau al o sut lea constituie o
r zvr tire tot atât de mult precum constituie refuzul de a
face primul pas. Când nu va mai fi f cut niciun compromis cu
p catul, când va fi înl turat orice cauz a ofens rii lui
Dumnezeu, chiar dac va fi nevoie s face i un sacrificiu la fel
de mare precum a i renun a la mâna dreapt sau ochiul
drept, atunci via a voastr va fi un triumf continuu în
Dumnezeu. Prima biruin pe care a i câ tigat o, când a i
f cut primul pas, v a adus bucurie; a doua biruin , când a i
f cut al doilea pas, v a adus înc o bucurie; iar pe m sur ce
v apropia i de Domnul, lumina voastr devine din ce în ce
mai str lucitoare i bucuria voastr din ce în ce mai mare….
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Cât de mul i din mijlocul adventi tilor de ziua a aptea au
nevoie de convertire! Via a noastr ar trebui s fie un ir
necontenit al convertirii. Atunci, bucuria i pacea dragostei
dintâi vor înviora i vor umple sufletul…. Starea voastr de
c ldicel înseamn r zvr tire, iar p catul vostru de a refuza s
continua i a L cunoa te pe Domnul v va împiedica s primi i
binecuvânt rile i bucuria lui Hristos (Review and Herald, 9
mai, 1893).

Mul i, mul i adventi ti au f cut primii pa i. Ei iubesc
Sabatul i A Doua Venire, dar s au împotmolit la pasul al
dou zecilea sau al o sut lea i se mir de ce experien a lor
cre tin stagneaz . Cât de mult avem nevoie de un ir
necontenit al convertirii. În acela i an, un alt scriitor
adventist a scris cuvintele urm toare:

Nu exist niciun p cat, indiferent cât de adânc
înr d cinat în om, sau cât de mult timp a fost îng duit, care
s nu poat fi biruit pe deplin, dac este predat pe deplin în
mâinile Aceluia care are toat puterea în cer i pe p mânt.
Dac ne p str m privirea a intit asupra lui Isus prin
credin , noi putem s ne împotrivim fiec rei ispite. El a
f g duit c va preg ti o cale de a sc pa de toate ispitele care
sunt prea puternice pentru noi. Scopul lui Dumnezeu este ca
noi s tr im f r p cat; pentru c prin puterea Lui suntem în
stare s biruim orice ispit c reia El îi îng duie s vin asupra
noastr ; deoarece, dac El preg te te o cale de sc pare din
ispitele care sunt prea puternice pentru noi, nu poate exista
niciun motiv pentru care nu ar trebui s ajungem f r p cat
i s tr im o via curat . P catul i numai p catul este cel
care ne descurajeaz […]. De ce ne ar scrie Dumnezeu, prin
slujitorul S u, „ca s nu p c tui i”, dac nu exist nicio cale
de a fi feri i de p cat?.. […]. Dar oricât ne am lupta i oricât
de hot râ i am fi, în Calea c tre Hristos, p.64, ni se spune c
„vom fi nevoi i adesea s îngenunchem i s plângem la
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picioarele lui Isus din cauza nedes vâr irilor i gre elilor
noastre, dar nu trebuie s fim descuraja i. Chiar dac suntem
birui i de vr jma ul, nu suntem alunga i, nici p r si i sau
respin i de Dumnezeu” […]. Când ne p str m f r încetare
privirile a intite asupra lui Hristos, noi putem s tr im f r
p cat. Când ne vom abate privirile de la El, vom p c tui. Noi
putem s privim la El f r încetare […]. Dar dac ajungem la
concluzia c nu putem s împlinim îndemnul „ca s nu
p c tui i”, deja ne am ab tut privirile de la Hristos, am f cut
preg tiri pentru a împlini poftele firii i ne vom cufunda în
disperare” (Review and Herald, 7 martie, 1893).

Profet sau preot?

Între rolul de profet i cel de preot biblic se afl o
tensiune continu i intens . Fr mântarea care exist între
aceste dou chem ri este asemenea unui val clocotitor ce
str bate inima Scripturii. Probabil c exemplul cel mai bun cu
privire la faptul acesta este v zut în conflictul mortal dintre
profetul Ieremia i fra ii lui preo i. Profetul a împlinit cu o
consecven plin de mil , constructiv i responsabil
chemarea lui Dumnezeu de a înfrunta ce era gre it în Israel i
de a confrunta na iunea cu faptele ei gre ite. Pe de alt
parte, preotul avea un rol mai degrab pastoral, o autoritate
institu ional mai mare, i î i asuma sarcina de a p stra
na iunea la un nivel echilibrat. În tensiunea care ap rea,
profetul suporta adesea mânia i represaliile preotului.

În perioada timpurie de pionierat a oric rei mi c ri a
credin ei, vocea profetic este mult mai puternic i mai
respectat . Pe m sur ce mi carea se maturizeaz , vocea
preo easc î i spore te influen a. Cu toate acestea, în cele
din urm , aceasta poate s ajung atât de dominant , încât
s aduc la t cere vocea profetic . Cu cât organiza ia ajunge
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s fie mai puternic i mai bine întemeiat , cu atât simte mai
pu in nevoia de a avea o voce profetic . Unul dintre
motivele declinului unei organiza ii este acela c vocea
profetic ajunge treptat s fie adus la t cere i devalorizat
în organiza ie. Când vorbe te, profetul este considerat a fi
excentric, sup r tor i chiar distructiv pentru organiza ie.

Am ajuns categoric la acest punct în adventism.
Apelurile la reform din zilele noastre sunt privite ca fiind
distructive i dezbin toare. Înc odat , Ieremia î i g se te
locul în groap , deoarece îndr zne te s atace starea de
fapt.

De ce atunci când cineva î i exprim îngrijorarea cu
privire la un anumit aspect care nu este în armonie cu
Cuvântul lui Dumnezeu în biseric , apar adesea acuza ii de
intoleran din partea celorlal i membri ai bisericii, sau chiar
din partea pastorului? R spunsul const par ial în concep ia
modern despre toleran . Începând de la cultur i pân la
îmbr c minte, de la muzic i pân la filme, de la divor i
pân la doctrin i chiar de la feminism i pân la orient rile
sexuale interzise, totul trebuie s fie tolerat acum de c tre
membrii bisericii.

Cineva a spus odat : „Ultima virtute a unei societ i
nelegiuite este toleran a”. Roger Williams a constatat c
toleran a este intolerabil , deoarece era doar la un pas de
intoleran . Toleran a din zilele noastre este intolerant cu
oricine continu s cread în defini ia biblic a p catului. Cei
care î i ridic vocea în semn de îngrijorare sau de protest
împotriva relelor persistente din mijlocul nostru nu mai sunt
tolera i. Responsabilitatea fa de Cuvântul revelat al lui
Dumnezeu este intolerabil .

Din cauza acestor presiuni, sufletele credincioase au
cedat în fa a unei conspira ii a t cerii. De ce suntem a a de
re inu i s vorbim? Par ial, pentru c ne temem s fim
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eticheta i ca intoleran i. Ca rezultat, compromisul înainteaz
f r piedici, p catul continu neconfruntat, înv tura fals
este încurajat , iar standardele morale sunt mai joase decât
oricând. Cei care au standarde înalte, care nu vor s i lase
copiii s închirieze cele mai recente filme, s m nânce
alimente d un toare, s vizioneze toate filmele de desene
animate, sau s aib întâlniri sentimentale la o vârst prea
timpurie sunt evita i i ostraciza i. Cei care se opun funda iei
Grace Link, competi iilor sportive dintre colegii i teatrului
sunt ridiculiza i i batjocori i.

Trebuie s avem aceea i atitudine pe care a avut o
Isus, i anume c responsabilitatea spiritual cere ca
p catele publice s fie tratate public. Isus a mustrat deschis
p catul, de i i a iubit pe cei p c to i. Oare putem noi s
facem mai pu in, i totu i s fim ni te ispravnici credincio i?

Foarte respectatul teolog evanghelic J.I. Packer a fost
unul dintre cei care au m r luit în semn de protest în iunie,
2002, când sinodul Diocezei Anglicane din New Westminster
a autorizat ca episcopul ei s compun un serviciu religios
pentru binecuvântarea c s toriilor între persoane de acela i
sex. Într un articol care explic motivul ac iunii lui, Packer a
argumentat c decizia luat în Westminster „falsific
Evanghelia lui Hristos, abandoneaz autoritatea Scripturii,
pune în pericol mântuirea semenilor i tr deaz biserica în
rolul rânduit ei de Dumnezeu în calitate de bastion i
ap r tor al adev rului divin”. El a f cut referire la ceea ce
numea „am girea de a I cere lui Dumnezeu s sfin easc
p catul, prin binecuvântarea celor pe care El îi condamn .
Acest lucru”, spunea el, „este iresponsabil, lipsit de respect i
cu adev rat blasfemator”.

În acest context, noi ar trebui s ascult m bine
avertizarea lui Dumnezeu din Psalmi 50,16.17: „Dumnezeu
zice îns celui r u: ‘Ce tot în iri tu legile Mele, i ai în gur
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leg mântul Meu, când tu ur ti mustr rile, i arunci
cuvintele Mele înapoia ta?’” Invocând memoria lui Martin
Luther, Packer a citat cuvintele acestuia: „Dac eu
m rturisesc cu glasul cel mai puternic i prin expunerea cea
mai clar fiecare punct al adev rului lui Dumnezeu, cu
excep ia precis a acelui mic punct care spune c lumea i
diavolul atac în aceast clip , nu L m rturisesc pe Hristos,
oricât de curajos a putea fiu în m rturisirea credin ei în El.
Acolo unde lupta este înver unat este locul în care este
dovedit loialitatea soldatului, iar dac el se d înapoi în acel
loc, faptul de a fi statornic pe toate celelalte câmpuri de
lupt înseamn pur i simplu fug i dezonoare”. (Why I
Walked, „Christianity Today”, ianuarie, 2003).

Standarde târâte în praf

Din nefericire, majorit ii dintre noi le a fost fric s
protesteze în felul acesta, din cauza unei dorin e gre it
orientate de a p stra armonia cu orice pre . Ca exemplu al
felului de protest pe care ar trebui s l adres m în Biserica
Adventist de Ziua a aptea împotriva înv turii false care
distruge sufletele, a dori s prezint urm torul r spuns la
cartea lui Keavin Hayden, Lifestyles of the Remnant,
publicat de Review and Herald în 2001. (Kevin D. Paulson,
disponibil pe www.greatcontroversy.org)

Dup citirea c r ii lui Hayden, pu ini ar trebui s se
îndoiasc de faptul c pozi ia pe care o ia cineva cu privire la
curentul adventismului în leg tur cu subiectele mântuirii
are implica ii directe asupra felului în care trat m
standardele de stil de via . [El admite sincer] c problemele
actuale legate de închinare i stilul de via din biseric sunt
determinate direct de concep ia noastr cu privire la
mântuire i des vâr ire (p.16,24) […]. El atac speran a
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des vâr irii caracterului în via a aceasta, ca fiind produsul
„duhurilor am gitoare i înv turilor dracilor” […]. El
declar c doctrina [aceasta] este înv tura lui antihrist
(p.18 19,20) […]. Hayden insist c atunci când Ellen White
vorbe te despre mântuirea „numai prin neprih nirea lui
Hristos” i descrie haina de nunt din pilda lui Isus (p.19), ea
se refer numai la neprih nirea substitutiv (îndrept ire), în
contrast cu sfin irea, cu privire la care Hayden neag faptul
c poate fi des vâr it vreodat aici pe p mânt […]. [El
insist ] c „din cauza st rii noastre fire ti” (chiar i dup
convertire) „toat neprih nirea noastr (faptele bune) este
asemenea unei haine murdare” (p.19) […].

Realitatea este c nici Scriptura, nici Ellen White nu
pun semnul de egalitate între sfin ire i hainele murdare ale
neprih nirii proprii! Ellen White afirm : „Ce este sfin irea?
Este a I da lui Dumnezeu în întregime i f r rezerve totul –
sufletul, trupul i spiritul” (Our High Calling, p.212), „atât
dreptul nostru de a intra în cer, cât i preg tirea noastr
pentru acesta se afl în neprih nirea lui Hristos” (Hristos
Lumina lumii, p.300). Cu alte cuvinte, atât îndrept irea, cât
i sfin irea constituie neprih nirea lui Hristos…. Nici Biblia,
nici Ellen White nu înal vreodat cur ia îndrept irii mai
presus de aceea a sfin irii i niciuna dintre acestea nu este
descris ca fiind neprih nirea lui Hristos într o m sur mai
mic sau mai mare decât cealalt .

Hayden atac doctrina des vâr irii cre tine, dup
cum urmeaz : „Dar dac este posibil, atunci tot ce avem
nevoie este ca Duhul Sfânt s ne fac suficient de buni. Noi
nu avem realmente nevoie de caracterul substitutiv al lui
Hristos, nu i a a? […] Când Îl primim prin credin ca fiind
înlocuitorul nostru, Cerul consider caracterul S u
des vâr it, infinit, ca i cum ar fi al nostru. Cerul ne
consider ca împlinind standardul des vâr it, infinit al Legii
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divine, chiar dac noi nu îl împlinim realmente în via a
noastr (p.19). În Parabolele Domnului Hristos (p.312),
[Ellen White scrie:] „Când ne supunem Domnului Hristos,
inima noastr este unit cu inima Sa, voin a noastr se
contope te cu voin a Sa, mintea noastr devine una cu
mintea Sa, gândurile noastre sunt aduse la supunerea fa
de El, iar noi tr im via a Sa. Aceasta înseamn a fi îmbr cat
cu haina neprih nirii Sale”….

Hayden descrie caracterul substitutiv al lui Isus ca pe
o „umbrel a harului ve nic”, care ne las loc pentru a c dea
i pentru a fi mai „toleran i” fa de c derile altora (p.24)….
Hayden atac … „o înv tur tradi ional care a lovit
adventismul ca o plag ani de zile – i anume c Dumnezeu
a teapt ca noi s ne unim cu puterea Duhului Sfânt i s
dezvolt m în via a aceasta un caracter absolut des vâr it, la
fel ca acela al lui Hristos” (p.18)…. „Trebuie s ne aducem
aminte întotdeauna c pân i acele fapte bune pe care
Hristos le creeaz în noi continu s dea gre în a
corespunde standardului infinit al Legii (p.20 21)…. El spune
destul de clar c , în concep ia lui, chiar i când suntem uni i
cu puterea Duhului Sfânt, des vâr irea lui Hristos r mâne
inaccesibil pentru noi…. „Noi vom ajunge în cele din urm la
împlinirea speran ei noastre de a avea o stare de neprih nire
des vâr it la marea A Dou Venire (p.23)…. [Dar Ellen
White declar ] c „atunci când caracterul lui Hristos va fi
reprodus pe deplin în cei din poporul S u, El va veni pentru
a i declara ca fiind ai S i” (Parabolele Domnului Hristos,
p.69)…. „El a venit personal în lume pentru a le ar ta
locuitorilor ei cum s tr iasc o via f r p cat”
(Evanghelizarea p.385)…. „El a venit în lumea aceasta i a
tr it o via f r p cat, pentru ca prin puterea Sa poporul
S u de asemenea s poat tr i o via f r p cat” (Review
and Herald, 1 aprilie, 1902)…. „Acela care nu are suficient
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încredere în Hristos pentru a crede c El îl poate feri de
p cat nu are credin a c El îl va primi în împ r ia lui
Dumnezeu” (Solii Alese, cartea 3, p.360)…. Dac des vâr irea
este imposibil în via a aceasta, standardele specifice ale
stilului de via adventist nu vor fi singurele victime. Dac
via a f r p cat a Domnului este inaccesibil chiar i pentru
cre tinul sfin it, cerceii i hamburgerii i muzica
contemporan vor fi doar o parte a problemei. Dac aceast
doctrin este acceptat , fiecare categorie a conduitei
cre tine este l sat vulnerabil în fa a valurilor schimb toare
ale unei presupuse naturi josnice imposibil de biruit. Iritarea,
pofta, mânia, neîn elegerile din familie, ura rasial , l comia
dup propriet i î i vor impune prezen a lor ocazional la fel
de des – poate mai des – decât dorin a noastr de a c lca
tabuurile unice ale adventismului clasic….

Dac accept m premisa c o anumit m sur de
p cat va fi întotdeauna prezent în via a cre tinului, atunci
care p cate ni se va îng dui s continu m a le s vâr i?....
Când vedem semnele de abuz pe trupul unui copil b tut, sau
citim despre incendierea rasist a unei biserici afro
americane, oare trebuie ca furia noastr s fie adus la
t cere de posibilitatea ca astfel de p cate s continue a
exista printre p catele asupra c rora cei gre i i nu pot s
câ tige biruin a total ? No iunea c „gre elile ocazionale”
vor fi întotdeauna partea cre tinului trece cu vedere
realitatea c majoritatea p catelor, chiar i cele foarte
odioase i brutale, sunt s vâr ite de obicei doar ocazional….
Fiecare fapt nemiloas , de la inchizi ie i pân la sclavia
brutalit ii industriale a marcat c rarea nedes vâr irii
cre tine. Iar dac un fel de p cat este scuzabil, din cauz c
natura noastr p c toas este prea puternic , pân i pentru
Duhul Sfânt, atunci va fi întocmai pentru orice alt fel de
p cat. Hayden vorbe te favorabil despre acei cre tini care
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„nu reu esc s ating în l imea standardului, deoarece noi
am încercat cu bune inten ii s facem tot ce am putut mai
bine i am dat gre ” (p.13). Problema este c lumea a privit
la inten iile bune ale cre tinilor timp de dou mii de ani i s a
s turat de nereu itele noastre continue….

Suntem tulbura i de aparenta convingere a lui
Hayden, pentru care cheia unit ii bisericii este mai degrab
o toleran nelimitat fa de diversitate, decât supunerea
necondi ionat a credincio ilor fa de sfatul scris al lui
Dumnezeu…. De ce pacea între noi, prin toleran a mutual ,
este atât de evident în cartea lui Hayden, într o m sur
mult mai mare decât necesitatea p cii cu Dumnezeu prin
ascultarea condus de Duhul?...

„Cei care nu au suficient curaj pentru a mustra
gre eala, sau care, din cauza indiferen ei sau a lipsei de
interes, nu fac niciun efort serios spre a i cur i familia sau
biserica lui Dumnezeu, sunt considera i responsabili pentru
r ul care ar putea rezulta din neglijarea datoriei lor. Noi
suntem la fel de r spunz tori pentru relele pe care am fi
putut s le împiedic m în via a altora prin exercitarea
autorit ii p rinte ti sau pastorale, ca i când faptele au fost
ale noastre” (Patriarhi i profe i, p.578)…. „A vesti Cuvântul
lui Dumnezeu cu credincio ie constituie o lucrare de cea mai
mare importan . Totu i, aceasta este o lucrare întru totul
diferit de aceea de a critica f r încetare, gândind r ul i
separându te de ceilal i. A judeca i a mustra sunt dou
lucruri diferite. Dumnezeu le a încredin at slujitorilor S i
lucrarea de a i mustra cu dragoste pe aceia care gre esc, dar
a interzis i a condamnat judecarea necugetat care este a a
de obi nuit în mijlocul celor ce se declar a fi credincio i ai
adev rului” (The Upward Look, p. 366).

În cartea lui, Hayden invoc de repetate ori termeni
ca „libertate religioas ”, „drepturile omului” i „libertate de
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con tiin ” ca fiind pledoaria lui pentru o toleran mai mare
în biseric în ce prive te stilul de via i aspectele legate de
închinare (p.27,67,74,77,89,123). În una dintre cele mai
îndr zne e dintre declara iile lui, Hayden sugereaz c
adventi tii care caut s înal e standardele cu privire la
diet , îmbr c minte, muzic , etc. î i vor uni în cele din urm
for ele cu cei ce promoveaz legile duminicale, deoarece se
presupune c ei au „cultivat un caracter care crede c tie ce
este cel mai bine pentru to i ceilal i” (p.123)…. Hayden
critic îndeosebi practica evangheli tilor adventi ti
conservatori de a le cere candida ilor s renun e la portul
bijuteriilor înainte de botez (p.67,70)…. Hayden scrie:
„Simplul fapt c Biserica Adventist ar putea s piard
b t lia cu privire la bijuterii nu înseamn c noi am pierdut
b t lia cu privire la suflete” (p.74). Totu i, el pare s nu i
dea seama c îndep rtarea de sfatul inspirat înseamn a
pierde b t lia cu privire la suflete!...

La un moment dat, Hayden ne sugereaz s botez m
în biseric oameni care nu au renun at pe deplin la folosirea
tutunului, numind acest fapt una dintre „pietrele de
poticnire” pe care adventi tii le au pus în mod tradi ional în
calea noilor membri (p.50 52)…. [Dar Ellen White declar ]:
„Noi nu i primim în biseric pe aceia care folosesc b uturi
alcoolice sau tutun. Noi nu putem s admitem astfel de
persoane. Dar putem s încerc m s îi ajut m s biruiasc ”
(Temperan a, p.166)….

Totu i, ceea ce ar trebui s tulbure orice adventist
credincios este comentariul urm tor f cut de Hayden: …
„Dac vom continua s adopt m o pozi ie dogmatic i
inflexibil cu privire la aspecte morale mai pu in definite,
cum ar fi portul bijuteriilor, dictându le tinerilor no tri ce fel
de muzic trebuie s asculte i condamnând participarea lor
la activit i cum ar fi dansul, frecventarea teatrului, putem s
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ne a tept m s continu m a i vedea p r sind biserica
noastr , mul i dintre ei ne mai întorcându se niciodat ”
(p.125)…. Cu privire la concep ia lui Hayden c standardele
înalte au tendin a de a i alunga pe tineri i sunt presupuse a
fi „un handicap pentru abilitatea noastr de a aduce noi
converti i în biseric ” (p.125), cum se face c acele
comunit i religioase cu standardele cele mai înalte de
credin i practic – dintre care unele sunt mai aspre decât
adventismul conservator în anumite aspecte – au crescut ca
num r de membri în ultimii dou zeci de ani, în timp ce aceia
care au o tendin liberal , mai tolerant , au sc zut
continuu?...

Într o carte intitulat The Screwtape Letters, de C.S.
Lewis,… un demon pe nume Screwtape îl sf tuie te pe un
demon cu mai pu in experien cu privire la felul în care s
prind în capcan fiin ele omene ti. „Jocul”, a zis Screwtape,
„este s i faci s alerge peste tot cu sting toare de foc, ori de
câte ori este o inunda ie. F i pe oameni s se înghesuie în
barc pe partea care este aproape scufundat . Când oamenii
sunt c ldicei i apatici, stârne te i împotriva pericolului
entuziasmului i emo iilor. Dac sunt lene i, vorbe te le
despre ipocrizia celor care muncesc. Dac sunt nemilo i,
avertizeaz i împotriva relelor sentimentalismului…. Cu alte
cuvinte, f i s aud tare i repetat avertiz ri de care nu au
nevoie”.

Nicio analogie nu ar putea s descrie mai bine
obsesia unora asemenea lui Keavin Hayden cu privire la
pericolele legalismului, rigidit ii excesive i paranoiei
apocaliptice, în mijlocul unei biserici în care predicatorii ei
cei mai populari i literatura principal lovesc continuu
împotriva un astfel de presupuse rele…. Nici dec derea tot
mai adânc a lumii, nici impactul ei tot mai mare asupra
bisericii nu beneficiaz de mult aten ie; totu i, Hayden
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continu s scrie în tonuri nemiloase despre „biserica
noastr orientat spre standarde” (p.41)…. Chiar i un studiu
fugitiv al raportului sfânt arat c poporul lui Dumnezeu a
fost am git i înr it cu mult mai adesea de conformarea cu
lumea, decât de extremismul conservator….

Hayden scrie, a a cum fac i al ii din adventismul
contemporan, c dificultatea actual a bisericii este g sirea
unui anumit teren de mijloc între alternativele liberale i
conservatoare din mijlocul nostru (p.123)…. Dar Inspira ia
[spune] „ [...] Ascultarea sau neascultarea constituie
elementul asupra c ruia trebuie s decid întreaga lume.
To i vor fi chema i s aleag între Legea lui Dumnezeu i
legile oamenilor. Aici va fi trasat linia de desp r ire. Vor fi
numai dou clase” (Hristos Lumina lumii, p.763).

Trebuie s întreb m: De ce, în avertiz rile lor
adresate bisericii din zilele de pe urm , atât Scriptura, cât i
Ellen White sunt atât de lipsite de obsesia legalismului care
este a a de obi nuit în adventismul contemporan?... Nici
Scriptura, nici Ellen White nu descriu marea problem a
celor ce se declar credincio i în timpul sfâr itului ca fiind
aceea a neprih nirii prin fapte, a aten iei excesive acordate
standardelor, sau a predic rii seci a Legii. Este adev rat, a a
cum eviden iaz Hayden, c Ellen White avertizeaz cu
privire la fanatismul din biseric în timpul sfâr itului (p.36)….
Dar ea vorbe te mult mai adesea despre „aceia care au
cedat pas cu pas preten iilor lumii i s au conformat cu
obiceiurile lumii”, despre aceia care „nu au fost sfin i i prin
ascultarea de adev r,… unindu se cu lumea i împ rt ind
spiritul ei”….

În rezumat, cartea lui Hayden este un document
tragic i distructiv, una dintre cele mai ru inoase c r i care
au fost publicate vreodat de c tre o cas de editur
adventist . Ea love te direct în miezul credin ei noastre, prin
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negarea des vâr irii caracterului prin puterea Duhului
Sfânt…. Putem cel pu in s i mul umim lui Hayden pentru c
recunoa te sincer faptul c negarea acestei doctrine cheie
este legat direct de o abordare mai îng duitoare a stilului
de via …. Toate celelalte aspecte ale vie uirii cre tine – nu
doar cele unic adventiste – ajung vulnerabile, dac
cre tinismul este redus doar la înc o formul de genul „tot
ce po i mai bine”, printre nenum rate alte formule. Cartea
lui Hayden este demonstra ia cea mai clar cu putin cu
privire la motivul pentru care, chiar acum, vedem târându se
în praf a a de multe dintre standardele noastre îndr gite.

Curaj în timp de criz

Aici este marele pericol al multora…. „Ei a teapt s
vad ce vor gândi al ii. Dac ace tia nu sunt de acord, ei sunt
convin i c subiectul în discu ie nu are nici o importan ….
[Ei] umbl în lumina altora, tr iesc prin experien a altora,
simt cum simt al ii i fac ce fac al ii. Ei ac ioneaz ca i cum
n ar avea individualitate. Identitatea lor este cufundat în
al ii, ei sunt umbre simple ale celor pe care îi socotesc drep i.
Dac nu devin con tien i de caracterul lor ov itor i nu l
corecteaz , vor fi lipsi i de via a ve nic ; nu vor fi în stare s
se lupte cu pericolele zilelor din urm …. Al turi de ei trebuie
s fie cineva care s i informeze dac cel care se apropie
este un du man sau un prieten…. B rba i, femei i tineri,
Dumnezeu v solicit s ave i curaj moral, voin statornic ,
t rie moral i perseveren , dispozi ii suflete ti, care nu se
pot baza pe afirma iile altora. El vrea ca, înainte s primi i
sau s respinge i aceste afirma ii, s le studia i, s le cânt ri i
i s le aduce i înaintea Lui în rug ciune.” (M rturii, vol.2,
p.129 130).
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Cei care se merg pe c ile lume ti i î i permit
obiceiuri contrare legilor fizice i morale ale Domnului,
precum i cei care au f cut în elegeri cu bisericile i
organiza iile Babilonului, indiferent dac sunt conduc tori
sau laici, ar trebui s fie mustra i cu claritate. „În timpul când
mustrarea i pericolul atârn deasupra celor din poporul lui
Dumnezeu, este nevoie de ceva în plus fa de rug ciuni i
lacrimi. Faptelor nelegiuite trebuie s li se pun cap t”
(Review and Herald, 17 mai, 1887).

A a de mul i au spus: „ tiu c Dumnezeu va limpezi
lucrurile într o zi. Adesea v d lucruri despre care tiu c nu
sunt bune, dar le trec cu vederea de dragul prietenilor mei
care au nevoie de dragostea i încurajarea mea”. Inspira ia
are acest sfat pentru „mul i”: „Înceta i s fi i de acord s
asculta i pervertirea adev rului f r a adresa niciun protest”
(Solii Alese, cartea 1, p.196).

Poate c , dac a i vorbit i a i fi refuzat s lua i parte
la o modalitate gre it de a ac iona, prietenii vo tri ar fi stat
de partea adev rului. Cu toate acestea, noi avem aceast
conspira ie a t cerii – aceast mentalitate a „privirii
îndreptate în alt parte”. Sunt sigur c mul i ar fi coborât din
arc , dar nu au vrut s fie diferi i i s i p r seasc prietenii.

Cât de mul i din mijlocul nostru ast zi vor pieri la
hotarele rii? Cât de mul i care sunt a a de siguri c sunt în
bun rânduial cu Dumnezeu vor petrece mileniul ca ni te
oase putrede împr tiate pe acest p mânt, în loc de a umbla
pe str zile de aur? Mul i sunt am gi i de ceea ce cred c sunt
ni te sentimente iubitoare, cre tine, care în realitate nu au
nicio alt surs mai înalt de autoritate, decât prin ul
întunericului însu i.

Ne afl m la hotare. Fie ca Dumnezeu s deschid
ochii orbi i s dezlege limbile mute. Trebuie s ne
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îndrept m spre adev ratul nord i s nu ghicim calea spre
cas .
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TEMAMARII LUPTE

Dumnezeu este judecat

Se preg tea cel mai mare proces de judecat din
istorie. Fiin a cea mai maiestoas care fusese creat f cuse
plângere împotriva Dumnezeului ei Creator. Lucifer, fiul
zorilor, a îng duit ca mintea s i fie umplut de mândrie, din
cauza frumuse ii, abilit ii i pozi iei lui superioare. În cele
din urm , Lucifer era generalul de cinci stele al o tirii
îngere ti.

Urmeaz s privim prin câteva ferestre inspirate
pentru a în elege ce s a întâmplat cu adev rat înainte ca
p catul s fi coborât vreodat pe acest p mânt.

Dar când Dumnezeu I a zis Fiului S u, „S facem om
dup chipul Nostru”, Satana a fost gelos pe Isus. El a dorit s
fie consultat cu privire la crearea omului i, pentru c nu a
fost, s a umplut de invidie, gelozie i ur (Early Writings,
p.145 146).

Primul lucru pe care îl afl m despre aceast punere la
îndoial a autorit ii lui Dumnezeu este c motivul discordiei
a ap rut cu privire la planul lui Dumnezeu de a crea familia
omeneasc . Prin urmare, existen a noastr i r zvr tirea lui
Satana au fost strâns legate între ele.

El s a plâns de presupusele defecte în conducerea
lucrurilor cere ti i a c utat s umple mintea îngerilor cu
nemul umire…. Astfel, semin ele înstr in rii au fost
sem nate, pentru a fi scoase la iveal i prezentate înaintea
cur ilor cere ti ca avându i originea, nu la Satana, ci la
îngeri…. El le a optit îngerilor în secret nemul umirea lui….
Un cuvânt aici i un cuvânt dincolo au deschis calea pentru o
list lung de presupuneri. În modalitatea lui iscusit , el a
ob inut de la ei expresii ale îndoielii. Apoi, când a fost
intervievat, el a dat vina pe cei pe care îi educase. El a pus
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toat nemul umirea pe seama celor pe care îi condusese….
Domnul a v zut cum î i folosea Satana puterile i i a
prezentat adev rul în contrast cu minciuna. Din nou i din
nou, pe parcursul controversei, Satana a fost gata s fie
convins, gata s recunoasc faptul c gre ise. Dar cei pe care
îi am gise erau de asemenea gata s îl acuze pentru faptul c
îi p r sea. Ce ar fi trebuit s fac ? – S se supun lui
Dumnezeu? Sau s continue pe calea am girii? (Review and
Herald, 7 septembrie, 1897).

Desf urarea acestui proces urma s ia destul de
mult timp, prin urmare afl m c nu s a f cut nimic în grab ,
pe m sur ce Satana i Dumnezeu se apropiau de un ultim
act.

Pentru a opri preg tirea acestei lovituri de palat,
Tat l a convocat o adunare a întregii o tiri îngere ti i a
explicat c Fiul fusese din ve nicie egal cu Sine Însu i din
punct de vedere al omniprezen ei, atot tiin ei, puterii i
autorit ii. De i Lucifer a fost convins i aproape c s a
predat lui Hristos, mândria lui crescând l a împiedicat. În
schimb, el i a adunat pe îngeri i le a descris cât de nedrept a
fost ca Dumnezeu s l opreasc s ia parte la consiliul lor
secret. „Asemenea unuia întristat, el a relatat preferin a pe
care Dumnezeu o ar tase lui Isus, neglijându l pe el” (Istoria
mântuirii, p.14). În cele din urm , Lucifer a declarat c ar
putea s ia tronul lui Hristos prin for . Având în vedere
aceste nout i amenin toare, îngerii credincio i s au gr bit
s L informeze pe Hristos despre planurile lui Lucifer.

Ei L au g sit pe Tat l stând de vorb cu Fiul S u iubit
pentru a stabili mijloacele prin care, pentru binele cel mai
mare al îngerilor credincio i, autoritatea asumat de Satana
putea fi înl turat pentru totdeauna. Marele Dumnezeu
putea s l alunge imediat din cer pe arhiam gitor; dar nu
acesta era scopul. El voia s le dea celor r zvr ti i o ans

www.zguduireaadventismului.ro



381 
 

egal de a vedea puterea i m re ia Fiului S u i a îngerilor
S i credincio i. În aceast lupt , fiecare înger urma s aleag
de care parte vrea s treac i acest fapt s fie vizibil pentru
to i…. Întreaga o tire îngereasc a fost convocat s apar în
fa a Tat lui pentru a se stabili fiecare caz. Satana i a f cut
cunoscut f r ru ine nemul umirea c Hristos era preferat
mai mult decât el. El s a ridicat cu mândrie i a insistat c
trebuia s fie egal cu Dumnezeu, s fie primit în sfatul Tat lui
i s în eleag scopurile Sale…. Apoi, Satana a ar tat cu
exaltare spre simpatizan ii lui, care alc tuiau aproape o
jum tate din îngeri i a exclamat: „Ace tia sunt cu mine! Îi
vei alunga i pe ei, l sând un asemenea gol în cer?” Dup
aceea, el a declarat c era preg tit s se împotriveasc
autorit ii lui Hristos i s i apere locul în cer prin for ,
confruntându se cu puterile Sale (Istoria mântuirii, p.17 18).

Acest fapt ne aduce la primul raport al provoc rii lui
în Scriptur : „Tu ziceai în inima ta: ‘M voi sui în cer, îmi voi
ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui
Dumnezeu; voi edea pe muntele adun rii dumnezeilor, la
cap tul miaz noaptei; m voi sui pe vârful norilor, voi fi ca
Cel Prea Înalt” (Isaia 14,13.14).

Apoi, citim despre rezultatul tulbur tor al r zvr tirii
lui. „ i în cer s a f cut un r zboi. Mihail i îngerii lui s au
luptat cu balaurul. i balaurul cu îngerii lui s au luptat i ei,
dar n au putut birui; i locul lor nu li s a mai g sit în cer. i
balaurul cel mare, arpele cel vechi, numit Diavolul i Satana,
acela care în al întreaga lume, a fost aruncat pe p mânt; i
împreun cu el au fost arunca i i îngerii lui” (Apocalipsa
12,7 9).

Ceea ce s a întâmplat la scurt timp dup aceea este
cel mai semnificativ, deoarece a dat pe fa adev ratul
caracter al lui Lucifer i al lui Hristos.
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Dup ce Satana i cei care au c zut cu el au fost
alunga i din cer i dup ce i a dat seama c pierduse pentru
totdeauna toat cur ia i slava cerului, el s a poc it i a
dorit s fie reprimit în cer. El a dorit s i ocupe locul cuvenit
sau orice pozi ie care ar fi putut s i fie încredin at . Dar nu;
cerul nu mai trebuia s fie pus în pericol. Tot cerul ar fi fost
afectat, dac el ar fi fost luat înapoi; deoarece p catul luase
na tere în el, iar semin ele r zvr tirii erau în untrul lui. Atât
el, cât i urma ii lui au plâns i au implorat s fie lua i înapoi
în favoarea lui Dumnezeu (Early Writings, p.146).

Aici îl vedem pe Satana poc indu se cu lacrimi i
implorându L pe Dumnezeu s aib mil . Cu siguran acest
fapt ar fi trebuit s fie suficient pentru ca Dumnezeu s i mai
dea o ans .

Satana a tremurat, când i a v zut lucrarea […]. Se
întreba: Unde se afla? Oare nu este totul un vis îngrozitor?
Este el alungat din cer? […] Pierderea tuturor privilegiilor din
cer i se p rea o suferin prea mare de suportat. El dorea s
recâ tige acele privilegii […]. F ptura lui m rea tremura de
parc ar fi fost lovit de o furtun . Un înger din cer a trecut
pe acolo. El l a chemat i a cerut o întrevedere cu Hristos.
Aceasta i a fost acordat . Atunci, Satana s a purtat cu Fiul lui
Dumnezeu, ca i când se poc ise de r zvr tirea lui i dorea
din nou favoarea lui Dumnezeu. El dorea s ia locul pe care i
l atribuise Dumnezeu mai înainte i s se afle sub
conducerea Lui în eleapt . Domnul Hristos a plâns pentru
nenorocirea lui Satana, dar i a spus c , […] semin ele
r zvr tirii continuau s fie în untrul lui […]. Când a ajuns s
fie convins pe deplin c nu era nicio posibilitate de a primi
din nou favoarea lui Dumnezeu, Satana i a manifestat
r utatea cu o ur sporit i cu o înver unare înfocat (Istoria
mântuirii, p.25 27).
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Ce demonstrare dramatic a deosebirii dintre
poc in a exterioar , chiar i cu lacrimi, i predarea inimii cu
credin a c Dumnezeu tie ce este mai bine. Lui Satana i a
p rut r u pentru c î i pierduse privilegiile i viitorul i a
ar tat c spiritul lui nu se schimbase, când i a exprimat ura
împotriva lui Dumnezeu. Dac ar fi fost cu adev rat inspirat,
oare Satana nu ar fi recunoscut înaintea lui Hristos c spiritul
lui egocentric a fost complet contrar cu spiritul lui Hristos
concentrat asupra binelui celorlal i?

Scena se mut pe p mânt

De ce Satana s a concentrat apoi asupra atragerii lui
Adam i Eva în p cat? „Dac […] Dumnezeu urma s
g seasc o modalitate prin care ei s poat fi ierta i, […]
dup aceea, el însu i i to i îngerii c zu i vor avea o
modalitate echitabil de a se împ rt i al turi de ei de mila
lui Dumnezeu” (Istoria mântuirii, p.27). Trebuie s ne
aducem aminte c dorin a lui Satana de a se întoarce în cer
constituie o cheie important pentru în elegerea desf ur rii
marii lupte. El a anticipat cu r utate crearea i ademenirea
lui Adam i Eva. El a a teptat s profite de orice mil pe care
Dumnezeu le ar fi acordat o ca p c to i, pentru ca el însu i
s poat fi rea ezat în cer.

Pe m sur ce urm rim drama care se desf oar
acum pe p mânt, trebuie s în elegem motivul adev rat al
luptei.

Jan Paulsen s a exprimat potrivit: „În r spunsul final
al lui Dumnezeu la problema p catului se afl aspecte care
trebuie s fie luate în considerare i care sunt mai vaste i
mai ample decât mântuirea mea personal […]. Deoarece
imaginea l rgit – i anume siguran a ve nic a […] întregii
Crea iuni, […] Dumnezeu a preg tit de asemenea un r spuns
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cuprinz tor, care se ocup atât de r d cinile, cât i de
consecin ele r zvr tirii” (Adventist Review, 39 noiembrie,
2000).

Studentul […] ar trebui s dobândeasc o cunoa tere
privind marea ei tem central (a Bibliei), a scopului originar
al lui Dumnezeu pentru lume, a na terii marii lupte i a
lucr rii de r scump rare. Ar trebui s priceap natura celor
dou principii care se lupt pentru suprema ie i s înve e s
le descopere lucrarea din rapoartele istoriei i profe iei pân
la marele final. Ar trebui s vad cum aceast lupt trece
prin toate fazele experien ei omene ti; cum el însu i d pe
fa , în fiecare împrejurare a vie ii, una din cele dou ra iuni
antagoniste i cum, fie c vrea sau nu, el hot r te chiar
acum de care parte a controversei va fi g sit (Educa ie, 190).

Într un sens foarte real, Dumnezeu este judecat. El a
înfruntat acuza ii timp de mai bine de ase mii de ani, iar
întregul univers prive te pentru a vedea cum se va termina
drama. Oare se va dovedi dragostea, temelia Legii i
guvern rii Sale, mai puternic decât mândria, în l area de
sine i competi ia împotriva altora? Romani 3,4 spune: „Ca
s î i câ tigi cazul, când vei fi judecat” (versiunea Today’s
English).

Acuza iile lui Satana împotriva lui Dumnezeu nu sunt
u or de rezolvat, deoarece el cunoa te corectitudinea lui
Dumnezeu.

Satana cunoa te foarte bine p catele pe care el i a
ispitit s le s vâr easc i el le prezint în lumina cea mai
exagerat , declarând: „M va alunga Dumnezeu pe mine i
pe îngerii mei din prezen a Sa i totu i s i r spl teasc pe
aceia care s au f cut vinova i de acelea i p cate? Doamne,
Tu nu po i face acest lucru i totu i s fii drept. Tronul T u nu
va sta în neprih nire i judecat . Dreptatea cere ca sentin a
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de condamnare s fie pronun at împotriva lor” (M rturii,
vol.5, p.474).

Din perspectiv cosmic , exist ceva mult mai
important decât mântuirea ta sau a mea, sau mântuirea
tuturor celor ce tr iesc pe aceast planet minuscul .
Romani 3,4 spune din nou: „Ca s fii dovedit corect în
cuvintele Tale i s ie i biruitor când vei fi judecat”
(versiunea New International).

Planul Mântuirii are un scop mai larg i mai profund
decât mântuirea omului. Nu numai pentru acest lucru a venit
Hristos pe p mânt; El n a venit numai ca locuitorii acestei
mici lumi s poat considera Legea lui Dumnezeu a a cum ar
trebui, ci lucrul acesta a fost f cut pentru ap rarea
caracterului lui Dumnezeu înaintea întregului Univers […].
Jertfa lui Hristos pentru salvarea omului nu numai c va face
cerul accesibil pentru oameni, dar, înaintea întregului
Univers, va fi justificat atitudinea lui Dumnezeu i a Fiului
fa de r zvr tirea lui Satana (Patriarhi i profe i, p.68,69).

Numai în felul acesta, pledoaria lui Satana pentru a fi
reprimit în cer putea fi adus la t cere.

Cum Î i va ap ra Dumnezeu caracterul?

Crucea este o descoperire pentru sim urile noastre
tocite a suferin ei pe care p catul, chiar de la na terea lui, a
adus o în inima lui Dumnezeu. Orice îndep rtare de la ceea
ce este drept, fiecare fapt de cruzime, fiecare e ec al
omului de a atinge idealul S u Îi provoac durere (Educa ia,
p.263).

Privind înainte spre moartea pe care urma s o
sufere, Isus a zis: „Acum are loc judecata lumii acesteia,
acum st pânitorul lumii acesteia va fi aruncat afar . i dup
ce voi fi în l at de pe p mânt, voi atrage la Mine pe to i
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oamenii” (Ioan 12,31.32). Întregul univers va fi în stare s
vad exemplul suprem al contrastului dintre dragostea lui
Dumnezeu i ura lui Satana.

Când ucenicii au raportat c au fost în stare s scoat
demoni în Numele lui Isus, El a zis: „Am v zut pe Satana
c zând ca un fulger din cer” (Luca 10,18). Aceast nou
c dere a lui Satana de la putere i pierderea simpatiei
fiin elor cere ti au fost mult mai importante decât c derea
lui ini ial , descris în Apocalipsa 12. Acum, el î i pierdea
credibilitatea în acuza iile aduse împotriva lui Dumnezeu i a
lui Hristos.

Cu toate acestea, o preocupare nechibzuit cu privire
la cruce este o distorsionare a Evangheliei. Adev rata cruce
cre tin nu este un crucifix pe care Isus continu s atârne.
Adev rata cruce cre tin este goal . El nu Se afl acolo; El
este înviat. Crucea goal este un simbol al Domnului înviat.
Credin a nu ne conduce numai la cruce, ci, prin cruce, la
Domnul cel viu, c ruia Îi este dat toat puterea în cer i pe
p mânt i pe care por ile iadului nu Îl vor birui.

„Astfel, fiindc avem un Mare Preot însemnat, care a
str b tut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – s r mânem
tari în m rturisirea noastr ” (Evrei 4,14). „S ne uit m int
la C petenia i Des vâr irea credin ei noastre, adic la Isus,
care, pentru bucuria care I era pus înainte, a suferit crucea,
a dispre uit ru inea, i ade la dreapta scaunului de domnie
al lui Dumnezeu” (Evrei 12,2).

Hristos tr ie te ast zi i st la dreapta lui Dumnezeu.
Aceasta este o veste bun ! Aceasta, de asemenea, este
Evanghelia. F r înviere, crucea ar fi doar un memorial al
unui martiraj inutil.

De i prin r stignirea Fiului des vâr it al lui
Dumnezeu, Satana î i semnase propria condamnare la
moarte i pierduse complet simpatia fiin elor cere ti, „cu
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toate acestea, Satana nu a fost înc nimicit. Nici chiar atunci
îngerii n au în eles tot ceea ce era cuprins în lupta aceea
mare. Principiile în jurul c rora se d dea lupta trebuiau s fie
clarificate mai bine. Pentru binele omului, existen a lui
Satana trebuia s continue. Omul, ca i îngerii, trebuie s
vad contrastul dintre Prin ul vie ii i prin ul întunericului. El
trebuie s aleag cui vrea s slujeasc ” (Hristos Lumina lumii,
p.761).

Genera ia final

Pretutindeni în Biblie, Dumnezeu spune foarte clar c
nimic nu este mai important pentru întregul univers, decât
ca reputa ia Lui s fie l murit i Numele Lui s fie onorat.
Exact acesta este lucrul pe care Ioan ni l spune în Apocalipsa
7. Isus nu Se va întoarce, pân când Dumnezeu nu va avea
un popor care va face din ap rarea Numelui lui Dumnezeu
scopul cel mai important al vie ii lor.

Ioan a v zut patru îngeri inând vânturile nimicirii cu
un scop foarte precis: „ i am v zut un alt înger, care se suia
dinspre r s ritul soarelui, i care avea pecetea Dumnezeului
celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, c rora le
fusese dat s vat me p mântul i marea, zicând: ‘Nu
v t ma i p mântul, nici marea, nici copacii, pân nu vom
pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!‘”
(Apocalipsa 7,2.3).

De ce Dumnezeu ine aceste vânturi ale groazei i
nimicirii în zilele din urm ? Poporul lui Dumnezeu înc nu
este preg tit! Dumnezeu spune: „ ine i vântul de r s rit al
furiei omene ti. Mul i oameni înc nu au în eles scopul
Evangheliei. ine i vântul de apus al furiei satanice, pân
când poporul Meu este preg tit s î i aduc la îndeplinire
ultima îns rcinare. ine i vânturile, pân când poporul Meu
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este preg tit s fie sigilat. ine i vânturile pân când cei din
poporul Meu sunt preg ti i ca Eu s i folosesc în solia mea
final pentru ultima genera ie a p mântului”.

Aici, jos, în zilele vânturilor inute, în timp ce scrie
Numele S u pe fruntea credincio ilor S i, Dumnezeu îi spune
universului: „Asculta i i pe ei. Pute i s v încrede i în ce
spun ei. Eu pot s le dau sigiliul aprob rii Mele. Înainte ca
Numele meu s continue, vine calitatea”. Ce putea fi mai
uimitor, decât ca Tat l nostru ceresc s Î i scrie Numele pe
fruntea credincio ilor S i? Prin acea semn tur , Dumnezeu
spune: „Aici este poporul care a îng duit ca Duhul Sfânt s Î i
fac lucrarea; poporul care reflect cu adev rat slava mea.
Nu sunt stânjenit de felul în care M reprezint , iar ei au
sigiliul aprob rii Mele”.

Ce anume îl înfurie pe Satana cu privire la acest sigiliu
al lui Dumnezeu? „Îndat ce aceia care alc tuiesc poporul lui
Dumnezeu primesc sigiliul pe frunte – acesta nu este vreun
sigiliu sau semn care poate fi v zut, ci o întemeiere în
adev r, atât din punct de vedere intelectual, cât i spiritual,
încât ei nu pot fi clinti i – îndat ce aceia care alc tuiesc
poporul lui Dumnezeu sunt sigila i i preg ti i pentru
zguduire, aceasta va veni” (Maranatha, p.200).

Acesta este timpul când îngerii i întregul univers
nec zut decid dac Dumnezeu este corect în judec ile Sale
cu privire la b rba ii i femeile pe care le sigileaz . El îi va
sigila printr o Evanghelie a harului nem surat – un har care
este suficient de puternic pentru a birui toate înclina iile
spre p cat mo tenite i cultivate.

Pentru a împiedica aceast lucrare a sigil rii, Satana
ofer câteva evanghelii proprii foarte atr g toare. El spune:
„În l a i Legea ca fiind atât de sus în compara ie cu
realiz rile omene ti, încât niciun b rbat sau femeie s nu
spere vreodat s o respecte, dar nu v îngrijora i, pentru c
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nu trebuie s respecta i poruncile, deoarece Isus a p zit
Legea pentru voi”.

El spune: „Voi nu pute i s p zi i poruncile, deoarece
sunte i n scu i p c to i; tr i i într un trup p c tos i ve i fi
întotdeauna insuficient de buni. Dar nu v îngrijora i, atâta
vreme cât v pare r u pentru p catele voastre, aceasta este
tot ceea ce cere Domnul. La judecat , Dumnezeu prive te la
raportul lui Isus, nu la al vostru”.

El spune: „Nu ar trebui s încerca i s p zi i
poruncile, pentru c dac ve i face astfel, ve i fi ni te
legali ti. Important este s ave i o rela ie cu Isus”.

Desigur, recunoa te i câteva jum t i de adev r în
aceste am giri atr g toare. Totu i, când vi se spune fie c
este nenecesar, fie c este imposibil s fi i biruitori, aduce i
v aminte c cineva pe nume Satana redefine te i încurc
Planul de Mântuire. Iar Ioan nume te am girea aceasta vinul
Babilonului.

Satana ur te Evanghelia ve nic , deoarece scopul
Evangheliei este acela de a reproduce caracterul lui Isus, iar
acest fapt îl înfurie pe Satana. El este furios când oamenii
v d adev rata fa a evangheliilor lui false, care sunt
realmente un nou legalism. Când b rba ii i femeile cred c
pot fi mântui i prin credin a într o reglare legal a conturilor
în c r ile cerului, f r o corectare a caracterului pe p mânt,
iar apoi numesc acest fapt neprih nire prin credin , atunci
ve i ti c asculta i noul legalism.

Poate s i imagineze cineva ce se va întâmpla, când
b rba ii i femeile se vor trezi la a doua înviere strigând la
pastorii i înv torii lor: „Mi ai spus c harul a acoperit
p catele mele i c nu a contat caracterul”. Sau: „Mi ai spus
c siguran a mântuirii mele a constat în a crede c Isus a
murit pentru mine i c eu nu pot ad uga ceva la ceea ce a
f cut El”. Sau: „Mi ai spus c orice încercare de a ad uga
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ascultarea la credin ar fi legalism”. Sau: „Mi ai spus c
Ellen White nu a avut nicio autoritate teologic ”.

S nu fim distra i de evangheliile limitate care vin
direct din Babilon. S nu limit m pe Sfântul lui Israel. Da i I o
ans . Vestea bun este c Isus îi schimb pe oameni, pentru
ca ei s poat fi sigila i cu aprobarea Tat lui S u. Credin a lui
Isus este acela i fel de credin care L a ferit pe Isus de
p cat. Întregul cer a teapt s sigileze acel fel de oameni în
zilele din urm , înainte ca vânturile s sufle, înainte ca
aceast lume s ajung un balamuc.

Cum se aplic aceste înv turi pentru noi?

Dac trebuie s fim un popor care poate fi sigilat,
atunci trebuie s ne corect m atitudinea. „Domnul nu are în
lucrarea Sa niciun loc pentru aceia care au o dorin mai
mare de a câ tiga cununa, decât de a purta crucea. El vrea
oameni care urm resc mai degrab s î i îndeplineasc
datoria, decât s î i primeasc r splata – oameni care sunt
mai preocupa i de principii, decât de promovare” (Divina
vindecare, p.476,477).

Ellen White caracterizeaz Evanghelia popular ca
fiind „mai degrab o cale de a sc pa de suferin , decât o
eliberare de p cat” (Parabolele Domnului Hristos, p.47).
Lucifer a vrut s i se redea privilegiile cerului, f r a avea
caracterul cerului. Privim noi spre cer ca fiind o sc pare
dintr o lume dificil , sau ca fiind o eliberare final de
egoismul nostru?

Un întemni at prive te prin fereastra celulei lui un
parc frumos, unde a teapt familia lui i Isus. Întemni atul
nu dore te nimic altceva, decât s scape de restric ii i s se
bucure împreun cu familia lui. Dar Isus i familia Sa sper c
noi, cei întemni a i, vom dori p rt ia cea sfânt suficient de
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mult pentru a ne desp r i de p catele care ne au r nit i ne
au întemni at înc de la început. Hristos nu dore te numai s
ne scape din lupta i suferin a pe care o aduc p catele
noastre, ci s ne scape de egoismul i înclina iile
ner bd toare i am gitoare care cauzeaz robia noastr .

Este adev rat c trebuie s fim preocupa i de
dezvoltarea caracterului nostru. Trebuie s fim preocupa i
de nevoia de a avea stilul de via neprih nit al lui Hristos în
scopul de a fi mântui i. Totu i, oare nu trebuie de asemenea
s definim Evanghelia lui Hristos în mod neegoist, în lumina
modalit ii în care ascultarea noastr iubitoare i voioas
aduce fericire i cinste lui Dumnezeu i celorlal i? Noi avem
tendin a de a privi la mântuire, concentrându ne numai
asupra fericirii i eliber rii noastre. Ceea ce avem nevoie
este s în elegem imaginea mai ampl i pe termen lung –
din ve nicia trecut în ve nicia viitoare.

Marea lupt între Hristos i Satana ne pune pe noi,
cei ce tr im în aceste ultime zile, în centrul scenei, în calitate
de martori principali ai lui Dumnezeu, pentru a ap ra
dreptatea manifestat de El, prin faptul c ne acord mil i
o ocazie de a înv a i de a tr i asemenea lui Hristos. Oare
nu li se va da locuitorilor des vâr i i ai cerului ocazia de a
declara pe cine se vor sim i confortabil s aib ca vecini de a
lungul ve niciei? Întrebarea principal pe care Dumnezeu o
pune înaintea întregului univers este aceasta: „Exist în
Evanghelia Împ r iei lui Hristos suficient putere pentru a
cur a de orice nelegiuire grupe numeroase de oameni?”

R mâne întrebarea insistent : Se va împlini vreodat
Ieremia 50,20? „În zilele acelea, în vremea aceea –zice
Domnul – se va c uta nelegiuirea lui Israel, i nu va mai fi, i
p catul lui Iuda, i nu se va mai g si”.

De fapt, cât de important este ultima r m i a lui
Dumnezeu pentru scopul S u ve nic? „Pentru a nimici
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p catul i rezultatele lui, El L a dat pe Cel Preaiubit al S u i a
pus la dispozi ia noastr puterea de a pune cap t acestei
scene a nenorocirii, prin conlucrarea cu El” (Educa ie, p.264).
Ce f g duin incredibil i ce descoperire a importan ei pe
care o avem în împlinirea planurilor lui Dumnezeu.

Satana tie cât de mult depinde de succesul
genera iei finale i nu se va duce lini tit în noapte. „În timp
ce pl gile cad, apul de trimis este alungat. El lupt cu
înver unare pentru a sc pa, dar este inut strâns de mâna
care îl conduce. Dac ar reu i s scape, Israel i ar pierde
via a. Am v zut c va fi nevoie de timp pentru a duce apul
de trimis în ara uit rii, dup ce p catele vor fi puse pe capul
lui” (Spalding – Magan, p.2).

Ultimul capitol

Cei r i sunt readu i la via . Când vede mul imea
vast a urma ilor lui, Satana î i revine din disperarea pe care
a suferit o în timpul mileniului.

În momentul critic, în în l ime, deasupra cet ii,
apare tronul lui Dumnezeu i, asemenea unei imagini
panoramice, to i vor vedea în detaliu istoria r zvr tirii lui
Satana în cer i to i cei ase mii de ani tri ti de nenorocire
omeneasc . Fiecare fiin omeneasc i demonic î i va
vedea propria parte în marea dram . Fiecare va vedea mila i
dreptatea infinit a lui Dumnezeu.

Lucifer i îngerii lui s au împotrivit fiec rui efort al lui
Dumnezeu i îngerilor credincio i, când ace tia i au
îndemnat s i schimbe gândurile. Cei r zvr ti i au ales cu
bun tiin s treac de partea r zvr tirii i au hot rât s
înfrunte consecin ele. La sfâr itul celor o mie de ani, între
to i cei din untru i cei dinafara cet ii, nici m car unul nu ar
alege s schimbe taberele. Cei dinafar doresc bog ia i
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splendoarea cet ii lui Dumnezeu, dar nu pot s suporte
atmosfera de sfin enie i dragoste din interior. Cerul ar fi un
iad pentru ei.

În acel moment, „Satana îngenuncheaz i
m rturise te dreptatea sentin ei lui” (Maranatha, p.345). În
fa a priveli tii panoramice, el este constrâns s declare c
Dumnezeu i a dat toate avantajele. Dumnezeu i a dat to i
oamenii talenta i pe care el a putut s i în ele – to i oamenii
s n to i, boga i, în elep i, puternici, îndemânatici, frumo i i
ar to i pe care el a putut s i foloseasc – iar ei s au întors
cu to ii împotriva lui. Mai mult, Satana va fi constrâns s
recunoasc faptul c Dumnezeu a men inut armata cea mai
s rman cu putin – cei slabi, ne tiutori, nerecunoscu i, f r
titluri i necunoscu i, cei slabi i neatr g tori – iar cu aceste
r m i e El a biruit toate o tirile r ului.

Apostolul Pavel rezum acest lucru astfel: „Dar
Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca s fac de
ru ine pe cele în elepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale
lumii, ca s fac de ru ine pe cele tari. i Dumnezeu a ales
lucrurile josnice ale lumii, i lucrurile dispre uite, ba înc
lucrurile care nu sunt, ca s nimiceasc pe cele ce sunt” (1
Corinteni 1,27.28).

Satana vede c r zvr tirea lui voluntar l a f cut s
fie nepreg tit pentru cer” (Maranatha p.345). El s a
condamnat singur, împlinind astfel profe ia lui Pavel:
„Pentru ca, în Numele lui Isus, s se plece orice genunchi al
celor din ceruri, de pe p mânt i de sub p mânt, i orice
limb s m rturiseasc , spre slava lui Dumnezeu Tat l, c
Isus Hristos este Domnul” (Filipeni 2,10.11).

Timp de mai bine de apte mii de ani, Satana s a
conectat la un sistem de sus inere a vie ii, la care el nu a
avut niciun drept. Acum, de bun voie, el recunoa te
dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este absolvit de toate
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acuzaţiile  lui Satana.  Ispăşirea este completă. „Fiecare voce 
va  fi  oprită  şi  toate  oştirile  răzvrătirii  vor  rămâne  fără 
cuvinte….  Întregul  univers  va  fi  martor  al  naturii  şi 
rezultatelor păcatului.  Iar  exterminarea deplină  a  acestora, 
care  le‐a  adus  la  început  teamă  îngerilor  şi  dezonoare  lui 
Dumnezeu,  va  îndreptăţi  acum  dragostea  Sa  şi  va  stabili 
onoarea Sa înaintea universului” (The Faith I Live By, p.71).  

Cum  a  fost Dumnezeu  în  stare  să  realizeze  această 
mare biruinţă şi să protejeze universul Său, aşa încât păcatul 
să  nu mai  pătrundă  niciodată?  „Onoarea  lui  Dumnezeu  şi 
onoarea  lui  Hristos  sunt  implicate  în  desăvârşirea 
caracterului  poporului  Său”  (Hristos  Lumina  lumii,  p.671). 
„Onoarea lui Hristos este deplină în desăvârşirea caracterului 
poporului  Său ales  […]. Caracterul  lui Dumnezeu este  slava 
Sa  descoperită  în  voi.”  (Signs  of  the  Times,  25  noiembrie, 
1897).  

Să ne hotărâm să fim acea generaţie finală prin care 
Dumnezeu poate să‐şi descopere harul şi puterea Sa. Fie ca 
El să nu fie nevoit să caute o altă rămăşiţă, din cauză că noi 
suntem  prea  nepăsători  şi  leneşi  pentru  a  răspunde  la 
chemarea  Sa.  Acesta  este  ceasul  Său,  iar  noi  putem  fi 
rămăşiţa Sa.  

[Sunt  îndatorat  ideilor  pătrunzătoare  ale  lui  David 
Lee şi Herbert Douglass pentru studiile lor în domeniul marii 
lupte  şi  al  implicaţiilor  acesteia  pentru  noi  cei  ce  trăim  în 
astfel de momente cruciale] 
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Vine Isus atât de curând? 

 
Credeţi  că  Domnul  Isus  vine  curând?  Nu  a  fost 

aceasta  întrebarea  pusă  de  adventiştii  de  ziua  a  şaptea  în 
1950?   Sau  în 1910? Sau  în 1890? Sau de către mileriţii din 
1844?  Cu  toate  acestea,  după  un  secol  şi  jumătate,  noi 
suntem  încă  aici,  formulând  aceeaşi  întrebare.  Nu  cumva, 
undeva  s‐a produs o greşeală  tragică? Ar  fi posibil  ca  fiii  şi 
nepoţii noştri să pună aceeaşi întrebare, ca adventişti, peste 
încă cincizeci de ani? Ce să  facem pentru a  împiedica să se 
întâmple  aşa  ceva? Ce  garanţie  avem  că Domnul  Isus  vine 
într‐adevăr  foarte  curând?  Realitatea  şocantă  este  că  nu 
avem nicio garanţie. Este posibil ca Domnul  Isus să nu vină 
chiar  atât  de  curând.  Eu  nu  sunt  în  stare  să  declar  fără 
echivoc, că Domnul  Isus va reveni  în următorii zece ani sau 
măcar în următorii douăzeci de ani. 

Apocalipsa  7,1‐3  descrie  perioada  de  timp  în  care 
trăim,  astfel:  „După  aceea  am  văzut  patru  îngeri,  care 
stăteau  în  picioare  în  cele  patru  colţuri  ale  pământului.  Ei 
ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt 
pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut 
un  alt  înger,  care  se  suia  dinspre  răsăritul  soarelui,  şi  care 
avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare 
la cei patru  îngeri, cărora  le fusese dat să vatăme pământul 
şi marea,  zicând:  ‚Nu  vătămaţi  pământul,  nici marea,  nici 
copacii,  până  nu  vom  pune  pecetea  pe  fruntea  slujitorilor 
Dumnezeului nostru!’ 

Cei  patru  îngeri  ţin  de  multă  vreme  vânturile 
distrugerii.  Ei  au  primit  porunca  precisă,  de  a  continua  să 
ţină  vânturile,  până  când  Dumnezeu  îşi  va  putea  încheia 
lucrarea  finală  de  sigilare.  Acest  fapt  ne  dezvăluie  două 
realităţi.  Prima,  lucrarea  de  sigilare  încă  nu  s‐a  încheiat. A 
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doua,  noi  nu  vom  vedea  sfârşitul  suferinţei  acestei  lumi, 
până  când  lucrarea de  sigilare nu  se  va  încheia,  chiar dacă 
aceasta se va petrece peste decenii în viitor. Înţelegeţi de ce 
nu avem nicio garanţie că Domnul Isus vine curând? 

Planul lui Dumnezeu pentru Adventism 

Deoarece  am  afirmat  că  nu  avem  nicio  garanţie  că 
Domnul  Isus  vine  curând, permiteţi‐mi  să  adaug  că,  totuşi, 
eu cred că este posibil ca Domnul Isus să vină foarte, foarte 
curând.  Se  pare  că  există  anumite  perioade  precise,  când 
Dumnezeu  accelerează  evenimentele  de  pe  pământ  şi  din 
biserică, conducându‐le până  într‐un punct culminant, după 
care,  aşteaptă  să  vadă  dacă  poporul  Lui  este  pregătit  să 
înainteze odată cu El. 

În 1844, Dumnezeu a condus cu putere evenimentele 
prin  intermediul mişcării milerite  şi, dacă poporul Lui s‐ar  fi 
unit  în  credinţă,  imediat  după marea  dezamăgire,  lucrarea 
de  sigilare  ar  fi  putut  fi  încheiată  foarte  rapid.  Dar,  după 
marea  dezamăgire  mişcarea  s‐a  fărâmiţat  în  numeroase 
grupări,  iar  Dumnezeu  nu  Şi‐a  putut  încheia  lucrarea  de 
sigilare. 

Apoi,  timp  de  patruzeci  de  ani,  starea  de  lucruri  a 
continuat  la  un  nivel  relativ  constant,  până  în  1888,  când 
Dumnezeu a început să accelereze din nou evenimentele din 
lume şi din biserică, spre un alt punct culminant. Încă odată, 
Dumnezeu  a  privit  cu  speranţă,  aşteptând  să  vadă  dacă 
poporul  Lui  este  capabil  să  înţeleagă  situaţia  şi  să  se 
gândească serios la plecarea acasă. Dar încă odată, planurile 
lui  Dumnezeu  au  fost  deturnate,  de  data  aceasta,  prin 
egoismul,  spiritul  de  critică  şi  dorinţa  de  putere  a  unora 
dintre adventiştii de ziua a şaptea. 
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Ca urmare, starea de  lucruri şi reluat cursul constant 
încă nouăzeci de ani după aceea. Reflectând asupra acestei 
situaţii,  convingerea mea  este  că,  în  prezent,  ne  deplasăm 
din  nou  spre  unul  dintre  acele  rare  puncte  culminante  ale 
istoriei,  când  Dumnezeu  accelerează  evenimentele  încă 
odată  într‐o  desfăşurare  finală.  Şi,  încă  odată,  El  speră  că 
poporul Lui va înţelege perspectivele veşniciei şi se va uni cu 
El  în  rezolvarea  problemei  păcatului.  Vor  reuşi  ei  de  data 
aceasta? Vom reuşi noi de data aceasta? Dacă considerăm că 
suntem  dispuşi  să  luăm  în  serios  numele  pe  care  ni  le‐am 
ales – adventişti de ziua a şaptea – atunci, istoria păcatului ar 
putea fi încheiată într‐un timp foarte scurt. Pe de altă parte, 
dacă  vom  continua  să  dormim  şi  să  ne  felicităm  pentru 
bisericile noastre frumoase, pentru înaltele noastre calităţi şi 
pentru  numărul  crescând  de  botezuri,  în  anumite  părţi  ale 
lumii,  altele  decât  în  America  de  Nord,  atunci,  punctul 
culminant  va  trece  pe  lângă  noi,  exact  aşa  cum  au  trecut 
celelalte,  iar  această  lume  obosită  va  continua  să  lupte 
pentru  supravieţuire,  în  timp  ce  tu  şi  eu  vom  intra 
dezamăgiţi în morminte. 

Poporul ales al lui Dumnezeu 

În  trecut,  în  timpul  Domnului  Hristos,  evreii  aveau 
câteva  declaraţii  deosebit  de  preţuite,  pe  care  le  citau  cu 
plăcere,  când  situaţia  lor  părea  să  se  înrăutăţească.  Una 
dintre  acestea  se  află  în  Ieremia  31,53‐37.  „Aşa  vorbeşte 
Domnul, care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit 
luna  şi  stelele  să  lumineze noaptea,  care  întărâtă marea  şi 
face  valurile  ei  să  urle,  El,  al  cărui  Nume  este  Domnul 
oştirilor:  ‚Dacă  vor  înceta  aceste  legi  dinaintea  Mea,  zice 
Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un 
neam  înaintea Mea!’  Aşa  vorbeşte  Domnul:  ‚Dacă  cerurile 
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sus  pot  fi  măsurate,  şi  dacă  temeliile  pământului  pot  fi 
cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe neamul lui Israel, pentru 
tot  ce  a  făcut’,  zice Domnul”. Vorbind despre  Ierusalim,  în 
versetul 40, Domnul spunea: „şi nu vor mai fin niciodată nici 
surpate, nici nimicite”. 

Dumnezeu  le  spusese  evreilor  că,  atât  timp  cât 
soarele,  luna  şi stelele vor rămâne pe cer,  Israel va rămâne 
poporul ales. El le‐a făgăduit că, pe cât de sigur este faptul că 
nimeni  nu  poate măsura  întinderea  cerului  sau  adâncimea 
pământului,  tot atât de sigur este  faptul că El nu va  lepăda 
pe  Israel.  Ellen  White  comentează:  „Iudeii  aplicau  aceste 
cuvinte,  spunând  că  se  referă  la  ei  înşişi;  şi  pentru  că 
Dumnezeu a manifestat milă şi o  favoare atât de mare  faţă 
de  ei,  iudeii  se  lăudau  că,  indiferent  de  păcatele  sau 
nelegiuirile  lor, El  îi va păstra ca naţiune  favorizată  şi  Îşi va 
revărsa  binecuvântările  Sale  speciale  asupra  lor.  Acest 
pericol a ameninţat în toate veacurile poporul lui Dumnezeu; 
şi  îi ameninţă  în mod special pe cei care trăiesc aproape de 
încheierea timpului […]. Dacă îşi închid ochii, faţă de propria 
lor  decădere,  aşa  cum  au  procedat  iudeii  şi  dacă  aleg  să 
meargă pe propriile lor căi, Domnul le va da o orbire a minţii 
şi  o  împietrire  a  inimii,  ca  să  nu  poată  discerne  lucrurile 
Duhului lui Dumnezeu” (Redemption, vol.1, p.38‐39). 

Dar, nu pare făgăduinţa pe care tocmai am citit‐o, o 
asigurare  absolută; nu  erau  iudeii  îndreptăţiţi  să  creadă  că 
Israel  va  rămâne  pentru  totdeauna  poporul  ales  al  lui 
Dumnezeu?  Nu  suntem  noi,  de  asemenea,  îndreptăţiţi,  să 
credem  că  biserica  noastră  va merge  înainte,  atunci  când 
citim că, deşi pare să cadă, ea nu va cădea? Sau, atât ei cât şi 
noi, am uitat că mai există încă un principiu crucial, exprimat 
în aceeaşi carte? „Tot aşa însă, deodată zic despre un neam, 
sau  despre  o  împărăţie,  că‐l  voi  zidi  sau  că‐l  voi  sădi. Dar 
dacă  neamul  acesta  face  ce  este  rău  înaintea Mea,  şi  n‐
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ascultă glasul Meu, atunci  îmi pare rău şi de binele, pe care 
aveam de gând să i‐l fac” (Ieremia 18,9.10). 

Orice  făgăduinţă  pe  care  Dumnezeu  a  adresat‐o 
vreodată unei persoane sau unui popor, cu privire  la relaţia 
lor  cu  El  şi  cu  privire  la  viitorul  lor,  a  fost  condiţionată  de 
răspunsul  acestora  faţă  de  voinţa  Lui  declarată.  Moise 
exprimă  această  idee,  în  Deuteronomulul  28:  „Dacă  vei 
asculta  de  glasul  Domnului,  Dumnezeului  tău,  păzind  şi 
împlinind  toate  poruncile  Lui  pe  care  ţi  le  dau  astăzi, 
Domnul, Dumnezeul  tău,  îţi va da  întâietate asupra  tuturor 
neamurilor  de  pe  pământ.  Iată  toate  binecuvântările  care 
vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta 
de glasul Domnului, Dumnezeului tău” (v. 1,2). „Vei fi pentru 
Domnul  un  popor  sfânt,  cum  ţi‐a  jurat  El,  dacă  vei  păzi 
poruncile Domnului, Dumnezeului tău,  şi vei umbla pe căile 
Lui” (v.9). „Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna 
vei  fi  sus,  şi  niciodată  nu  vei  fi  jos,  dacă  vei  asculta  de 
poruncile  Domnului,  Dumnezeului  tău,  pe  care  ţi  le  dau 
astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini” (v.13). 

„Dar  dacă  nu  vei  asculta  de  glasul  Domnului, 
dumnezeului  tău,  dacă  nu  vei  păzi  şi  nu  vei  împlini  toate 
poruncile Lui şi toate  legile Lui, pe care  ţi  le dau astăzi,  iată 
toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea 
parte”  (v.15).  „Domnul  va  trimite  împotriva  ta  blestemul, 
turburarea  şi  ameninţarea,  în mijlocul  tuturor  lucrurilor de 
care te vei apuca, până vei pieri curând, din pricina răutăţii 
faptelor tale, care te‐a făcut să Mă părăseşti” (v.20). „Toate 
blestemele  acestea  vor  veni peste  tine,  te  vor urmări  şi  te 
vor  ajunge  până  vei  fi  nimicit,  pentru  că  n‐ai  ascultat  de 
glasul  Domnului,  Dumnezeului  tău,  pentru  că  n‐ai  păzit 
poruncile Lui şi legile Lui, pe care ţi le‐a dat” (v.45).  

 Moise  a  avertizat  poporul  Israel  în  mod  clar, 
spunându‐le  că,  dacă  vor  persista  în  neascultare  faţă  de 
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poruncile  lui  Dumnezeu,  se  vor  confrunta  cu  posibilitatea 
reală  a  unei  distrugeri  totale.  Ellen  White  afirmă  foarte 
succint: „Ar trebui reţinut  faptul că atât  făgăduinţele, cât  şi 
ameninţările  lui  Dumnezeu  sunt  condiţionale”  (Ev.  695). 
Ştiaţi că şi noi suntem  în pericolul de a uita acest principiu, 
asemenea iudeilor din timpul Domnului Hristos? 

Avertizări pentru noi 

Probabil că ar fi de folos să revedem câteva declaraţii 
inspirate, care nu sunt citite prea des în cercurile adventiste 
de ziua a şaptea: „Sunt plină de tristeţe, când mă gândesc la 
starea noastră ca popor […] la regresul nostru constant, care 
ne‐a  separat  de  Dumnezeu  […].  Şi  totuşi,  opinia  generală 
spune  că  biserica  este  înfloritoare  şi  că  pacea  şi 
prosperitatea  spirituală  se  văd  pretutindeni  în mijlocul  ei. 
Biserica I‐a întors spatele Conducătorului ei, Domnul Hristos, 
şi  se  întoarce,  încet,  încet pe drumul către Egipt”  (5T 217). 
„Întregul trup este bolnav, datorită administrării şi a plănuirii 
greşite” (TM 397). „O putere ciudată a tăiat cablul ancorei. . . 
iar noi plutim  în derivă pe mare,  fără hartă şi  fără compas” 
(RH 24 iulie, 1888). „Voi mergeţi pe aceeaşi cale ca pe care a 
mers  Israelul  din  vechime.  Neglijenţa  voastră  de  a  urma 
lumina,  vă  va  aşeza  într‐o  situaţie mai  nefavorabilă  decât 
aceea a  iudeilor, asupra cărora Domnul Hristos a pronunţat 
un blestem” (5T 75‐76). 

„Dacă această biserică, aflată în prezent în regres din 
toate  punctele  de  vedere,  nu  se  va  pocăi  şi  nu  va  fi 
convertită, va mânca din rodul propriilor ei fapte, până când 
se va scârbi de ea însăşi” (8T 250). „Mă doare să spun, fraţii 
mei, că păcatul neglijenţei voastre de a umbla în lumină, v‐a 
învăluit  în  întuneric.  Chiar  dacă  sunteţi  oneşti  în 
nerecunoaşterea şi neascultarea luminii; îndoiala pe care aţi 
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cultivat‐o  şi neglijenţa voastră  în ascultarea de cerinţele  lui 
Dumnezeu, v‐au orbit mintea, aşa că, pentru voi, întunericul 
este lumină, iar lumina este întuneric” (5T 71). 

„Oh, cât mari  sunt privilegiile care ne  sunt acordate 
ca popor al  lui Dumnezeu! Dar, dacă Dumnezeu nu a cruţat 
pe  poporul  pe  care  El  l‐a  iubit,  atunci  când  au  refuzat  să 
umble în lumină, cum poate El să cruţe poporul pe care El l‐a 
binecuvântat cu  lumina cerului, dezvăluindu‐le cel mai  înalt 
adevăr  încredinţat  vreodată  omului  muritor,  spre  al  vesti 
lumii?  […]Decăderea  din  interiorul  poporului  va  atrage 
condamnarea  lui  Dumnezeu,  aşa  cum  a  s‐a  întâmplat  cu 
Ierusalimul  […].  Fraţii mei,  noi  nu  ştim  ce  se  află  în  faţa 
noastră  […].  Dumnezeu  să  lucreze  cu  noi  şi  pentru  noi, 
pentru ca păcatele care au determinat mânia Sa asupra lumii 
antediluviene,  asupra  Sodomei  şi  a  Gomorei  şi  asupra 
Ierusalimului din vechime, să nu devină şi păcatele noastre” 
(Letter to Butler and Haskell, 8 decembrie, 1886). 

„Ce ar face Mântuitorul, dacă ar trebui să vină la noi 
acum,  aşa  cum  a  venit  la  Iudei?  El  ar  avea  de  îndeplinit 
aceeaşi lucrare” (RH, vol. 2, p. 308). „Ierusalimul constituie o 
reprezentare a  ceea  ce  se  va  întâmpla  cu biserica, dacă va 
refuza să primească şi să urmeze  lumina dată de Dumnezeu 
[…]. Acestea nu sunt poveşti ieftine, ci adevărul.” (8T 67, 68). 
„Dacă  imităm exemplul  lor de  fărădelege  şi ne  îndepărtăm 
de Dumnezeu, vom cădea la fel de sigur ca ei” (1T 608, 609). 
„Când  o  biserică  se  îngâmfă  şi  se  mândreşte,  nu  prin 
dependenţa   de Dumnezeu, nu prin  înălţarea puterii Lui, ea 
va fi părăsită în mod sigur de Domnul, şi va fi doborâtă. Când 
un popor se preamăreşte pe sine prin bogăţie, inteligenţă şi 
cunoaştere şi prin orice altceva, în afară de Domnul Hristos, 
va ajunge curând în confuzie.” (8T 127). 

Acestea declaraţii  inspirate sunt extrem de serioase. 
Ele  ar  trebui  să  conştientizeze  de  faptul  că  principiul 
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profeţiei  condiţionale  se  aplică  şi  pentru  noi,  în  aceeaşi 
măsură  în  care  s‐a  aplicat  pentru  Israelul  din  vechime. 
Asemenea  lor,  noi  suntem  puşi  la  încercare,  pentru  a  se 
vedea  ce  vom  face  cu  poruncile  lui  Dumnezeu. Oare  vom 
asculta noi, beneficiind  ca urmare de  toate binecuvântările 
legământului,  sau  ne  vom  aşeza,  prin  neascultare,  în  afara 
graniţelor făgăduinţelor lui? 

Corabia  care  va  reuşi  să  treacă  prin  încercare  ne 
reprezintă pe  fiecare,  în mod  individual, nu vreo entitate  în 
exteriorul nostru, care ne va purta spre victorie, doar să ne 
prindem de ea. Corabia Adventismului va reuşi să  înainteze, 
numai dacă ne vom dedica, în mod individual, toate puterile, 
pentru  a  învăţa  şi  pentru  împlini  planul  lui  Dumnezeu  în 
timpul  acesta  de  criză.  Cu  alte  cuvinte,  deciziile  noastre 
individuale  sunt  cele  care  vor  hotărî  ce  anume  se  va 
întâmpla cu biserica. 

Aici se  impune următorul mesaj de avertizare. Eu nu 
sugerez că cea mai bună cale de a împlini voia lui Dumnezeu 
este aceea de a ne separa de biserica organizată. De fapt, mă 
tem  că,  dacă  toţi  cei  credincioşi  faţă  de  Dumnezeu,  s‐ar 
separa de biserică, aceasta ar fi condamnată la ruină, în mod 
sigur,  iar  noi  am  fi  în  pericolul  real  de  a  pierde  ocazia 
măreaţă de a grăbi cea de a doua venire şi ar fi posibil să ne 
confruntăm cu perspectiva neplăcută de a merge dezamăgiţi 
în morminte. Ceea ce doresc să spun eu este să nu îndrăznim 
să  fim  prea  liniştiţi  şi  prea mulţumiţi,  complăcându‐ne  în 
ideea că, datorită faptului că biserica va trece victorioasă  în 
încercare,  vom  trece  şi  noi,  în  mod  automat,  dacă  ne 
prindem de ea. A te ataşa de biserică, pur şi simplu nu este 
destul. Singura noastră speranţă constă într‐o viaţă de studiu 
şi  rugăciune  cum nu  a experimentat nimeni dintre noi mai 
înainte. 
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Care este remediul? 

Cum  putem  fi  siguri  că  nu  vom  repeta  greşeala 
iudeilor  şi  nu  ne  vom  pierde  poziţia  ca  rămăşiţă  a  lui 
Dumnezeu? Cum putem ieşi biruitori din încercare, oferindu‐
i  lui  Isus  posibilitatea  de  a  pune  capăt  suferinţei  acestei 
planete  într‐un viitor  foarte apropiat? Pot sugera gândul că 
niciodată nu putem  fi mai orbi, decât atunci  când  ignorăm 
eşecurile  din  trecut,  presupunând  că  nouă  nu  ni  se  vor 
întâmpla  niciodată.  Am  avut  parte  de  o  demonstraţie 
dramatică  a  capacităţii  omului  de  deturna  planul  lui 
Dumnezeu, chiar  în  interiorul bisericii noastre. Dacă avem o 
şansă, oricât de mică, de a fi rămăşiţa finală a lui Dumnezeu 
astăzi, trebuie să  înţelegem, cât se poate de clar,  în  limitele 
noastre umane,  ce anume  s‐a  întâmplat  în perioada dintre 
anii  1888  şi  1990.  Aceea  a  fost  cea mai  recentă  ocazie  a 
noastră  de  a merge  acasă,  şi  trebuie  să  ştim  de  ce  nu  s‐a 
reuşit. Vă îndemn să aşezaţi subiectul în capul listei de studiu 
şi rugăciune. 

„Cum a privit Dumnezeu  solia de  la 1888?  În marea 
Lui milă, Domnul a  trimis poporului Său,  cea mai preţioasă 
solie,  prin  fraţii  Waggoner  şi  Jones”  (TM  91).  „Dacă  este 
înţeleasă în adevăratul ei caracter şi dacă este proclamată în 
Duhul,  slava  acestei  solii  va  lumina  lumea”  (Ms. 15, 1888). 
Acesta este limbajul strigătului cu glas tare al soliei celui de‐
al  treilea  înger.  Iar concluzia pe care putem  să o  formulăm 
este că, prin solia de  la 1888, Dumnezeu a  intenţionat să‐Şi 
pregătească poporul şi să vestească lumii o avertizare finală. 
Dar ce s‐a întâmplat? 

Prin  manifestarea  opoziţiei  faţă  de  această  solie, 
Satana  a  reuşit,  într‐o mare măsură,  să  închidă  calea  prin 
care poporul nostru trebuia să primească puterea specială a 
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Duhului  Sfânt pe  care Dumnezeu dorea  cu  ardoare  să  le‐o 
ofere… . Lumina care trebuia să lumineze cu slava ei întregul 
pământ, a fost respinsă şi, prin acţiunea fraţilor noştri a fost 
ţinută,  într‐o  mare  măsură,  departe  de  lume”  (1SM  234, 
235). Cu alte cuvinte, prin dispute  şi gelozie  şi prin opoziţie 
deschisă, oamenii au reuşit să amâne cea de a doua venire a 
lui Hristos, pentru încă o sută de ani. 

„Dumnezeu le‐a dat fraţilor Jones şi Waggoner o solie 
pentru popor. . . . Când respingeţi solia adusă de către aceşti 
oameni,  voi  Îl  respingeţi  pe  Domnul  Hristos,  sursa  soliei” 
(Letter  51‐A).  În  anul  1888,  în  timpul  prezentărilor  de  la 
Minneapolis, Ellen White a stat în primul rând şi a fost auzită 
spunând,  din  nou  şi  din  nou,  „Amin,  există multă  lumină 
aici”. Cu o ocazie, ea declara că Dr. Waggoner a fost în stare 
să prezinte neprihănirea prin credinţă, într‐o manieră în care 
ea nu reuşise. 

În  ultimii  ani  a  existat  o  încercare majoră  de  a  se 
dovedi că, deşi unii dintre conducători au respins solia de la 
1888, majoritatea  au  acceptat‐o,  şi  chiar  oponenţii  ei  s‐au 
pocăit mai târziu, alăturându‐se în susţinerea ei. Ca rezultat, 
ni  s‐a  spus,  biserica  noastră  a  ajuns  să  accepte  solia  a 
neprihănirii  prin  credinţă,  iar  noi  am  predicat‐o  în 
permanenţă  de  atunci.  Această  încercare  are  deficienţe 
serioase. În primul rând, dacă am fi acceptat solia, am fi fost 
deja de mult în împărăţia lui Dumnezeu. Prezenţa noastră pe 
acest  pământ  demonstrează  că  problema  încă  există.  În  al 
doilea  rând,  dovada  istorică  arată  o  continuă  respingere  a 
soliei,  la  multă  vreme  după  1888.  Voi  face  un  pas  mai 
departe. Eu nu cred că, de la acea dată şi până acum, noi, ca 
biserică, am  înţeles, predicat  sau  trăit  solia de  la 1888.  Fie 
am  fost  prinşi  în  capcana  legalismului,  fie  în  capcana 
neprihănirii atribuite. 
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În  1926,  fratele  A.  G.  Daniells,  fost  preşedinte  al 
Conferinţei  Generale,  scria:  „Solia  nu  a  fost  niciodată 
primită, nici proclamată, nici vestită  în mod clar, aşa cum ar 
fi  trebuit,  pentru  a  permite  ca  biserica  să  primească 
nemăsuratele  binecuvântări  care  veneau  odată  cu  ea” 
(Christ Our Righteousness,  p.47).  În  1898,  Ellen White  încă 
vorbea  despre  dezbinare,  împotrivire  şi  respingere 
încăpăţânată  a  luminii.  În  1902,  ea  spunea:  „Am  fost 
instruită că experienţa teribilă de  la Conferinţa Minneapolis 
constituie unul dintre cele mai triste capitole din istoria celor 
ce cred în adevărul prezent” (Letter 179, 1902). W. C. White, 
fiul ei, scria: „Dar cel mai serios aspect al lipsei de loialitate a 
constat  în  faptul  că,  deoarece  sora  White  accentua 
importanţa  soliei neprihănirii prin  credinţă  şi, prin  aceasta, 
părea să‐i susţină pe aceşti fraţi (Waggoner şi Jones), contrar 
judecăţii  lor,  s‐a  ajuns  la  dezvoltarea  unui  spirit  de 
respingere a Mărturiilor sorei White”  (A. V. Olson, Thirteen 
Crisis Years, p.332). Este posibil ca plaga atacării  şi  ignorării 
scrierilor ei, să îşi aibă rădăcinile în anii de după 1888? 

Probabil  că  miezul  întregii  probleme  se  află  în 
următoarele comentarii scrise de către Ellen White, în 1901. 
„S‐a  spus  destul,  din  nou  şi  din  nou,  dar  nu  se  face  nicio 
schimbare; ei procedează exact la fel, pretinzând că acceptă 
solia;  dar  nu  fac  nicio  modificare”  (Talk  in  Battle  Creek 
College  library,  1  aprilie,  1901).  Acceptarea  prefăcută,  dar 
fără  a  se  face  nicio  schimbare,  nu  va  încheia  niciodată 
lucrarea  lui  Dumnezeu,  nici  chiar  într‐o  sută  de  ani.  Este 
posibil  ca  acesta  să  fie  ceea  ce  i‐a  încurcat  pe  unii  istorici 
care au crezut că o slujire cu buzele a  însemnat o acceptare 
din  inimă?  Este  posibil  ca  acelaşi  element  să  constituie  şi 
problema noastră contemporană? 

Inspiraţia ne spune că liderii Conferinţei Generale de 
la 1901  „au  închis  şi au baricadat uşa  împiedicând  intrarea 
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Duhului […]. Uşile au fost baricadate împotriva puterii cereşti 
care  ar  fi  spulberat  tot  răul”  (Letter  from  Elmshaven,  5 
august,  1902).  „Rezultatul  ultimei  Conferinţe  Generale  a 
însemnat cea mai mare, cea mai teribilă durere a vieţii mele. 
Nu  s‐a  făcut  nicio  schimbare”  (Letter  from  Elmshaven,  15 
ianuarie, 1903). 

În ce constă solia de la 1888? 

 Aşadar,  dacă  este  adevărat  că  Dumnezeu  urmează 
să‐Şi încheie lucrarea pe pământ prin solia de la 1888, şi dacă 
este adevărat că noi nu am ascultat niciodată,  în mod  real, 
solia de la acea dată, cu excepţii izolate; în ce constă această 
solie care ar fi putut produce ploaia târzie şi strigătul cu glas 
tare atunci, şi care va le produce astăzi, dacă o vom accepta? 
Solia poate fi rezumată  într‐un singur verset biblic – Hristos 
în voi, nădejdea slavei. Solia de la 1888 s‐a concentrat asupra 
pregătirii  poporului  lui  Dumnezeu  pentru  înălţarea  la  cer; 
prin urmare, a avut multe de spus despre modul de a ajunge 
desăvârşiţi în Hristos, pregătindu‐ne astfel pentru încheierea 
timpului  de  probă.  Solia  nu  a  tratat  subiectul  siguranţei 
personale a mântuirii, ci îndreptăţirea şi glorificarea numelui 
lui Dumnezeu. 

Probabil  că  ar  fi  de  folos  să  cităm  câteva  extrase 
scurte din mesajele prezentate de către Jones şi Waggoner: 
„Domnul  Hristos  a  preluat  însuşi  trupul  uman,  nu  al  unei 
fiinţe  fără păcat, ci  trupul omului păcătos, aşa cum este el. 
Acest trup a avut toate slăbiciunile şi tendinţele păcătoase la 
care  este  supusă  natura  umană  căzută”  (Waggoner,  Christ 
and His Righteousness, p.26, 27). „Noi am lăsat în experienţa 
creştină,  ici  şi  colo,  mici  rezerve  pentru  păcat.  Nu  am 
îndrăznit niciodată să ajungem  în punctul  în care să credem 
că viaţa creştină trebuie să fie o viaţă fără păcat. Noi nu am 
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îndrăznit să credem sau să predicăm  ideea aceasta. Dar, ca 
urmare, nu putem predica legea lui Dumnezeu pe deplin. De 
ce?  Pentru  că  nu  înţelegem  puterea  îndreptăţirii  prin 
credinţă”.  (Waggoner, G. C. Bulletin,  1891, p.156,159). Aici 
se  află  deosebirea  dintre  modul  în  care  este  prezentată 
îndreptăţirea de evanghelici şi modul în care este prezentată 
îndreptăţirea  în soliei de  la 1888. Numai  în solia de  la 1888 
auzim despre puterea de a ne  feri de păcătuire,  iar această 
victorie asupra păcatului este  întotdeauna  legată de natura 
căzută a lui Hristos. 

„Domnul  Hristos  trebuie  să  fie  în  noi,  aşa  cum  era 
Dumnezeu  în El,  iar  caracterul  Lui  trebuie  să  fie  în noi,  tot 
aşa  cum  era  caracterul  lui Dumnezeu  în  El  […].Cooperarea 
dintre divin şi uman – taina lui Dumnezeu în tine şi în mine – 
[…] este solia celui de al treilea  înger” (Jones, G. C. Bulletin, 
1893,  p.207).  „Prin  Isus  Hristos,  aşa  cum  era  El,  în  trup 
păcătos, Dumnezeu  a  demonstrat  în  faţa  universului,  că  El 
este în stare să aleagă ia în stăpânire orice trup păcătos, într‐
o  asemenea  măsură,  încât  manifestarea  prezenţei  Lui,  a 
puterii  şi  slavei  Lui,  să  învingă manifestarea  păcatului  […]. 
Prin  urmare,  Dumnezeu  ne  va  lua  aşa  cum  suntem,  şi  va 
lucra  în  noi,  într‐o  asemenea manieră,  încât  firea  noastră 
păcătoasă să înceteze a‐şi exercita influenţa şi să înceteze să 
afecteze pe cineva; deoarece Dumnezeu se va manifesta prin 
propria  Sa prezenţă neprihănită  şi prin  slava  Sa,  în  ciuda a 
aceea  ce  suntem  noi  şi  în  ciuda  naturii  noastre  păcătoase 
[…].    Aceasta  este  taina  lui  Dumnezeu,  ‚Hristos  în  voi, 
nădejdea  slavei’  –  Dumnezeu  manifestat  într‐un  trup 
păcătos” (Jones, G. C. Bulletin, 1895, p.303). 

„Deci  trupul  Domnului  Isus  Hristos  a  fost  trupul 
nostru,  şi  îi El exista  tot ceea ce „există  în  trupul nostru” – 
toate tendinţele spre păcat existente în trupul nostru erau şi 
în trupul Lui,  influenţându‐L să consimtă cu păcatul” (Jones, 
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G. C. Bulletin, 1895, p.328).  „Desăvârşirea  caracterului este 
ţinta creştină ‐  desăvârşirea în trupul omenesc care trăieşte 
în această lume. Domnul Hristos a atins această ţintă, trăind 
în  trupul  omenesc,  în  această  lume,  şi  a  deschis  şi  a 
consacrat  o  cale,  prin  care,  fiecare  credincios  să  o  poată 
atinge,  în  El”  (Jones,  The  Consacrated  Way  to  Christian 
Perfection,  p.84).  „Dar  înainte  de  încheierea  timpului  de 
probă, va exista un popor atât de desăvârşit  în El,  încât,  în 
ciuda trupului  lor păcătos, ei vor trăi vieţi  fără păcat. Ei vor 
trăi vieţi fără păcat în trupuri muritoare, deoarece Acela care 
a demonstrat că are putere asupra tuturor vieţilor  trupeşti, 
va  trăi,  în  ei,  o  viaţă  fără  păcat,  într‐un  trup  păcătos” 
(Waggoner, G. C. Bulletin, 1901, p.146). 

Nu  sunteţi  de  acord  că  acesta  este  un mesaj  rar  în 
zilele noastre? În  loc de a studia mesajul acesta şi de  învăţa 
cum  să‐l  aplicăm,  noi  suntem  divizaţi,  întrebându‐ne  dacă 
Domnul  Hristos  a  luat  natura  noastră  căzută  sau  natura 
necăzută  a  lui Adam.  Chiar mai mult,  îi  sfătuim  pe  cei  din 
poporul  nostru,  să  nu  discute  despre  subiectul  acesta. 
Suntem aproape siguri că desăvârşirea este un cuvânt rău şi 
că  ideea unei vieţi fără păcat constituie o extremă fanatică. 
Satana  a  realizat  o  lucrare  ilustră  de  închidere  a  minţii 
noastre,  faţă de  singura  solie  care ne poate pregăti pentru 
cea  de  a  doua  venire.  Dar  Satana  nu  a  reuşit  să  realizeze 
această  lucrare  destul  de  bine.  În  ciuda  celor  mai  mari 
eforturi  ale  sale  de  a  distruge  această  solie,  ea  este  vie  şi 
sănătoasă,  şi  tot  mai  mulţi  oameni  îşi  dau  seama  de 
importanţa ei. 

Eu  cred  că  poporul  lui  Dumnezeu  nu  va  lăsa  încă 
odată  să  treacă  pe  lângă  ei  această  ocazie  de  aur.  Văd  o 
trezire în rândul bisericii şi nu cred că Satana va fi în stare să 
îi  adoarmă  iarăşi  pe  toţi.  Dar  notaţi  un  aspect.  Aceasta 
trezire  are  loc  doar  în  rândul  unei minorităţi. Majoritatea 
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continuă să doarmă,  într‐un somn de moarte, presupunând 
că, atât timp cât vin la biserică, se află în siguranţă. Ce trezire 
tragică va avea  loc, când majoritatea adventiştilor de ziua a 
şaptea  îşi  vor da  seama  că au  semnul  fiarei. Dacă doriţi  să 
evitaţi  o  asemenea  tragedie  şi  dacă  doriţi  să‐L  vedeţi  pe 
Domnul  Hristos  revenind  pe  acest  pământ  foarte  curând, 
atunci  vă  rog  să  vă  reorganizaţi  vieţile  voastre,  dacă  e 
necesar.  Aşezaţi  subiectul  soliei  de  la  1888  în  fruntea 
priorităţilor voastre  şi petreceţi,  în  studiu  şi  rugăciune, mai 
mult timp decât oricând înainte în viaţa voastră. 

Să  ascultăm  apelul  lui  Dumnezeu  pentru  noi,  prin 
solul  Său  inspirat.  „Lumina  străluceşte  de  la  tronul  lui 
Dumnezeu. Care este scopul acestei lumini? Scopul ei este ca 
poporul  să  poată  fi  pregătit  pentru  a  rezista  în  ziua  lui 
Dumnezeu. Voi, cei care aţi dedicat timp şi bani pentru a vă 
ornamenta aparenţele  şi pentru a vă decora casele, aş dori 
să vă  întreb: ‚Este Hristos, nădejdea slavei  întrupată  în voi?’ 
Ziua aproape a trecut. Este prea târziu să fim preocupaţi de 
lucrurile  ieftine  ale  lumii, este prea  târziu pentru o  lucrare 
superficială. Este prea târziu pentru a‐i acuza cu glas tare pe 
oameni  că  manifestă  prea  multă  sârguinţă  în  slujba  lui 
Dumnezeu,  spunându‐le:  ‘Sunteţi  prea  agitaţi,  sunteţi  prea 
insistenţi şi prea categorici” (RH 4 martie, 1890). 
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Se va încheia marea lupt curând?

 

Vom începe cu câteva dintre cele mai dramatice
pasaje ale Bibliei.

„ i în cer s a f cut un r zboi. Mihail i îngerii lui s au
luptat cu balaurul. i balaurul cu îngerii lui s au luptat i ei,
dar n au putut birui; i locul lor nu li s a mai g sit în cer. i
balaurul cel mare, arpele cel vechi, numit Diavolul i Satana,
acela care în al întreaga lume, a fost aruncat pe p mânt; i
împreun cu el au fost arunca i i îngerii lui” (Apocalipsa
12,7 9).

„În cer s a mai ar tat un alt semn: iat , s a v zut un
mare balaur ro u, cu apte capete, zece coarne, i apte
cununi împ r te ti pe capete. Cu coada tr gea dup el a
treia parte din stelele cerului, i le arunca pe p mânt.
Balaurul a stat înaintea femeii, care sta s nasc , pentru ca
s i m nânce copilul, când îl va na te. Ea a n scut un fiu, un
copil de parte b rb teasc . El are s cârmuiasc toate
neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost r pit la
Dumnezeu i la scaunul Lui de domnie” (Apocalipsa 12,3 5).

Atacul cel mai decisiv al lui Satana împotriva lui
Dumnezeu, dup ce a fost alungat, a fost direct împotriva
Fiului lui Dumnezeu, dar nu a avut succes, a a c i a întors
furia împotriva bisericii pe care a întemeiat o Hristos.

„ i femeia a fugit în pustie, într un loc preg tit de
Dumnezeu, ca s fie hr nit acolo o mie dou sute ase zeci
de zile. […] Când s a v zut balaurul aruncat pe p mânt, a
început s urm reasc pe femeia, care n scuse copilul de
parte b rb teasc . i cele dou aripi ale vulturului celui mare
au fost date femeii, ca s zboare cu ele în pustie, în locul ei
unde este hr nit o vreme, vremi, i jum tatea unei vremi,
departe de fa a arpelui. Atunci arpele a aruncat din gur
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ap , ca un râu, dup femeie, ca s o ia râul. Dar p mântul a
dat ajutor femeii. P mântul i a deschis gura, i a înghi it
râul, pe care l aruncase balaurul din gur ” (Apocalipsa
12,6.13 16).

Timp de 1260 de ani, biserica cre tin a suferit mânia
lui Satana, ascunzându se în multe cazuri în locuri retrase de
pe p mânt. Totu i, Satana a dat gre din nou în împlinirea
scopului lui, a a c i a întors toate for ele chiar împotriva
ultimei genera ii care va tr i pe planeta P mânt.

„ i balaurul, mâniat pe femeie, s a dus s fac r zboi
cu r m i a semin ei ei, care p zesc poruncile lui Dumnezeu,
i in m rturia lui Isus Hristos” (Apocalipsa 12,17). „Apoi am
v zut ridicându se din p mânt o alt fiar , care avea dou
coarne ca ale unui miel, i vorbea ca un balaur. Ea lucra cu
toat puterea fiarei dintâi înaintea ei; i f cea ca p mântul i
locuitorii lui s se închine fiarei dintâi, a c rei ran de moarte
fusese vindecat . S vâr ea semne mari, pân acolo c f cea
chiar s se pogoare foc din cer pe p mânt, în fa a oamenilor.
i am gea pe locuitorii p mântului prin semnele, pe care i se
d duse s le fac în fa a fiarei. Ea a zis locuitorilor
p mântului s fac o icoan fiarei, care avea rana de sabie i
tr ia. I s a dat putere s dea suflare icoanei fiarei, ca icoana
fiarei s vorbeasc , i s fac s fie omorâ i to i cei ce nu se
vor închina icoanei fiarei” (Apocalipsa 13,11 15).

Acesta este punctul în care Dumnezeu intr din nou
în scen în mod decisiv, pentru a schimba victoria aparent a
lui Satana într o înfrângere final .

„Apoi m am uitat, i iat un nor alb; i pe nor edea
cineva care sem na cu un fiu al omului; pe cap avea o
cunun de aur; iar în mân , o secere ascu it . i un alt înger
a ie it din Templu, i striga cu glas tare Celui ce edea pe nor:
‘Pune secerea Ta i secer : pentru c a venit ceasul s seceri,
i seceri ul p mântului este copt’. Atunci Cel ce edea pe
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nor, i a aruncat secerea pe p mânt. i p mântul a fost
secerat” (Apocalipsa 14,14 16). „ i am auzit în cer un glas
tare, care zicea: ‘Acum a venit mântuirea, puterea i
împ r ia Dumnezeului nostru, i st pânirea Hristosului Lui;
pentru c pârâ ul fra ilor no tri, care zi i noaptea îi pâra
înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l au
biruit, prin sângele Mielului i prin cuvântul m rturisirii lor, i
nu i au iubit via a chiar pân la moarte” (Apocalipsa 12,10
11). „Aici este r bdarea sfin ilor, care p zesc poruncile lui
Dumnezeu i credin a lui Isus” (Apocalipsa 14,12).

Ce istorie dramatic , de la prima b t lie în cer i pân
la b t lia final de pe p mânt. Aceasta este istoria pe care o
tr im noi zi de zi. Suntem foarte aproape de punctul final al
întregii istorii, iar noi trebuie s în elegem cât mai clar cu
putin despre ce este vorba în lupta aceasta i care este
partea pe care trebuie s o îndeplinim în b t lia final .

Începutul

Pentru a în elege care este miza, trebuie s ne
întoarcem la începutul luptei. Chiar de la începutul ei, marea
lupt s a dat pentru Legea lui Dumnezeu. Satana a atacat
Legea lui Dumnezeu ca fiind vr jma ul p cii. Satana a zis:
„De i Creatorul cere sacrificiu de sine i renun are la sine de
la al ii, El Însu i nu practic nicio renun are la sine i nu face
niciun sacrificiu”. Satana a pretins c p catul exista din cauza
Legii lui Dumnezeu. Dumnezeu era r spunz tor pentru
p cat.

Cum putea Dumnezeu s dovedeasc faptul c Legea
este o lege a dragostei? Odat ce marea lupt a izbucnit în
cer, stabilitatea guvern rii divine depindea de cineva care s
descopere Legea lui Dumnezeu – cineva care s
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demonstreze întregului univers ce lucru frumos este Legea
lui Dumnezeu.

Când scena luptei s a mutat pe p mântul acesta,
Satana a atacat imediat credincio ia poruncilor lui
Dumnezeu. „Atunci arpele a zis femeii: ‘Hot rât, c nu ve i
muri: dar Dumnezeu tie c , în ziua când ve i mânca din el, vi
se vor deschide ochii, i ve i fi ca Dumnezeu, cunoscând
binele i r ul’” (Geneza 3,4.5). Cu alte cuvinte, Dumnezeu
este un mincinos. Avertizarea lui Dumnezeu este lipsit de
semnifica ie. Eva nu urma s sufere niciun r u în urma
neascult rii. Ea nu trebuia s asculte de Dumnezeu. De
asemenea, Satana a propus o teorie care înc este foarte
popular în zilele noastre. El a pretins c bun tatea
des vâr it nu era vrednic de dorit; în schimb, un amestec
de bine i r u va fi mult mai bun.

Imaginea cea mai clar a luptei timpurii dintre
Dumnezeu i Satana se afl în cartea lui Iov.

„Fiii lui Dumnezeu au venit într o zi de s au înf i at
înaintea Domnului. i a venit i Satana în mijlocul lor.
Domnul a zis Satanei: ‘De unde vii?’ i Satana a r spuns
Domnului: ‘De la cutreierarea p mântului i de la plimbarea
pe care am f cut o pe el’. Domnul a zis Satanei: ‘Ai v zut pe
robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe p mânt. Este un om
f r prihan i curat la suflet, care se teme de Dumnezeu i
se abate de la r u’. i Satana a r spuns Domnului: ‘Oare
degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l ai ocrotit Tu pe el,
casa lui i tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor
lui, i turmele lui acoper ara. Dar ia întinde i mâna, i
atinge te de tot ce are, i sunt încredin at c Te va blestema
în fa ’” (Iov 1,6 11).

Satana a pretins proprietatea asupra p mântului, iar
Dumnezeu a pus la îndoial preten ia lui, ar tând spre Iov,
ca urma credincios al S u. Satana a r spuns c Iov nu I a
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slujit lui Dumnezeu motivat de dragostea adev rat , ci
numai din motive egoiste.

Este vrednic de observat cât de aproape a fost Satana
de succes în încerc rile lui de a deturna planurile lui
Dumnezeu. În timpul Potopului, numai opt persoane au
supravie uit pentru a perpetua neamul omenesc. Numai o
mic r m i s a întors în Iudeea din robia babilonian .

R spunsul lui Dumnezeu

Chiar în ziua în care Satana a reu it s i aduc pe
Adam i Eva de partea lui, Dumnezeu a f cut o f g duin
cuprinz toare. „Vr jm ie voi pune între tine (Satana) i
femeie, între s mân a ta (urma ii lui Satana) i s mân a ei
(Eliberatorul). Aceasta (Eliberatorul) î i va zdrobi capul, i tu
(Satana) îi vei zdrobi c lcâiul (Eliberatorului)” (Geneza 3,15).

Controversa care a început în cer avea s continue pe
p mânt. Lupta urma s fie dat pentru fiecare om în parte.
Satana avea s caute f r încetare s aduc , prin am gire,
neîn elegeri în fiecare familie, fiecare loc de munc , fiecare
grup social i în fiecare na iune. El urma s i constrâng pe
cei din poporul lui Dumnezeu s desconsidere legile lui
Dumnezeu cu privire la s n tate, al turi de legile Sale
morale.

Punctul înalt al r spunsului dat de Dumnezeu lui
Satana a venit prin persoana Fiului S u. „El, m car c avea
chipul lui Dumnezeu, totu i n a crezut ca un lucru de apucat
s fie deopotriv cu Dumnezeu, ci S a dezbr cat pe sine
însu i i a luat un chip de rob, f cându Se asemenea
oamenilor. La înf i are a fost g sit ca un om, S a smerit i S
a f cut ascult tor pân la moarte, i înc moarte de cruce”
(Filipeni 2,6 8).
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Întreaga via a lui Hristos a fost o descoperire a Legii
lui Dumnezeu. Satana a spus c Legea lui Dumnezeu era o
lege a egoismului. Isus a venit pentru a ar ta c nu era astfel.
„Legea lui Iehova este pomul; Evanghelia constituie florile
parfumate i roadele pe care le aduce” (Solii Alese, cartea 1,
p.212). Cu alte cuvinte, Legea lui Dumnezeu este sursa din
care se revars toate binecuvânt rile lui Dumnezeu, inclusiv
Evanghelia harului S u pentru p c to ii poc i i. Dragostea i
mila lui Dumnezeu sunt pur i simplu ni te aplica ii ale
principiilor Legii Sale.

Ce ne arat Golgota despre marea lupt ? Golgota ne
arat c Legea lui Dumnezeu este bun . Dac iubim Golgota
trebuie s iubim i Legea lui Dumnezeu, deoarece Golgota
este Legea lui Dumnezeu. Golgota arat ce lucru frumos este
Legea lui Dumnezeu. Golgota arat c Satana, nu Dumnezeu,
a fost responsabil pentru p cat. „La crucea de pe Golgota,
dragostea i egoismul au stat fa în fa …. Satana… a f cut
s se vad în mod evident c adev ratul scop al r zvr tirii lui
era acela de a L detrona pe Dumnezeu i de a L nimici prin
Acela prin care a fost ar tat dragostea lui Dumnezeu”
(Hristos Lumina lumii, p.57).

„Moartea lui Hristos pe cruce a asigurat nimicirea
celui ce are puterea mor ii, care este autorul p catului […].
Nu va mai exista niciun pericol de a mai izbucni o alt
r zvr tire în universul lui Dumnezeu…. Prin eficien a crucii,
îngerii cerului sunt p zi i de apostazie. F r cruce, ei nu ar
mai fi în siguran împotriva r ului, decât au fost îngerii
dinainte de c derea lui Satana […]. Planul de Mântuire arat
vizibil dreptatea i dragostea lui Dumnezeu i ofer o
siguran ve nic împotriva tr d rii lumilor nec zute,
precum i a acelora care vor fi r scump ra i prin sângele
Mielului […]. Oh, noi nu în elegem valoarea isp irii! Dac
am fi în eles o, am fi vorbit mai mult despre ea […]. De ce nu
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studiaz oamenii subiectul r scump r rii? Acesta este
subiectul cel mai mare cu care se poate preocupa mintea
omeneasc ” (Signs of the Times, 30 decembrie, 1889).

Numai în lumina Golgotei putem s în elegem ce este
p catul. Adev rul este c altcineva i s a al turat lui Satana în
r zvr tirea lui. Întreaga lume este acuzat de uciderea Fiului
lui Dumnezeu. „Niciun suflet nu tie cum este Dumnezeu,
pân când nu se vede pe sine în lumina reflectat de la
crucea de pe Golgota i se detest pe sine cu inima plin de
am r ciune” (M rturii pentru pastori, p. 264, 265).

Fulgerele au str lucit, tunetele au sunat
El a purtat pentru mine fulgerele mâniei!
Apoi, în întuneric, v d un diavol,
El L a r stignit pe lemn pe Fiul lui Dumnezeu.

Acea fa înfuriat era plin de ur :
Oare cine putea s fie atât de r u?
El a scuipat acea fa frumoas ;
Cine putea fi? Cine putea fi?

Întunericul se las ; eu v d acel diavol,
Oh, am fost eu! Da am fost eu!
Eu am b tut cuiele pe Golgota!
În cele din urm în eleg adev rul – în cele din urm
în eleg!

Oare avem noi o concep ie adev rat cu privire la ce
anume este p catul? De fiecare dat când ne îndep rt m de
ceea ce este bine, oare vedem noi acest lucru în natura lui
perfid i resping toare? „Cei care au îng duit ca mintea lor
s ajung a a de înce o at cu privire la ce anume constituie
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p catul sunt în ela i în mod îngrozitor” (M rturii, vol.9,
p.267).

Când p c tuim, partea cea mai grav nu este atât de
mult fapta în sine. Este vr jm ia care se afl în inim . De
fiecare dat când ne îndep rt m de ceea ce este bine, oare
ne d m noi seama c în inima noastr este o crim împotriva
lui Dumnezeu? Când un om se poc ie te, el Îl îndrept e te
pe Dumnezeu. El spune: „Dumnezeu nu este responsabil
pentru p cat”. Un om care nu se poc ie te de p cat, un om
care d vina pe circumstan e, un om care caut o scuz
pentru p cat, realmente spune: „Dumnezeu este cauza”.
Golgota i via a lui Isus dovedesc c nicio situa ie în care
poate s ajung un om nu poate fi considerat o scuz
pentru p cat. Nu exist nicio scuz pentru p cat!

De ce un timp a a de îndelungat?

Dac Dumnezeu urmeaz s îl extermine în cele din
urm pe diavol i întregul r u, de ce nu face acest lucru
acum? De ce nu a f cut El acest lucru cu mult timp în urm ?
De ce un Dumnezeu bun îi îng duie r ului s se dezvolte un
timp a a de îndelungat? Probabil din cauza provoc rii
adresate de Iosua cu mult timp în urm .

„ i dac nu g si i cu cale s sluji i Domnului, alege i
ast zi cui vre i s sluji i: sau dumnezeilor c rora le slujeau
p rin ii vo tri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amori ilor în
a c ror ar locui i. Cât despre mine, eu i casa mea vom sluji
Domnului” (Iosua 24,5). Dumnezeu dore te dragostea
noastr prea mult pentru a o distruge prin a o pretinde.
Libertatea de a alege pe baza dovezilor se afl la baza întregii
mari lupte. Dumnezeu a tiut c era cel mai bine pentru
univers s ajung s în eleag adev rul despre Satana,
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despre p cat i despre dragostea Sa, prin examinarea
dovezilor.

Dar dac via a i moartea lui Hristos i a convins pe
to i îngerii credincio i cu privire la bun tatea lui Dumnezeu i
cu privire la r utatea lui Satana, oare nu ar fi putut
Dumnezeu s L nimiceasc pe Satana imediat dup cruce?
Dac întreb rile principale cu privire la Legea lui Dumnezeu
i caracterul S u au primit r spuns prin via a i moartea lui
Hristos, de ce a trebuit s continue marea lupt ? De ce nu l a
nimicit Dumnezeu pe diavol i tot r ul imediat dup ce Isus a
murit pe cruce?

Motivul principal pare s fie înc p ânarea nes buit
a fiin elor omene ti. Milioane i miliarde dintre noi înc
prefer s cread ce spune arpele despre Dumnezeu, în loc
s cread ce spune Biblia. Mul i dintre noi se afl de partea
lui Satana în marea lupt .

Argumentul final

Întrupat ca iudeu, Domnul Isus a demonstrat nu
numai c Adam ar fi putut s l înving pe Satana în Eden, ci i
c oamenii obi nui i ar fi putut s l biruiasc . Dumnezeu vrea
ca poporul S u credincios s L apere pe El i legile Sale. În
Ezechiel 36,23, El spune c na iunile vor ti c El este
Domnul, când va fi îndrept it i ap rat „înaintea ochilor
vo tri”.

În curând, Planeta P mânt va alege de ce parte va
trece i vor r mâne dou tabere clar delimitate. Una dintre
aceste tabere va fi alc tuit din oameni care au ales s
cread minciunile lui Satana. De cealalt parte, oamenii care
au credin în Dumnezeu i care au c utat s aib un
caracter asemenea caracterului S u vor fi g si i ascultându L,
p zind cu dragoste toate poruncile lui Dumnezeu.
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Satana înc Îl acuz pe Dumnezeu. El Îi spune lui
Dumnezeu: „Ei bine, Isus m a învins. Isus a împlinit Legea lui
Dumnezeu. Dar unde sunt oamenii care pot s fac lucrul
acesta? Da, Tu ai avut oameni care au primit Golgota i
p catele lor au fost iertate. Tu îi acoperi cu hainele
neprih nirii tale, i totu i ei continu s p c tuiasc din nou
din când în când. Unde sunt oamenii care vor p zi Legea lui
Dumnezeu în mod des vâr it, a a cum a f cut Isus? Tu e ti în
sanctuar, acoperind gre elile poporului T u. Eu înc nu am
fost înfrânt”. Apoi, Dumnezeu îi spune lui Satana: „Eu îi voi
prezenta pe ace ti oameni, prin harul Meu, în veacul cel mai
degenerat al istoriei p mântului. Îi voi separa de orice p cat
pe deplin. Ei vor reflecta complet chipul lui Isus. Eu voi ie i
din sanctuar, iar ei vor tr i sub privirile unui Dumnezeu sfânt,
f r niciun mijlocitor”.

Vor fi prezenta i asemenea oameni, încât vor uimi
întregul univers. Prin ei, Satana va fi înfrânt pentru
totdeauna i fiecare întrebare care putea fi pus împotriva
Legii lui Dumnezeu – pot oameni s o respecte cu adev rat?
– va primi r spuns pentru totdeauna în acel popor special pe
care Scriptura îl nume te cei 144000.

Omul potrivit

Printre s rb torile na ionale date Dumnezeu
poporului iudeu se afla o zi special numit Ziua Isp irii.
Scopul acestei zile este descris concis în aceste cuvinte: „C ci
în ziua aceasta se va face isp ire pentru voi, ca s v
cur i i: ve i fi cur i i de toate p catele voastre înaintea
Domnului” (Leviticulul 16,30). Aceasta era o zi special de
cur ire a lui Israel, când toate p catele erau îndep rtate din
sanctuar i din popor.
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Aproape de sfâr itul ceremoniilor acelei zile, se
întâmpla ceva neobi nuit. „Când va ispr vi de f cut isp irea
pentru sfântul loca , pentru cortul întâlnirii i pentru altar, s
aduc apul cel viu. Aaron s i pun amândou mâinile pe
capul apului celui viu, i s m rturiseasc peste el toate
f r delegile copiilor lui Israel i toate c lc rile lor de lege cu
care au p c tuit ei; s le pun pe capul apului, apoi s l
izgoneasc în pustie, printr un om care va avea îns rcinarea
aceasta. apul acela va duce asupra lui toate f r delegile lor
într un p mânt pustiit; în pustie, s i dea drumul” (Leviticulul
16,20 22). Ca parte necesar a cur irii sanctuarului, ei
trebuiau s g seasc un om potrivit, cineva care era capabil,
care era preg tit s duc apul de trimis în pustie.

Înainte ca Satana s fie alungat din lumea aceasta, el
trebuie s fie alungat complet din via a poporului lui
Dumnezeu. Toate nelegiuirile ascunse trebuie s fie date pe
fa . Cur irea sanctuarului nu este doar o lucrare de
cur ire în cer, ci înseamn înl turarea final a p catului din
via a celor ce alc tuiesc poporul lui Dumnezeu, îndep rtând
domnia omului f r delegii pentru toat ve nicia. Aici este un
popor care pentru prima dat în istoria p catului are parte
de tergerea tuturor p catelor i a fost sigilat pentru
ve nicie. Dumnezeu poate s spun în prezen a întregului
univers: „Aici este un popor care a fost separat pe deplin de
p cat”. Iar Dumnezeu va f g dui: „Ei nu se vor întoarce
niciodat înapoi în p cat”. În virtutea faptului c ace ti
oameni nu se vor întoarce niciodat în p cat, dup ce va
avea loc lucrarea final în Sfânta Sfintelor, prin simplul fapt
c odat ce au fost separa i de p cat, ei nu se vor mai atinge
de el din nou, iar Satana va fi dovedit a fi responsabil. Totu i,
pe de alt parte, dac Satana ar putea s i îndep rteze de ce
este bine chiar i în cel mai mic am nunt, el va câ tiga în
punctul acesta.
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În ceremonia Zilei Isp irii, trebuia s fie un om
potrivit care s duc apul de trimis în pustie. Trebuia s fie
cineva care putea s l îndep rteze, care era capabil, suficient
de preg tit i de puternic pentru a face lucrul acesta. În timp
ce adev ratul ap de trimis este îndep rtat, el face un efort
disperat pentru a sc pa. În perioada pl gilor, toate energiile
lui Satana sunt îndreptate împotriva celor 144000. „În timp
ce pl gile cad, apul de trimis este îndep rtat. El lupt cu
putere s scape, dar este inut strâns de mâinile care îl
conduc. Dac ar fi reu it s scape, Israel i ar fi pierdut via a.
Am v zut c va fi nevoie de timp pentru a l îndep rta pe
apul de trimis în ara uit rii, dup ce p catele au fost puse
asupra capului lui” (Spalding – Magan, p.2).

Când iese din sanctuar, Isus îi spune realmente lui
Satana: „Iat i pe cei ce sunt poporul Meu. Po i s faci ce
vrei cu ei, dar nu po i s le iei via a”. Satana are st pânirea
deplin asupra lumii i asupra legiunilor întunericului. To i
cei r i i se al tur i o întreag avangard vine împotriva
poporului lui Dumnezeu pentru a l doborî. Dar Satana este
inut strâns! Dac ar putea s duc în p cat pe unul din cei
144000, dac ar putea s determine pe unul dintre ei s se
îndep rteze de Legea lui Dumnezeu în cel mai mic am nunt,
Satana ar triumfa.

Dar omul cel potrivit va fi în stare, prin puterea lui
Isus, s l in strâns pe Satana. El va sta în picioare. Cei
144000 sunt aceia prin care Isus câ tig în cele din urm
marea lupt . Aceasta este o lupt disperat între Isus i
Satana. La întrupare, a avut loc o lupt personal între Isus i
Satana, dar de data aceasta lupta aceasta va fi între Satana i
Isus reprodus în experien a celor 144000. Prin simplul fapt
c ei nu cad în p cat, ci respect Legea lui Dumnezeu în mod
des vâr it, Satana este înfrânt. Cauza lui este pierdut , iar el
este inut strâns.
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Dumnezeu trebuie s le dea îngerilor din cer o
asigurare c Planul de Mântuire este întru totul plin de
succes. Ce asigurare au îngerii c aceia care sunt
r scump ra i i au murit de a lungul veacurilor nu se vor
întoarce înapoi în p cat. Unii dintre ei L au primit pe Isus pe
patul de moarte. Ce asigurare au îngerii c ei nu vor mai
p c tui niciodat ?

Când Dumnezeu terge p catele sfin ilor afla i în
via , El îi îng duie lui Satana s i încerce pân la maxim.
Satana îi trece prin toate încerc rile pe care poate s le
conceap , în circumstan ele cele mai descurajatoare, dar ei
dovedesc c Planul de Mântuire are succes. Dar dac apul
de trimis putea s scape, întregul Israel i ar fi pierdut via a,
nu numai cei 144000. Dumnezeu a teapt un popor de care
urmeaz s depind însu i tronul S u. Dumnezeu urmeaz s
ri te totul cu cei 144000. Dac apul de trimis putea s
scape, Israel ar fi fost pierdut. Planul de Mântuire s ar fi
dovedit a fi un e ec.

Exist un singur lucru de care acest grup se va teme
în timpul strâmtor rii lui Iacov. Ei î i vor da seama c totul
depinde de ei. Ei î i vor da seama c pot aduce dezonoare
tronului lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care cei
din grupul acesta urmeaz s împ rt easc experien a lui
Isus mai amplu decât orice alt popor.

În Epistola c tre Evrei se afl o list a marilor eroi ai
Bibliei. La sfâr itul acestei liste se afl o f g duin
remarcabil : „Pentru c Dumnezeu avea în vedere ceva mai
bun pentru noi, ca s n ajung ei la des vâr ire f r noi”
(Evrei 11,40). F r dezvoltarea celor 144000 nu poate fi nicio
înviere a celor neprih ni i. Ace ti eroi a teapt ca în biserica
lui Dumnezeu s fie cineva care poate s apere caracterul lui
Dumnezeu, cineva care îl va înfrânge pe Satana, cineva care
poate s duc în pustie apul de trimis.

www.zguduireaadventismului.ro



424 
 

Când Dumnezeu a adus la existen o mi care în
1844, scopul lui nu a fost doar acela de a aduce la existen
înc o biseric al turi de multe alte biserici. Lucrarea
special a celor 144000 este aceea de a chema afar un
popor care va primi sigiliul viului Dumnezeu. Pân atunci,
lucrarea nu poate fi încheiat , iar lucrarea este aceea de a
pune cap t p catului. El a teapt un popor pe care poate s
l foloseasc pentru a face aceast lucrare special .

Uneori, noi pierdem din vedere scopul soliei îngerului
al treilea. Dumnezeu nu a adus la existen o mi care doar
spre a i preg ti pe oameni pentru moarte. Dac vom
continua s mergem pe calea pe care ne afl m, Satana nu va
putea s fie alungat niciodat , iar lucrarea nu va fi încheiat
niciodat . Diavolul vine al turi de noi i ne spune: „Voi face i
o lucrare minunat în lume. Voi ridica i coli, spitale,
institu ii i biserici. Nu trebuie s face i nimic altceva, decât
s continua i lucrarea bun pe care o îndeplini i”. El face
totul pentru a ne orbi fa de lucrarea care a r mas nef cut
în Sfânta Sfintelor. Dumnezeu vrea s tearg p catele
noastre i s ne dea sigiliului viului Dumnezeu. O astfel de
biruin îl a teapt pe poporul lui Dumnezeu în Sfânta
Sfintelor.

Isus spune: „Iat c i am pus înainte o u deschis ”.
U a este deschis , ploaia târzie a teapt . Ea a teapt s fie
cerut i primit de biseric . Isus a teapt s pun cap t
p catului. Dac aceia care alc tuiesc poporul lui Dumnezeu
î i îndreapt privirile neclintit spre sanctuar, lucrarea aceea
va fi îndeplinit .

Fie ca noi s în elegem cu adev rat scopul soliei
îngerului al treilea. Fie ca noi s în elegem ce a teapt Isus
s fac . Fie ca noi, prin harul lui Isus, s ne str duim cu toat
puterea s facem parte din acel grup special care este numit
cei 144000.
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O, Doamne Isuse, pân când?

Domnul Isus le a vorbit celor aptezeci de ucenici
care tocmai se întorseser din turneul lor misionar: „Isus le a
zis: ‘Am v zut pe Satana c zând ca un fulger din cer’” (Luca
10,18). Când s a întâmplat lucrul acesta? Desigur, noi
r spundem imediat: Când a p c tuit i a fost alungat din cer.

Iat pasajul la care ne gândim de obicei: „ i în cer s a
f cut un r zboi. Mihail i îngerii lui s au luptat cu balaurul. i
balaurul cu îngerii lui s au luptat i ei, dar n au putut birui; i
locul lor nu li s a mai g sit în cer. i balaurul cel mare,
arpele cel vechi, numit Diavolul i Satana, acela care în al
întreaga lume, a fost aruncat pe p mânt; i împreun cu el
au fost arunca i i îngerii lui” (Apocalipsa 12,7 9). Totu i,
observa i c , atunci când facem aceast leg tur , noi punem
realmente semnul egal între dou expresii diferite. Isus a zis
c Satana „a c zut”, dar în Apocalipsa 12 se spune c el a
fost „aruncat”. A adar, probabil c versetele acestea se
refer la dou evenimente diferite.

Observa i ce a spus Isus în acest verset. „Acum are
loc judecata lumii acesteia, acum st pânitorul lumii acesteia
va fi aruncat afar ” (Ioan 12,31). Aceast declara ie a fost
f cut chiar înainte de r stignire, când Satana avea s fie
„aruncat” din nou „afar ”. Înseamn acest lucru c
Apocalipsa 12 vorbe te de fapt atât despre r stignire, cât i
despre alungarea lui Satana din cer la început?

Iat cum folose te Ellen White Apocalipsa 12:
„Hristos i a aplecat capul i a murit […]. ‘ i am auzit în cer
un glas tare, care zicea: ‘Acum a venit mântuirea, puterea i
împ r ia Dumnezeului nostru, i st pânirea Hristosului Lui;
pentru c pârâ ul fra ilor no tri, care zi i noaptea îi pâra
înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos’” (Hristos
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Lumina lumii, p.761). De ce citeaz Ellen White acel verset,
când vorbe te despre r stignire? Oare pentru c a doua
aruncare jos a lui Satana este mai important decât prima?
Prima aruncare afar a fost doar un exil din cer. A doua
aruncare afar a fost o pierdere a credibilit ii lui Satana,
aspect în jurul c ruia se concentreaz întreaga mare lupt .

Avem nevoie de o anumit clarificare. „Dup
r stignire, [Satana] a v zut c se dep ise pe sine însu i […].
Satana a v zut c masca lui a fost dat la o parte, iar
caracterul pe care a încercat s l atribuie lui Hristos îi era
atribuit lui însu i. A fost ca i când ar fi c zut pentru a doua
oar din cer” (Manuscript Releases, vol.12, p.411). Acest fapt
a avut loc categoric la cruce. Se pare c exist o leg tur
între aceste dou evenimente – c derea lui Satana din cer i
moartea lui Hristos pe cruce – iar ele sunt atât de
asem n toare, încât scriitorii par s le pun pe toate
laolalt .

De fapt, uneori, Ellen White face o leg tur chiar mai
puternic . „Dumnezeu […] a privit asupra victimei care
murea pe cruce i a zis: «S a sfâr it. Neamul omenesc va mai
avea înc o ans ». Pre ul r scump r rii a fost pl tit, iar
Satana a c zut ca un fulger din cer” (Youth’s Instructor, 21
iunie, 1900). Prin urmare, avem stadiul unu i stadiul doi al
c derii lui Satana.

S trecem la stadiul al treilea. „Pârâ ul fra ilor no tri,
care zi i noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost
aruncat jos. Ei l au biruit, prin sângele Mielului i prin
cuvântul m rturisirii lor, i nu i au iubit via a chiar pân la
moarte. De aceea bucura i v , ceruri, i voi care locui i în
ceruri! Vai de voi, p mânt i mare! C ci diavolul s a pogorât
la voi, cuprins de o mânie mare, fiindc tie c are pu in
vreme” (Apocalipsa 12,10 12). Acest pasaj ni se pare
familiar, nu i a a? i, într adev r, este stadiul al treilea.
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S ne concentr m asupra câtorva detalii. Pârâ ul
fra ilor a fost „aruncat jos” la moartea lui Hristos. Acum, este
prezentat un grup nou. Este un grup de oameni care au fost
lovi i de diavolul, riscându i via a pe parcursul procesului.
Pentru c au biruit, cerul i to i cei ce locuiesc acolo pot s se
bucure. Dar aceste evenimente par s fie ni te ve ti rele
pentru cei care tr iesc într un loc nepotrivit – pe p mânt –
deoarece diavolul tie c mai are pu in vreme i este cu
adev rat furios.

Când se desf oar toate aceste evenimente?
Desigur, la sfâr itul timpului. „Vai de voi, p mânt i mare!
C ci diavolul s a coborât la voi, cuprins de o mânie mare,
fiindc tie c are pu in vreme”. Cât de îngrozitoare sunt
scenele care fac s r sune aceast exclama ie rostit de
glasul ceresc. Mânia lui Satana cre te, pe m sur ce timpul
lui se scurteaz , iar lucrarea lui de a în ela i de a distruge va
ajunge la punctul ei culminant în timpul de necaz”.

Prin urmare, pasajul acesta din Apocalipsa 12
vorbe te de fapt despre trei episoade diferite. Am avut
c derea lui Satana cu aproape 6000 de ani în urm ; la
r stignire, cu aproximativ 2000 de ani în urm ; i în timpul
de necaz, în viitorul apropiat. Ce au în comun aceste trei
evenimente?

„Satana […] este pârâ ul fra ilor, iar acuza iile lui
puternice sunt îndreptate împotriva celor neprih ni i.
Domnul dore te s r spund la acuza iile lui Satana prin
intermediul poporului S u, ar tând rezultatele ascult rii de
principiile cele drepte” (Parabolele Domnului Hristos, p.294).
Toate aceste trei evenimente se bazeaz pe acuza iile lui
Satana împotriva lui Hristos.

Cum se va r spunde la acuza iile lui Satana?
„Des vâr irea caracterului cre tin este atins , când îndemnul
de a i ajuta i binecuvânta pe ceilal i izvor te continuu din
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interior. Atmosfera acestei dragoste care înconjoar sufletul
celui credincios este cea care îl face s fie o mireasm de
via spre via ” (Istoria faptelor apostolilor, p.551).
R spunsul la acuza iile lui Satana implic mai mult decât
doctrina pur . Cu mult mai important este via a tr it de
cei din poporul lui Dumnezeu.

În Hristos Lumina lumii, pagina 490, sunt puse
laolalt cele patru stadii. „Asemenea apostolilor, cei
aptezeci au primit puteri supranaturale, ca un sigiliu al
misiunii lor. Când i au încheiat lucrarea, s au întors cu
bucurie, zicând: ‘Doamne, chiar i dracii ne sunt supu i în
Numele T u’. Isus a zis: ‘Am v zut pe Satana c zând ca un
fulger din cer’. (Evident, aici revedem stadiul al doilea.) Lui
Isus I au venit în minte scenele trecutului i ale viitorului. L a
v zut pe Lucifer când a fost aruncat din locurile cere ti.
(Acesta este stadiul întâi.) A privit apoi la scenele viitoare ale
agoniei Sale, când caracterul în el torului trebuia s se
descopere în fa a tuturor lumilor. A auzit strig tul: ‘S a
sfâr it’, anun ând c mântuirea neamului omenesc era
asigurat pentru ve nicie, c Cerul era asigurat pe vecie
împotriva acuza iilor, am girilor i preten iilor pe care le ar fi
n scocit Satana. (Acesta este un eveniment aflat în viitorul
apropiat pentru Isus, adic este stadiul al doilea.) Dincolo de
crucea de pe Golgota, cu suferin a i ocara ei, Isus a privit la
ziua final , ziua cea mare, când prin ul puterii v zduhului va
fi distrus odat cu p mântul, care a fost mutilat atâta vreme
prin revolta lui. Isus a v zut lucrarea r ului terminat pentru
totdeauna i pacea lui Dumnezeu umplând cerul i
p mântul. (Acesta este stadiul al patrulea, distrugerea final
a p catului i a lui Satana, ultima lui c dere din cer.) De aici
înainte, urma ii lui Hristos trebuiau s priveasc la Satana ca
la un vr jma înfrânt. Pe cruce, Isus urma s câ tige biruin a
pentru ei; El dorea ca ei s primeasc biruin a aceasta ca
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fiind a lor”. (Acesta este stadiul al treilea, nu atât de detaliat
precum celelalte, dar totu i se afl aici.)

Stadiul întâi (6000 de ani în urm ) – Membrii
Dumnezeirii au în eles planurile i argumentele lui Satana i
le au respins.

Stadiul al doilea (2000 de ani în urm ) – Îngerii i
lumile nec zute au în eles planurile i argumentele lui
Satana i le au respins.

Stadiul al treilea (în viitorul apropiat) – Cei 144000
vor în elege planurile i argumentele lui Satana i le vor
respinge.

Stadiul al patrulea (dup cei 1000 de ani) – Cei
nelegiui i vor în elege planurile i argumentele lui Satana i
le vor respinge.

Prin urmare, aceasta este c derea lui Satana. Fire te,
este mai u or s în elegem primele dou stadii, deoarece
acestea au avut loc deja. Dar stadiul al treilea este cel care ar
trebui s ne intereseze cel mai mult, deoarece realmente
avem o ans de a face ceva în leg tur cu el. Cel pu in, ar
trebui s contribuim la îndeplinirea lui. (În treac t, observa i
c mor ii cei neprih ni i lipsesc din lista de mai sus. Ne vom
întoarce la acest subiect în curând.)

Stadiul al treilea

Vom începe cu un verset familiar. „Evanghelia
aceasta a Împ r iei va fi propov duit în toat lumea, ca s
slujeasc de m rturie tuturor neamurilor. Atunci va veni
sfâr itul” (Matei 24,14). To i sunt familiariza i cu aceast
succesiune a evenimentelor. Totu i, oare exist vreun motiv
pentru aceast ordine? O presupunere obi nuit este aceea
c Evanghelia trebuie s ajung în toat lumea, înainte ca
sfâr itul s poat veni. Presupunerea este corect , dar de
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ce? Nu este a a, pentru ca fiecare s aib o ans de a fi
mântuit. Miliarde de oameni au murit deja f r s aud
Evanghelia. O serie de pasaje inspirate ne spun c pân i
„p gânii lipsi i de lumin ” pot fi mântui i (Zaharia 13,6;
Romani 2,13 15; Hristos Lumina lumii, p.638; Fii i fiice ale lui
Dumnezeu, p.364 – original; Parabolele Domnului Hristos,
p.385). Se pare c Dumnezeu are o modalitate de a se ocupa
de problema aceasta.

A adar, de ce „Evanghelia aceasta” trebuie s ajung
în toat lumea? Mai important, care Evanghelie este
„Evanghelia aceasta”? Dac papa ar putea s in o serie de
predici de evanghelizare care ar fi transmis la fiecare
persoan de pe p mânt, ar veni sfâr itul? Ce putem spune
despre Benny Hinn, sau Pat Robertson, sau James Dobson,
sau Joel Osteen? Ce putem spune despre Ted Wilson, sau
Dwight Nelson, sau Doug Batchelor, sau Mark Finley? Ideea
este c „Evanghelia aceasta” trebuie s fie adev rata
Evanghelie. Ea trebuie s fie complet , matur i suficient de
puternic pentru a aduce sfâr itul. Aceasta este „Evanghelia
împ r iei”. Dac Evanghelia mea este deficitar , eu voi da
gre în a încheia vreodat lucrarea lui Dumnezeu, indiferent
cât de mult fac. În slujba Domnului, calitatea este
întotdeauna mai semnificativ decât cantitatea. E ecul
nostru în a st pâni tiin a mântuirii este cauza cea mai mare
pentru întârzierea sfâr itului timpului.

Scriptura vorbe te despre acea întârziere a planurilor
Domnului. „Dup aceea am v zut patru îngeri, care st teau
în picioare în cele patru col uri ale p mântului. Ei ineau cele
patru vânturi ale p mântului, ca s nu sufle vânt pe p mânt,
nici pe mare, nici peste vreun copac. i am v zut un alt înger,
care se suia dinspre r s ritul soarelui, i care avea pecetea
Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru
îngeri, c rora le fusese dat s vat me p mântul i marea,
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zicând: ‘Nu v t ma i p mântul, nici marea, nici copacii, pân
nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului
nostru!’ i am auzit num rul celor ce fuseser pecetlui i: o
sut patru zeci i patru de mii, din toate semin iile fiilor lui
Israel” (Apocalipsa 7,1 4). A adar, ce anume re ine
evenimentele acestea? Sigilarea este aceea care re ine
împlinirea planurilor lui Dumnezeu. i pentru c veni vorba,
aceasta îl re ine de asemenea i pe Satana. El a început s
cad cu mult timp în urm i ar fi trebuit s se izbeasc de
fundul pr p stiei pân acum. Numai faptul c noi nu suntem
preg ti i pentru sigilare este acela care îl face pentru Satana
s pluteasc oarecum înc în aer.

Dar de ce planurile lui Dumnezeu nu pot s înainteze
f r sigilare? Ce face sigilarea s fie necesar ? Ce realizeaz
ea? S citim înc un verset. „Pentru ca domniile i st pânirile
din locurile cere ti s cunoasc azi, prin Biseric ,
în elepciunea nespus de felurit a lui Dumnezeu” (Efeseni
3,10). Observa i c spune „prin biseric ”. Într un fel, biserica
va oferi o demonstrare a „în elepciunii nespus de felurite a
lui Dumnezeu” care este atât de diferit de orice altceva a
fost v zut vreodat , încât „domniile i st pânirile din locurile
cere ti” vor afla ceva nou. Acea demonstrare va fi f cut prin
sigilare. A adar, acum putem s spunem c este nevoie de o
demonstrare a în elepciunii lui Dumnezeu, care vine prin
sigilarea celor 144000 i care ine evenimentele pe loc.

Dar ce este în elepciunea lui Dumnezeu? Vom pune
patru întreb ri cu privire la aceast parte special a
în elepciunii lui Dumnezeu, care urmeaz a fi demonstrat
pentru domniile i st pânirile din locurile cere ti, prin
biseric . 1. Ce planuri sunt re inute? 2. Ce în elepciune a lui
Dumnezeu ar putea s necesite o demonstrare? 3. Ce puncte
specifice trebuie s fie demonstrate? 4. Poate sigilarea s
demonstreze punctele necesare?
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Ce planuri sunt re inute? Evident, planurile lui
Dumnezeu cu privire la sfâr itul timpului, care urmeaz s
aib loc, dup ce Evanghelia ajunge în toat lumea. Cu alte
cuvinte, tot ce va urma începând cu sigilarea. Aceste
evenimente cuprind încheierea timpului de prob , timpul
strâmtor rii lui Iacov, A Doua Venire, r spl tirea celor
neprih ni i i nimicirea celor r i.

Ce în elepciune a lui Dumnezeu ar putea s necesite
o demonstrare? S ne amintim c aceast demonstrare este
pentru domniile i st pânirile din locurile cere ti. Este o
audien credincioas . Oare nu se încred acele f pturi în
Dumnezeu? Ultimele dou elemente au nevoie de o
clarificare – r spl tirea celor neprih ni i i nimicirea celor
r i. Satana s a plâns câteva mii de ani în leg tur cu planurile
lui Dumnezeu cu privire la aceste dou probleme. Iar
locuitorii nec zu i ai locurilor cere ti au de asemenea o
dificultate cu privire la punctul acesta. Îngerii au motive
serioase pentru a se asigura c planurile lui Dumnezeu nu
pun cerul în pericol i nu i execut pe cei r i în mod nedrept.

Ce puncte speciale trebuie s fie demonstrate? S
presupunem c un profesor le cere elevilor s rezolve un test
la matematic i to i dau gre . S presupunem c profesorul
anun ulterior c apte elevi vor ob ine totu i note de
trecere. Ai dori s tii ce anume i a f cut pe cei apte s fie
diferi i, nu i a a? Iar dac profesorul a spus: „Este pentru c
au ochi alba tri”, ai considera c este corect, îndeosebi dac
tu nu ai ochi alba tri?! Problema este c ochii alba tri nu au
nicio leg tur cu testele la matematic . Pur i simplu nu este
un motiv corect. Ei bine, care ar fi un motiv corect? Probabil
c ar fi posibilitatea ca elevii s studieze lec ia din nou i apoi
s dea un alt test. Dac apte elevi au dovedit c înv aser
s rezolve testul, atunci motivul ar fi mai ra ional. Dar oare
testul al doilea garanteaz c nu vor gre i din nou la testul
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de matematic ? Continu motivul al doilea s fie mai bun,
decât faptul de a avea ochi alba tri? A adar, pare a fi o idee
bun ca oamenii s fie lua i în cer. Dar chiar i pe aceia care
au trecut la testul al doilea? Acesta este un mare risc! Ce
putem spune despre cei care au gre it de dou ori? Ce ar fi,
dac profesorul le ar da înc o ans ? Cât de multe anse ar
trebui s primeasc cineva, înainte ca profesorul s spun :
„Renun . Acest elev este f r speran ”? Situa ia este mult
mai serioas , când consecin a nu este pierderea unui
examen, ci îns i moartea ve nic .

Prin urmare, trebuie s privim mai atent la întreb rile
noastre. Ce puncte specifice trebuie s fie demonstrate?
Pentru a îndrept i deciziile guvern rii Sale cu privire la
r spl tirea celor neprih ni i i nimicirea celor r i, Dumnezeu
trebuie s fac trei lucruri. 1. El trebuie s arate c exist un
motiv justificat pentru care unii sunt pierdu i i unii sunt
mântui i. Acest fapt este necesar pentru a contracara
preten ia lui Satana care spune c , deoarece oamenii lui
Dumnezeu au p c tuit, nu au un drept de a fi mântui i, mai
mare decât are el însu i. Sau chiar mai mult, el merit
mântuirea în aceea i m sur ca ei. 2. Dumnezeu trebuie s
arate c cerul va fi în siguran , dac îi duce pe oameni
acolo. Acest lucru lini te te îngrijorarea locuitorilor nec zu i
ai universului cu privire la faptul c oameni ca mine i ca tine
vor fi în cer. Mântuirea celor neprih ni i nu trebuie s
reprezinte un pericol pentru cer. 3. Dumnezeu trebuie s
arate c nici chiar El Însu i nu a putut s fac mai mult
pentru a i ajuta pe cei r i. Acest fapt dovede te c dragostea
i dreptatea lui Dumnezeu sunt întru totul compatibile. Cei
r i trebuie s fie total iremediabili.

Poate sigilarea s demonstreze ceea ce este necesar?
Aceasta este a patra noastr întrebare i cea mai
important . Noi to i avem o informa ie elementar cu privire
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la sigilare. Sigiliul lui Dumnezeu este pus în contrast cu
semnul fiarei. Un sigiliu – un semn oficial al autorit ii –
prezint informa ia esen ial (de obicei, numele, titlul i
jurisdic ia) unei persoane, organiza ii sau al guvernului pe
care îl reprezint . Aceast informa ie se afl în porunca
Sabatului: Numele: Domnul; titlul: Creatorul; Jurisdic ia:
Cerul i p mântul. Semnul fiarei este identificat imediat ca
fiind preten ia de a fi schimbat Sabatul cu duminica. Sigilarea
este „o întemeiere în adev r […], a a încât nu pot fi clinti i”
(The Faith I Live By, p.287).

Prin urmare, tim c Sabatul este sigiliul guvern rii lui
Dumnezeu i c împotrivirea hot rât fa de autoritatea lui
Dumnezeu, prin în l area duminicii, este semnul fiarei. Când
vor fi întemeia i în adev r, din punct de vedere intelectual i
spiritual, a a încât nimic nu i poate clinti, cei din poporul lui
Dumnezeu vor primi sigiliul S u. De asemenea, tim c
sigiliul lui Dumnezeu este pus pe fruntea celor 144000
înainte de încheierea timpului de prob i c încheierea
timpului de prob marcheaz sfâr itul lucr rii lui Hristos în
sfânta sfintelor din sanctuarul ceresc. Uneori, noi credem c
sigiliul lui Dumnezeu este un fel diplom cereasc , pe care o
primim dup ce trecem testul final. Dar realitatea este c
sigiliul este pus înainte de testul final. Profesorii nu fac acest
lucru. Ei nu înmâneaz diplomele înainte de a ti dac elevul
a trecut sau nu testul final. Ce se întâmpl aici?

tim de asemenea c lupta între p zirea Sabatului i
semnul fiarei î i atinge punctul culminant în timpul
strâmtor rii lui Iacov, când cei care se împotrivesc autorit ii
combinate religioase i politice a lumii sunt condamna i la
moarte. Acest eveniment are loc cu claritate dup încheierea
timpului de prob . Probabil c trebuie s cercet m mai
îndeaproape „strâmtorarea” lui Iacov. „A a vorbe te
Domnul: ‘Auzim strig te de groaz ; e spaim , nu este pace!
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Întreba i i vede i dac nu cumva na te vreun b rbat! Pentru
ce v d pe to i b rba ii cu mâinile pe coapse, ca o femeie la
facere? Pentru ce s au îng lbenit toate fe ele? Vai! c ci ziua
aceea este mare; niciuna n a fost ca ea? Este o vreme de
necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izb vit din ea’” (Ieremia
30,5 7). Ieremia se refer cu claritate la istoria nop ii de
lupt a lui Iacov pe malul râului Iaboc.

Cunoa tem povestirea. Iacov se întoarce acas dup
cei dou zeci de ani de absen i afl c fratele lui, Esau, vine
cu 400 de b rba i înarma i. Când î i d seama c singura lui
speran este Dumnezeu, el petrece noaptea rugându se. La
miezul nop ii, cineva îl atac . „Iacov îns a r mas singur.
Atunci un om s a luptat cu el pân în rev rsatul zorilor.
V zând c nu l poate birui, omul acesta l a lovit la
încheietura coapsei, a a c i s a scrântit încheietura coapsei
lui Iacov, pe când se lupta cu el. Omul acela a zis: ‘Las m s
plec, c ci se revars zorile’. Dar Iacov a r spuns: ‘Nu Te voi
l sa s pleci pân nu m vei binecuvânta’…. te vei chema
Israel; c ci ai luptat cu Dumnezeu i cu oameni, i ai fost
biruitor’” (Geneza 32,24 28).

V rog s observa i c Acela c ruia I se ruga Iacov era
Acela i cu care luptase. Ce a crezut Iacov? C Dumnezeu îl
iube te i îi dore te binele, sau c Dumnezeu îl ur te i îl
vrea mort? Aceasta este credin a versus vederea ( i pip itul
i auzul i mirosul i gustul). Care este mai puternic ? Acesta
este testul fundamental al strâmtor rii lui Iacov.

Iacov nu este singura ilustra ie cu privire la testul
acesta. În circumstan e extrem de dificile, când i s a p rut c
Dumnezeu urm re te s îl ucid , Iov i a manifestat
încrederea i credincio ia, spunând: „Chiar dac m va ucide,
tot m voi încrede în el” (Iov 13,15 – traducere din versiunea
englez ). Este important s observ m c toat aceast
încercare a fost ideea lui Satana, iar Dumnezeu a fost de
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acord cu ea. Pentru ca nimeni s nu cread c acela a fost un
eveniment nesemnificativ, s ne amintim c 100 de oameni
au pl tit cu via a pentru a preg ti acea încercare a lui Iov.

Totu i, exemplul cel mai mare este Isus. „ i în ceasul
al nou lea, Isus a strigat cu glas tare:… ‘Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M ai p r sit?’” (Marcu 15,34).
Isus a fost dispus s duc pân la cap t Planul de Mântuire,
chiar i când se p rea c Tat l S u Îl p r sise complet.

Ce va face s fie deosebit testul prin care vor trece
cei 144000, dup încheierea timpului de prob ? Milioane de
oameni au înfruntat moartea pentru credin a lor. În ce
const deosebirea aici? Aceasta nu este încercarea obi nuit
a martirajului, deoarece în timpul respectiv – f r niciun
Mare Preot care s mijloceasc în sanctuarul ceresc – cei
144000 nu au niciun sim mânt al prezen ei lui Dumnezeu.
Fiecare impresie perceput le spune c Dumnezeu este
vr jma ul lor. „Cei care tr iesc în zilele din urm trebuie s
treac printr o experien asem n toare cu aceea a lui
Iacov. Vr jma ii vor fi în jurul lor, gata s i condamne i s i
distrug . Panica i disperarea îi va cuprinde, pentru c li se
va p rea, a a cum i s a p rut lui Iacov în necazul lui, c
Dumnezeu Însu i a devenit un vr jma r zbun tor” (Signs of
the Times, 27 noiembrie, 1879).

Dup ce vor face orice sacrificiu imaginabil pentru a
r mâne loiali guvern rii lui Dumnezeu, înfruntând moartea
iminent , deoarece vor refuza s calce porunca Sa, i nu vor
avea nicio alt speran posibil , în afar de Dumnezeu,
tocmai atunci Dumnezeu va p rea mai mult asemenea unui
vr jma , decât asemenea unuia care le vine în ajutor. VOR
CONTINUA EI S SE ÎNCREAD ÎN EL? De ce este necesar o
asemenea încercare? Pentru c trebuie s fie absolut cea
mai dificil încercare a credin ei posibil vreodat , indiferent
de circumstan e. Nimic mai pu in nu poate s arate c ei se
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încred în Dumnezeu a a de mult, încât vor face voia Lui,
chiar când aceasta nu are nicio logic pentru ei. Nimic mai
pu in nu poate s arate c ei sunt „suficient de mântui i”,
pentru ca faptul de a fi du i în cer s nu constituie un pericol.

Înainte de a continua, trebuie s ne abatem pu in de
la ideea principal i s privim la sfâr itul acestei încerc ri.
„Pericolele se înte esc din toate p r ile i, în mijlocul
dovezilor clare ale unei nimiciri iminente, este dificil s ne
a intim ochii credin ei asupra f g duin elor. Totu i, în
mijlocul orgiilor i violen ei, se aude tunetul fulgerului celui
mai puternic…. Dumnezeu vorbe te din loca ul S u sfânt.
Robia poporului S u se încheie. Cu voci pl cute i lini tite, ei
î i spun unii altora, ‘Dumnezeu este prietenul nostru’” (Signs
of the Times, 27 noiembrie, 1879). Cel mai greu test din
toate timpurile poate fi trecut de c tre to i cei ce au înv at:
„Isus m iube te, iar eu tiu lucrul acesta”.

A adar, ce anume prezint testul acesta? Prin
punerea sigiliului asupra celor 144000, înainte de acest test
care este mai dificil decât toate celelalte, Dumnezeu ofer
dovada conving toare c El îi poate identifica în mod corect
pe aceia pe care poate s i lase în siguran s intre în cer.
Sigiliul nu este o diplom ! Este o demonstrare a în elepciunii
lui Dumnezeu, care îi ajut pe supu ii S i credincio i s se
simt mai confortabil al turi de oameni ca mine i ca tine.
Dar sigiliul face i mai mult.

Din cauz c to i cei de pe p mânt din timpul acesta
sunt familiariza i cu „Evanghelia aceasta” i din cauz c
numai aceia care au credin vor trece testul, i, acest test
prezint credin a care este necesar pentru mântuire, iar
credin a plus cunoa terea „Evangheliei acesteia” sunt
suficiente pentru o ascultare deplin . Acesta este motivul
pentru care Evanghelia trebuie s ajung în toat lumea.
Testul acesta nu se poate desf ura corespunz tor, f r o
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simplificare a situa iei pân la o singur variabil . Numai
când problema cunoa terii ajunge s fie standardizat , rolul
credin ei poate fi în eles cu claritate. Este ca i cum am lucra
la o ma in . Noi nu facem o repara ie capital a motorului,
schimbând în acela i timp tipul de benzin , deoarece nu am
ti care dintre schimb ri a rezolvat problema. Trebuie s
r mânem la o singur variabil .

Oare de ce este atât de important lucrul acesta? În
afar de a dovedi c nu este un pericol ca acei 144000 s fie
l sa i în cer, demonstra ia aceasta pur i simplu se întâmpl
s fie exact ceea ce este necesar pentru a avea grij de
singurul grup de oameni care nu au trecut prin toate cele
patru stadii ale c derii lui Satana – adic neprih ni ii care au
murit. S ilustr m acest fapt prin exemplul unui mare erou.
Martin Luther nu a p zit Sabatul. El a fost întru totul confuz
cu privire la botezul copiilor. El a consumat fripturi, varz
murat i bere. Dar a avut credin . A adar, Isus spune: „Pot
s l înv pe Martin Luther detaliile „Evangheliei acesteia”
când îl voi primi în cer. Judecata de cercetare a descoperit
deja c el a avut o credin adev rat . Vor fi to i mul umi i,
dac îl iau în casa Mea?” i nicio singur voce nu va obiecta,
deoarece neprih nirea este ob inut într adev r prin
credin . Credin a lui Martin Luther îi permite s fie mântuit
cu o cunoa tere incomplet a lui Dumnezeu i a Planului S u
de Mântuire, dar înainte ca argumentele lui Satana s fie
doborâte, mai este necesar înc ceva.

La ce se refer de fapt testul final? „Tot cerul
a teapt s ne aud confirmând Legea lui Dumnezeu”
(Review and Herald, 16 aprilie, 1901). „Dac a fost vreodat
un popor care are nevoie de o lumin mereu crescând din
cer, acela este poporul care, în acest timp de pericol, a fost
chemat de Dumnezeu… pentru a ap ra caracterul S u
înaintea lumii” (M rturii, vol.5, p.746). „Onoarea Legii lui
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Dumnezeu trebuie s fie ap rat înaintea lumilor nec zute,
înaintea universului i înaintea lumii c zute” (Ye Shall
Receive Power, p.338).

Testul final nu se refer la mântuirea mea, ci la
ap rarea Legii lui Dumnezeu i a caracterului S u (care sunt
unul i acela i lucru). Aici, Dumnezeu Însu i este cel
examinat în realitate. Oare este calea lui Dumnezeu cu
adev rat o cale pe deplin verificat i lipsit de pericole
pentru a ocroti universul? Observa i urm toarea îndrumare
din aceste declara ii: Acesta nu este stadiul al doilea i ceea
ce s a întâmplat la cruce. Ci se refer la „noi” i la „poporul”
care tr ie te în timpul sfâr itului. Observa i de asemenea c
aceast ap rare necesit „o lumin mai mare din cer”,
deoarece Dumnezeu poate fi ap rat numai prin adev rul
curat, dar niciodat prin neadev ruri oneste cu privire la
Legea i caracterul S u. Martin Luther a tr it într un timp al
luminii limitate i, ca urmare, nu a putut s L apere pe
Dumnezeu. Credin a lui Martin Luther a fost suficient
pentru a l mântui, dar nu este suficient pentru ap rarea
final a lui Dumnezeu i pentru înfrângerea lui Satana.

Acest ultim test nu se refer în realitate la mântuirea
noastr , de i ea este implicat . El trebuie s r spund la
toate întreb rile r mase f r r spuns, la toate nivelele, în
lumile nec zute i în lumea c zut . R m i a din Apocalipsa
12 nu a fost chemat la existen pentru a repeta misiunea
lui Martin Luther sau John Wesley sau Billy Graham. Ea a fost
chemat s apere modalitatea în care Dumnezeu îi accept
i îi respinge pe oamenii p c to i. Este modalitatea Lui
cinstit pentru to i i va proteja ea universul de repetarea
întregii pove ti triste a p catului?

Testul arat c Dumnezeu este cinstit în mântuirea
oamenilor cu o „lumin ” limitat , pe baza credin ei lor.
Genera ia final sigilat arat c adev rata credin va
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conduce la ascultarea de „lumina” deplin , atunci când
aceasta va fi disponibil . Prin urmare, cei care au murit cu o
„lumin ” limitat nu vor pune în pericol siguran a
universului, deoarece credin a lor adev rat va r spunde
întotdeauna prin ascultarea de „lumina cea nou ”.

Misiunea final a ultimei biserici profetice nu este
aceea de a fi mântuit i nici chiar de a i conduce pe al ii la
mântuire, de i ambele obiective vor fi îndeplinite de c tre
ea, ci este aceea de a anihila ultimele argumente ale lui
Satana împotriva lui Dumnezeu, a caracterului S u, a Legii
Sale i a metodei Sale de a i mântui pe p c to i. Noi suntem
piesa final al dovezilor lui Dumnezeu, necesare pentru a
pune cap t experimentului p catului i pentru a ocroti
universul de experimente similare în viitor.

Stadiul al patrulea

Dup o examinare atent a rapoartelor, pentru a
r spunde la fiecare întrebare cu privire la motivul pentru
care unul sau altul nu se afl în mijlocul celor r scump ra i, a
sosit timpul de a pune cap t pentru totdeauna p catului i
p c to ilor. Cunoa tem istorisirea. Dup o mie de ani, Isus
coboar pe Muntele M slinilor. P mântul se despic pentru
a crea o întindere mare i este a ezat Noul Ierusalim.
Curând, cei r i sunt învia i. Dup o perioad de o durat
necunoscut , în care î i preg tesc armele i î i organizeaz
armatele, cei r i sunt preg ti i s atace cetatea.

„În cele din urm , se d ordinul de înaintare i o tile
nenum rate pornesc – o armat cum n a fost niciodat ,
format de cuceritorii p mânte ti, pe care for ele unite din
toate veacurile, de când a început r zboiul pe p mânt, n au
egalat o niciodat . Satana, cel mai puternic dintre lupt tori,
conduce avangarda, iar îngerii lui î i unesc for ele pentru
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aceast lupt final . Împ ra i i lupt tori sunt în cortegiul lui,
iar mul imile îi urmeaz în companii mari, fiecare sub
comandantul rânduit. Cu o precizie militar , rândurile
înainteaz unul dup altul pe suprafa a p mântului,
neregulat i cr pat , c tre Cetatea lui Dumnezeu. La
porunca lui Isus, por ile Noului Ierusalim sunt închise i
armatele lui Satana împresoar cetatea i se preg tesc de
atac” (Tragedia veacurilor, p.664).

Pân în punctul acesta, eu nu tiu niciun mijloc prin
care Dumnezeu i a ar tat universului c este absolut
imposibil s i salveze pe aceia care au respins credin a. Ce
putem spune despre b trânica aflat câteva case mai jos pe
strad , care cre tea trandafiri frumo i i le d dea pr jiturele
copiilor din vecini, dar nu L a acceptat niciodat pe Hristos?
Oare nu exist vreo cale de a ajunge la inima ei? M car înc
o ans ? Nu ai pune întrebarea aceasta? Nu L ai întreba pe
Isus – Acela care este „acela i ieri i azi i în veci”? (Evrei
13,8); Acela care a zis: „Pe cel ce vine la Mine, nu l voi izgoni
afar ” (Ioan 6,37); Acela care „nu dore te moartea
p c tosului” (Ezechiel 33,11) – Oare nu ar l sa Isus s intre
în cer un p c tos poc it i încrez tor?

A adar, este nevoie s fie dat pe fa înc un lucru.
„De îndat ce c r ile cu rapoarte sunt deschise, i ochiul lui
Isus prive te asupra nelegiui ilor, ei devin con tien i de
fiecare p cat pe care l au s vâr it vreodat . Ei v d exact
locul unde picioarele lor s au dep rtat de pe c rarea cur iei
i a sfin eniei i cât de departe i a dus mândria i r zvr tirea
în c lcarea Legii lui Dumnezeu. Ispitele seduc toare pe care
le au încurajat prin îng duirea p catului, binecuvânt rile
folosite în scop r u, solii lui Dumnezeu dispre ui i,
avertiz rile lep date, valurile de mil respinse din cauza
inimii înd r tnice i nepoc ite – toate acestea apar ca i
când sunt scrise cu litere de foc. Deasupra tronului este
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descoperit crucea; i, ca o priveli te panoramic , apar
scenele ispitirii i c derii lui Adam împreun cu etapele
succesive din Planul cel mare de Mântuire” (Tragedia
veacurilor, p.666).

În aceast mare panoram aflat pe cer, fiecare
individ va vedea ce a f cut Dumnezeu pentru a l mântui i ce
a f cut el pentru a respinge dragostea Sa. „Acum este
evident pentru to i c plata p catului nu este o
independen nobil i o via etern , ci sclavie, ruin i
moarte […]. To i v d c excluderea lor din cer este dreapt
[…]. Cei care s au unit cu [Satana] v d e ecul total al cauzei
lui […]. Satana vede c r zvr tirea lui inten ionat l a f cut s
fie nepotrivit pentru cer […]. Acuza iile lui împotriva milei i
drept ii lui Dumnezeu sunt acum aduse la t cere […]. Acum,
Satana se închin i m rturise te dreptatea sentin ei lui […].
Fiecare întrebare cu privire la adev r i minciun care a fost
pus pe parcursul îndelungatei controverse este l murit
acum […]. În elepciunea lui Dumnezeu, dreptatea i
bun tatea Sa sunt îndrept ite acum pe deplin” (Tragedia
veacurilor, p.668 670).

În toat acea mul ime aflat în afara cet ii, nu se
poate g si nici unul care are credin în dragostea lui
Dumnezeu. Dup cum cei 144000 de credincio i trec testul
cel mai greu cu putin i dovedesc puterea credin ei, tot
astfel nelegiui ii f r credin dau gre i dovedesc totala lor
dec dere. Acum, întregul univers nec zut tie c nici chiar
Dumnezeu Însu i nu ar fi putut face mai mult pentru a i
mântui. Dac li s ar acorda mai mult timp, nu le ar fi de
folos. Dac li s ar oferi demonstra ii suplimentare ale
dragostei i r bd rii, nu le ar fi de folos.

„Cu toate c Satana a fost constrâns s recunoasc
dreptatea lui Dumnezeu i s se plece înaintea suprema iei
lui Hristos, caracterul lui r mâne neschimbat. Spiritul de
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r zvr tire izbucne te iar i ca un torent puternic […]. El se
arunc în mijlocul supu ilor lui i încearc s i inspire cu
propria furie, ridicându i pe loc la lupt . Dar dintre toate
milioanele pe care le a am git la r scoal nu este nici unul
care s i recunoasc suprema ia. Puterea lui este sfâr it ”
(Tragedia veacurilor, p.671).

Având înaintea lor aceste dovezi, fiecare genunchi se
va pleca i fiecare limb va m rturisi dreptatea i
neprih nirea lui Dumnezeu. Acum, în sfâr it, tot ceea ce
trebuia demonstrat a fost ar tat. Este timpul s se pun
cap t conflictului pentru totdeauna. Cunoscând cu claritate
întreaga intrig a istoriei, tot ce ne r mâne este s lu m o
hot râre. „Întoarce i v la Mine, i ve i fi mântui i to i cei ce
sunte i la marginile p mântului! C ci Eu sunt Dumnezeu, i
nu altul. Pe Mine Însumi M jur, adev rul iese din gura Mea
i cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va
pleca înaintea Mea, i orice limb va jura pe Mine. «Numai în
Domnul», Mi se va zice, «locuie te dreptatea i puterea; la El
vor veni, i vor fi înfrunta i to i cei ce erau mânia i împotriva
Lui»” (Isaia 45,22 24).

Dumnezeu ne a spus la ce s ne a tept m. Aceasta
nu ar trebui s fie o tain pentru niciunul care cite te Biblia.
Singura întrebare adev rat este: Avem noi suficient
credin pentru a asculta? Ne încredem noi în Dumnezeu
f r s punem întreb ri? Vom fi noi în untrul cet ii aceleia?

Mul umiri lui Dave Fiedler, care a alc tuit aceast
prezentare i le a îng duit cu bun voin altora s o
foloseasc i s o adapteze. Speran a lui i a mea este ca
istorisirea aceasta s i motiveze i s i uneasc pe aceia care
a teapt revenirea lui Hristos, pentru a prelua un rol
proactiv în a face acea revenire s fie mai curând, i nu mai
târziu.
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„Questions on Doctrine” „Întreb ri despre doctrin ”

Cincizeci de ani în retrospectiv

În octombrie, 2007, la Andrews University a fost
convocat o conferin istoric . A fost aniversarea a cincizeci
de ani de la publicarea lucr rii Questions on Doctrine. Scopul
acestei conferin e a fost acela de a evalua impactul pe care l
a avut QOD asupra Bisericii Adventiste de Ziua a aptea.
Printre invita i au fost atât teologi adventi ti, cât i
neadventi ti. Totu i, aceasta a fost mai mult decât doar o
analiz istoric , deoarece QOD fusese publicat din nou, cu
note editoriale. Realitatea este c aceast carte i
problemele pe care le a creat nu vor disp rea, deoarece sunt
legate în mod direct de ra iunea existen ei Bisericii
Adventiste.

Probabil c este important s observ m c aceast
conferin nu a avut loc cu binecuvântarea pre edintelui
Conferin ei Generale de la acea dat . La adunarea consiliului
anual din 13 octombrie, 2007, Jan Paulsen a spus c
problema care are poten ialul cel mai mare de a dezbina
biserica este teologia. El a spus c nu a sus inut o a doua
studiere a problemelor teologice care au fost prezentate
ini ial cu cincizeci de ani în urm în Questions on Doctrine,
îndeosebi cu privire la natura lui Hristos. „Pur i simplu nu
pot s îmi imaginez un om post modern din Europa, un om
de afaceri din Asia sau America Latin , i cu atât mai pu in
un fermier african c ruia s i pese o iot de faptul c Hristos
a avut sau nu natura omului dinainte de c dere. Realit ile
lumii în care tr im con in alte griji i alte priorit i care ne
preocup ”.

Pastorul Paulsen în elege cu claritate c elementul
care de ine poten ialul cel mai mare de a dezbina

www.zguduireaadventismului.ro



446 
 

adventismul este teologia, nu problemele organizatorice sau
hirotonirea femeii, sau chiar diferitele stiluri de închinare,
deoarece teologia noastr stabile te cine suntem i în ce
const ra iunea noastr de a exista. Motivul pentru care el
nu a încurajat aceast restudiere este acela c QOD a fost
începutul unei schimb ri în teologia noastr , care a produs o
ruptur tot mai mare între diferitele orient ri teologice în
adventism, iar el î i d seama c este realmente imposibil s
mai aducem vreodat acele orient ri teologice în armonie. El
ar prefera mai degrab s lase câinii s doarm , pentru a
p stra iluzia unit ii în biseric .

Pastorul Paulsen are absolut dreptate, când spune
c oamenilor din Europa sau Africa nu le va p sa nicio iot
de natura lui Hristos, dar nu le va p sa nicio iot nici de ziua
în care trebuie s mearg la biseric , sau dac exist un
sanctuar în cer. Faptul c oamenii nu în eleg anumite
subiecte nu înseamn c acele subiecte sunt irelevante. În
realitate, ele pot avea o semnifica ie imens pentru evolu ia
evenimentelor viitoare pe planeta p mânt. Eu cred c
aceasta a fost o declara ie foarte, foarte lipsit de spirit de
prevedere din partea conduc torului mondial al Bisericii
Adventiste.

Circumstan ele pe fondul c rora s a

desf urat conferin a

În a doua parte a anului 2003, lucrarea Questions on
Doctrine (QoD) a fost republicat de Andrews University
Press, împreun cu note istorice i o introducere teologic
scrise de George Knight. Cu ocazia primei public ri, în 1957,
cartea aceasta, a a cum scria Knight, „s a calificat cu u urin
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ca fiind cea mai dezbin toare carte din istoria adventist de
ziua a aptea”.

Totul a început când T.E. Unruh, pre edintele
Conferin ei East Pennsylvania, i a adresat o scrisoare lui
Donald Grey Banrhouse, felicitând emisiunile radio ale lui
Barnhouse cu privire la neprih nirea prin credin . Aceast
scrisoare, l a determinat pe Walter Martin, un tân r
specialist în sectele cre tine, s viziteze Washington, în
martie, 1955, pentru auzi direct de la conduc torii adventi ti
ce anume credeau ei cu privire la anumite doctrine despre
care Martin spusese c erau sectare.

Martin a fost preocupat de patru subiecte
fundamentale. El a în eles c adventi tii sus ineau
urm toarele: 1) isp irea lui Hristos nu a fost încheiat pe
cruce; 2) mântuirea este rezultatul harului plus faptele legii;
3) Isus a fost o fiin creat i 4) La întrupare, El a fost p rta
al naturii p c toase c zute a omului.

Din nefericire, M.L. Andreasen, a a cum a observat
George Knight, fiind „cel mai influent teolog i scriitor al
bisericii în a doua jum tate a deceniului 1930 i pe parcursul
deceniului 1940, a fost l sat pe dinafar atât în procesul de
formulare a r spunsurilor, cât i în cel de criticare a acestora,
chiar dac fusese considerat în general ca fiind o autoritate
în domeniul câtorva dintre punctele discutate […]. Privind
înapoi, nu putem decât s presupunem care ar fi fost cursul
diferit al istoriei adventiste, dac Andreasen ar fi fost
consultat cu ocazia formul rii pozi iei adventiste cu privire la
isp ire”.

Urm torul eveniment a fost un crescendo al
editorialelor i articolelor din revista Ministry, care s au
asociat cu un program remarcabil de rela ii publice bine
planificat în cadrul adun rilor pastorale de pretutindeni din
America de Nord, începând din anul 1957 i mai departe.
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Cartea QOD a fost prezentat ca fiind o realizare magnific ,
care a schimbat inten ia lui Walter Martin de a include din
nou adventi tii în urm toarea lui carte despre sectele din
America.

Când lui Andreasen i s a p rut c autorii c r ii QOD i
pre edintele Conferin ei Generale nu erau interesa i s
recunoasc îngrijor rile lui, acesta a adresat o scrisoare
deschis membrilor bisericii. De fapt, Andreasen a fost de
acord c cea mai mare parte a c r ii QOD era alc tuit din
concep ii adventiste temeinice. El a fost îngrijorat în
principal cu privire la subiectele isp irii i naturii umane a
lui Hristos.

Este important s în elegem ideile preconcepute ale
lui Barnhouse i Martin. Pentru ei, Isus, ca om, a fost
„impecabil”, adic , incapabil de a p c tui. Unul dintre
teologii lor a scris c posibilitatea ca Isus „s p c tuiasc i
s cad este o idee atroce […]. Deoarece, atunci, Însu i
Dumnezeu trebuie s fi fost capabil s p c tuiasc , iar a
gândi astfel înseamn blasfemie”. Prin urmare, lui
Barnhouse i Martin li se p rea c autorii adventi ti erau
sectari.

Deasupra ce ii teologice generate de cartea QOD
plutea aprobarea pe care biserica o acorda acestei lucr ri
pretutindeni în lumea adventist . Andreasen a declarat c
aceast lucrare era „o tr dare s vâr it cu scopul de a ob ine
recunoa terea din partea evanghelicilor”. George Knight a
f cut urm toarea observa ie: „Din nefericire, în felul în care
au fost manipulate informa iile i neadev rurile comunicate
lui Barnhouse i Martin, par s existe elementele unei
tr d ri…. Rezultatul avea s aduc un dezastru în rândurile
adventiste în anii ulteriori. Chiar dac adventismul oficial a
ob inut din partea lumii evanghelice recunoa terea calit ii
de biseric cre tin , totu i în procesul acesta s a produs o
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ruptur care nu s a vindecat în ultimii cincizeci de ani i este
posibil s nu se mai vindece niciodat ”.

Reac iile la Questions on Doctrine

Ceea ce pare a fi o problem mai profund în
leg tur cu QOD este ceea ce a fost l sat nespus. Martin i
Barnhouse erau teologi recunoscu i. Ce ocazie favorabil
perfect ar fi fost pentru adventi ti s foloseasc ni te min i
la fel de educate pentru a ar ta de ce adventi tii au o
în elegere distinctiv a soteriologiei, cristologiei i
escatologiei. Asemenea lui Ezechia, care a gre it prin faptul
c nu le a ar tat babilonienilor bog iile adev rului lui, noi
am pierdut ocazia de a le prezenta acelor oameni care
f ceau cercet ri în elegerea noastr cu privire la marea lupt
dintre Hristos i Satana.

Problema fundamental în 1955 1957 a fost aceea c
participan ii au încercat s combine dou sistemele teologice
diferite, care erau incompatibile. Când adventi tii încearc s
suprapun propria teologie i ablonul evanghelic, multe arii
pur i simplu nu se vor potrivi. Reflectând asupra acestei
perioade din istoria adventist , Malcom Bull i Keith
Lockhart au scris: „Question on Docrine a ridicat semne de
nesiguran cu privire la ce anume credeau adventi tii în
realitate, iar acestea au f cut ca era evanghelic ulterioar
s fie cea mai destabilizatoare din istoria bisericii” (Seeking a
Sanctuary, p.106).

Un grup de conduc tori de seam de la Loma Linda,
CA, au semnat o declara ie în care au acuzat QOD c a
reprezentat gre it „anumite fundamente vitale i a
compromis alte doctrine ale credin ei noastre”, precum i c
„anumite declara ii i înv turi din carte nu vor fi niciodat
acceptate de c tre un num r considerabil de membri din
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poporul nostru. De fapt, convingerea noastr este c , din
timpul controversei panteiste a lui J.H. Kellogg, cu mai bine
de o jum tate de secol în urm , i pân acum, nu a ap rut
nimic care s cauzeze o asemenea tulburare, neîn elegere i
dezbinare în mijlocul poporului nostru, a a cum a f cut o
publicarea acestei c r i” (citat în J.R. Zurcher, Thouched With
Our Feelings, p.175).

Raymond Cottrell a scris o evaluare a c r ii QOD
pentru conduc torii Conferin ei Generale din 1956. El a
prezis urm toarele: „Este aproape sigur c va izbucni de
asemenea o furtun de împotriviri, când pastorii i laicii
no tri vor descoperi adev rata semnifica ie a termenilor
reali pe baza c rora am ajuns la o cooperare cu Martin i
ceilal i evanghelici” (citat în Julius Nam, Reactions to the
Seventh day Adventist Evangelical Conferences and
Questions on Doctrine 1955 1971, p.245).

Conduc torii nord americani, precum R.R. Bietz, au
prezis c va urma un mare dezastru, spunând c „va veni o
mare tornad ”. Theodore Carcich, pre edintele Conferin ei
Central Union, a numit QOD „o încercare istea i subtil de
a submina doctrinele fundamentale ale adventi tilor de ziua
a aptea”. Raymond Cottrell a avertizat: „S fim siguri c ne
vor trebui cincizeci de ani pentru a trece peste ceea ce
ajunge s fie publicat în cartea propus ” (citat în Nam,
p.352,347,255).

Ar trebui s fie evident faptul c adventi tii de ziua a
aptea ar trebui s treac prin mari dificult i în încercarea
de a i armoniza modul de a în elege mântuirea cu acela al
prietenilor lor calvini, indiferent cât de mult gimnastic
lingvistic ar pune în aplicare.
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Cele patru probleme ale lui Walter Martin

S ne întoarcem la cele patru probleme care l au
preocupat pe Martin. Cum am fi r spuns noi la aceste
întreb ri?

1) Isp irea nu s a încheiat la cruce

În gândirea evanghelic , tot ce este important în
Planul de Mântuire s a încheiat odat cu moartea lui Hristos.
Vechiul Testament a fost în mare parte un sistem e uat de
mântuire prin fapte. Hristos a inaugurat un nou leg mânt al
mântuirii prin har, i nu este necesar s fie îndeplinit nimic
mai mult, cu excep ia împlinirii anumitor profe ii din Vechiul
Testament.

R spunsul adventist care l a mul umit pe Martin a
fost c isp irea s a încheiat la cruce, iar de atunci, Hristos a
continuat s administreze beneficiile acelei isp iri în
sanctuarul ceresc. Totu i, aceasta nu este deloc pozi ia
adventist .

Adventi tii au crezut întotdeauna c noul leg mânt al
harului a început, nu la cruce, ci în Eden, odat cu f g duin a
din Geneza 3,15, care spune c Hristos îl va învinge pe
Satana. Aceast f g duin a fost ratificat sau legalizat la
moartea lui Hristos. În acel moment, a fost adus jertfa
necesar pentru isp ire, dar planul isp irii nu va fi încheiat
pe deplin, pân când p catul nu va fi numai iertat, ci i
îndep rtat din via a cre tinilor i din univers.

Sanctuarul p mântesc arat acest lucru în mod clar.
Altarul pentru arderile de tot a fost aspectul central al
ritualurilor zilnice, indicând cu claritate spre moartea lui
Hristos, dar aceste ritualuri erau incomplete pân la Ziua
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Isp irii, când sanctuarul era cur it de orice p cat. Pentru
încheierea planului isp irii au fost necesare ambele
aspecte.

Adventi tii au crezut întotdeauna c moartea lui
Hristos a fost primul pas în procesul de isp ire, care va fi
încheiat în ultima genera ie, odat cu sigilarea celor 144000
i cu încheierea timpului de prob . Noi am denumit acest
proces ca fiind isp irea final sau cur irea sanctuarului.
Concep ia aceasta este în mod unic adventist de ziua a
aptea i a fost întru totul inacceptabil pentru Martin i
pentru lumea evanghelic . Din nefericire, noi am ascuns fa
de Barnhouse i Martin acest accent specific adventist,
pentru ca ei s ne accepte în fr ietatea lor cre tin .

Succesiunea etapelor se poate observa chiar i în cele
trei alung ri ale lui Satana. Mai întâi, a fost alungat din cer,
ceea ce a însemnat doar un exil, pân când se putea lua o
hot râre final . Apoi a fost alungat la moartea lui Hristos,
deoarece i a pierdut toat credibilitatea în rândul fiin elor
nec zute în p cat. Totu i, el urmeaz a legat, adic
totalmente înfrânt, abia la cea de a doua venire a lui Hristos.

Subiectul acesta nu este legat numai de
administrarea beneficiilor isp irii de c tre Hristos în sfânta,
ci i de încheierea planului de isp ire în sfânta sfintelor. În
zilele noastre, asupra acestui punct exist un dezacord chiar
i printre adventi ti, în mare parte deoarece, începând din
anii 1950, noi am diminuat accentul pus asupra acestui
aspect final al isp irii.

2) Mântuirea presupune har plus fapte

La aceast presupozi ie este destul de u or s
r spundem, ar tând c faptele nu vor merita sau nu vor
câ tiga niciodat mântuirea. Mântuirea este întotdeauna un
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dar f r plat al harului, dar harul lucreaz întotdeauna.
Aceasta înseamn c faptele de ascultare sunt rezultatul
natural al harului transformator.

Aceast concep ie este dificil de acceptat în sistemul
de gândire evanghelic, pentru care faptele ascult rii nu sunt
o condi ie a mântuirii i nu sunt necesare pentru mântuire.
Concluzia este c noi putem fi mântui i, în timp ce c lc m cu
bun tiin poruncile lui Dumnezeu.

3) Isus a fost o fiin creat

La aceast presupozi ie este u or de r spuns, ar tând
declara iile clare f cute de Ellen White i de c tre teologii
adventi tii, care spun c Isus este pe deplin Dumnezeu,
existând din ve nicie.

Problema a fost c unii dintre pionierii no tri timpurii
au crezut c Isus a avut un început într un anumit punct,
când a fost adus la existen de c tre Tat l. Aceast pozi ie a
fost respins aproximativ la începutul secolului al XX lea.

4) La întrupare, Isus a preluat natura c zut a
omului, natura p c toas

Acesta a fost i este cel mai mare punct al conflictului
cu lumea evanghelic i în interiorul adventismului. Acest
subiect con ine un aspect care nu este discutat adesea. Este
cuvântul simplu: „har”.

Ellen White are dou comentarii semnificative cu
privire la acest cuvânt. „Dac nu am fi c zut, noi nu am fi
înv at niciodat semnifica ia acestui cuvânt: ‘har’.
Dumnezeu îi iube te pe îngerii f r p cat, care Îi slujesc i
ascult poruncile Sale, dar El nu le d har. Aceste f pturi
cere ti nu tiu nimic despre har; ele nu au avut niciodat
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nevoie de el, deoarece nu au p c tuit niciodat . Harul este
un atribut al lui Dumnezeu, manifestat fa de f pturile
omene ti lipsite de merite…. Dumnezeu se bucur s reverse
harul S u asupra tuturor celor ce fl mânzesc dup el” (My
Life Today, p.100). „În conformitate cu sfatul hot rât al lui
Dumnezeu, omul urma s fie creat i înzestrat cu puterea de
a îndeplini voin a divin ” (God’s Amazing Grace, p.129).

Aici afl m c nici îngerii, nici Adam i Eva nu au avut
nevoie de har, deoarece ei au avut, în natura lor, puterea
interioar necesar pentru a asculta. Numai oamenii c zu i
au nevoie de har i, de fapt, acesta este singura noastr
speran , deoarece în natura lor c zut oamenii nu au nicio
putere de a asculta. Harul este necesar i le este dat numai
acelora care nu au nicio alt modalitate de a asculta.

În revista Ministry au fost publicate dou scrisori
interesante cu privire la Hristos i har. Prima spunea: „O […]
natur spiritual f r p cat, pe care Hristos a avut o, L a
f cut în stare s respecte în mod des vâr it Legea Tat lui
S u, […] în timp ce orice alt fiin uman , fiind p c toas
prin natur , tr ie te sub noul leg mânt, având nevoie de har
pentru a fi mântuit ”. Cu alte cuvinte, Hristos nu a avut
nevoie de har, deoarece El a avut, în natura Sa f r p cat,
puterea de a fi ascult tor, întocmai asemenea îngerilor.

A doua scrisoare spunea: „Am o întrebare: Oare nu a
depins Isus de har, pentru a Se împotrivi p catului asemenea
nou ? Dac El a avut, în Sine Însu i, puterea de a se împotrivi
p catului, atunci nu l a învins pe Satana pe acela i teren pe
care tr im noi!” Prin urmare, întrebarea este: A avut Hristos
nevoie, sau a primit El har, ori nu? S examin m câteva
declara ii ale lui Ellen White.

„Pentru lucr torul consacrat, exist o mângâiere
minunat care const în cunoa terea faptului c pân i
Hristos, în timpul vie ii Sale pe p mânt, L a c utat pe Tat l
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S u în fiecare zi, pentru a primi de la El resurse noi de har
necesar;… Iat L pe Fiul lui Dumnezeu, El Î i înt re te
credin a prin rug ciune i adun putere pentru a se împotrivi
r ului prin comuniune cu cerul” (Istoria faptelor apostolilor,
p.56).

„Ca om, Isus a fost des vâr it, i totu i El a crescut în
har (Luca 2,54): ‘ i Isus cre tea în în elepciune, în statur , i
era tot mai pl cut înaintea lui Dumnezeu i înaintea
oamenilor’” (M rturii, vol.1, p.339 340). O traducere mai
bun a expresiei „era tot mai pl cut” este „primea tot mai
mult har”.

„El primea zi de zi un nou botez cu Duhul Sfânt. În
orele timpurii ale fiec rei zi, Domnul Îl trezea din somn, iar
sufletul i buzele Sale erau unse cu har” (Parabolele
Domnului Hristos, p.139).

„ El cerea putere pentru a l înfrunta pe vr jma ,
asigurarea c va primi harul necesar pentru a aduce la
îndeplinire toate sarcinile pe care i le asumase în locul
oamenilor” (Scrisoarea 159, 1903). Avem dovezi clare c Isus
a avut nevoie de har i a primit har.

„El a preg tit mijloace abundente pentru ca fiecare
suflet s aib harul i puterea necesare pentru a fi mai mult
decât biruitor în lupta contra p catului…. El a venit în lumea
aceasta i a tr it o via f r p cat, pentru ca, prin puterea
Lui, oamenii lui s poat tr i, de asemenea, o via f r
p cat. El dore te ca ei s practice principiile adev rului
pentru a i ar ta lumii c harul lui Dumnezeu are puterea de a
sfin i inima” (Review and Herald, 1 aprilie, 1902).

„El nu a teapt de la ucenicii S i s îndeplineasc
nicio lucrare pentru care nu este doritor s le dea harul i
puterea de care au nevoie în acest scop. El nu le ar cere s
fie des vâr i i, dac nu ar fi avut la dispozi ie toat
des vâr irea harului pe care s l reverse asupra acelora
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c rora dore te s le acorde un privilegiu atât de înalt i
sfânt…. Isus nu a manifestat nicio calitate i nu a exercitat
nicio putere pe care oamenii nu ar putea s le aib prin
credin a în El” (Harul uimitor al lui Dumnezeu, p.230).

Din aceste declara ii putem s tragem câteva
concluzii evidente. Harul este singura noastr speran de a
asculta în natura noastr c zut , deoarece în natura c zut
nu se afl nicio putere pentru a asculta. Isus nu a exercitat
nicio putere pe care omul nu ar putea s o aib , ceea ce
înseamn c El nu a avut puterea îngerilor sau puterea lui
Adam. Aici avem dovada conving toare, f r nicio
posibilitate de interpretare gre it , c Isus a avut nevoie i a
primit har. Având în vedere c fiin ele c zute sunt singurele
care au nevoie de har, oare nu este clar precum cristalul c
tocmai natura c zut , p c toas a lui Isus a fost aceea care a
avut nevoie de resurse zilnice de har?

Doctrina cu privire la p cat

În istoria legat de cartea QOD se afl un aspect care
nu a fost discutat niciodat înainte, i anume încercarea de a
aduce concep ia p catului originar în teologia adventist .
Concep ia p catului originar spune c noi ne afl m într o
stare pierdut , condamnat , deoarece mo tenim o natur
c zut i suntem copiii lui Adam cel c zut. Astfel, suntem
n scu i într o stare de p cat, separa i de Dumnezeu. Îi sunt
îndatorat lui Larry Kirkpatrik pentru descoperirea unor p r i
necorectate scrise înaintea public rii versiunii finale a c r ii
QOD.

Ciorna dinaintea public rii spune direct: „Apostolul
Pavel declar : ‘Printr un singur om a intrat p catul în lume,
i prin p cat a intrat moartea’ (Romani 5,12). Expresia ‘prin
p cat’ arat cu claritate c el nu s a referit la p catele

www.zguduireaadventismului.ro



457 
 

individuale propriu zise, ci mai degrab la p catul originar –
natura p c toas pe care am mo tenit o cu to ii de la Adam.
‘To i mor în Adam’ (1 Corinteni 15,22). Prin acel p cat
originar, ‘moartea a trecut asupra tuturor oamenilor’
(Romani 5,12)”. (ciorna dinaintea public rii c r ii QOD,
p.406,407).

Ciorna de dinaintea public rii arat c autorii c r ii
QOD au echivalat natura p c toas cu p catul originar. Într
unul dintre r spunsurile date cu privire la ciorna de
dinaintea public rii, care fusese trimis pentru consult ri,
Raymond Cottrell i a exprimat urm toarea nemul umire:
„Aceasta este prima dat când aflu c adventi tii cred în
«p catul originar» […]. Termenul acesta […] ar face necesare
practici sacramentale cum ar fi botezul copiilor mici”.

În versiunea final a c r ii tip rite, dou paragrafe
dup acest punct, se afl urm toarele propozi ii: „Noi am
mo tenit cu to ii de la Adam o natur p c toas . Suntem cu
to ii ‘copii ai mâniei din fire’ (Efeseni 2,3) […].

„În consecin , to i sunt vinova i înaintea lui
Dumnezeu” (QOD, p.407,408). Este evident c autorii c r ii
QOD au considerat c omul este vinovat sau condamnat pe
baza naturii mo tenite din na tere. În conformitate cu
autorii c r ii QOD, p catul lui Adam nu a adus numai
moartea, ci i condamnarea neamului omenesc, o
condamnare care exist separat de orice decizie personal
de a p c tui.

Aceast înv tur aflat în QOD nu a f cut parte
niciodat din doctrina adventist . P catul pentru care
suntem considera i vinova i sau condamna i fusese în eles
mai înainte de c tre adventi ti în contextul exercit rii
libert ii de alegere individuale în starea de r zvr tire. Cu
toate acestea, evanghelicilor li s a prezentat acum noua
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doctrin despre p cat ca fiind doctrina sus inut de
adventi ti.

Dac p catul se bazeaz pe natura mo tenit de om,
a a cum prezint QOD, atunci nu exist nicio modalitate
pentru eradicarea lui, cu excep ia faptului de a a tepta ca
Dumnezeu s schimbe natura aceea în clipa prosl virii.

Mai mult decât atât, introducerea doctrinei p catului
originar de c tre QOD face necesar protejarea naturii
umane a lui Isus de posibilitatea de a fi avut aceea i natur
c zut pe care o au to i ceilal i oameni. Dac noi suntem
condamna i i pierdu i, din cauza naturii noastre mo tenite
prin na tere, atunci Isus nu poate s aib aceea i natur .
Doctrina p catului originar distruge fr ietatea dintre Isus i
omul c zut. Ca urmare, în elegem motivul imperativ pentru
care autorii c r ii QOD au sim it c este atât de necesar s
readapteze sau s deformeze înv tura adventist cu
privire la natura uman a lui Hristos.

Acum, începem s în elegem motivul încerc rii
majore din QOD i din articolele publicate în Ministry de a
schimba pozi ia noastr cu privire la natura lui Hristos. Unii
dintre conduc torii no tri acceptaser doctrina
augustinian /calvinist a p catului originar, într o form
modificat . Astfel, pozi iile noastre cu privire la natura lui
Hristos i posibilitatea ca ultima genera ie s tr iasc f r
p cat, datorit isp irii finale, au trebuit s fie revizuite
radical. În mod semnificativ, b t lia cu privire la aceste
subiecte dificile nu a disp rut i nici nu s a diminuat pe
parcursul ultimilor cincizeci de ani.

www.zguduireaadventismului.ro



459 
 

Unele rezultate ale conflictului generat de

QOD

În 1989, pastorilor din Conferin a Southeastern
California li s a cerut s completeze un sondaj de opinie
neoficial, în încercarea de a descoperi dac pozi iile
doctrinare se schimbaser semnificativ la nivelul de baz al
conducerii bisericii. O declara ie spunea: „Unele dintre
obiec iunile exprimate recent cu privire la interpretarea
adventist tradi ional a textului din Daniel 8,14 («atunci
sfântul loca va fi cur it») sunt valide”. Numai 34% din
pastori nu au fost de acord cu aceast declara ie. Ceea ce
înseamn c 66% nu sus in interpretarea adventist a
acestui text.

O alt declara ie spunea: „Un adventist loial nu are
niciun motiv de îndoial cu privire la acurate ea declara iilor
lui Ellen White”. Numai 36% au fost de acord cu aceast
declara ie. A treia declara ie spunea: „O persoan ar trebui
s accepte rolul profetic al lui Ellen White, înainte de a fi
botezat ca adventist de ziua a aptea”. Numai 31% au fost
de acord cu aceast declara ie. Majoritatea pastorilor care
au completat sondajul de opinie nu credeau c o persoan ar
trebui s accepte rolul profetic al lui Ellen White, înainte de a
deveni adventist de ziua a aptea.

Rezultatele sondajului de opinie i au convins pe
ini iatori c adventismul de dinaintea c r ii QOD nu era
foarte popular printre acei pastori. Ei au ajuns la concluzia c
majoritatea r spunsurilor, cel pu in 60%, s ar conforma
destul de bine cu „adventismul evanghelic” (Survey of
Attitudes and Opinions, 25 septembrie, 1989, Survey
Research Service, Loma Linda University, Loma Linda,
California).
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În revista Adventist Today din ianuarie/februarie
1994 a ap rut un articol intitulat Evangelical Adventism:
Clinging to the Old Rugged Cross (Adventismul evanghelic: a
r mâne ata at de vechea cruce aspr ). În articol a fost
exprimat urm toarea leg tur dintre adventismul
evanghelic i cartea QOD, astfel: „În 1957, odat cu
publicarea c r ii Questions on Doctrine, conduc torii bisericii
au clarificat curentul teologic care reprezenta adventismul
de ziua a aptea oficial. Printre pozi iile teologice adoptate în
Questions on Doctrine sunt urm toarele: […] Isus Hristos
este Dumnezeu ve nic i f r p cat în natura Sa uman ;
isp irea substitutiv a lui Isus Hristos pentru mântuirea
p c to ilor a fost încheiat la cruce […]. Adventi tii
evanghelici consider c pozi iile adoptate în Questions on
Doctrine constituie o expresie a adventismului autentic i
evanghelic”.

Termenul „adventism evanghelic” a ap rut pentru
prima dat cu referire la adventismul de ziua a aptea odat
cu primul num r al Evangelica – A Publication for Evangelical
Adventists, în octombrie, 1980. Mi carea aceasta a fost
prezentat de Alan Crandall, editorul publica iei. În edi ia din
mai, 1982, a publica iei Evangelica, el a declarat c r d cinile
adventismului evanghelic se extind pân la Question on
Doctrine i c mi carea aceasta fusese promovat de
predicatorii evanghelici din deceniile 1960 i 1970.

Idei conclusive

Într un raport al conferin ei din 1907 cu privire la
QOD, Larry Kirkpatrick a prezentat urm toarele reflec ii
semnificative. (Here Are They – articol disponibil pe
www.greatcontroversy.org)
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Ar trebui adventi tii s încerce s fie identifica i cu
evanghelicii?

Ce valoare ar avea pentru adventi ti faptul de a fi
identifica i cu evanghelicii?.. […]. Eticheta vine […] împreun
cu un set sup r tor de elemente negative. Acestea cuprind
înv tura despre un iad care arde ve nic, înv tura despre
nemurirea natural a sufletului, […] ideea unui imperiu
american, SUA ca poli ist planetar i ini ierea unor r zboaie
precum a fost invadarea Irakului de c tre Statele Unite. Acel
r zboi, indiferent ce crede i despre el, este considerat ca
fiind un r zboi sus inut de evanghelici […]. Cu cât suntem
identifica i mai îndeaproape cu evanghelicii, cu atât vom fi
identifica i mai îndeaproape cu politica lor. Când evangelicii
amestec biserica i statul, iar noi c ut m s ne identific m
ca fiind evanghelici, ne pierdem platforma înalt de
neutralitate apolitic .

Poate c , în deceniul 1950, faptul de a fi identifica i
ca evanghelici a avut o oarecare valoare pentru noi […]. Dar
indiferent de cele întâmplate atunci, valoarea faptului de a fi
percepu i ca „evanghelici” în 2008 este foarte discutabil .
Pute i s consulta i doar câteva exemple de c r i disponibile
actualmente pe Amazon: The Scandal of the Evangelical
Conscience; The Great Evangelical Disaster; The Scandal of
the Evangelical Mind; The Tragedy of Compromise: The
Origin and Impact of the New Evangelicalism. A fi evanghelici
în 2008 nu ne face s fim percepu i ca aflându ne în cea mai
bun tov r ie […]. Prin urmare, unii adventi ti pun la
îndoial valoarea faptului de a fi identifica i prea
îndeaproape cu evangelicii.

Este suficient de interesant c Donald Dayton, un
teolog evanghelic participant la conferin a din 2007, a scris
urm toarele: „A dori s invit adventismul s i exploreze
sursele propriilor idei […]. Aceasta este cu siguran o
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chemare mai înalt decât efortul de a ‘asimila’ tradi ia
evanghelic ce pare a domina astfel de discu ii precum
Questions on Doctrines. M tem c adventismul ar putea s
i vând mo tenirea pe o sup de linte”.

Cartea QOD a fost o gre eal , deoarece a dus la
apari ia unui nou adventism, în timp ce adventismul existent
fusese deja sus inut de Dumnezeu […]. QOD a fost o
gre eal , deoarece nu a spus adev rul despre ce anume
credeau adventi tii de ziua a aptea. Pe la mijlocul deceniului
1950, doar pu ini adventi ti au crezut declara iile din QOD
[…] Martin i Barnhouse au tiut c acea lucrare, QOD, nu se
potrivea cu adventismul de dinaintea ei.

Puterea adventismului se afl în cei doi „S” – în
„sfâr it” i „schimbare” […]. Întregul mesaj adventist de ziua
a aptea vorbe te despre „sfâr it” – sfâr itul p catului i al
p c tuirii, sfâr itul suferin ei i al r ului […]. Mesajul nostru
vorbe te de asemenea despre cel lalt „S”, „schimbare”.
Acesta este de asemenea un atac asupra p catului. A bate
pasul pe loc este inacceptabil. Înt ri i de harul lui Dumnezeu
care ne ajut , noi suntem schimba i aici i acum […].
Universul vede c Evanghelia este puterea lui Dumnezeu
pentru mântuire […]. Schimbarea i sfâr itul sunt cele dou
puncte forte ale adventismului de dinaintea c r ii QOD. Dar
QOD a subminat tocmai lucrurile pe care a pretins c le
sus ine.

Orice ar fi, viitorul i mesajul misiunii adventiste de
ziua a aptea este luminos. De i QOD a umbrit punctele
distinctive cruciale, un val de tineri puternici i noi apar la
firul ierbii […]. Mul i dintre ace ti adventi ti plini de energie
sunt motiva i de o în elegere foarte asem n toare aceleia
care a iluminat scrierile lui M.L. Andreasen. Acum exist mult
adventism asemenea celui de dinaintea c r ii QOD. Acesta
este viu i s n tos[…]. Se preg te te o armat de tineri cu

www.zguduireaadventismului.ro



463 
 

credin în Dumnezeu i cu încredere în Scripturi. Iar mai
mult de atât, ei sus in inspira ia i autoritatea deplin a
scrierilor lui Ellen G. White. Ei înva . Ei cresc i sunt
formidabili[…].

În curând, într o zi, Dumnezeu va spune: „Aici sunt
cei care p zesc poruncile lui Dumnezeu i credin a lui Isus
[…]. În final, Dumnezeu învinge, iar solia îngerului al treilea,
pe care mul i au aruncat o peste bord ca fiind o relicv
bizar strecurat cu for a de Ellen White într o biseric
ignorant , se va dovedi a fi adev rat . Biruin a împotriva
p catului a fost exact ceea ce a spus Biblia c este. Misiunea
pe care Cerul i a încredin at o acestei comunit i a credin ei
a fost corect în cele din urm […]. Adventismul actual, care
este adventismul de dinaintea c r ii QOD, este luminat i
plin de energie.
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Questions on Doctrine – Deja Vu

Recent, Andrews University Press a tip rit o nou
edi ie a c r ii Seventh day Adventists Answer Questions on
Doctrine, o edi ie f r precedent din 1957. Într un articol din
Ministry, Woodrow Whidden a prezentat câteva informa ii
de baz cu privire la cartea ini ial i la retip rirea ei recent .

Whidden subliniaz c edi ia din 1957 „s a dovedit a
fi unul dintre evenimentele cele mai controversate din
istoria adventismului […]. Publicarea c r ii QOD în 1957 a
fost punctul culminant al unei serii de conversa ii care au
avut loc din martie 1955 pân în 1956, între evanghelicii
conservatori i conduc torii AZ . Principalii evanghelici au
fost Donald Barnhouse, predicator la posturi de radio i
editor al publica iei Eternity, i Walter Martin, un tân r
cercet tor. Printre conferen iarii adventi ti s au aflat
teologul istoric Leroy Edwin Froom, W.E. Read (secretar
teritorial al Conferin ei Generale) i Roy Allan Anderson,
evanghelist proeminent i editor al publica ieiMinistry.

„Unul dintre rezultatele pozitive ale dialogului a fost
acela c Barnhouse i Martin au declarat c adventi tii de
ziua a aptea sunt cre tini de bun credin , i nu ar trebui
s fie considera i sectan i […]. Totu i, r spunsurile din QOD,
îndeosebi cele cu privire la natura uman a lui Hristos i
isp ire, s au dovedit a fi foarte tulbur toare pentru mul i
adventi ti de ziua a aptea […].

„Vocea principal a dezacordului i a apar inut lui M.L.
Andreasen, unul dintre profesorii de teologie i scriitorii cei
mai respecta i din deceniile 1930 i 1940. Concep iile lui
distinctive cu privire la isp ire i natura uman a lui Hristos
au p rut a reprezenta un anumit consens în gândirea
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adventist […]. Mul i au considerat c p rerile lui au
constituit ortodoxia adventist temeinic […].

„Principiul teologic cheie […] a fost hristologia lui
Andreasen. El a sus inut cu fermitate c Hristos preluase o
natur p c toas , întocmai asemenea naturii lui Adam dup
C dere (cu alte cuvinte, o natur p c toas cu înclina ii spre
p cat). Prin urmare, cu un Hristos care înt re te, în calitate
de exemplu pentru urma ii S i din ultima genera ie,
isp irea final putea fi efectuat din sanctuarul ceresc
deoarece a fost îndeplinit în caracterele des vâr ite i f r
p cat ale sfin ilor implica i în lupt pe p mânt […]. În felul
acesta, Hristos, prin victoria r m i ei, Îl va învinge pe
Satana, va îndrept i preten ia lui Dumnezeu de a primi o
ascultare des vâr it , iar aceast îndrept ire a lui
Dumnezeu Îl va face în cele din urm în stare pe Hristos s
vin […].

„Suntem în siguran a spune c aceste dou dintre
cele mai controversate i persistente mo teniri ale QOD
constau în faptul c au stârnit noi discu ii cu privire la ce
anume vor s spun adventi tii prin urm toarele: 1. Expresia
«isp ire final » i 2. «Natura uman c zut , p c toas a lui
Hristos» […].

În noua edi ie a QOD, tip rit de Andrews University,
„cartea con ine un supliment editorial, cu o introducere,
note de subsol i o bibliografie adus la zi de c tre bine
cunoscutul istoric i scriitor adventist George R. Knight […].
Knight nu love te nemilos, îndeosebi când este vorba de
expunerea modalit ii în care L.E. Froom i colegii s i au fost
«mai pu in transparen i» cu privire la consensul îndelung
sus inut al bisericii (din anii 1890) asupra ideii c Hristos a
avut o natur uman asemenea naturii lui Adam de dup
C dere […]. De asemenea, Knight sugereaz c Froom i
colegii lui au l sat impresia fals c au dezvoltat o ¬«Not
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suplimentar B» notorie, intitulat «Christ’s Nature During
the Incarnation» (Natura lui Hristos în timpul întrup rii), care
const din declara iile lui Ellen White […]. Titlul controversat
care spune c Hristos «a preluat natura uman f r
p cat»,[…] a implicat c aceasta a fost ideea lui Ellen White,
când în realitate ea a sus inut destul de insistent, în
declara ii repetate, c Hristos a luat «natura noastr
p c toas » i c «El a luat asupra Sa Însu i natura omului
c zut, suferind, degradat i întinat de p cat»” (Ministry,
august, 2003, p.14 17).

Un an mai târziu, revista Ministry a tip rit înc un
articol, prezentând mai multe informa ii de fond cu privire la
scrierea QOD. Totu i, editorul a prefa at articolul cu o
explica ie. „În august, anul trecut, Ministry a publicat un
articol scris de Woodrow Whidden, anun ând i comentând
republicarea c r ii Questions on Doctrine de c tre Andrews
University Press. În acela i num r, Ministry s a declarat ea
îns i de partea celui mai dezbin tor aspect al c r ii, când, în
editorial, am afirmat natura uman f r p cat a lui Isus i am
ata at o retip rire a unui articol pe care Ministry îl publicase
în 1970…. Ca parte a trat rii complete a acestor subiecte de
c tre Ministry, avem pl cerea s public m alternativa
precedent a concep iei adventiste cu privire la natura lui
Hristos. Herbert Douglass, care a fost implicat îndeaproape
în conflictele din deceniile 1950 i 1960 cu privire la
Questions on Doctrine, a fost de acord s exprime aceast
perspectiv alternativ ” (Ministry, august, 2004, p.16).

În prefa a acestui editorial sunt folosite câteva
cuvinte revelatoare. Concep ia adventist istoric este aceea
c Hristos a luat natura uman c zut . Noua concep ie
adventist alternativ este aceea c Hristos a luat o natur
par ial c zut i par ial nec zut . Dar aici, editorul nume te
concep ia adventist istoric „o perspectiv alternativ ”,
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implicând ideea c noua concep ie este în realitate
concep ia principal i ortodox , în timp ce concep ia
istoric este doar o perspectiv diferit a unei minorit i.
Printr o alegere atent a cuvintelor, opinia public este
adesea condi ionat s accepte idei noi, crezând tot timpul
c „noua concep ie” este în realitate concep ia cea
temeinic .

Douglass începe prin citarea opiniei lui George Knight
care spune c „aceast carte […] se calific u or ca fiind
cartea cea mai dezbin toare din istoria adventist de ziua a
aptea. O carte publicat în mare parte pentru a contribui la
pacea dintre adventism i protestantismul contemporan i
care a adus o înstr inare i o separare prelungit pentru
partidele adventiste care s au dezvoltat în jurul ei”.

Douglass continu prin a descrie ce s a întâmplat
când QOD a fost preg tit pentru tip rire. „V pute i imagina
uimirea noastr , când am început s vedem palturile c r ii
ce urma a fi tip rit , cu unele comentarii asemenea celui de
la paginile 8 i 9: ‘R spunsurile au fost preg tite de c tre un
grup de conduc tori recunoscu i, în consultare strâns cu
profesorii de teologie, editorii i conduc torii administrativi
[…]. Aceste r spunsuri reprezint pozi ia bisericii noastre în
domeniul doctrinei i al interpret rii profetice […]. Din acest
motiv, volumul poate fi considerat a fi o reprezentare
adev rat a doctrinei i punctelor de credin ale Bisericii
Adventiste de Ziua a aptea…’. Totu i, atât cât ne au privit
pe noi i pe al ii, aceste declara ii nu au reprezentat
realitatea din jurul producerii QOD. Mul i au fost tulbura i de
direc ia c r ii i le au spus autorilor lucrul acesta”.

Douglass citeaz din nou observa ia lui George
Knight, care a spus c „Milton L. Andreasen, «teologul i
scriitorul cel mai influent al bisericii din a doua parte a
deceniului 1930 i în deceniul 1940, a fost l sat pe dinafara
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procesului atât în formularea r spunsurilor, cât i în
criticarea lor, chiar dac era considerat în general ca fiind o
autoritate în domeniul câtorva dintre punctele dezb tute.»”

„Froom a f cut un sondaj de opinie printre
conduc torii adventi ti i a descoperit c ‘aproape to i’ erau
de p rere c Hristos a luat natura noastr p c toas . Mai
mult, pre edintele recent pensionat al Conferin ei Generale,
W.H. Branson, a scris în edi ia din 1950 a c r ii sale Drama of
the Ages, c la întruparea Lui, Hristos a preluat «El Însu i o
fire p c toas ». Cu toate acestea, Froom i Anderson au
afirmat într o modalitate care lui George Knight i s a p rut a
fi o «mai pu in transparent » c «majoritatea celor din
biseric au sus inut întotdeauna» c natura uman a lui
Hristos «a fost f r p cat, sfânt i des vâr it », în ciuda
faptului c anumi i scriitori ajunseser s tip reasc unele
concep ii contrare. Din nefericire, acesta este lucrul pe care i
l au spus ei lui Walter Martin […]. Una dintre scrisorile lui
Froom recuno tea c în QOD ‘unele declara ii sunt pu in
diferite de ceea ce a i putea s anticipa i’.

„Mul i au sim it c , dac lui Andreasen, cu experien a
lui teologic indiscutabil , i s ar fi cerut s participe la
formularea r spunsurilor date la întreb rile lui Martin,
echilibrul teologic ar fi câ tigat. Aici, trebuie s recunoa tem
din nou presupunerile calviniste ale lui Barnhouse, Martin i
ale altor conferen iari. Pentru ei, omul Isus a fost ‘impecabil’,
adic , incapabil s p c tuiasc […].

„Cum putem s rezum m ceea ce Knight a numit «o
ap rare într o modalitate mai pu in transparent » a gândirii
adventiste conven ionale cu privire la natura uman a lui
Isus? Declara iile lui Ellen White, care au fost ad ugate în
notele suplimentare la QOD au creat «o impresie fals cu
privire la natura uman a lui Hristos». Autorii au ad ugat cu
litere aldine un subtitlu: «A luat natura uman f r p cat»
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[…]. Încerc rile ciudate de intimidare sunt aparente, acolo
unde autorii au spus (dup ce i au formulat interpret rile
lor cu privire la declara iile lui Ellen White) c «acesta este
sensul în care ar trebui s în elegem scrierile lui Ellen G.
White, când se refer ocazional la o natur uman
p c toas , c zut i deteriorat » […]. Citatele nu numai c
au contrazis contextul lor, ci par s fi fost aranjate pentru a
promova o presupozi ie anume.

„A a cum spune Knight, QOD «se calific u or ca fiind
cartea cea mai dezbin toare din istoria adventist de ziua a
aptea» […]. Majoritatea, dac nu toate a a zisele grup ri
«dizidente» sau «independente» din ultimii 45 de ani sunt
rezultatele directe ale pozi iilor explicite i implicite expuse
de QOD cu privire la isp ire i întrupare […]. Majoritatea,
dac nu to i ace ti «diziden i» nu ar fi existat ast zi, dac
QOD nu ar fi fost publicat […].

„În 1975, un grup reprezentativ dintre noi s a adunat
la Washington ca r spuns la apelul adresat de Review and
Herald Publishing House în vederea consult rii cu privire la
QOD. Conducerea Conferin ei Generale se opunea în general
retip ririi acestei c r i. Cu cât cartea era mai examinat , cu
atât mai ferm devenea respingerea retip ririi […].

„Domeniile de îngrijorare care ar putea s necesite
înc dezbateri deschise se afl în notele ample de la paginile
516 529 ale edi iei republicate a c r ii QOD. Autorul
notelor[…] este corect: «Concluzia logic a acelei convingeri
era c , dac Hristos a fost asemenea noastr , i totu i a tr it
o via f r p cat, atunci în acela i fel trebuie s tr iasc i
celelalte fiin e omene ti – îndeosebi cele din ultima
genera ie […]. [Aceast înv tur ] a devenit credin a
majorit ii adventi tilor de ziua a aptea din prima jum tate
a secolului al dou zecilea. Acea înv tur a fost atât de larg
acceptat , încât nu mai avea nevoie s fie dovedit în
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literatura adventist . Ea era acceptat ca fapt. Pe aceast
înv tur , M.L. Andreasen urma s i construiasc teologia
cu privire la genera ia final » […].

„Cel de al doilea subiect care a dezbinat serios
Biserica Adventist începând din a doua jum tate a
deceniului 1950 a fost acela al neprih nirii prin credin .
Mass media evanghelic a observat c , prin deceniul 1970,
biserica era divizat în «adventi ti tradi ionali» – cei ce
ap rau pozi ii care fuseser «fapte acceptate» înainte de
QOD – i «adventi tii evanghelici» care subliniau în elegerea
Reforma iunii cu privire la neprih nirea prin credin . În
aceast în elegere «evanghelic » era implicat o respingere
a 1) concep iei distinctive a adventismului cu privire la
judecata pre advent i 2) leg tura dintre cur irea
sanctuarului ceresc i cur irea de obiceiurile i alegerile
rele, care culmineaz la încheierea timpului de prob ….

„În adev ratul copac al Evangheliei, toate elementele
sunt legate între ele; când un aspect al adev rului
Evangheliei este compromis, multe alte doctrine ajung s fie
afectate! O parte din rezultatele colaterale ap rute dup
1957 este tratarea sfid toare a lucr rii de slujire a lui Ellen
White. O astfel de concep ie cu privire la lucrarea lui Ellen
White a devenit un mod de operare al multor pastori i
profesori care au p rut s aib impresia c ea a fost o
persoan u or influen abil . În anii recen i, Ellen White a fost
considerat de unii ca fiind un scriitor devo ional, dar nu un
ghid teologic” (Ministry, august, 2004, p.16 21).

Leg tura cu Melvill

În timpul ultimelor dou decenii a avut loc o
remodelare a pozi iei QOD cu privire la natura lui Hristos,
deoarece era recunoscut faptul c QOD r st lm cea serios
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declara iile clare ale lui Ellen White. Henry Melvill a fost un
cleric popular evanghelic anglican în secolul al
nou sprezecelea. „Înv tura lui a fost adoptat mai întâi în
cartea Seventh day Adventists Believe…, publicat în 1988,
de c tre Departamentul Asocia iei pastorale al Conferin ei
Generale. Acolo, lui Melvill i s a acordat un loc printr o
declara ie sumar cu privire la ce cred adventi tii de ziua a
aptea despre natura asumat de Hristos la întrupare. Acum,
aceasta este folosit de Dr. George R. Knight în edi ia lui
adnotat a Questions on Doctrine….

Aceast ‘doctrin ortodox ’ a lui Melvill este
promovat de Knight ca fiind pozi ia care explic ‘toate’
declara iile lui Ellen G. White cu privire la subiect…. Pozi ia
adoptat de Melvill a avut nevoie de o interven ie divin pe
care el o prezint f r re ineri i care, în schimb, i a oferit o
‘scutire’….

„Am putea s întreb m de ce aceast ‘doctrin
ortodox ’ este atât de atr g toare ca solu ie la problemele
ridicate cu privire la doctrina întrup rii în adventismul
contemporan…. În 1982, White Estate a publicat un
document… intitulat ‘Henry Melvill and Ellen G. White: A
Study in Literary and Theological Relationships‘”.

În revista Ministry, decembrie, 1989, Timotei Poirier
a studiat predica lui Melvill, „The Humiliation of the Man
Christ Jesus”. „Poirier a comentat: ‘Ellen White a preluat pe
larg din predica aceasta… în articolul ei intitulat, „Christ
Man’s Example”, în Review and Herald din 5 iulie, 1887’. În
aceast predic , Melvill deviaz , pentru a ‘trata subiectul
naturii umane a lui Hristos’. Tocmai aceasta este digresiunea
din care a fost preluat teologia cu privire la natura lui
Hristos în Seventh day Adventists Believe… (p.47,57), i pe
care Dr. George Knight o explic detaliat în adnot rile lui din
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edi ia republicat a c r ii Questions on Doctrine (p.522
524)”.

Totu i, este de o semnifica ie enorm faptul c „Ellen
White nu a împrumutat niciun singur concept din acea
digresiune. Chiar i Poirier recunoa te acest fapt…. ‘Noi nu
am constatat c Ellen White a împrumutat direct niciun
material din digresiunea lui’…. Deoarece a fost o preluare pe
larg din predic , nereu ita faptului de a g si m car o singur
referin în care a fost împrumutat ceva din digresiune, ar
indica faptul c acele concluzii ale lui Marvin, din digresiune,
au fost respinse de Ellen White! DAR aceste concluzii
respinse au fost acceptate de autorul c r ii Seventh day
Adventists Believe…, precum i de Knight”.

În cele ce urmeaz se afl ceea ce a scris Melvill în
realitate în digresiunea lui devenit acum faimoas .
„C derea a avut consecin e…. Noi împ r im… aceste
consecin e în nedes vâr iri nevinovate i înclina ii
p c toase…. A adar, Hristos a preluat natura uman cu
nedes vâr irile nevinovate. El i a primit natura uman de la
mama Lui…. Asemenea ei, El a putut s simt foamea, setea,
s plâng , s jeleasc , s sufere i s moar …. Dar de i a luat
natura uman cu nedes vâr irile nevinovate, El nu a luat o
cu înclina iile p c toase. Aici a intervenit Divinitatea. Duhul
Sfânt a umbrit o pe Fecioar i, îng duind s fie luate de la
ea nedes vâr irile, a împiedicat r utatea; f când astfel s fie
generat o natur uman suferind i întristat , dar cu toate
acestea una neîntinat ; o natur uman cu lacrimi, dar nu cu
pete; capabil s sufere necazul, dar nu predispus s
ofenseze’…. R spunsul lui Melvill la întrebare este pur i
simplu: ‘interven ia divin ’….

Romano Catolicismul de asemenea sus ine
‘interven ia divin ’, în dogma imaculatei concep ii, dar în a a
fel încât Maria s nu fi putut s I transmit Fiului ei ‘p catul
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în trup’. ‘Prin urmare, noi sus inem i v prezent m ca fiind
ceea ce credem a fi doctrina ortodox – c natura uman a
lui Hristos nu a fost natura uman adamic , adic natura lui
Adam înainte de C dere; nici natura uman c zut , adic
natura uman a lui Adam dup c dere, din toate punctele de
vedere. Natura Lui nu a fost adamic , deoarece a avut
nedes vâr irile nevinovate ale celei c zute…. „Fiind n scut
dintr o femeie”, Hristos a preluat de la mama Sa tot ce tot ce
prelu m noi, cu excep ia p c to eniei. El nu a preluat
aceast parte, deoarece Divinitatea, în persoana Duhului
Sfânt, a intervenit între copil i întinarea p rintelui’…. Dar
aceste idei s au aflat în ‘digresiunea’ din care Ellen White nu
a citat”. În contrast cu concep ia lui Melvill, Ellen White a
scris: „El a luat asupra Sa natura omeneasc suferind ,
c zut , degradat i întinat de p cat” (Bible Commentary,
vol.4, p.1147).

„În înv turile cu privire la doctrina întrup rii, exist
o component cheie care predomin în fiecare concep ie ce
neag faptul c Hristos a preluat natura omului c zut. Ea iese
la suprafa ca fiind ‘interven ia divin ’, care cuprinde
cuvântul folosit în Questions on Doctrine, ‘scutit’…. Fiecare
copil al lui Adam, ‘n scut din femeie’ prime te natura c zut .
Nu exist nicio excep ie de la aceast lege a eredit ii, decât
dac are loc o scutire cauzat de interven ia divin . Dogma
romano catolic a imaculatei concep ii a Mariei este o
încercare de a L scuti pe Hristos de a prelua natura c zut a
omului…. Când formuleaz ceea ce denume te a fi ‘doctrina
ortodox ’, Melvill declar f r ezitare c na terea lui Isus a
fost o interven ie divin care L a p strat liber de natura
c zut a omului…. Dogma catolic a folosit expresia ‘pata
p catului originar’; Melvill a folosit cuvintele: ‘r utate’ i
¬¬‘întinare’….
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„Aceast a a zis ‘doctrin ortodox ’ a fost
rezumatul final al sec iunii ‘Al doilea Adam’, din cartea
Seventh day Adventists Believe… (p.47). Aceasta este pozi ia
promovat în edi ia adnotat de George Knight a c r ii
Questions on Doctrine. Dar aceasta nu este concep ia
sus inut de biseric de la începuturile ei din anii 1940”
(Wm.H. Grotheer, Watchman, „What of the Night?”, iunie,
2004, p.1 7).

Natura uman a lui Hristos i genera ia

final

Ellen White a rezumat importan a în elegerii naturii
umane a lui Hristos în acest fel: „Hristos este scara pe care a
v zut o Iacov…. Dac acea scar ar fi dat gre în a atinge
p mântul cu o singur treapt , noi am fi fost pierdu i. Dar
Hristos ajunge la noi acolo unde ne afl m. El a luat natura
noastr i a biruit, pentru ca noi, luând natura Lui s putem
birui…. Prin natura Sa uman , El ajunge la noi” (Hristos
Lumina lumii, p.311,312).

„Într un limbaj lipsit de ambiguitate, Ellen White
explic în mod conving tor ideea c Isus trebuia s vin într
o natur uman identic naturii noastre. Hristos ajunge la
noi ¬‘acolo unde ne afl m’. Scara se sprijin pe p mânt; nu
pe o platform izolat , care absoarbe ocurile, aflat
deasupra p mântului. El ‘a luat natura noastr ’; ‘natura Sa
uman ajunge la noi’”. Ea î i prezint punctul de vedere
chiar i mai emfatic în Hristos Lumina lumii, p.117: „Hristos a
luat asupra Sa nedes vâr irile naturii umane degradate.
Numai în felul acesta a putut El s salveze omul din cele mai
mari adâncimi ale degrad rii lui […]. Mântuitorul nostru a
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luat natura uman , cu sl biciunile ei […]. Noi nu avem de
suportat nimic din ceea ce El nu a îndurat”.

„El a luat asupra Sa acele aspecte ale sl biciunii
spirituale i morale cu care noi trebuie s ne lupt m […]. El a
condamnat p catul […] în trupul omenesc p c tos, acolo
unde p catul de ine puterea lui final […]. În mod
inconfundabil, Ellen White face leg tura între natura uman
a lui Hristos i acel fel de biruin care le va aduce
des vâr irea celor din poporul lui Dumnezeu. Scara ajunge
din punctul cel mai de jos i pân în punctul cel mai înalt i
nicio singur treapt nu lipse te. Acesta este un mesaj de
speran pentru cei mai slabi dintre sfin ii lui Dumnezeu.
Nimeni nu trebuie s fie descurajat de înalta chemare a lui
Dumnezeu, deoarece nu exist nicio adâncime la care scara
aceea s nu fi ajuns”.

În articolul lui dinMinistry, Woodrow Whidden indic
faptul c „Aceia care au r spuns în cartea „QOD nu au
entuziasma i de concep ia lui Andreasen cu privire la
oamenii din ‘genera ia final ’ ca fiind cei prin care Hristos va
aduce la îndeplinire isp irea final . De i se pare c ei nu
atac direct ideea lui Andreasen despre isp irea ultimei
genera ii, ei nu au fost de acord cu hristologia care a
sus inut o”. Whidden indic în mod clar dezacordul
semnificativ dintre autorii QOD i concep iile lui Andreasen
cu privire la problemele care implic isp irea final i
‘genera ia final ’.

„Isp irea continu actual îndeplinit în lucrarea de
slujire cereasc a lui Hristos i adus în centrul aten iei de
c tre marea lupt tinde s le aduc disconfort acelora care
au favorizat pozi iile exprimate în QOD. Merit s ne aducem
aminte c Noua Teologie nu are nicio etap real a isp irii,
în care Isus Se afl în sfânta sfintelor, ci doar o etap în care
sunt distribuite beneficiile unei isp iri deja încheiate. Noua
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Teologie a trunchiat conceptul marii lupte, un concept pe
care nu este preocupat s îl descopere. De asemenea, Noua
Teologie nu se îngrije te s explice niciun motiv aflat în
spatele întârzierii revenirii lui Hristos. Inspira ia ne spune
care este acel motiv – Cerul a teapt o demonstrare final în
poporul lui Dumnezeu a puterii Evangheliei de a i schimba
pe oameni; de a i schimba pe oameni pân în punctul în care
pot s stea înaintea lui Dumnezeu f r gre eal ….

„Un ultim citat din articolul aflat în Ministry spune:
‘[…]F r sus inerea acordat de Andreasen concep iei c
natura uman a lui Hristos a fost asemenea celei de dup
C dere, versiunea lui cu privire la des vâr irea genera iei
finale i cu privire la rolul acesteia în îndrept irea lui
Dumnezeu este pus în mod serios sub semnul întreb rii.
Aici, de asemenea, se afl mo tenirea cea mai important
l sat în urm de QOD’ […]. Noi sus inem c natura uman a
lui Hristos este un subiect central în toate dezbaterile care se
refer la QOD. Am dori s ad ug m la acesta, semnifica ia i
importan a isp irii. Este cât se poate de clar c sus in torii
c r ii Questions on Doctrine au ignorat num rul cople itor de
dovezi din Scriptur i Spiritul Profetic, care contrazic în mod
conving tor tezele lor[…]. Concep iile istorice adventiste
care ne au fost prezentate a a de profund i conving tor de
c tre M.L. Andreasen i al i sfin i credincio i sunt puternic
întemeiate pe Biblie i scrierile lui Ellen White[…].

„Apocalipsa descrie sigilarea celor 144000 (ultima
genera ie) în felul acesta: ‘[…] i am v zut un alt înger, care
se suia dinspre r s ritul soarelui, i care avea pecetea
Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru
îngeri, c rora le fusese dat s vat me p mântul i marea,
zicând: Nu v t ma i p mântul, nici marea, nici copacii, pân
nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului
nostru!’ (Apocalipsa 7,2 3) […].
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„Urm torul citat din scrierile lui Ellen White rezum
acest fapt cu o claritate inconfundabil . ‘[…] C ut m noi
plin tatea Sa, înaintând f r încetare cu perseveren spre
inta pus în fa a noastr – des vâr irea caracterului S u?
Când oamenii Domnului vor atinge aceast int , ei vor primi
sigiliul pe frunte. Umplu i cu Duhul Sfânt, ei vor fi des vâr i i
în Hristos, iar îngerul raportor va declara: S a sfâr it’ (Early
Writings, p.71). Observa i succesiunea: ‘Umplu i cu
plin tatea Sa…. Umplu i cu Duhul…. Des vâr i i în Hristos….
„S a sfâr it” [încheierea timpului de prob ]’….

„‘În ziua judec ii, comportamentul omului care a
p strat sl biciunea i nedes vâr irea omeneasc nu va fi
îndrept it…. Acela care nu are suficient credin în Hristos
pentru a crede c El poate s l fereasc de p cat nu are
credin a care îi va acorda intrarea în împ r ia lui
Dumnezeu’ (Solii Alese, cartea 3, p.360)….

„‘ i în gura lor nu s a g sit minciun , c ci sunt f r
vin înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu’
(Apocalipsa 14,5).

…‘ i la aceasta a i fost chema i; fiindc i Hristos a
suferit pentru voi, i v a l sat o pild , ca s c lca i pe urmele
Lui’” (1 Petru 2,21 22).

Experien a genera iei finale care tr ie te f r p cat
este legat de procesul actual de îndeplinire a isp irii în cer.
„Acum, când Marele nostru Preot face isp ire pentru noi, ar
trebui s c ut m s ajungem des vâr i i în Hristos.
Mântuitorul nostru nu a putut fi f cut s cedeze puterii
ispitei nici m car printr un gând…. În El nu a fost niciun p cat
pe care Satana a putut s l foloseasc în avantajul lui.
Aceasta este starea în care trebuie s fie g si i cei ce vor
rezista în timpul strâmtor rii” (Review and Herald, 14 martie,
1912).
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„Hristos va câ tiga în cele din urm , datorit
lucrurilor pe care le a f cut pe acest p mânt i datorit celor
pe care le face prin poporul S u în ultima genera ie a
p mântului. Isus este în centru; El este Autorul i
Des vâr itorul, centrul aten iei ultimei genera ii i al
întregului univers, deoarece El a îndrept it r m i a Sa
credincioas …. Enoh, Iov, Moise, Ilie, Ioan Botez torul i Isus
au fost mai interesa i în a ap ra caracterul lui Dumnezeu,
decât în a i salva propria via …. Ei au fost dispu i s
renun e la propria mântuire pentru a i salva pe ceilal i.
Aceasta este experien a ultimei genera ii. Ei sunt chiar mai
interesa i s apere Numele lui Dumnezeu, caracterul S u,
decât faptul de a i avea numele scrise în Cartea vie ii….
Apocalipsa descrie un popor alc tuit din oameni care Îi dau
slav lui Dumnezeu în m rturia lor, în faptele lor, în via a i
caracterul lor. Dumnezeu este îndrept it de oamenii S i
credincio i în timpul sfâr itului….

„Dovezile pentru teologia lui Andreasen cu privire la
ultima genera ie se afl pretutindeni în raportul Inspira iei….
Unii doresc s ca noi s ignor m dovezile, al ii ar dori s le
reinterpret m, în timp ce ei ofer concep ii alternative;
concep ii care se potrivesc curentului predominant din
bisericile c zute din jurul nostru…. Dumnezeu a teapt cu o
dorin nespus ca poporul S u s fie serios, s I îng duie s
i împlineasc f g duin ele prin el.

„Scrierile lui Ellen White ne înva cu claritate c
oamenii din ultima genera ie sunt chema i s apere
caracterul lui Dumnezeu înaintea lumii…. ‘Dac a fost
vreodat un popor care a avut nevoie continu de o lumin
tot mai mare din cer, acesta este poporul care, în acest timp
al pericolului, a fost chemat de Dumnezeu… s apere
caracterul S u înaintea lumii’ (M rturii, vol.5, p.746)….
‘Însu i chipul lui Dumnezeu trebuie s fie reprodus în
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oameni. Onoarea lui Dumnezeu i onoarea lui Hristos sunt
implicate în des vâr irea caracterului celor din poporul S u’
(Hristos Lumina lumii, p.671). Jertfa isp itoare nu va mai fi
de ‘nicio valoare’ f r ca Duhul Sfânt s Î i fac partea Lui
pentru a L sl vi pe Dumnezeu prin reproducerea ‘chipului lui
Dumnezeu Însu i’ în oameni. i cum este onorat Dumnezeu
prin aceasta? ‘Prin des vâr irea caracterului celor din
poporul S u’. Oare poate fi scris mai clar de atât?... Nu este
suficient lumin asupra acestui subiect, pentru a ne face s
recunoa tem falimentul p rerilor din QOD?...

„În timp ce în cer continu judecata de cercetare, în
timp ce p catele credincio ilor poc i i sunt îndep rtate din
sanctuar, trebuie s aib loc o lucrare special de cur ire,
de înl turare a p catului, în mijlocul poporului lui Dumnezeu
de pe p mânt…. Când lucrarea aceasta va fi îndeplinit ,
urma ii lui Hristos vor fi preg ti i pentru ar tarea Sa’
(Tragedia veacurilor, p.425). Când va putea s vin Hristos?
‘Când lucrarea aceasta va fi îndeplinit ’. Care lucrare? ‘O
lucrare special de cur ire, de înl turare a p catului’. Când
va fi îndeplinit aceast lucrare? În timp ce Hristos
‘mijloce te’ în sanctuarul ceresc; în timp ce are loc
isp irea…. Inspira ia afirm incontestabil c Dumnezeu a
f cut ca succesul final al lucr rii isp itoare a lui Hristos s
depind de experien a des vâr irii r m i ei….

„Satana poate s pretind c … Isus, fiind atât
Dumnezeu, cât i om, a avut un fel de avantaj în compara ie
cu ceilal i…. Satana… putea s spun : ‘Isus a fost singurul
care a putut cu adev rat s p zeasc Legea lui Dumnezeu. La
ce v a tepta i? În cele din urm , El a fost atât Dumnezeu,
cât i om’. Singurul r spuns pe care poate s l dea
Dumnezeu este s produc un grup întreg de oameni care
p zesc Legea lui Dumnezeu i, asemenea lui Isus, fac lucrul
acesta în circumstan ele cele mai dificile…. Dumnezeul
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nostru nu este interesat s lase nicio întrebare f r r spuns
în marea lupt . El va confrunta toate obiec iunile posibile….

Dumnezeu nu va pune cap t acestei controverse,
pân când nu va da r spuns tuturor întreb rilor. Nu va mai fi
absolut niciun loc pentru nicio îndoial cu privire la
caracterul lui Dumnezeu, la cerin ele Sale sau la puterea Sa
de a le da oamenilor slabi i p c to i capacitatea de a fi în
armonie complet cu El.

„Ce ne aduce în ultima genera ie. Satana a m r luit
cu toate puterile în el toare ale iadului pentru a se n pusti
asupra poporului ultimei genera ii…. În acest efort al lui, el
pune toate piedicile posibile, pentru a i face pe cei din
poporul lui Dumnezeu s nu ating inta; s fie insuficient de
buni, s L dezam geasc pe Dumnezeu.

„Pe de alt parte, Dumnezeu a îng duit s se
dezl n uie puterea adev rurilor vitale recuperate,
reactivarea darului profe iei ca lumin c l uzitoare special
a r m i ei Sale i a f g duin ei ajutorului divin însu i; totul
pentru a i face în stare pe credincio ii S i s ias mai mult
decât biruitori în ultimul act spectaculos…. Cei din poporul
lui Dumnezeu Îi vor aduce slav lui Dumnezeu, prin
demonstrarea puterii Sale r scump r toare în via a lor.

„Când Satana a întors împotriva lui Iov tot ce putut,
Dumnezeu a fost dovedit a avea dreptate. Când Satana
întoarce totul împotriva ultimei genera ii, Dumnezeu este
dovedit din nou a avea dreptate înaintea oamenilor i
îngerilor. Lui Satana… i s a îng duit s fac tot ce poate, iar el
a dat gre în mod lamentabil. Asemenea lui Iov, ultima
genera ie îndrept e te cerin ele lui Dumnezeu i caracterul
S u. Dumnezeu va dovedi c poate s înt reasc o întreag
genera ie a sfin ilor S i i c El este în stare s i p zeasc de
orice c dere i s i înf i eze f r pat în prezen a slavei Sale
cu o bucurie nespus ” (David Qualls, „A Response to
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Ministry’s Questions on Doctrine: Then and Now”, publicat
pe site ul greatcontroversy.org 10 decembrie, 2003).
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CARACTERISTICI SPECIFIC ADVENTISTE

Este biserica Babilon?

Ap rarea r m i ei

Nimeni nu poate nega diviz rile dureroase care
ruineaz Biserica Adventist de Ziua a aptea în zilele
noastre, dar pu ini în eleg c o mare parte din acestea sunt
rezultatele problemelor ap rute în deceniile 1970 i 1980. În
acele dou decenii, biserica a fost asaltat de controversele
cu privire la sanctuar, natura omului i p catul, rolul lui Ellen
G. White, natura uman a lui Hristos i posibilitatea
des vâr irii caracterului înainte de venirea lui Hristos.

Confrunt rile aflate în leg tur cu acele subiecte
teologice fundamentale au pus bazele pentru o lupt mai
zgomotoas cu privire la natura bisericii. Dialogul cu privire
la ce anume constituie biserica a fost lung i zgomotos.
Dezacordurile cele mai puternice s au concentrat asupra
întreb rii dac Biserica Adventist de Ziua a aptea în form
organizat va ie i triumf toare. Sau Biserica Adventist a
ajuns o parte a Babilonului? Dac este a a, atunci oare ar
trebui s ne desp r im de ea i s i chem m pe al ii s ni se
al ture?

O mare parte din dezbatere graviteaz în jurul
termenilor „vizibil ” i „invizibil ”. Un grup sus ine c
biserica vizibil este constituit numai din credincio ii
ascult tori i nu ar putea s se refere niciodat la o
organiza ie care nu Îl urmeaz întru totul pe Dumnezeu. Pe
aceast baz , ei se simt nevoi i s i îndemne pe oameni s
înceteze a se mai asocia cu biserica organizat . De
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asemenea, ei îi aplic la organiza iei bisericii adventiste
câteva dintre semnele de identificare ale Babilonului.

Acestea sunt afirma iile care trebuie s fie cercetate
sub microscopul Cuvântului lui Dumnezeu. Nimeni nu poate
s ignore faptul c mii de oameni sunt influen a i s se
al ture unor „biserici de familie” i s se uite piezi la aceia
care sus in organiza ia istoric a Conferin ei. Pentru a stabili
dac exist o deosebire între biserica „vizibil ” i cea
„invizibil ”, vom examina atât m rturia Scripturii i a
Spiritului Profetic, cât i dovezile din istoria bisericii. Apoi,
vom fi în pozi ia de a determina rela ia noastr cu Biserica
Adventist de Ziua a aptea în forma organizat din zilele
noastre.

Vizibil i invizibil

Ellen White a folosit de mai multe ori termenul
„biserica vizibil ”, dar termenul „biserica invizibil ” este
foarte rar sau deloc folosit în scrierile ei. În aparen , mul i
care au studiat declara iile ei presupun c acolo unde exist
o biseric „vizibil ” trebuie s fie i o biseric „invizibil ”.
Totu i, pentru a evita o controvers bazat în exclusivitate
pe semantic , pot fi folosite i alte cuvinte în loc de „biseric
invizibil ”. Ellen White îns i a f cut o deosebire clar între
dou grupe care vor fi alc tuite din membrii ai bisericii, dar
vor fi foarte departe una de alta din punct de vedere al
statutului lor înaintea lui Dumnezeu.

„Ca membri ai bisericii vizibile i ca lucr tori în via
Domnului, ar trebui s sim im o responsabilitate individual .
Progresul bisericii este întârziat adesea, din cauz c
membrii ei o iau pe o cale gre it . De i unirea cu biserica
este un pas important i necesar, prin ea îns i, aceasta nu
face pe cineva s fie cre tin. Dac dorim s ob inem dreptul

www.zguduireaadventismului.ro



485 
 

de a intra în cer, inima noastr trebuie fie în armonie cu
Hristos i poporul S u” (Bible Echo and Signs of the Times, 1
septembrie, 1888).

Aici, g sim o deosebire între a fi membru al bisericii
vizibile i a fi cre tin. Dac biserica vizibil a fost alc tuit
numai din credincio i adev ra i, atunci a fi membru al
bisericii i a fi cre tin ar fi exact acela i lucru. Dar „membrii
bisericii vizibile i lucr torii din via Domnului” pot s „o ia pe
o cale gre it ”, care întârzie progresul bisericii. Acest fapt
înseamn c necre tinii (adic aceia care pretind c sunt
cre tini, nu sunt adev ra i cre tini) pot fi membri ai bisericii
vizibile. De i între membrii bisericii vizibile se afl atât
cre tini, cât i necre tini, unirea cu biserica înc mai continu
s fie „un pas important i necesar”. Totu i, pentru a fi
cre tin i pentru a fi mântuit, mai este necesar înc un al
doilea pas – o unitate a inimii cu Hristos. Ambii pa i, i
anume a ajunge membru al bisericii vizibile i a avea o
unitate a inimii cu Hristos, sunt necesari în vederea
mântuirii.

„Dependen a de oameni a fost marea sl biciune a
bisericii. Oamenii L au dezonorat pe Dumnezeu, prin faptul
c nu au apreciat suficien a Sa, râvnind dup influen a
oamenilor. Acesta este felul în care Israel a ajuns slab.
Poporul a dorit s fie asemenea altor na iuni din lume i a
cerut un împ rat” (The Kress Collection, p.57).

Biserica este comparat cu poporul Israel, care a luat
decizii nefaste, deoarece a râvnit aprobarea altor oameni
sau na iuni. Aceast declara ie se refer cu claritate la
na iunea organizat a lui Israel, aflat într o stare de
neascultare. Aici expresia „biseric ” nu se poate referi numai
la credincio ii cei adev ra i, ci la un grup organizat care este
neascult tor fa de Dumnezeu. Totu i, grupul acesta
continu s constituie „biserica”.
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„Noi m rturisim a fi depozitari ai Legii lui Dumnezeu;
pretindem c avem o lumin mai mare i c intim spre un
standard mai înalt decât orice alt popor de pe p mânt […].
Ca membri ai bisericii vizibile i lucr tori în via Domnului, to i
cei care m rturisesc a fi cre tini ar trebui s fac tot ce le st
în putere pentru a p stra pacea, armonia i iubirea în
biseric […]. Satana lucreaz continuu pentru a împiedica,
pentru a strica aceast unire i armonie, a a încât cei
necredincio i, v zând apostaziile, neîn elegerile i conflictele
dintre cei care se pretind a fi cre tini, s ajung dezgusta i de
religie i s fie înt ri i în nepoc in a lor” (M rturii, vol.5,
p.619,620).

Aici se spune c biserica vizibil con ine oameni „care
se pretind a fi cre tini” i care nu sunt asemenea
credincio ilor sau cre tinilor adev ra i. Cei care m rturisesc
a asculta de Dumnezeu sunt membri ai bisericii vizibile, dar
unii dintre ei sunt apostazia i i se lupt între ei.

Când a condus pe Israel afar din Egipt, Dumnezeu a
dat îndrum ri precise cu privire la lucrarea fiec rei persoane.
„Aceasta este o lec ie important pentru biseric […].
Administrarea acelei mari biserici în c l toria ei prin pustie
simbolizeaz administrarea bisericii pân la încheierea
istoriei p mântului” (That I May Know Him, p.323).

Biserica organizat a lui Israel trebuie s i prezinte o
lec ie de ascultare bisericii organizate a r m i ei pân la
încheierea timpului. Biserica lui Israel i biserica
adventismului sunt paralele, iar noi putem înv a ce este
biserica din zilele noastre, privind înapoi la biserica din
Vechiul Testament.

„În ciuda variet ii tipurilor noastre de caractere, noi
suntem adu i în biseric prin m rturisirea credin ei noastre.
Domnul Hristos este capul bisericii, iar dac aceia ale c ror
nume sunt în registrul bisericii nu Îi apar in lui Isus, Capul
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invizibil, ei sunt asemenea ml di elor neroditoare ale vi ei i
sunt îndep rta i. Dac un om este cu adev rat o ml di
roditoare, el va da pe fa acest lucru prin aducerea de
roade, dovedind supunerea lui absolut fa de Hristos. El va
avea o leg tur spiritual cu Dumnezeu” (Advent Review and
Sabbath Herald, 23 februarie, 1897).

Observa i c Hristos este capul bisericii în care noi
intr m prin m rturisirea noastr de credin i c noi putem
fi ni te ml di e neroditoare, de i numele noastre sunt în
registrul bisericii. Aceast biseric în care se afl mul i
cre tini necredincio i nu este o biseric fals , iar noi nu
trebuie s o p r sim pentru a g si adev rata biseric ,
deoarece Hristos continu s fie Capul ei. Totu i, ni se aduce
aminte c a fi membru al bisericii nu este suficient. Noi
trebuie s p str m o leg tur spiritual cu Dumnezeu, care
este esen ial pentru mântuire i trebuie s facem pasul
acesta în interiorul bisericii celor ce se declar a fi
credincio i.

„Între ml di e i vi exist dou feluri de leg turi.
Una este vizibil , dar superficial . Cealalt este invizibil i
vital . Prin urmare, exist o unire aparent , calitatea de
membru în biseric , i o m rturisire de credin care, de i
este bun în ea îns i, este prea adesea neînso it de
credin a mântuitoare în Isus, sau ascultarea real fa de
poruncile lui Dumnezeu” (Signs of the Times, 27 iulie, 1888).

Aceast apartenen vizibil , la suprafa , aparent i
declarat , în calitate de membru al bisericii, este „bun în ea
îns i”. Cu alte cuvinte, nim nui nu ar trebui s i fie negat
privilegiul de a se al tura bisericii, chiar dac motivele i
sinceritatea lui ar putea s nu fie întru totul evidente. Totu i,
punctul important este c aceast calitate de membru al
bisericii nu este totuna cu credin a mântuitoare, iar biserica
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nu este în exclusivitate un grup de credincio i sinceri.
Biserica vizibil con ine mai mult decât cre tini ascult tori.

Din declara iile precedente, putem vedea c în
Spiritul Profetic sunt descrise dou categorii distincte. Una
este biserica vizibil , iar cealalt este categoria sufletelor
credincioase. Deoarece ambele categorii pot fi denumite
„biseric ”, noi putem stabili la care biseric se face referire
într o anumit declara ie, numai printr un studiu atent al
contextului.

Biserica vizibil , la care se face referire în M rturii,
vol.4, p.16, are un scop special. De i ea nu poate s i
mântuiasc pe oameni, func ia ei este aceea de a fi centrul
guvern rii lui Dumnezeu pe p mânt. Este aceea de a da pe
fa caracterul lui Dumnezeu i legile Sale pentru o lume
r zvr tit . Este aceea de a fi centrul lucr rii pentru cei care
sunt am gi i de Satana. Ea con ine atât oameni mântui i, cât
i nemântui i, deoarece ea îi con ine pe to i cei care fac o
m rturisire a credin ei în Hristos. Ea trebuie s fie un
înv tor al mântuirii i un îndrum tor c tre mântuire.

Biserica „sufletelor credincioase” este descris în
Istoria faptelor apostolilor, p.11. Ea este alc tuit din oameni
a c ror inim I a r spuns lui Dumnezeu printr o o credin i
ascultare adev rat i care se afl într o rela ie mântuitoare
cu Hristos. Unii dintre ace tia se afl în biserica vizibil , în
timp ce al ii, care sunt preda i pe deplin lui Hristos, dar care
au o lumin limitat , se afl în afara bisericii vizibile.
Calitatea de membru în acest grup spiritual este cea care ne
asigur un loc în cer.

A spune c biserica vizibil este întotdeauna
echivalent cu biserica „sufletelor credincioase” înseamn o
distorsionare serioas a înv turilor Spiritului Profetic i o
în elegere gre it a scopului acestor dou grupuri. Nimeni
nu poate s selecteze o defini ie preferat a bisericii, iar apoi
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s încerce s for ez toate în elesurile aceluia i cuvânt în a a
fel, încât s se conformeze cu defini ia lui preferat . Noi
putem s r st lm cim Spiritul Profetic spre propria nimicire,
la fel de sigur cum putem s r st lm cim Scripturile.

Dou biserici vizibile

Când privim înapoi în istorie, putem vedea dou
biserici vizibile aflate în ac iune – una întemeiat de
Dumnezeu pentru a demonstra caracterul i legile Sale i una
întemeiat de Satana pentru a contracara planurile lui
Dumnezeu. Imediat dup Potop, Satana i a pus în mi care
biserica prin cetatea i turnul Babel. Curând, Dumnezeu a
g sit de cuviin s l cheme pe Avraam s ias din societatea
în care erau urmate principiile lui Satana. Avraam a devenit
p rintele bisericii vizibile a lui Dumnezeu i este important s
observ m c , de i nu to i cei doisprezece fii ai lui Iacov au
fost credincio i sinceri, cu to ii au f cut parte i au fost
p rin ii bisericii vizibile a lui Dumnezeu pe p mânt.

Unii ar putea s întrebe de ce Dumnezeu l a îndrumat
pe Avraam s se mute în Canaan, unde locuitorii erau de
asemenea urma i ai bisericii lui Satana. De ce trebuia ca
biserica adev rat i credincioas s se mute dintr un centru
al închin rii false, într un altul întocmai la fel de nelegiuit?
R spunsul apare atunci când Dumnezeu i a descoperit
scopul final de a alunga neamurile p gâne i de a înfiin a
propriul centru de închinare în ara Canaanului. Dumnezeu i
a dat bisericii Sale ordine precise de a nu avea nicio rela ie
apropiat sau leg turi de c s torie cu na iunile p gâne – un
principiu pe care El a continuat s l aplice bisericii Sale de a
lungul timpului pân în prezent.

Când a chemat pe poporul Israel s ias din Egipt,
Dumnezeu a pus în aplicare un plan menit s înlocuiasc în

www.zguduireaadventismului.ro



490 
 

mod complet biserica lui Satana din Canaan, cu biserica Sa
vizibil . Din nou, este important s observ m c adev rata
biseric a lui Dumnezeu a con inut o mul ime amestecat de
suflete credincioase i necredincioase, o situa ie care nu s a
îmbun t it dramatic dup ce au intrat în Canaan.

Dup un timp, adev rata biseric vizibil a lui
Dumnezeu a f cut un pas semnificativ în direc ia
neascult rii, cerând un împ rat, pentru a putea fi mai
asem n toare cu biserica lui Satana. Dumnezeu a continuat
s lucreze prin împ ra ii lui Israel cât mai mult cu putin ,
dar planurile Sale au fost împiedicate serios, din cauza
apostaziei tot mai mari în biserica Sa vizibil . Pe de alt
parte, biserica lui Satana s a dezvoltat mai întâi în Asiria, iar
apoi în Babilon. Lucrurile au ajuns a a de rele în biserica lui
Dumnezeu, încât El a trebuit s i îng duie Asiriei s distrug
zece din cele doisprezece semin ii pe care le scosese cu greu
din Egipt.

S a sugerat c , atunci când a rupt leg mântul lui
Dumnezeu, Israel a încetat s fie adev rata biseric . Dac ar
fi fost a a, Dumnezeu ar r mas f r o biseric vizibil
adev rat pe parcursul majorit ii istorii a lui Israel. Ne
minun m de mila extrem i îndelunga r bdare a lui
Dumnezeu în felul de a trata pe poporul S u apostaziat.
Nou ni se pare c Dumnezeu ar fi trebuit s distrug
poporul Israel, când apostazia lui a fost a a de profund i de
universal . Pentru a în elege cât de îndelung i de r bd tor i
a suportat El pe cei din poporul S u, citi i porunca dat de
Dumnezeu profetului Osea.

„Domnul a zis lui Osea: «Du te, i ia i o nevast
curv i copii din curvie; c ci ara a s vâr it o mare curvie,
p r sind pe Domnul!»” (Osea 1,2). Biserica lui Israel a fost pe
deplin apostaziat , iar r spunsul lui Dumnezeu a fost direct.
El i a poruncit profetului s le pun copiilor lui nume care
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vor fi o m rturie pentru întreaga na iune cu privire la starea
ei spiritual . Dup na terea celui de al treilea copil,
Dumnezeu i a spus lui Osea: „«Pune i numele Lo Ami; c ci
voi nu sunte i poporul Meu, i Eu nu voi fi Dumnezeul
vostru»” (Osea 1,9).

Acest fapt pare s arate c Dumnezeu a încheiat
leg turile cu Israel ca biseric a Sa vizibil i c El a fost gata
s treac la un alt plan pentru îndeplinirea scopurilor Sale.
Dar chiar în versetul urm tor, Dumnezeu a zis: „Totu i
num rul copiilor lui Israel va fi ca nisipul m rii, care nu se
poate nici m sura, nici num ra; i de unde li se zicea: «Nu
sunte i poporul Meu», li se va zice: «Copiii Dumnezeului
Celui viu!»” (Osea 1,10).

Trebuie s ne aducem aminte întotdeauna de
deosebirea dintre mustr rile lui Dumnezeu i respingerea lui
Dumnezeu i s fim în stare s facem deosebire între cele
dou . Pentru c Israel rupsese leg mântul lui Dumnezeu, El
abandonase pe poporul S u, l sându l s i urmeze propriile
alegeri – temporar. Dar atâta vreme cât cei din Israel
continuau s fie biserica lui Dumnezeu, El urma s lucreze
pentru a ob ine poc in a i ascultarea lor, a a încât s i
poat numi din nou fiii S i.

„Întoarce te, Israele, la Domnul, Dumnezeul t u! C ci
ai c zut prin nelegiuirea ta”. „Le voi vindeca v t marea
adus de neascultarea lor, îi voi iubi cu adev rat! C ci mânia
Mea s a ab tut de la ei!” (Osea 14,1.4). De i cei din Israel se
aflau în apostazie complet , Dumnezeu înc nu i respinsese
în calitate de biseric a Sa i toate eforturile Sale erau
îndreptate spre vindecare i refacere. Nu trebuie s
confund m niciodat disciplina lui Dumnezeu cu respingerea
Sa. Uneori, Dumnezeu disciplineaz , îng duindu i bisericii
Sale s i urmeze calea r zvr tit , pân când aceasta sufer
rezultatele neascult rii. Dar pân la momentul respingerii
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finale, biserica vizibil a lui Dumnezeu pe p mânt r mâne
obiectul grijii Sale supreme, iar El vegheaz asupra ei
neîncetat i cu dragoste.

Chiar i când cele dou semin ii r mase au fost duse
în robie de c tre Babilon, din cauza r zvr tirii lor, ele au
r mas biserica Sa vizibil pe p mânt, iar Dumnezeu le a adus
înapoi în Canaan înc odat , spre a împlini scopul pentru
care le scosese ini ial din Egipt.

La data venirii lui Hristos, Roma ajunsese agentul
principal al lui Satana, în încercarea lui de a înfrânge planul
lui Dumnezeu odat pentru totdeauna. Este interesant de
observat faptul c Hristos a fost dus la biserica organizat
din zilele Sale pentru a fi consacrat i pentru a celebra primul
Pa te. Unii sugereaz c iudeii nu mai erau biserica lui
Dumnezeu, din cauza apostaziei lor. Atunci, cât de ciudat
este faptul c Isus urma s petreac partea cea mai mare a
lucr rii Sale de slujire în încercarea de a ob ine poc in a lor.
Povestirea robilor necredincio i i a smochinului care a
primit înc un an de îngrijire arat c Domnul Hristos înc
mai lucra pentru poc in a bisericii Sale. Isus i a trimis pe
lepro ii vindeca i la preo i pentru a ajunge la inima lor i
chiar le a pl tit autorit ilor bisericii darea pentru templu.

Dar a sosit timpul când biserica vizibil a lui
Dumnezeu a dep it limita. Dup acel timp, biserica în
ansamblu nu a mai putut fi adus la poc in i singura
solu ie pentru sufletele credincioase a fost aceea de a p r si
biserica respins . Chiar dac iudeii nu au ajuns niciodat s
fie Babilon sau Roma, ei au suferit respingerea final i
absolut i nu vor mai avea niciun rol ca na iune în planul lui
Dumnezeu de a l înfrânge pe Satana. De aici, putem s
înv m c a ajunge o parte a Babilonului nu este singura
modalitate în care biserica lui Dumnezeu poate s î i piard
pozi ia ca popor ales al S u. R zvr tirea continu poate s
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conduc la respingerea final , indiferent cât de înalt este
chemarea sau cât de multe binecuvânt ri au fost rev rsate.

Dintr o biseric vizibil respins , Dumnezeu a format
o nou biseric vizibil , când apostolii au dus Evanghelia în
lume. Dar chiar în aceast nou biseric cre tin vizibil ,
g sim ap rând unele probleme asem n toare celor din
biserica iudaic . Uneori, se afirm c o biseric ce nu înva
i tr ie te adev rul nu este deloc biserica lui Dumnezeu. Dar
s privim mai îndeaproape la biserica din Corint, pentru a
vedea dac este sau nu a a.

„C tre Biserica lui Dumnezeu care este în Corint,
c tre cei ce au fost sfin i i în Hristos Isus, chema i s fie
sfin i, i c tre to i cei ce cheam în vreun loc Numele lui Isus
Hristos, Domnul lor i al nostru” (1 Corinteni 1,2). Tot ce
urmeaz în aceast epistol este adresat bisericii lui
Dumnezeu, alc tuit din to i cei care sunt sfin i i [pu i
deoparte], chema i i care invoc Numele lui Isus.

„Cât despre mine, fra ilor, nu v am putut vorbi ca
unor oameni duhovnice ti, ci a trebuit s v vorbesc ca unor
oameni lume ti, ca unor prunci în Hristos […]. Pentru c tot
lume ti sunte i. În adev r, când între voi sunt zavistii, certuri
i dezbin ri, nu sunte i voi lume ti i nu tr i i voi în felul
celorlal i oameni?” (1 Corinteni 3,1.3). „Mai întâi de toate,
aud c atunci când veni i la adunare, între voi sunt dezbin ri.
i în parte o cred, c ci trebuie s fie i partide între voi” (1
Corinteni 11,18.19). În biserica vizibil a lui Dumnezeu erau
pretin i cre tini fire ti, precum i dezbin ri i partide. De i nu
to i membrii ei erau cre tini, Biblia spune c biserica din
Corint era o parte a bisericii vizibile a lui Dumnezeu.

Pasul urm tor în istoria bisericii cre tine este foarte
important, deoarece mul i oameni spun c biserica
apostolilor a ajuns biserica papalit ii – cu alte cuvinte, c
adev rata biseric a ajuns Babilon. Pentru a afla dac acest
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lucru este adev rat sau nu, probabil c trebuie s vedem cu
exactitate de unde a început papalitatea.

„Fiara, pe care am v zut o, sem na cu un leopard;
avea labe ca de urs, i gur ca o gur de leu. Balaurul i a dat
puterea lui, scaunul lui de domnie i o st pânire mare”
(Apocalipsa 13,2). Papalitatea i a primit puterea, pozi ia de
guvernare i autoritatea de la Satana, care lucra în timpul
acela prin Imperiul Roman. Înc de la începutul ei,
papalitatea a fost o parte a bisericii vizibile a lui Satana, în
linie direct de la Babilon, prin Roma. Papalitatea nu a fost
niciodat adev rata biseric a lui Dumnezeu în niciun fel. S
recapitul m ce s a întâmplat în primele secole ale erei
cre tine.

În Alexandria, Egipt, existase înainte de timpul lui
Hristos o coal de filozofie i teologie. De fapt, coala din
Alexandria a avut o leg tur destul de mare cu dec derea
bisericii iudaice, prin educarea celor mai promi tori tineri ai
acesteia. Când cre tinismul a intrat în scen , coala din
Alexandria a început s studieze aceste noi înv turi,
incorporându le în modelele ei filozofice. coala cre tin
alexandrin a pus laolalt misticismul, filozofia p gân i o
tratare i interpretare neatent a Scripturilor, combinându
le într o form apostaziat de cre tinism aproape chiar de la
început.

Alexandria a avut o mare influen asupra ramurii
occidentale a bisericii cre tine, îndeosebi în Roma, Italia.
Aceste dou centre cre tine au fost primele care au
combinat înv turile cre tine cu ideile p gâne i care au
discreditat Sabatul Bibliei. Astfel, papalitatea a fost
descendenta direct a Babilonului, prin Roma i Alexandria.

Între timp, în Antiohia, Siria, se dezvolta o coal
cre tin întru totul diferit . Aici, profesorii i studen ii erau
mult mai credincio i fa de autoritatea Scripturii, refuzând
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s mistifice i s spiritualizeze înv turile clare ale Scripturii.
Ei au copiat i interpretat Scriptura cu mult credincio ie i
au f cut tot ce au putut mai bine pentru a transmite mai
departe cu acurate e înv turile lui Hristos i ale
apostolilor. Aceast form de cre tinism s a r spândit în
ramura r s ritean a bisericii, care a r mas mult mai
credincioas fa de adev r, decât ramura occidental .
Totu i, aceast biseric r s ritean mai credincioas nu
trebuie s fie confundat cu bisericile ortodoxe de mai
târziu, din r s rit, care au fost modelate îndeaproape de
c tre papalitatea din occident din punct de vedere al
teologiei i ritualului.

Astfel, adev rata biseric nu a ajuns s fie Babilon, ci
a r mas vie, crescând de a lungul secolelor, în timp ce
biserica fals a continuat direct pe linia Babilonului. Este
adev rat c , în timpul acestei perioade de formare, unii
indivizi sau comunit i întregi au schimbat ocazional
taberele, trecând atât din biserica lui Dumnezeu în biserica
lui Satana, cât i, mai rar, din biserica lui Satana în biserica lui
Dumnezeu. Dar acest lucru nu trebuie s ne determine s
credem c cele dou biserici nu au r mas distincte i
separate una de cealalt (vezi linia timpului de la paginile
16,17).

Din nefericire, biserica r s ritean nu a prosperat.
Invaziile mahomedane au afectat partea r s ritean a
Imperiului Roman i cre tinismul r s ritean a fost înghi it
treptat de aceste invazii. Marile centre ale bisericii
r s ritene au fost desfiin ate, i nu au mai putut s reziste în
ap rarea adev rului împotriva pervertirilor occidentale ale
adev ratului cre tinism. Singura parte a Imperiului Roman
care a rezistat intact a fost Roma îns i. Biserica din Roma a
devenit pretinsa ap r toare a cre tinismului i, în cele din
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urm , singura form de cre tinism recunoscut de a lungul
Evului Întunecat.

Când biserica roman a for at adev rata biseric
vizibil s fug în pustie pentru a supravie ui, au trecut sute
de ani, în care biserica vizibil adev rat a lui Dumnezeu a
beneficiat de foarte pu in recunoa tere din partea lumii
cre tine civilizate. Din Anglia i Etiopia veneau zvonuri care
confirmau activit ile multor cre tini credincio i. Doar mai
târziu, valdenzii din Italia i hugheno ii din Fran a au
beneficiat de notorietate, deoarece au suferit o persecu ie
puternic din partea bisericii lui Satana.

Apoi, Reforma iunea a izbucnit pe scena cre tin , iar
luteranismul i prezbiterianismul au purtat tor a bisericii
vizibile adev rate a lui Dumnezeu. Apoi, anabapti tii i
metodi tii au intrat în scen . Între timp, biserica lui Satana a
primit o ran de moarte, în 1798, în urma c reia unii au
crezut c nu î i va mai reveni niciodat . Pe parcursul acestor
secole, din nou, unii indivizi sau comunit i au schimbat
taberele, dar la fel ca înainte, cele dou biserici au r mas
distincte (vezi linia timpului de pa paginile 16,17). Babilonul
nu a devenit biserica adev rat .

În cele din urm , ajungem la timpul culminant al lui
William Miller i la vestirea soliei strig tului de la miezul
nop ii. Dumnezeu le cerea tuturor grup rilor cre tine care au
purtat tor a adev rului s înainteze în lumina progresiv ,
inclusiv cu privire la Sabat i cur irea sanctuarului ceresc.
Dac acestea nu urmau s p easc în lumin , ele urmau s
fie l sate în întuneric i s ajung realmente o parte a
sistemului spiritist al Babilonului. Pentru prima dat în
istorie, biserici întregi au trecut din biserica adev rat în
biserica fals .

Cei care au ascultat chemarea lui Dumnezeu au
format mi carea adventist de ziua a aptea pentru a
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func iona în calitate de biseric vizibil a lui Dumnezeu, care
va fi alc tuit în cele din urm din cei 144000 i îi va vesti
Babilonului solia strig tului cu glas tare. Bisericile care au
refuzat s asculte chemarea lui Dumnezeu au devenit fiice
ale Babilonului, urmând a fi absorbite curând în Babilon.

Planul lui Dumnezeu pentru biserica vizibil este ca
aceasta s treac printr un timp de zguduire sau cernere, a a
încât cei necredincio i s fie cernu i, în timp ce credincio ii
adev ra i vor vesti lumii solia final a strig tului cu glas tare.
Indivizi i comunit i vor schimba din nou taberele de
aceast dat , dar nu este planul lui Dumnezeu s înfiin eze o
nou biseric vizibil , care s înlocuiasc Biserica Adventist
de Ziua a aptea oficial .

Lucrul cel mai important care trebuie s fie observat
din aceast recapitulare succint a istoriei este acela c
biserica vizibil a lui Dumnezeu a r mas distinct înc de la
început. De asemenea, biserica vizibil a lui Dumnezeu a
con inut întotdeauna credincio i adev ra i i fal i.

Adventismul i Babilonul

În lumina aceste în elegeri a bisericii vizibile a lui
Dumnezeu, ce concluzii putem s tragem cu privire la
prezentul i viitorul Bisericii Adventiste de Ziua a aptea? S
privim cu aten ie la sfatul lui Dumnezeu prin Spiritul Profetic.

Când coala din Battle Creek a început s se
îndep rteze de planul lui Dumnezeu, îndeosebi cu privire la
oferirea unor mijloace de amuzament, Ellen White a citat
textul: „Cum a ajuns cetatea cea credincioas o desfrânat !”
(Special Testimonies on Education, p.181). Într un alt
context, Îndrum torul ei divin i a spus lui Ellen: „Cum a ajuns
cetatea credincioas o desfrânat ! Casa Tat lui Meu a fost
f cut o cas de negustorie, un loc de unde s a dep rtat
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prezen a i gloria divin ! Din pricina aceasta e sl biciune i
lipse te puterea” (M rturii, vol.8, p.250).

Acestea sunt într adev r acuza ii serioase! Oare
Biserica Adventist de Ziua a aptea este o desfrânat , iar
prezen a lui Dumnezeu a p r sit o? Cu siguran aceasta a
fost o sentin final împotriva bisericii organizate.

Dar s privim din nou. Chiar urm toarele ei cuvinte
sunt: „Dac biserica, acum dospit de propria apostazie, nu
se poc ie te i nu este convertit , va mânca din roadele
propriilor fapte, pân se va scârbi de ea îns i. Dac se
împotrive te r ului i alege ce este bine, dac Îl caut pe
Dumnezeu cu toat smerenia i corespunde înaltei ei
chem ri în Hristos, stând pe platforma adev rului ve nic i,
prin credin , î i însu e te realiz rile preg tite pentru ea,
biserica va fi vindecat . Ea va ap rea în simplitatea i cur ia
date ei de Dumnezeu, sc pat din toate încurc turile
p mânte ti, dovedind c adev rul a f cut o într adev r
liber . Atunci membrii ei vor fi într adev r ale ii lui
Dumnezeu, reprezentan ii Lui”.

Lucrul pe care Dumnezeu îl spunea Bisericii
Adventiste de Ziua a aptea este exact lucrul pe care i l
spunea lui Israel prin Osea. În loc de a fi o declara ie de
respingere, acesta era un apel la poc in i ascultare i
con inea f g duin a vindec rii. Dumnezeu i a adresat
bisericii Sale vizibile apelul de a se poc i, înainte de a trece
dincolo de linia final .

În 1886, Ellen White i a scris lui George Butler,
pre edintele Conferin ei Generale, urm toarele: „Suntem în
pericolul de a ajunge o sor a Babilonului c zut, de a îng dui
ca bisericile noastre s ajung dec zute i pline de orice
spirit necurat, o colivie a oric rei p s ri necurate i urâte….
I i spun adev rul, frate Butler, c dac nu are loc o cur ire a
templului sufletului în via a multora care declar c predic
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i cred adev rul, judec ile lui Dumnezeu, îndelung amânate,
vor veni” (Scrisoarea 51, 1886).

„Dac nu este manifestat vigilen a cea mai serioas
la marele centru al lucr rii spre a ocroti interesele lucr rii,
biserica va deveni tot atât de corupt ca bisericile altor
denomina iuni” (M rturii, vol.4, p.513). „Lumea nu trebuie
l sat s intre în biseric i nici nu trebuie s fie c s torit cu
biserica, unindu se cu ea. Dac se va întâmpla a a, biserica
va ajunge întru totul corupt , a a cum este descris în
Apocalipsa: ‘o închisoare a oric rei p s ri necurate i urâte’”
(M rturii pentru pastori, p.265).

Acestea sunt ni te avertiz ri foarte solemne pentru
biserica vizibil a lui Dumnezeu. Noi nu putem s pretindem
c ele nu exist i c , dac nu le citim, ele nu ni se vor aplica.
Noi nu îndr znim s facem gre eala iudeilor care au crezut
c , din cauz c Dumnezeu îi chemase s fie poporul S u
ales, le era imposibil s dea gre . Tr im sub principiul
profe iei condi ionale, în mod la fel de sigur ca biserica lui
Dumnezeu din Vechiul Testament. Acest lucru înseamn c
atât f g duin ele frumoase adresate de Dumnezeu bisericii
Sale, cât i avertiz rile Sale pentru noi sunt condi ionate de
r spunsul nostru fa de El. Ascultarea sau neascultarea
noastr vor determina ce fel de viitor ne a teapt atât ca
indivizi, cât i ca biseric .

Ellen White spune cu claritate c o biseric poate s
devin Babilon, dar procesul nu este unul simplu i u or.
Neascultarea – chiar i pe parcursul unei perioade
îndelungate sau într o serie de regiuni diferite – nu
transform biserica adev rat în Babilon. Dragostea lui
Dumnezeu fa de poporul S u ales este prea adânc i prea
puternic pentru a I îng dui s l alunge, chiar dac au loc
c deri repetate. Dragostea lui Dumnezeu fa de Israel pe
parcursul multor secole dezam gitoare ar trebui s ne înve e
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despre atitudinea Sa fa de biserica r m i ei din zilele
noastre. Israel a dep it limita r bd rii divine numai dup ce
a respins în mod deschis i sfid tor darul cel mai mare al
dragostei lui Dumnezeu, prin [27] condamnarea la moarte a
Fiului S u. A a cum în elegem din profe ia lui Daniel,
desp r irea final a lui Dumnezeu de na iunea iudaic nu a
avut loc timp de înc trei ani i jum tate dup r stignire. Cât
de multe mil i îndelung r bdare!

Ni se spune ce pa i va trebui s fac biserica noastr ,
pentru a dep i limita pe care a dep it o Israel. Dac
biserica noastr ar adopta în mod deschis i oficial ideile
false cu privire la sfin enia duminicii, nemurirea sufletului i
chinurile ve nice, atunci i noi am deveni o parte a
Babilonului c zut. (vezi Solii alese, cartea 2, p.68 i M rturii
pentru pastori, p.61,62). Totu i, trebuie s ne amintim c
mici abateri de la adev r duc la mari gre eli. Compromisurile
noastre din ultimii 50 de ani trebuie s fie tratate i
corectate, deoarece altfel am putea fi în pericolul real de a
adopta gre elile majore ale Babilonului.

A adar, dup ce am examinat avertiz rile pe care
Dumnezeu le a adresat bisericii Sale, trebuie s vedem de
asemenea ce are s le spun Spiritul Profetic acelora care
declar c biserica vizibil , organizat , a dep it deja limita i
c aceia care sunt credincio i trebuie s se despart de ea.

„În Cuvântul lui Dumnezeu nu se afl niciun sfat sau
aprobare pentru aceia care cred c solia îngerului al treilea îi
determin s presupun c trebuie s se retrag deoparte.
Pute i s fi i convin i de acest fapt pentru totdeauna. Numai
concep iile unor min i nesfin ite ar putea s încurajeze o
stare de dezbinare […]. În acest timp de mare încercare nu
trebuie s existe nicio separare […]” (Solii alese, cartea 3,
p.21). V rog s observa i cât timp trebuie s evit m a ne
retrage deoparte. Pentru totdeauna!!! Oare nu ar trebui
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aceasta s fie o avertizare pentru aceia care spun c lucrurile
sunt atât de înr ut ite ast zi, încât sfaturile ei din 1893 nu
se mai aplic ?

„ tiu c Domnul Î i iube te biserica. Ea nu trebuie s
fie dezorganizat i f râmi at în grup ri independente. În
acest fapt nu se afl nici cea mai mic consecven ; nu exist
nici cea mai mic dovad c va avea loc a a ceva” (The
Remnant Church, p.53). „Noi nu am avut niciodat o solie
care spune c Domnul va dezorganiza biserica” (Adventist
Review and Sabbath Herald, vol.3, p.86).

„R scump r torul lumii nu aprob experien a i
practica în domeniul religios, în mod independent de biserica
Sa organizat i recunoscut , acolo unde El are o biseric .

„Mul i au ideea c nu sunt r spunz tori decât fa de
Hristos pentru lumina i experien a lor, independent de
urma ii S i recunoscu i din lume. Îns acest lucru este
condamnat de Isus în înv turile Sale, în exemplele i
faptele pe care le a dat pentru instruirea noastr ” (M rturii,
vol.3, p.432,433).

„Vei lua din M rturii pasaje care vorbesc despre
încheierea timpului de prob , despre zguduirea din mijlocul
poporului lui Dumnezeu, i vei vorbi despre ie irea din
poporul acesta spre a constitui un popor mai curat i mai
sfânt, care se va ridica în viitor. Toate aceste idei îi plac
vr jma ului…. Dac vor fi mul i care vor accepta ideile pe
care le promovezi i vor vorbi i ac iona în conformitate cu
ele, vom vedea una dintre cele mai mari agita ii fanatice la
care au fost martori adventi tii de ziua a aptea. Acesta este
lucrul pe care îl vrea Satana” (Solii alese, cartea 1, p.179).

„Domnul nu i a dat solia de a numi Babilon Biserica
Adventist de Ziua a aptea i de a i chema pe oameni s
ias din ea. Niciunul dintre argumentele pe care ai putea s
mi le prezin i nu au greutate pentru mine cu privire la
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subiectul acesta, deoarece Domnul mi a dat o lumin
hot rât , care este opus unei asemenea solii” (Solii alese,
cartea 2, p.63).

„V spun, fra ii mei, c Domnul are o biseric
organizat prin care va lucra […]. Când cineva se desparte de
biserica organizat a poporului p zitor al poruncilor, când
începe s cânt reasc biserica în balan a lui omeneasc i s
pronun e judec i împotriva ei, pute i s ti i c Dumnezeu
nu îl conduce. El se afl pe o cale gre it ” (Solii alese, cartea
3, p.17,18).

„Dar noi nu am avut niciodat o solie care spune c
Domnul va dezorganiza biserica. Noi nu am avut niciodat o
profe ie cu privire la Babilon, care s se fi aplicat la Biserica
Adventist de Ziua a aptea, nici nu am fost în tiin a i c
solia ‘strig tului cu glas tare’ a constat în a chema pe poporul
lui Dumnezeu s ias afar din ea; pentru c nu acesta este
planul lui Dumnezeu cu privire la Israel […]. A adar, oare
putem s ne a tept m s fie adev rat o solie care ar
denumi ca fiind Babilon poporul pentru care Dumnezeu a
f cut a a de mult? Iadul ar triumfa, dac o astfel de solie ar fi
primit , iar lumea ar fi înt rit în nelegiuirea ei. Toate
acuza iile pe care Satana le aduce asupra caracterului lui
Dumnezeu ar p rea adev rate, iar concluzia care ar fi tras
ar fi c Dumnezeu nu are nicio biseric aleas sau organizat
în lume. Oh, ce triumf ar fi acesta pentru Satana i
confedera ia r ului!” (Advent Review and Sabbath Herald, 3
octombrie, 1893).

Aceste declara ii sunt mult prea clare pentru [32] a fi
în elese gre it. De i biserica vizibil este în criz , solu ia nu
este aceea de a i aplica acesteia solia adresat Babilonului.
Dac decidem c biserica este Babilon sau c a dep it limita
timpului ei de prob , atunci singura noastr solie este „Ie i i
din ea”. Dac decidem c biserica este Laodicea, atunci

www.zguduireaadventismului.ro



503 
 

singura noastr solie este „Poc i i v ”. Solia noastr va fi
determinat de concep ia noastr cu privire la biseric .

De i biserica vizibil a lui Dumnezeu nu func ioneaz
a a cum a pl nuit El i de i în biserica lui Dumnezeu are loc
mult neascultare – atât la nivel individual, cât i colectiv –
acesta este timpul s privim înapoi la Moise i la Israelul cel
r zvr tit. „În exemplul lui Moise care se ruga pentru copiii lui
Israel este reprezentat pozi ia pe care ar trebui s o
adopt m cu privire la poporul lui Dumnezeu, oricât de gre it,
slab sau cu defecte ar fi el” (Advent Review and Sabbath
Herald, 3 octombrie, 1893).

Când ne rug m pentru poporul lui Dumnezeu, noi
urm m exemplul sfânt al lui Ieremia, Daniel, Isus i Ellen
White. Fie ca Dumnezeu s ne ajute s avem o inim de
p stor, care caut s vindece i s refac , atâta vreme cât
u a harului pentru biseric înc este deschis .
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Lumin nou pentru adventi ti?

Aceea pe care Dumnezeu a trimis o ca mesager
special pentru r m i a din timpul sfâr itului a spus de
repetate ori c Dumnezeu nu le a dat tot adev rul celor ce
au tr it în genera ia ei. Ea a spus c Dumnezeu a avut mai
mult adev r – o nou lumin – de împ rt it cu cei din
poporul S u, pe m sur ce situa iile vor face necesar acest
lucru i pe m sur ce ei î i vor deschide inima pentru Duhul
Sfânt.

În ultimii dou zeci de ani, eu am primit multe
compila ii care con ineau, pagin dup pagin , declara ii
despre o venirea unei lumini noi i despre necesitatea de a
studia cu aten ie noile idei.

Unii adventi ti au tratat foarte serios aceste declara ii
i au venit cu idei noi pentru adventism. Ace ti oameni nu
sunt cei care au împrumutat vechile idei false din bisericile
Babilonului i care încearc s ne conving de faptul c
Evanghelia care ne las s tr im cu un anumit grad de p cat
inevitabil în via a noastr , ca fiind ceva acceptabil pentru
Dumnezeu, este Evanghelia ve nic a apostolilor i
reformatorilor. Ei nu sunt cei care încearc s ne conving de
faptul c standardele bisericii noastre sunt doar ni te tradi ii
victoriene care trebuie s fie respinse, dac vrem s fim
relevan i i s avem biserici care cresc. Ei sunt ni te
adventi ti foarte credincio i, care sus in autoritatea absolut
a Bibliei i Spiritului Profetic. Ei cred pe deplin în doctrinele
noastre care sunt asemenea unor pietre de hotar. Ei
împlinesc toat lumina pe care o au i, în stilul lor de via ,
sunt credincio i standardelor înalte care i au fost
descoperite r m i ei din timpul sfâr itului.
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Exist un singur aspect gre it cu privire la adventism.
Am dep it timpul ce ne a fost rânduit cu o sut de ani în
urm i, ca urmare, venim cu o serie de motive pentru faptul
c înc nu suntem în cer. Unii spun c am gre it cu privire la
anumite subiecte cruciale i numai când ne vom corecta vom
avea vreo speran de a merge acas .

Exist o declara ie inspirat pe care nu am v zut o
niciodat în compila iile men ionate anterior. „Din ceea ce
Domnul a binevoit s îmi arate, întotdeauna se vor ridica
unii, i din ce în ce mai mul i, pretinzând c au o lumin
nou , care constituie un subiect secundar, un mijloc de a
deschide u ile. Separarea se va extinde, pân când va avea
loc o ruptur între cei care accept aceste concep ii i cei
care cred solia îngerului al treilea. Îndat ce aceste noi idei
vor fi acceptate, va avea loc o îndep rtare de aceia pe care
Dumnezeu i a folosit în lucrare, pentru c min ile vor începe
s se îndoiasc i se vor îndep rta de conduc tori, deoarece
Dumnezeu i a l sat deoparte i a ales oameni mai umili care
vor face lucrarea Sa. Iat singura interpretare pe care o pot
da acestei probleme, deoarece conduc torii nu în eleg
aceast lumin important ” (Arthur White, The Ellen G.
White Biography, vol.3, p.259).

Observa i c acceptarea acestei „lumini noi” conduce
la separarea de majoritatea credincio ilor i la izolarea în
mici enclave a acelora care au fost ilumina i. Ea conduce la o
pierdere a p rt iei i a încrederii în aceia care au fost mai
înainte prieteni i sf tuitori.

În acest articol, voi examina patru aspecte ale
„luminii celei noi”. Ele par s fie strâns legate între ele,
deoarece acceptarea unuia conduce în general la acceptarea
celorlalte. Aceasta nu va fi o analiz exhaustiv a tuturor
textelor i motivelor prezentate, dar va fi suficient pentru a
lua decizii în cuno tin de cauz cu privire la meritele

www.zguduireaadventismului.ro



507 
 

subiectelor care se refer la credincio ia multor adventi ti a
c ror unic motiva ie este preg tirea pentru a L întâmpina
pe Isus în haine nep tate.

Numele sfânt

Aceast înv tur spune c Numele lui Dumnezeu i
al lui Isus au fost modificate inten ionat de influen e
satanice, a a încât noi ne închin m f r s tim unor zei
p gâni, folosind nume p gâne.

Singurul nume corect este Yahveh, Yah, Yeshua,
Yashua, sau alte variante ale acestor nume. Este adev rat c
YHWY este numele personal al Creatorului. Niciun zeu p gân
nu este cunoscut cu numele acela.

A adar, toate ideile false sunt asociate cu adev rul i
se bazeaz pe adev r, deoarece altfel nu ar avea nicio
temelie credibil . Adev rul este c YHWH este numele
personal al lui Dumnezeu. El este Cel ce exist prin Sine
Însu i. Nicio alt fiin nu de ine o existen de sine
st t toare. Aceasta este deosebirea esen ial dintre Creator
i fiin ele create. Prin urmare este întru totul potrivit s
folosim acest nume în zilele noastre.

Ideea fals aici este c YHWH este singurul nume pe
care putem s l folosim pentru Dumnezeu. Toate celelalte
nume sunt p gâne i blasfematoare. Numai cei care folosesc
numele acesta pot fi sigila i.

Vom examina trei probleme legate de concep ia
aceasta.

1. Cei care cred aceast teorie spun: „Este adev rat
c nu exist nicio porunc direct cu privire la transliterarea
numelui sfânt, sunet cu sunet, în alte limbi ale lumii”. Totu i,
noi avem porunci din partea lui Dumnezeu cu privire la
p zirea Sabatului, zecime, Cina Domnului, întoarcerea
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celuilalt obraz, a nu lua Numele lui Dumnezeu în de ert, etc.
Prin urmare, de ce nu avem nicio porunc de la Dumnezeu
pentru folosirea numelui YHWH, dac este o problem de
via i moarte?

2. P rin i a bisericii timpurii, cum ar fi Clement din
Alexandria, au tiut despre numele YHWH i l au transcris ca
IAOUE, în limba greac . Scriitorii biblici ai Noului Testament
ar fi putut folosi aceast transliterare (sunet cu sunet), dar
nu au folosit o niciodat . Ei au tradus întotdeauna (pe baza
semnifica iei) YHWH, ca theos (Dumnezeu), sau kurious
(Domnul). Este adev rat c scriitorii Noului Testament au
încercat s translitereze Yeshua în greac i acesta a devenit
Iesous, nume pe care l au folosit cu consecven cu referire
la Mântuitorul.

3. În Matei 27,46, Isus a strigat pe cruce: „Eli, Eli,
lama sabactani”. Eli este corespondentul aramaic al
cuvântului ebraic El. Este tradus în versetul acesta prin theos
(Dumnezeu). Este adev rat c atât El, cât i theos se pot
referi la adev ratul Dumnezeu, sau la zei p gâni. Este foarte
semnificativ c Isus a folosit cuvântul El, numele generic care
se referea la Dumnezeu în Vechiul Testament, strigând spre
YHWH pe cruce, i c Matei a tradus numele acesta ca theos
(Dumnezeu). În Exod 6,2.3, Dumnezeu Se identific pe Sine
pentru Moise, folosind aceste cuvinte: „Eu sunt Domnul i
M am ar tat lui Avraam, lui Isaac i lui Iacov prin numele de
Dumnezeul cel atotputernic, dar nu am fost cunoscut de ei
prin numele Meu Iehova”. În aceste versete, Dumnezeu
spune realmente: „Eu sunt YHWH i M am ar tat lui Avraam,
Isaac i Iacov ca El Shaddai, dar nu am fost cunoscut de ei cu
numele Meu YHWH”. Este semnificativ c patriarhii L au
cunoscut ca fiind El, nu YHWH. YHWH a devenit numele
leg mântului dintre Israel i Dumnezeu, prin Moise. A adar,
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YHWH fusese folosit din timpul lui Adam, dar nu a fost
numele cel mai important, pân la Moise.

4. Cei care cred în teoria Numelui sfânt spun:
„Numele sfânt […] va fi folosit ca semn al deosebirii
adev ra ilor credincio i […] de cei fal i la sfâr itul acestui
veac. Controversa din zilele din urm va fi cu privire la
Numele S u i la numele fiarei”. „Controversa din zilele lui
Ilie a fost cu privire la numele corect i va fi din nou astfel”.
„Oare pot eu s primesc pe frunte sigiliul cu Numele S u
sfânt YHWH i, în acela i timp, s nu L numesc niciodat în
rug ciuni i cânt ri de laud cu numele acesta care sigileaz
i protejeaz ?” Aici este locul unde adev rul se transform
într o idee fals . Ideea c ultima controvers va fi cu privire
la Numele lui Dumnezeu nu se afl niciunde în Inspira ie. Ea
este întotdeauna cu privire la închinarea adus lui
Dumnezeu, a a cum se vede în Apocalipsa 14,9.11. „Teme i
v de Dumnezeu […] i închina i v Lui”. „Dac se închin
cineva fiarei”. „Care se închin fiarei i chipului ei”. Aceea i
problem a fost în timpul lui Ilie, în 1 Regi 18,21.37. „Dac
Domnul este Dumnezeu, merge i dup El, iar dac este Baal,
merge i dup Baal!” „Pentru ca s cunoasc poporul acesta
c Tu, Doamne, e ti adev ratul Dumnezeu”. În Fapte 4,12, ni
se spune c „în nimeni altul nu este mântuire: c ci nu este
sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie s
fim mântui i”. În conformitate cu versetul 10, numele la care
se face referire în acest verset este „Isus Hristos din
Nazaret”.

5. Pentru a sus ine teoria Numelui sfânt, trebuie s
fie f cute ni te presupuneri imposibil de dovedit. Se afirm
c Noul Testament a fost scris în limba aramaic i tradus
ulterior în greac de c tre ni te traduc tori incorec i, care au
înlocuit numele original cu numele p gâne Dumnezeu,
Domnul i Hristos, a a încât cre tinii s ajung s se închine
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unor zei p gâni. Nu exist absolut nicio dovad c Noul
Testament a fost scris în limba aramaic . Nu exist nicio
aluzie cu privire la acest fapt în scrierile p rin ilor bisericii
timpurii, care au tr it la mai pu in de o sut de ani de la
scrierea Noului Testament. Singura carte despre care s a
speculat c ar fi fost scris în aramaic este Matei. Apostolul
Pavel le scrie bisericilor alc tuite din iudei i neamuri din
lumea p gân , care nu ar fi în eles niciodat aramaica. Luca
a fost un medic dintre neamuri, care probabil nu a vorbit nici
m car un cuvânt în aramaic . În Luca 1,3, el spune c îi scrie
cartea aceasta lui Teofil, care este un nume grecesc. Teoria
despre traduc torii greci incorec i pur i simplu nu are un
temei faptic. Dac ar fi adev rat , atunci cât din Noul
Testament au modificat ei i cum putem ti care p r i sunt
l sate intacte? Aceasta este o teorie ciudat necesar pentru
a sus ine o teorie gre it cu privire la Numele lui Dumnezeu.
Fapte 26,14 i 22,2 ne arat cât de neobi nuit era folosirea
limbii ebraice în Noul Testament. „Eu am auzit un glas, care
mi zicea în limba evreiasc ”. „Când au auzit ei c le vorbe te
în limba evreiasc ”. În ciuda acestei men iuni speciale a
limbii ebraice, cuvintele rostite în ebraic sunt totu i traduse
în cuvinte grece ti de c tre Luca, a a încât cititorii s le
în eleag . Se afirm c Isus, Ilie, Ieremia, Isaia i Ezechia, în
greac , sunt toate ni te forme ale numelui zeului grecesc
Zeus. Nu exist absolut nicio dovad lingvistic a acestei
afirma ii, ci doar o asem nare a sunetelor. Isus nu înseamn
„Zeus este Mântuitorul”. Cei care cred în teoria Numelui
sfânt spun: „De fiecare dat când folosim numele p gân
tradus Isus noi s vâr im o blasfemie”. Ei traduc 1 Regi 18,21:
„Dac Yah este Dumnezeu, merge i dup El; iar dac este
Isus Hristos, merge i dup el!” În felul acesta, ei echivaleaz
numele Isus cu Baal.
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6. Exod 33,19 i 34,5 7 sunt referin e clasice la
numele YHWH. „Voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu
M îndur de cine vreau s M îndur, i am mil de cine vreau
s am mil !” „Domnul […] i a rostit Numele Domnului […]
plin de îndurare i milostiv, încet la mânie, plin de bun tate
i credincio ie, care Î i ine dragostea […] iart f r delegea,
r zvr tirea i p catul”. Numele lui Yahveh are leg tur cu
caracterul S u. Accentul este pus asupra semnifica iei
numelui Yahveh i cine este El. Se afirm c exist un singur
nume, YHWH, în timp ce toate celelalte sunt titluri, i nu
trebuie s înlocuiasc Numele S u. Dar noi g sim o afirma ie
diferit în Inspira ie: „Acela al c rui nume este ‘Cel
Atotputernic, Tat l cel ve nic, Prin ul p cii” (Hristos Lumina
lumii, p.363). „Pentru a înt ri încrederea noastr în
Dumnezeu, Hristos ne înva s ne adres m Lui cu un nume
nou…. El ne d privilegiul de a L numi pe Dumnezeul cel
Infinit Tat l nostru. Acest nume, rostit când ne adres m Lui
i vorbim despre El… este ca o muzic în urechile Sale”
(Parabolele Domnului Hristos, p.41). În Prezent Truth, 1
august, 1849, un înger i a explicat lui Ellen White ceea ce
tocmai v zuse într o viziune, iar îngerul a folosit numele
Dumnezeu i Isus de câteva ori. „Numele S u, Hristos Isus,
trebuie s fie cuvântul vostru de ordine” (In Heavenly Places,
p.349). În Apocalipsa 3,12, Hristos se refer la „Numele
Dumnezeului Meu” i „Numele Meu cel nou”. „Numele lui
Dumnezeu, Marele Iehova. Îngerii men ioneaz acel nume
sfânt cu cel mai mare respect…. Numele lui Hristos este a a
de sfânt pentru ei, încât ei îl rostesc cu cel mai mare respect”
(M rturii, vol.1, p.410) (Toate sublinierile ad ugate).

7. În secolul al doilea î.Hr., când au tradus Vechiul
Testament în limba greac , teologii evrei nu au avut nicio
problem s traduc YHWH cu theos, întocmai cum au
tradus scriitorii inspira i ai Noului Testament cu dou secole
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mai târziu. Aceast traducere greac a fost Biblia iudeilor din
afara Palestinei i a fost folosit de Pavel în scrierea
epistolelor lui.

8. Ellen White folose te cu consecven numele
biblice ale lui Dumnezeu. CD Rom ul enumer 1958 de locuri
unde ea a folosit numele de Iehova, dar nicio folosire a
numelui Yahveh. S a sugerat c în zilele ei nu era disponibil
nicio versiune a Bibliei care folosea numele Yahveh, a a c
ea nu a avut nicio modalitate de a ti c Iehova era un nume
fals. Dac era cu adev rat o problem de via i moarte,
îndeosebi dac Isus dorea s vin în timpul vie ii ei, oare nu
ar fi iluminat o Duhul Sfânt, sau un înger? Cine i a spus c
tutunul era o otrav , c în carne se aflau germeni
cancerigeni i c laptele i ou le vor ajunge inutilizabile?
Oare nu este Dumnezeu capabil s corecteze o gre eal
serioas care implic mântuirea noastr ? În Patriarhi i
profe i, p.307, ea a spus c porunca a patra era singura care
con inea numele i titlul Autorului Legii i c aceasta con ine
sigiliul lui Dumnezeu. Oare nu ar fi fost acesta locul perfect
pentru a explica adev rul cu privire la numele adev rat al lui
Dumnezeu, prin care noi vom fi sigila i? Niciunde în Spiritul
Profetic nu se afl o aluzie c numele lui Dumnezeu este
adev rata problem în timpul sfâr itului. Controversa este
întotdeauna cu privire la Lege i Sabat.

9. Teoria Numelui sfânt trebuie s reformuleze Biblia,
substituind Yahveh i Yeshua în fiecare loc în care sunt
folosite alte nume. Aceasta este o rescriere esen ial a
Bibliei i acela i lucru trebuie s fie f cut cu Spiritul Profe iei,
rescriind cuvintele inspirate de Duhul Sfânt pentru a sus ine
o teorie personal . În ce fel este diferit acest lucru de ceea
ce a f cut cu Biblia înalta critic ?

10. Cei care cred teoria Numelui sfânt spun:
„Atitudinea noastr fa de aceast problem important va
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decide dac vom fi mântui i sau pierdu i”. „Pastorul cre tin
[…] care continu cu bun tiin s perpetueze aceast
tradi ie iudaic nebiblic va fi considerat r spunz tor la
judecat ”. „Crede i c ve i fi în siguran , dac ve i continua
s ave i p rt ie cu cei care folosesc numele de Yahveh?”
Probabil c ar fi bine s ne amintim declara ia inspirat
citat în introducerea acestui studiu. „Îndat ce aceste noi
idei vor fi acceptate, va avea loc o îndep rtare de aceia pe
care Dumnezeu i a folosit în lucrare, pentru c min ile vor
începe s se îndoiasc i se vor îndep rta de conduc tori,
deoarece Dumnezeu i a l sat deoparte i a ales oameni mai
umili care vor face lucrarea Sa” (Arthur White, The Ellen G.
White Biography, vol.3, p.259).

Trinitatea

Mi carea contemporan anti Trinitate ne înva c
nu exist nicio a treia Persoan a Dumnezeirii. Ei cred c
Duhul Sfânt este o for , sau o energie a influen ei sfinte
care vine de la Tat l i Fiul. Un reprezentant al acestei
mi c ri spune: „Biblia ne înva c sunt numai dou
Persoane vrednice de închinare”.

O ramifica ie a acestei înv turi este aceea c Isus
este literalmente Fiul Tat lui, având un început în timp, când
Tat l L a adus la existen . Cineva a afirmat: „Atât Tat l i
Fiul sunt fiin e divine, dar nu absolut egale”. Ei cred c numai
în felul acesta a putut Hristos s moar , deoarece Tat l este
nemuritor i nu poate s moar . Ca sus inere a înv turii, ei
indic unii pionieri adventi ti care au sus inut cu claritate
ideea aceasta din anii 1840, pân în 1890.

La fel ca în cazul tuturor ideilor false, la temelia
acestei înv turi se afl un adev r. Dup Conciliul din
Niceea, în 325 d.Hr., gruparea papal a preluat titlul de
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trinitarieni. Ei au spus c Dumnezeirea consta în trei
persoane i o singur esen sau substan , folosind termeni
foarte filozofici i metafizici.

În cele ce urmeaz se afl un exemplu din înv tura
catolic folosit pentru confirmarea noilor credincio i. „Fiul
vine de la Tat l printr un act al intelectului, iar acesta este
denumit ‘Generarea etern ’, termen prin care noi spunem
nu numai c nu a fost niciodat un timp când Tat l a existat
f r a L genera pe Fiul, ci i c actul de generare este un act
continuu”. Manualul spune c nu putea fi nicio separare
între Tat l i Fiul pe p mânt, deoarece aceasta ar fi întrerupt
actul de generare. Astfel, Fiul nu ar fi existat, ceea ce ar fi
însemnat c Tat l nu ar fi existat. Deoarece ei sunt una în
esen , nici Tat l, nici Fiul nu puteau s existe separa i unul
de altul (Alfred Mortimer, Catholic Faith and Practice). Oare
este de mirare c pionierii au respins doctrina Trinit ii? J.N.
Andrews a spus: „Doctrina aceasta distruge personalitatea
lui Dumnezeu i a Fiului S u Isus Hristos, Domnul nostru”
(Review and Herald, 6 martie, 1855).

Partea A – Trei Persoane

Dac vrem s ap r m adev rul c exist trei
Persoane în numele de familie al lui Dumnezeu, ar fi mai
bine s folosim numele biblic Dumnezeire, a a cum a f cut o
Ellen White în mod consecvent.

Matei 28,19 ne spune s botez m „în Numele Tat lui,
al Fiului i al Duhului Sfânt”. „Nume” este singular aici i cele
trei care urmeaz sunt pe acela i nivel cu un singur nume.
Articolul hot rât este folosit pentru toate cele trei f pturi.
Fiecare din cei Trei este Dumnezeu i totu i Ei sunt un singur
Dumnezeu.
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În Ioan 14,16, Isus f g duie te c va trimite „un alt
Mângâietor”. Cuvântul „un alt” înseamn acela i fel ca
Hristos, cu un rang egal.

În 2 Corinteni 13,14, citim despre „harul Domnului
Isus Hristos, i dragostea lui Dumnezeu, i împ rt irea
Sfântului Duh”. Acestea sunt trei daruri de la trei persoane
individuale.

1 Petru 1,2 vorbe te despre „pre tiin a lui Dumnezeu
Tat l,… sfin irea Duhului,… i stropirea sângelui lui Isus
Hristos”. Aici g sim trei func ii ale celor trei persoane
individuale.

Spiritul Profetic are numeroase referiri la cele trei
f pturi. „Trei mari puteri ale cerului” (M rturii, vol.8, p.254).
„Sunt trei persoane vii ale trioului ceresc” (Evanghelizarea,
p.615). „Cei trei demnitari cere ti – Dumnezeu, Hristos i
Duhul Sfânt” (Evanghelizarea, p.616). „Cele trei înalte puteri
din cer – Tat l, Fiul i Duhul Sfânt” (Evanghelizarea, p.617).

Partea B – Duhul Sfânt

În Scriptur , exist indicii care arat c Duhul Sfânt
de ine tr s turi pe care numai o Persoan le poate avea.

În Efeseni 4,30, El poate fi întristat. În 1 Corinteni
12,11, El „d fiec ruia în parte, cum voie te”. În Fapte
16,6.7, El îi interzice lui Pavel s predice în Asia i Bitinia. În
Fapte 15,28, „S a p rut nimerit Duhului Sfânt i nou ” s
lu m o decizie vital . Observa i c Duhul Sfânt are o
personalitate similar cu personalitatea apostolilor. În Fapte
5,3.4, Anania l a min it pe „Duhul Sfânt”, iar acest fapt
însemna a L min i pe „Dumnezeu”.

„Duhul Sfânt, care este tot atât de mult o persoan
precum este Dumnezeu, p e te în aceste locuri”. „Duhul
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Sfânt este o persoan ”. „Duhul Sfânt are o personalitate”
(Evanghelizarea, p.616 617).

Totu i, aici trebuie s exercit m precau ie. Scopul
Duhului Sfânt este acela de a I descoperi pe Tat l i Fiul, nu
pe Sine Însu i, a a c tim foarte pu in despre El din
Inspira ie.

Fra ii nu ar trebui s considere c este o virtute a sta
deoparte pentru c nu în eleg toate punctele minore exact
în aceea i lumin . Dac sunt în acord cu privire la adev rurile
fundamentale, nu ar trebui s fac deosebiri i s intre în
conflict cu privire la lucrurile de mic importan real . A
insista asupra întreb rilor dificile care, în cele din urm , nu
sunt de o importan vital , are o tendin direct de a
abate mintea de la adev rurile care sunt vitale pentru
mântuire. Fra ii ar trebui s fie foarte mode ti în a impune
aceste subiecte colaterale, pe care adesea nu le în eleg nici
ei în i i, puncte pe care nu le cunosc ca fiind adev rate i
care nu sunt esen iale pentru mântuirea lor…. Acolo unde
exist astfel de deosebiri printre voi, cei care stau afar vor
zice: „Va fi suficient timp pentru ca noi s credem la fel ca
voi, când ve i putea fi de acord între voi în iv cu privire la ce
anume constituie adev rul”. „Cei r i profit de dezbin rile i
controversele între cre tini”….

Unii caut f r încetare s fie originali, s scoat în
eviden ceva nou i uimitor, iar ei nu în eleg a a cum ar
trebui importan a p str rii unit ii credin ei în leg turile
dragostei…. Trebuie s ne rug m pentru iluminarea divin ,
dar în acela i timp trebuie s fim aten i la felul în care
accept m tot ce este denumit o lumin nou . S fim
precau i, ca nu cumva, sub deghizarea c ut rii unui adev r
nou, Satana s ne abat mintea de la Hristos i de la
adev rurile speciale pentru timpul acesta. Mi a fost ar tat c
acesta este mijlocul vr jma ului, pentru a determina min ile
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s se ocupe cu ni te puncte obscure i neimportante, ceva
care înc nu este pe deplin descoperit, sau nu este esen ial
pentru mântuirea noastr . Aceste puncte sunt f cute s fie o
tem captivant , „adev rul prezent”, în timp ce toate
cercet rile i presupunerile lor slujesc numai pentru a face
subiectele i mai obscure decât înainte i s încurce mintea
unora care ar fi trebuit s caute unitatea prin sfin irea
adev rului….

[Care este unul dintre aceste subiecte colaterale,
neesen iale pentru mântuire?] Natura Duhului Sfânt este o
tain care înc nu a fost descoperit cu claritate, iar voi nu
ve i fi capabili s o explica i niciodat , deoarece Domnul nu
v a descoperit o. Pute i s aduna i laolalt pasaje din
Scriptur i s le da i propria interpretare, dar aplicarea nu
este corect …. Nu este esen ial pentru voi s ti i i s fi i în
stare s defini i cu exactitate ce este Duhul Sfânt…. Sunt
multe taine pe care eu nu caut s le în eleg sau s le explic;
ele sunt prea mari pentru mine i prea mari pentru voi. Cu
privire la unele dintre punctele acestea, t cerea este de
aur….

Mintea ta este nelini tit , i… vei face gre eala pe
care au f cut o mul i al ii, crezând c ai o lumin nou , când
în realitate este doar o nou form a erorii…. Po i s adop i
anumite concep ii cu privire la Scriptur i, cercetând Biblia
în lumina ideilor tale, po i s aduni laolalt un mare num r
de texte, declarând c ele înseamn aceasta i aceea i
cerându le tuturor s dovedeasc faptul c ideile tale sunt
incorecte…. Aici e ti în pericolul de a abate min ile de la
adev ratele subiecte pentru timpul actual…. A adar, fratele
meu, noi vrem i trebuie s avem adev rul, dar nu introduce
idei false ca fiind un adev r nou (Manuscript Releases,
vol.14, p.175 180).
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Eu cred c sfatul acesta se refer la toate „noile
lumini” pe care le discut m în acest articol.

Partea C – Preexisten a lui Isus

Care este dovada c Isus nu a avut un început într un
anumit punct în timp, sau înainte de timp?

În Ioan 1,1 4, g sim c Isus nu a fost numai „cu
Dumnezeu”, El „a fost Dumnezeu”. El nu a fost un
Dumnezeu, ci a fost Creatorul tuturor lucrurilor. Principiul
vie ii era în El, iar El nu a primit via a de la nimeni.

În Ioan 8,58, Isus a declarat numele „Eu Sunt” ca fiind
al S u. Exod 3,14 ne spune c numele ales al lui Dumnezeu
este „Eu Sunt”. „Numele lui Dumnezeu, descoperit lui Moise
pentru a exprima ideea prezen ei ve nice, fusese pretins ca
fiind al S u […]. El Se anun ase ca fiind Cel existent prin Sine
Însu i…, a c rui obâr ie se suie pân în vremuri str vechi,
pân în zilele ve niciei” (Hristos Lumina lumii, p.469 470).

„Pretutindeni în paginile istoriei sfinte, unde sunt
raportate lucr rile lui Dumnezeu cu poporul S u ales, se afl
urmele arz toare ale Marelui EU SUNT…. Întreaga
comuniune dintre cer i neamul omenesc c zut a avut loc
prin Hristos…. Hristos este Alfa i Omega, Cel Dintâi i Cel de
pe Urm ” (Harul uimitor al lui Dumnezeu, p.43). Orice am citi
despre Yahveh în Vechiul Testament, citim despre Hristos. În
Isaia 40,28, Yahveh este „Dumnezeul cel ve nic”, „Creatorul
care a f cut marginile p mântului”.

„În Hristos se afl via a originar , neîmprumutat ,
nederivat ” (Hristos Lumina lumii, p.530). „Hristos este Fiul
preexistent, care exist prin Sine Însu i, al lui Dumnezeu…. El
ne asigur c nu a fost niciodat un timp când El nu S a aflat
într o p rt ie strâns cu Dumnezeul cel ve nic…. El este Fiul
cel ve nic, Cel care exist prin Sine Însu i” (Evanghelizarea,
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p.615). „Din ve nicie, Hristos a fost unit cu Tat l” (Bible
Commentary, vol.5, p.1115). „Hristos a fost Dumnezeu prin
esen i în sensul cel mai înalt. El a fost cu Dumnezeu din
ve nicie” (Review and Herald, 5 aprilie, 1906).

Patriarhi i profe i ne spune c numai cineva egal cu
Dumnezeu putea s fac isp ire, c numai Creatorul putea
s l r scumpere pe om. Dac Hristos ar fi primit via de la
Tat l într un anumit punct din ve nicie; dac via a Sa a fost
împrumutat sau derivat de la Tat l; dac El a depins de
Tat l pentru existen a Sa; dac Tat l L a numit în
Dumnezeire, atunci Hristos nu a fost existent prin Sine
Însu i; El nu a fost Dumnezeu în sensul cel mai înalt; El nu
este ve nic; i nu poate s fac isp ire pentru neamul
omenesc c zut i s r scumpere omenirea.

Expresia „singurul n scut” este o traducere gre it .
Evrei 11,17 ne spune c Isaac a fost „singurul n scut al lui
Avraam”. În mod clar, aceasta înseamn n scut în mod unic,
unic în felul lui. Fapte 13,33 ne spune c Hristos a fost
„n scut” din mor i.

Este oarecum interesant c Maria de Agreda, o
c lug ri catolic vizionar din anii 1600, a spus c Cuvântul
a fost conceput prin generarea etern a Tat lui. Cu alte
cuvinte, Hristos a fost n scut înainte de a fi existat timpul
(The Venerable Mary of Agreda). Probabil concep ia c
Hristos a avut un început i a primit via de la Tat l este în
realitate o pozi ie catolic .

Partea D – Natur i func ie

Iat o sugestie pentru a p stra subiectul acesta în
echilibru i pentru a rezolva unele contradic ii aparente.
Natura Dumnezeirii nu este o tem central în Scriptur .
Acolo unde este discutat , sunt descoperite trei fiin e egale,
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toate existând din ve nicie, una în scop i gândire în
modalit i imposibile pentru fiin ele create.

Subiectul central în Scriptur este func ia
Dumnezeirii. Aceasta este descris întotdeauna în ordine
descendent din punct de vedere al rangului, de la Tat l, la
Fiul, la Duhul Sfânt. Aceasta este modalitatea în care
Dumnezeirea vrea ca fiin ele create s o abordeze. Tat l este
autoritatea suprem ; Fiul este reprezentantul vizibil pentru
fiin ele create; Duhul este prezen a invizibil cu toate fiin ele
create.

Tat l chiar a trebuit s le explice îngerilor deosebirea
dintre Hristos i Lucifer, deoarece ambii au avut func ii
similare. Dac acest fapt putea fi în eles gre it în cer, este
u or s ne d m seama de ce avem probleme cu în elegerea
Dumnezeirii.

Hristos îndreapt întotdeauna aten ia spre Tat l. El
preia un rol secundar. Duhul îndreapt întotdeauna aten ia
spre Tat l i Fiul. El este aproape invizibil majoritatea
timpului.

Membrii Dumnezeirii sunt egali în natur i atribute,
dar nu sunt egali în func ie i rang, atunci când Se raporteaz
la fiin ele create.

Partea E – Istoria adventist

Dumnezeirea a ales s Se descopere treptat neamului
omenesc. Se pare c acest fapt nu a fost unul din punctele
cruciale pentru r scump rarea omenirii.

În Vechiul Testament, Yahveh a fost numele personal
al lui Dumnezeu. Numele a fost interschimbabil între Tat l i
Fiul. Duhul nu a fost cunoscut. Existau indicii de pluralitate în
Dumnezeire, dar accentul a fost pe Dumnezeu – Yahveh.
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În Noul Testament, Hristos a fost descoperit ca fiind
Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a
fost descoperit ca fiind Mângâietorul, Ap r torul. Accentul a
fost pus asupra a trei Fiin e într un singur Dumnezeu, în
ordine descendent , din punct de vedere al rangului i
func iei, de la Tat l, la Fiul, la Duhul Sfânt.

Adventi tii timpurii au fost preocupa i de sanctuar i
cele 2300 de zile, Biblie mai presus de tradi ie, Sabatul zilei a
aptea, i nu a avut loc mult studiu sau descoperire cu privire
la Trinitate.

Concep ia despre Trinitate de la începutul anilor
1800 a fost un amestec de Biblie, filozofie medieval i
concilii ale bisericii timpurii. The Christian Connection, o
organiza ie protestant , a tras concluzia c Trinitatea a fost o
doctrin catolic i nebiblic . Joseph Bates i James White au
fost asocia i cu Christian Connection. Din cauz c doctrina
Trinit ii p rea a face în a a fel, încât Tat l i Fiul s fie
identici, aceasta a fost respins de pionierii no tri.

Dumnezeu a p rut a fi mul umit s lase lucrurile în
felul acesta, pân în deceniul 1890, timpul când urma s fie
alc tuit ultima genera ie.

Ellen White se afla în Australia, când a fost vizitat de
W.W. Prescott. El a dezvoltat un stil nou de evanghelizare,
bazat pe neprih nirea prin credin i caracterul lui
Dumnezeu (mesajul de la 1888). El a petrecut timp
colaborând cu Ellen White i a început s pun sub semnul
întreb rii înv tura pionierilor despre divinitatea lui Hristos
i Dumnezeire. A.G. Daniells a sus inut aceast nou direc ie.
În acela i timp, Ellen White preg tea cartea Hristos Lumina
lumii, în care s a exprimat într o modalitate clar diferit de
aceea a pionierilor cu privire la preexisten a lui Hristos.

M.L. Andreasen tocmai devenise adventist cu patru
ani înainte. El a spus ulterior c unii conduc tori s au îndoit
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c Ellen White scrisese cu adev rat cuvintele: „originar ,
neîmprumutat , nederivat ”. În 1902, el a f cut o c l torie
special în California pentru a cerceta acest fapt pentru sine
i a g sit aceste declara ii scrise de mâna ei. Datorit
influen ei ei i a noilor studii cu privire la Dumnezeire,
teologia adventist cu privire la Dumnezeire a luat o direc ie
diferit de aceea a unora dintre pionieri.

De ce s a întâmplat acest lucru a a de târziu în istoria
adventist ? În aparen , Dumnezeu a avut o ordine a
priorit ilor în introducerea adev rului în noua biseric . El a
introdus lucrarea de publica ii în deceniul 1840, organiza ia
bisericii în deceniul 1850, reforma s n t ii în deceniul 1860
i neprih nirea prin credin în deceniul 1880. Dumnezeu a
introdus în etape noul adev r, pentru a p stra unitatea
bisericii. A cunoa te caracterul lui Dumnezeu avea o
prioritate mai mare decât a cunoa te natura lui Dumnezeu.

Acum, unii sus in o întoarcere la pozi ia anti
Trinitarian a pionierilor. Aspectul cel mai periculos al
acestui fapt este întrebarea ridicat de sus in torul lui
principal. A scris Ellen White cu adev rat tot ce s a publicat
sub numele ei? Ori de câte ori g sim în scrierile ei ceva care
contrazice p rerile noastre, g sim i ni te motive acceptabile
pentru a l sa deoparte acel lucru. Acesta este miezul înaltei
critici. Înalta critic anuleaz scrierile ei, deoarece p rerile
noastre sunt prioritare fa de Inspira ie. Aceasta este
esen a bisericilor Babilonului. O persoan a comentat: „Ellen
G. White a fost inspirat de Dumnezeu în aproape toate
scrierile ei, dar fie ea, fie altcineva a încurcat scrierile ei”. În
acest caz, fiecare este liber s aleag orice se potrive te cu
p rerile lui.

Probabil c pân i adventi tii conservatori vor trebui
s aleag între autoritatea lui Dumnezeu i autoritatea
oamenilor.
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Dubla aplica ie a profe iilor

Suntem cu peste o sut de ani întârziere fa de
timpul când Domnul a vrut în mod clar s Î i ia poporul
acas , adic în timpul vie ii acelora care au experimentat
personal rede tept rile din deceniul 1840. Ei au cunoscut
bine temeliile i pietrele de hotar ale adventismului. Dar
acum au murit cu to ii, inclusiv vocea profetic , iar noi
c ut m continuu unele motive pentru o astfel de amânare
dureroas i stânjenitoare.

De la data când temelia acestei mi c ri a fost g sit
în c r ile Daniel i Apocalipsa, noi ne am întors mereu înapoi
la aceste c r i pentru a g si explica ii pentru întârziere. Unii
cred c am folosit o metod gre it de interpretare a acestor
c r i; c o metod mai bun ne va face în stare s preg tim
calea revenirii lui Hristos.

Un scriitor sugereaz c trebuie s „cunoa tem
timpul”, expresie prin care el nu se refer la data venirii lui
Hristos, ci la o serie de evenimente care conduc la venirea
Sa. El crede c Parabolele Domnului Hristos, p.127 („În
fiecare veac va avea loc o nou dezvoltare a adev rului”) se
refer la lumina special pentru poporul lui Dumnezeu, pe
m sur ce se apropie de evenimentele finale ale istoriei
p mântului.

A ajuns ceva popular s se sus in o aplica ie dubl a
profe iei din Daniel i Apocalipsa, deoarece Matei 24
prezint un exemplu clar de dubl împlinire cu privire la
Ierusalim i la sfâr itul lumii. Se sugereaz c principiul zi an
s a aplicat pân la 1844, dar dup 1844 se aplic principiul zi
zi. Deoarece abordarea istoric nu a reu it s produc
rede teptarea ploii târzii, avem nevoie de o nou metod de
interpretare a profe iilor.
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Înc odat , la baza acestor încerc ri de reinterpretare
a profe iei se afl un adev r. Istoria se va repeta în timpul
sfâr itului. Evenimentele din Evul Mediu, care au avut nevoie
de secole, vor fi comprimate într o perioad scurt , în timpul
sfâr itului. De asemenea, în Daniel i Apocalipsa se afl
câteva capitole care nu au beneficiat de mult iluminare
inspirat prin Spiritul Profe iei. Noi am f cut tot ce am putut
mai bine pentru a în elege pece ile i trâmbi ele f r mult
ajutor inspirat i, probabil, nu am ajuns la adâncimile
împlinirii lor.

Îngrijorarea mea este legat de acele profe ii din
Daniel i Apocalipsa care au avut parte de împliniri clare în
istorie, dar acum primesc o a doua aplica ie, mai important ,
în viitor, prin reinterpretarea profe iilor în care s a aplicat
principiul an zi, aplicând principiul zi zi în viitor.

Daniel 2,36 spune c „acum îi vom spune i tâlcuirea
înaintea împ ratului”. În Daniel 7,16, cel care a stat acolo
„mi a vorbit i mi le a tâlcuit astfel”, iar în versetul 28 se afl
comentariul: „Aici s au sfâr it cuvintele”. În Daniel 8,16 se
afl porunca: „Gavrile, tâlcuie te i vedenia aceasta”. În
Daniel 9,23, lui Daniel i se spune s „în eleag vedenia”. În
aceste capitole, Dumnezeu i a dat lui Daniel atât viziunea,
cât i interpretarea, a a încât s nu fie nicio în elegere
gre it . Niciunde în Daniel sau Apocalipsa nu se afl vreo
aluzie c aceasta a fost doar o împlinire preliminar , iar
împlinirea adev rat va avea loc în timpul nostru. Niciunde
în numeroasele ei viziuni, Ellen White nu a sugerat c exist
o împlinire dubl . Ea nu spune nimic despre Irak, Iran,
Statele Unite, sau Rusia ca fiind adev ratele împliniri ale
fiarelor din Daniel.

De i exist câteva împliniri duble în profe iile clasice
(Ioel, Isaia, Matei, etc.), nu este niciun astfel de indiciu în
profe iile apocaliptice din Daniel i Apocalipsa. Pentru
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siguran a noastr , un principiu important este acela c o
împlinire dubl are nevoie de o confirmare inspirat
ulterioar .

Este important de observat c strig tul cu glas tare ar
fi putut s înceap dup 1888, dac solia neprih nirii lui
Hristos ar fi fost acceptat . Ellen White nu spune nimic
despre nevoia sau despre acceptarea unei metode noi sau a
unei interpret ri noi a lui Daniel i Apocalipsa. Ea a adresat
multe recomand ri cu privire la cartea lui Uriah Smith,
spunând c volumul con inea lumin i adev r. Aceasta nu
înseamn c fiecare detaliu este corect, ci c a fost folosit o
metod temeinic . Faptul c istoria se va repeta nu
înseamn c profe ia se va repeta.

Profe iile cu privire la timp care sunt aplicate cel mai
adesea la viitor sunt cele de 1260, 1290 i 1335 de zile. Se
afirm c Apocalipsa 13,3.5 dovede te c cele 1260 de zile
trebuie s înceap dup ce rana de moarte este vindecat ,
deoarece în versetul 3 rana este vindecat iar fiara are
putere timp de 42 de luni dup aceea. Interpretarea aceasta
se bazeaz pe presupunerea fals c Apocalipsa 13 prezint
o ordine cronologic . În versetul 11, fiara a doua apare dup
ce rana de moarte este vindecat i dup cele 42 de luni. În
acest caz, fiara a doua nu poate fi Statele Unite, ceea ce
constituie o contradic ie chiar a declara iilor foarte clare ale
Spiritului Profetic.

Pozi ia lui Ellen White este clar : „Pozi ia noastr a
fost una de a teptare i veghere, f r nicio proclamare a
unor date care vor interveni între încheierea perioadelor
profetice în 1844 i timpul venirii Domnului nostru”
(Manuscript Releases, vol.10, p.269 270). Toate perioadele
profetice s au încheiat în 1844, f r nicio proclamare a unor
date între 1844 i venirea lui Hristos.
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Un adventist futurist a comentat: „Abordarea istoric
ne a fost de folos în trecut, dar asemenea carului tras de cai,
nu se mai potrive te nevoilor noastre…. Asemenea, carului
tras de cai, aceasta nu mai este relevant ”. Înseamn c
volumul scris de Uriah Smith, despre care Ellen White le a
spus tinerilor s fac tot ce pot spre a l vinde i despre care a
spus c ar trebui s fie studiat cu aten ie de c tre studen ii
din colile noastre nu mai este relevant, când este comparat
cu în elepciunea noastr superioar .

Au loc multe discu ii cu privire la cele 1290 i cele
1335 de zile din Daniel 12. Ellen White a f cut o declara ie
enigmatic , adresat unei persoane în 1850. „Noi i am spus
unele dintre gre elile lui din trecut, i anume c cele 1335 de
zile s au încheiat, i unele dintre numeroasele lui gre eli din
prezent” (Manuscript Releases, vol.5, p.203). A vrut ea s
spun c una dintre gre elile lui a fost aceea c cele 1335 de
zile se încheiaser , sau a vrut s i spun c cele 1335 de zile
se încheiaser ? Cheia dezleg rii acestei probleme
gramaticale este declara ia ei c „noi”, însemnând James i
Ellen, i am spus. Ce a crezut James despre subiectul acesta?
„Dovezile arat în mod conving tor c cele 1335 de zile s au
încheiat odat cu cele 2300, cu Strig tul de la Miezul nop ii,
în 1844” (Review and Herald, 29 ianuarie, 1857). Nu exist
nicio ans ca James s fi spus c era o gre eal a crede c
cele 1335 de zile se încheiaser .

În Daniel 12, cuvintele cheie din capitol sunt
„necurmatul (jertfa necurmat ), înl turat, urâciune, pustiire,
a ezat”. În Daniel 11,31, apar acelea i cuvinte cheie:
„înl turat, necurmat (jertfa necurmat ), loca (acela i ca
a ezat), urâciune, pustiire”. Daniel 11,32 35 descrie domnia
papal din 538 1798. Ca urmare, dovezile lingvistice arat ce
cele 1290 de zile din Daniel 12 descriu aceea i perioad ca
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Daniel 11,31 35. Cele 1260 i 2300 zile ne spun când va
începe s fie r sturnat urâciunea pustiirii.

„Poporul nu va avea un alt mesaj despre o data
precis . Dup aceast perioad , care se întinde între 1842
1844, nu poate fi nicio urm rire precis a timpului profetic.
Calculul cel mai lung ajunge pân în toamna anului 1844”
(Bible Commentary, vol.7, p.971). Aici, „timpul profetic” nu
înseamn doar timpul calculat pe baza principiului un an
pentru o zi, ci „un timp precis”, cu puncte de început i
sfâr it. Dup 1884 nu mai are loc un calcul al timpului.

În 1896, Ellen White i a scris lui John Bell dou
mesaje care sunt foarte instructive pentru noi ast zi.

Nu am fost în stare s dorm pân dup ora unu i
jum tate. Îi vesteam fratelui John Bell un mesaj pe care
Domnul mi l a dat pentru el. Concep iile ciudate pe care le
sus ine el sunt un amestec de adev r i falsitate…. În trecut,
au venit unii i al ii care, în studiul Bibliei, au crezut c au
descoperit o mare lumin i teorii noi, dar acestea nu au fost
corecte…. Unii vor lua adev rul aplicabil la timpul lor i îl vor
plasa în viitor. Evenimentele din irul profe iei, care i au
avut împlinirea cu mult timp înainte, sunt considerate a fi în
viitor….

[John Bell plasa în viitor adev rata împlinire a celor
trei solii îngere ti.] Din lumina pe care Domnul a binevoit s
mi o dea, tu e ti în pericolul de a face aceea i lucrare,
prezentându le altora adev ruri care i au avut locul i i au
îndeplinit lucrarea special pentru timpul acela, în istoria
credin ei poporului lui Dumnezeu. Tu recuno ti aceste fapte
ale istoriei Bibliei ca fiind adev rate, dar le aplici în viitor. Ele
înc sunt valabile în locul cuvenit lor, în lan ul evenimentelor
care ne au f cut s fim poporul de ast zi, i acesta este felul
în care trebuie s le fie prezentate celor care sunt în
întunericul ideilor false….
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Tu i al ii dintre fra ii no tri trebuie s accepta i
adev rul a a cum Dumnezeu li l a dat cercet torilor
profe iilor Sale…. Din cuvânt rile i scrierile lor, adev rul a
ajuns în toate p r ile lumii cu raze str lucitoare i calde, iar
ceea ce a fost pentru ei un adev r crucial,… este un adev r
crucial pentru to i cei c rora le este proclamat acest mesaj….
Dar cei care s au apucat s studieze teorii noi, au combinat
adev rul i ideile false…. În conformitate cu lumina pe care
Dumnezeu mi a dat o, tu e ti pe aceea i cale. Ceea ce i se
pare a fi un lan al adev rului, în anumite privin e, a az
gre it profe iile i combate ceea ce Dumnezeu a descoperit
ca fiind adev rul…. „Nu va mai fi nicio z bav ” (Nu va mai fi
timp – versiunea englez ; Apocalipsa 10,6). Acest mesaj
anun sfâr itul perioadelor profetice…. Domnul nu va
conduce acum min ile s lase deoparte adev rul pe care
Duhul Sfânt i a îndemnat pe slujitorii S i s l proclame în
trecut. (Manuscript Releases, vol.17, p.1 12).

Rezultatul acestei M rturii a fost descris de A.G.
Daniels. „John a adoptat o pozi ie splendid în leg tur cu
m rturia cu privire la cartea lui. El i a l sat deoparte toate
concep iile gre ite, iar acum se afl în pozi ia cea mai bun
în care îl cunosc” (Arthur White, The Australian Years, p.274
275). Cât de încurajator ar fi, dac futuri tii din zilele noastre
ar accepta acela i sfat.

Am v zut unele rezultate ale încerc rilor moderne de
a reinterpreta Daniel i Apocalipsa. Sunt multe specula ii. Cu
greu pot doi interpre i s fie de acord cu semnifica ia
simbolurilor. În centrul aten iei sunt evenimente, date i
papi, mai degrab decât o cercetare a inimii i primirea ploii
târzii. Este o form subtil de stabilire de date pentru
revenirea lui Hristos. (Dac ceasurile încep s bat odat cu
legile duminicale i înceteaz la învierea special , care are
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loc cu pu in timp înainte de A Doua Venire, atunci, la legea
duminical vom ti data aproximativ a revenirii lui Hristos.)

Probabil c trebuie s ne întoarcem la metoda
istoric de interpretare a profe iei, care a fost a a de
folositoare pentru pionierii no tri.

Zilele de s rb toare

În deceniul trecut, am primit un mare num r de
articole, scrisori deschise i bro uri cu privire la o singur
tem – necesitatea de a respecta s rb torile na ionale date
evreilor, împreun cu zilele de sabat aflate în leg tur cu
acele s rb tori. În ultimii trei ani, aceast mi care a ajuns la
un punct culminant printre cei care se preg tesc serios
pentru evenimentele finale.

S a scris i vorbit mult despre acest subiect i ar fi
imposibil de cuprins totul într un articol scurt. Exist o
cantitate destul de mare de material tehnic, bazat pe
folosirea limbii i practicile istorice. În acest articol, m voi
referi la aspectele principale, a a încât s poat fi luate
decizii în cuno tin de cauz .

La fel ca în subiectele noastre precedente, la baza
afirma iilor cu privire la zilele de s rb toare se afl un
adev r. Dumnezeu i a dat lui Israel o succesiune minunat
de rânduieli ce trebuiau respectate pe întregul parcurs al
anului pentru a i înv a lec ii importante cu privire la Planul
de Mântuire, îndeosebi cu privire la felul în care Dumnezeu
trata marea lupt . În fiecare an, Israel trebuie s repete
aceste lec ii, a a încât fiecare nou genera ie s în eleag
subiectele principale ale marii lupte i tor a adev rului s fie
transmis mai departe. Aceasta a fost o metod remarcabil
de educare a poporului lui Dumnezeu. Totu i, din cauza
apostaziei din biserica cre tin i a animozit ii fa de tot ce
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era iudaic, aceste rânduieli au fost uitate complet i au fost
înlocuite cu Cr ciunul, Pa tele i chiar cu Halloween. Dac
cre tinii i ar fi adus aminte de s rb torile evreie ti, le ar fi
fost u or s în eleag aspectele duble ale isp irii, motivele
pentru o judecat final i noua lucrare s vâr it de Hristos
începând din 1844. Dac adventi tii de ziua a aptea ar fi
studiat mai atent s rb torile, nu am fi acum într o astfel de
confuzie cu privire la neprih nirea prin credin , judecat i
scopul ultimei genera ii. S rb torile au fost i sunt un mijloc
impresionant de educare a poporului lui Dumnezeu i pot fi
foarte folositoare în zilele noastre.

Totu i, s nu facem nicio confuzie. Cei care
promoveaz s rb torile în zilele noastre spun mult mai mult
de atât, iar eu m refer aici la aceste noi afirma ii. În cele ce
urmeaz se afl câteva comentarii cu privire la s rb tori.
„Cei care vor ajunge pân la sfâr it i vor fi str muta i în cer
vor prezenta legile i poruncile”. „Legea este constituit de
Cele Zece Porunci i de legi…. Aceasta de asemenea este o
înv tur fundamental pe care cei 144000 trebuie s o
adopte, dac vor s vesteasc solia strig tului cu glas tare”.
„Antediluvienii au fost nimici i pentru c nu au respectat
legile, iar acesta va fi factorul final care va aduce nimicirea
final asupra omenirii”. „Cei 144000 vor prezenta legile în
zilele din urm […]. Mesajul cu privire la legi […] este îns i
inima mesajului vestit în solia strig tului cu glas tare pentru
lume”.

Deoarece s rb torile sunt o parte a legilor, ni se
spune c numai p zitorii s rb torilor vor fi str muta i în cer;
c p zirea s rb torilor este necesar pentru a face parte din
cei 144000; c zilele de s rb toare sunt inima mesajului final
pentru lume. Aceasta este mult mai mult decât o metod de
educare. A devenit testul final prin care cei 144000 vor primi
sigiliul lui Dumnezeu.
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Vom examina doisprezece aspecte problematice cu
privire la s rb torile i legile din perioada Vechiului
Testament.

1. Se afirm c s rb torile au fost o parte a
sanctuarului ceresc înainte de c derea lui Lucifer i c au fost
o parte a crea iunii acestui p mânt înainte de p cat. Aceast
afirma ie este bazat pe cuvântul ebraic mo‘ed. Cuvântul
acesta poate avea o serie de semnifica ii, cum ar fi „întâlnire
planificat , festival, adunare, congrega ie, dat prestabilit ”.
Este total nepotrivit s presupunem c oriunde este folosit
cuvântul mo‘ed, acesta se refer la s rb tori. Semnifica ia
variaz în func ie de context i de subiectul discutat. În
Plângeri 1,15, cuvântul se refer la o adunare a vr jma ilor
lui Israel. În Numeri 14,10, cuvântul se refer la o adunare a
lui Israel, care a încercat s i omoare cu pietre pe Caleb i
Iosua.

Se afirm c , deoarece Planul de Mântuire a fost
f cut de la întemeierea lumii, iar s rb torile sunt o
descoperire a Planului de Mântuire, ca urmare, s rb torile
au fost stabilite la Crea iune. Aceasta este o deduc ie logic
interesant , dar exist o problem . Nu exist nicio dovad
inspirat care s sus in c s rb torile au existat înainte de
Sinai. Cuvântul mo’ed nu poate fi folosit pentru a dovedi
existen a lor. Pa tele a început odat cu plaga a zecea, în
Egipt, iar scopul lui a fost acela de a comemora eliberarea lui
Israel din robie. Ziua Isp irii a început odat cu ciclul anual,
în leg tur cu tabernacolul i marele preot. S rb toarea
corturilor a indicat spre odihna izraeli ilor în Canaan, dup ce
vr jma ii lor au fost nimici i. Toate s rb torile au fost în
leg tur cu poporul evreu ales dup Sinai, i nu exist nicio
dovad pentru existen a lor înainte de Moise.

2. Multe declara ii pentru a dovedi respectarea
s rb torilor sunt citate din scrierile lui Ellen White. „În
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aceste zile din urm , are loc o chemare din cer care v invit
s p zi i poruncile i legile Domnului” (2ST, p.184). „Voi pune
Duhul Meu în voi i v voi face s p zi i legile Mele” (5RH,
p.83). Cea mai renumit declara ie se afl în Review and
Herald, 6 mai, 1875.

„Ca o consecin a p c tuirii continue, legea moral a
fost repetat cu o grandoare uimitoare de pe Sinai. Domnul
Hristos i a dat lui Moise reguli religioase care trebuiau s
conduc via a de zi cu zi. Aceste legi au fost date în mod
explicit pentru a înso i Cele Zece Porunci. Ele nu au fost
tipuri i umbre care urmau s treac odat cu moartea lui
Hristos. Ele trebuiau s fie obligatorii pentru oamenii din
fiecare veac, atâta vreme cât va fi timpul. Aceste porunci au
fost înt rite prin puterea legii morale, iar ele au explicat cu
claritate i în mod precis acea lege…. [V rug m s observa i
c legea moral a fost repetat de pe Sinai i c legile au fost
date lui Moise la data aceea].

„Legile i poruncile, care precizeaz datoria omului
fa de semenii lui, au fost pline de înv turi importante,
definind i simplificând principiile legii morale, în scopul
sporirii cuno tin ei religioase i al p str rii poporului ales al
lui Dumnezeu ca popor deosebit i separat de na iunile
idolatre. Legile cu privire la c s torie, mo teniri i dreptatea
strict în rela iile dintre semeni au fost specifice i contrare
obiceiurilor i comportamentului altor na iuni i au fost
alc tuite de Dumnezeu pentru a i p stra poporul separat
de alte na iuni. Acestea au fost necesare pentru a împiedica
pe poporul lui Dumnezeu s ajung asemenea altor na iuni
care nu Îl iubeau pe Dumnezeu i nu se temeau de El i sunt
la fel de necesare pentru acest veac imoral, când c lcarea
Legii lui Dumnezeu predomin i idolatria exist într o
m sur îngrozitoare. Dac Israelul din vechime a avut nevoie
de astfel de m suri de siguran , noi avem nevoie de ele mai
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mult, pentru a ne feri s fim confunda i întru totul cu
c lc torii Legii lui Dumnezeu. Inima oamenilor este a a de
înclinat s se îndep rteze de Dumnezeu, încât este nevoie
de restric ii i disciplin ”.

În articolul complet din care este luat acest pasaj,
Ellen White prezint legea moral în primele dou paragrafe.
Apoi, ea prezint legea ceremonial i scoate în eviden
faptul c aceasta este deosebit de legea moral . Dup
aceea, ea descrie o a treia categorie de legi – legile i
poruncile. Ea ne spune c acestea nu sunt nici o parte a legii
morale, nici o parte a legii ceremoniale. Ele au o explica ie, o
aplica ie i o rela ie obligatorie cu legea moral . Ele trebuiau
s conduc via a de zi cu zi. Ele aveau scopul de a proteja
via a. Ele precizeaz datoria omului fa de Dumnezeu i fa
de semeni. Ele definesc i simplific principiile legii morale.
Ele se aplicau la c s torie, mo teniri, corectitudinea în
afaceri. Ele trebuiau s i împiedice pe oameni s urmeze
obiceiurile altor na iuni. Ele urmau a fi obligatorii pentru to i
oamenii din toate veacurile, atâta vreme cât va exista
timpul. Ellen White vorbe te foarte precis despre con inutul
acestor legi i este important s observ m c ea nu a spus
absolut nimic despre cele trei s rb tori în cadrul c rora to i
b rba ii evrei trebuiau s vin la tabernacol. Ellen White nu
face niciunde leg tura între legi i s rb tori. Aceasta este o
deduc ie interpretativ f cut de unii din zilele noastre.

În Geneza 26,5, se spune c Avraam a p zit poruncile,
legile i orânduirile. În afar de principiile Celor Zece Porunci,
singurele legi i porunci precizate cu claritate în timpul acela
au fost jertfele, zeciuirea i circumciziunea. Nu exist nicio
aluzie la respectarea s rb torilor în timpul lui Avraam.

S arunc m o privire rapid asupra celorlalte legi i
porunci. În Leviticul 7,34, preo ii trebuiau s primeasc p r i
din animalele jertfite, pentru între inerea lor. În Exod 30,19
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21, preo ii trebuiau s î i spele mâinile i picioarele, când
intrau în tabernacol. În Leviticul 19,27.37, b rba ii nu
trebuiau s i taie col urile b rbii. În Numeri 15,38.39,
oamenii trebuiau s poarte o panglic albastr cusut pe
poalele hainelor lor. Exod 21 reglementeaz institu ia
sclaviei. Acestea au fost toate legile Domnului. Aceste legi
erau un subset al legii morale. Legea moral este ve nic , în
timp ce aceste legi au început la Sinai, iar detaliile lor
specifice s au încheiat odat cu încetarea teocra iei. Singura
concluzie posibil este c , aici, nu ni se cere s respect m
poruncile specifice, ci s c ut m principiile aflate dincolo de
porunci, care sunt obligatorii atât cât va exista timpul.
Concluzia aceasta ar trebui s fie aplicat în aceea i m sur
cu privire la s rb tori. Noi ar trebui s c ut m principiile
aflate în spatele poruncilor specifice cu privire la s rb tori i
s înv m lec iile oferite de s rb tori, practicând acele
principii.

3. Ellen White a declarat: „Ar fi bine s avem o
s rb toare a corturilor” (Review and Herald, 17 noiembrie,
1885). „Oare s nu ne adun m noi toate for ele laolalt i s
venim la s rb toarea corturilor?.. […] Prin urmare, veni i la
adunarea de tab r , chiar dac ve i fi nevoi i s face i un
sacrificiu” (Bible Echo, 8 decembrie, 1893). Ea se referea la o
adunare de tab r din decembrie (nu din toamn ) i o
denumea s rb toarea corturilor. Nu a fost un eveniment
comemorativ, ci un efort de evanghelizare. Cu o alt ocazie,
ea a spus: „A adar, de aici înainte, via a voastr s fie o
continu s rb toare a corturilor, o continu jertf de
mul umire” (Manuscript Releases, vol.18, p.270). James
White a scris despre o anumit s rb toare de tab r ,
„Aceste s rb tori anuale ale corturilor sunt adun ri de cea
mai mare importan ” (Signs of the Times, 8 iunie, 1876). În
mod clar, pentru James i Ellen White, s rb toarea corturilor
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i a g sit semnifica ia în adun rile de tab r din timpul
nostru, organizate la date diferite pe parcursul anului.

4. Deoarece este foarte clar c Ellen White nu a
respectat s rb torile i sabatele anuale, este necesar o
anumit explica ie a motivului pentru care profetul lui
Dumnezeu din timpul sfâr itului nu a în eles ceva necesar
pentru str mutarea în cer. Cineva a sugerat: „Duhul Sfânt nu
i a îng duit lui Daniel s în eleag pe deplin ce a scris […].
Acela i lucru s a întâmplat cu Ellen White i s rb torile lui
Dumnezeu”. A adar, Daniel se ocupa de profe ii sigilate, care
urmau a fi în elese peste 2000 de ani, în timp ce Ellen White
explica acele profe ii i scria mult despre legi i ceremonii.
Pentru Ellen White, s rb torile au fost asem n toare cu
adun rile sfinte i adun rile de tab r (M rturii, vol.6, p.70).
Ea nu a spus nimic despre ni te date prestabilite pentru
aceste adun ri. Altcineva sugereaz : „A a cum lui Luther nu
i a fost dat Sabatul, tot astfel lui Ellen White nu i a fost dat
toat lumina cu privire la s rb torile lui Dumnezeu”. Aici
avem o recunoa tere clar a faptului c în Spiritul Profetic
lipsesc dovezile pentru sus inerea respect rii s rb torilor.
A adar, Luther a fost într un mare întuneric i nu a avut
lumina cu privire la multe subiecte. Oare este Ellen White,
un profet al lui Dumnezeu pentru genera ia final , la fel de
oarb ca Luther cel neinspirat, cu privire la condi iile primirii
sigiliului lui Dumnezeu? La fel ca în subiectele noastre
precedente (Numele lui Dumnezeu, Trinitatea, profe ia), se
face afirma ia c Ellen White pur i simplu nu a în eles; c
noi avem mai mult lumin decât ea; c trebuie s mergem
mai departe decât purt torul de cuvânt inspirat al lui
Dumnezeu spre a afla voia lui Dumnezeu pentru noi cei de
ast zi; c noi tim mai mult decât profetul.

5. Se afirm c Isus a respectat s rb torile anuale.
„Isus a c l torit încolo i încoace pe tot cuprinsul rii,
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adresând invita ia la s rb toare” (Review and Herald, 7 iulie,
1896). Aceasta este cu claritate s rb toarea Evangheliei,
invita ia Evangheliei. De fapt, ni se spune c Isus nu a
respectat întotdeauna s rb torile. „De la vindecarea
s vâr it la Betezda, El nu participase la adun rile na ionale
[…]. Aparenta Sa neglijare a marilor adun ri religioase […]. El
Însu i a p rut a fi indiferent fa de serviciul care fusese
stabilit în mod divin” (Hristos Lumina lumii, p.450). „Timp de
multe luni, El fusese absent de la s rb tori” (Hristos Lumina
lumii, p.451). Acest punct este foarte important. Porunca din
Deuteronomulul 16,16 este foarte precis . To i b rba ii
trebuiau s respecte cele trei s rb tori din Ierusalim. Dac
s rb torile erau o parte a legii morale, atunci nu ar fi fost
mai op ionale decât Sabatul. Isus nu putea s stea deoparte,
doar pentru a evita conflictul. Neglijarea s rb torilor de
c tre Isus arat cu claritate c El nu le a privit ca fiind o parte
a legii morale.

Ni se spune despre ultima cin de Pa ti c :
„S rb toarea na ional a iudeilor urma s fie înl turat
pentru totdeauna” (Hristos Lumina lumii, p.652). Se
sugereaz c aceast declara ie se refer numai la jertfele
din ziua Pa telui, nu la s rb toarea azimelor de dup aceea.
Dar noi g sim c „Pavel a r mas s p zeasc Pa tele… în
timpul celor opt zile de s rb toare” (Istoria faptelor
apostolilor, p.390,391). Luca 22,1 ne spune c „Praznicul
azimelor, numit Pa tele, se apropia”. Ezechiel 45,21 nume te
Pa tele „s rb toarea celor apte zile”. În Fapte 12,3.4, Irod l
a închis pe Petru, cu inten ia de a l aduce înaintea poporului
dup Pa ti, care este descris ca „praznicul azimelor”. În
limbajul obi nuit, Pa tele însemna s rb toarea azimelor i
cuprindea opt zile. Aceasta era s rb toarea na ional care
urma s fie înl turat . „Serviciul tipic i ceremoniile aflate în
leg tur cu acestea au fost abolite la cruce” (Bible
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Commentary, vol.6, p.1061). Acestea înseamn cu claritate
mai mult decât jertfele care urmau a fi aduse în timpul
s rb torilor.

6. Se afirm c numai jertfele s au încheiat, în timp ce
zilele de s rb toare trebuie s continue. „Dup r stignire,
faptul ca iudeii s continue a aduce jertfe de ardere de tot i
jertfele care erau un tip al mor ii Sale era o negare a lui
Hristos” (Signs of the Times, 29 iulie, 1886). În mod clar,
dup moartea lui Hristos, nu mai era acceptabil nicio jertf .
Când este comentat conciliul din Ierusalim, ni se spune:
„Conciliul … hot râse c iudeii converti i puteau s respecte
rânduielile legii iudaice, dac alegeau, în timp ce acele
rânduieli nu trebuiau s fie considerate obligatorii pentru
converti ii dintre neamuri” (Sketches From the Life of Paul,
p.121). Aceast declara ie nu putea s se refere la jertfe,
deoarece ele nu erau îng duite nici cre tinilor iudei, nici
celor dintre neamuri, ci numai la celelalte rânduieli din legea
mozaic (îndeosebi circumciziunea, dar i alte rânduieli
iudaice). Converti ii iudei puteau s continue respectarea
acelor rânduieli, dac alegeau, dar ele nu erau necesare. Cu
siguran , dac s rb torile continuau a fi obligatorii pentru
cre tini, la acel conciliu s ar fi spus ceva despre ele.

Apostolul Pavel „a tiut c ceremoniile tipice trebuiau
s înceteze complet în curând” (Istoria mântuirii, p.306). „El
a înl turat fiecare ceremonie din vechime. El nu a dat nicio
libertate pentru restabilirea acestor ritualuri” (Review and
Herald, 25 februarie, 1896). Aici nu este nicio aluzie c se
f cea referire numai la jertfe. „Fiecare ceremonie” înseamn
chiar astfel – toate ceremoniile iudaice.

7. Apostolul Pavel a respectat Pa tele împreun cu
converti ii din Filipi (Fapte 20,6), iar el men ioneaz i Ziua
Cincizecimii. De ce a f cut el acest lucru? Din acela i motiv
pentru care a depus leg mântul cur irii la templu, pentru ca
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„to i s cunoasc … (faptul c ) umbli dup rânduial i p ze ti
Legea” (Fapte 21,24). El a f cut acest lucru pentru a ajunge
la inima iudeilor credincio i. S ne aducem aminte c la
conciliu se hot râse ca cre tinii iudei s poat respecta legea
mozaic , dac alegeau, a a c Pavel a respectat Pa tele
împreun cu iudeii i converti ii dintre neamuri, ca un semn
al unit ii. Anii 34 70 d.Hr. au fost o perioad de tranzi ie
între legile i obiceiurile iudaice i rânduielile cre tine, iar
Pavel a respectat unele legi iudaice care nu erau obligatorii
dup moartea lui Hristos. „Pavel nu s a supus obligatoriu i
nici nu le a cerut converti ilor s i s respecte ceremoniile i
obiceiurile iudeilor, în formele lor variate, tipuri i jertfe”
(Sketches From the Life of Paul, p.105). În mod clar, aici se
face referire la mai mult decât la jertfe. Pavel i a explicat
motivele foarte bine în 1 Corinteni 9,10.20. „C ci, m car c
sunt slobod fa de to i, m am f cut robul tuturor, ca s
câ tig pe cei mai mul i. Cu Iudeii, m am f cut ca un Iudeu, ca
s câ tig pe Iudei; cu cei ce sunt sub Lege, m am f cut ca i
când a fi fost sub Lege (m car c nu sunt sub Lege), ca s
câ tig pe cei ce sunt sub Lege”.

Unii declar c 1 Corinteni 5,7.8 constituie o porunc
de a respecta Pa tele. O citire atent a acestor versete arat
c fiecare aspect al s rb torii ini iale (aluatul, pâinea
nedospit , jertfa) are o semnifica ie spiritual mai profund .
Apostolul Pavel pur i simplu respecta practica de a g si
adev ratele principii aflate în spatele ceremoniilor s rb torii
i de a le aplica în via a spiritual . A spune c respectarea
s rb torilor presupune un Pa te literal cu ceremoniile lui
literale distruge complet punctul înv turii lui Pavel.

8. Pionierii no tri adventi ti s au exprimat clar cu
privire la subiectul acesta. „Când cetatea aceea […] a fost
nimicit […] a avut loc încetarea definitiv a s rb torilor lor
i, ca o consecin , a sabatelor anuale, care erau zilele
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prestabilite ale acelor s rb tori […]. S rb torile iudaice au
fost desfiin ate în totalitate odat cu nimicirea final a
Ierusalimului” (J.N. Andrews, The History of the Sabbath,
p.90). „Când s rb torile lor au încetat a fi obligatorii pentru
ei, aceste sabate de asemenea trebuie s fi încetat a fi
obligatorii” (Joseph Bates, The Sevent day Sabbath, p.14).
„Zilele de s rb toare, de lun nou , i sabatele ceremoniale
[…] trebuiau s înceteze la cruce” (Uriah Smith, The Biblical
Institute, p.139). „Lunile noi, zilele de s rb toare i sabatele
legii iudaice au încetat” (James White, Review and Herald, 7
martie, 1854).

9. Cele trei s rb tori principale trebuiau s fie
celebrate obligatoriu la templu, a a c nu au putut fi
respectate în robie. Ele aveau o leg tur strâns cu
calendarul agricol israelit, ad ugându se o a treisprezecea
lun , când era necesar, fapt care însemna de asemenea c
nu puteau fi respectate în robie (Osea 9,3 5). Prin urmare,
cum putem noi s le respect m în Statele Unite? Pe lâng
acest fapt, în emisfera sudic , primele roade ale seceri ului
ar ap rea ase luni mai târziu.

10. În Leviticul 23, exist o deosebire între sabate i
Sabat. Versetul 2 se refer la mo‘ed, adun rile sfinte, iar
versetul 3 include Sabatul ca adunare sfânt . Totu i, în
Sabat, nu trebuie s fie f cut „nicio lucrare”, ceea ce
înseamn odihn complet , în timp ce în sabatele
s rb torilor nu trebuie s fie f cut „nicio lucrare de slug ”,
ceea ce înseamn o munc istovitoare în ocupa iile obi nuite
pentru câ tigarea existen ei. Deosebirea cuvintelor aici nu
este doar semantic , dar este menit s arate deosebirea
dintre Sabatul s pt mânal i sabatele anuale. În versetele
37 38, mo‘ed, sau s rb torile, sunt deosebite de „Sabatele
Domnului” (Sabatele s pt mânale), expresie care nu este
folosit niciodat cu referire la sabatele s rb torilor.
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11. Se afirm c s rb torile pot fi separate de jertfe.
Cuvântul ebraic chaq este unul dintre cuvintele folosite
pentru a denumi toate s rb torile i se refer literal la jertf
(Exod 23,18). Acest aspect implic faptul c s rb torile erau
în leg tur direct cu jertfele i nu puteau s existe f r
acestea.

12. Una dintre c r ile care sus in respectarea
s rb torilor a tras ni te concluzii interesante cu privire la
preg tirea noastr pentru încheierea timpului de prob . „În
timpul strâmtor rii,… natura noastr cea veche este luat i
ni se d o natur nou ”. „Când p catele noastre sunt terse,
ne este dat o natur nou [...], în timpul Ploii Târzii”.
Declara ia se refer la starea de neprih nire în care a tr it
Adam (p.26). „Îns i natura i fiin a noastr continu s fie
p cat […]. Chiar când nu p c tuim inten ionat, noi suntem
într o stare de p cat” (p.39). „Natura noastr p c toas
trebuie s fie schimbat înainte ca […] timpul de prob s se
încheie pentru totdeauna”. „Natura noastr p c toas
trebuie s fie schimbat , deoarece altfel nu vom fi în stare s
rezist m nicio singur clip f r s p c tuim, dup
încheierea timpului de prob ” (p.42). „Înainte de A Doua
Venire, trebuie s ajungem la natura lui Adam de dinaintea
c derii” (p.44). „Atâta vreme cât avem o natur p c toas ,
suntem întina i; prin urmare, când poporul lui Dumnezeu
este sigilat, natura p c toas trebuie s fie înl turat ”
(p.46). „Ei nu mai sunt ispiti i de cel r u” (p.48) (Melody i
Richard Drake, God‘s Holidays).

Acestea sunt înv turi clare cu privire la p catul
originar i trupul sfânt. De i ei neag faptul c sus in ideea
trupului sfânt, compara i înv turile de mai sus cu
avertiz rile lui Ellen White. „To i pot s ob in acum inimi
sfinte, dar nu este corect s afirm m c avem un trup sfânt
în via a aceasta…. Nicio fiin omeneasc de pe p mânt nu
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are un trup sfânt. Acest lucru este imposibil” (Solii Alese,
cartea 2, p.32). „Când fiin ele vor primi un trup sfânt, fiin ele
omene ti nu vor r mâne pe p mânt, ci vor fi luate în cer”
(Solii Alese, cartea 2, p.33). „Dac aceast înv tur va fi
dezvoltat înc pu in, ea va conduce la afirma ia c
sus in torii ei nu pot s p c tuiasc ” (Solii Alese, p.32).

Expresia „trup sfânt” se refer la înl turarea naturii
p c toase cu care ne na tem, iar Ellen White spune clar c
acest lucru nu se va întâmpla, pân când nu vom merge în
cer. Rezultatul acestei înv turi este c aceia care au un
trup sfânt nu pot p c tui, dar înv tura despre trupul sfânt
în ea îns i spune c noi nu vom mai fi nevoi i s tr im cu
natura noastr p c toas . Se pare c vedem o rede teptare
a înv turilor timpurii ale lui Brinsmead, din anii 1960, care
l au condus direct la apostazia Ford, din anii 1970.

În concluzie, de i studierea s rb torilor ne va înv a
lec ii valoroase despre Planul de Mântuire i ar fi bine s
petrecem timp studiindu le în profunzime, a le face s fie o
condi ie a ascult rii, pe acela i nivel ca Sabatul zilei a aptea,
înseamn a a eza ni te reguli concepute de oameni mai
presus de Legea lui Dumnezeu, în acela i fel în care tradi ia
duminicii uzurp autoritatea lui Dumnezeu i înal un
ra ionament omenesc. Problemele de care depind via a i
moartea nu au nevoie de concluzii trase din cuvinte i
semnifica ii posibile. Dumnezeu prezint întotdeauna aceste
subiecte la fel de limpede precum cristalul. Ellen White
avertizeaz : „Asupra lor au fost exercitate presiuni peste
m sur , pentru a i face s primeasc o solie fals ; aceasta le
a fost prezentat în a a fel, încât dac nu o vor primi, vor fi
pierdu i” (Solii Alese, cartea 2, p.34 35).

www.zguduireaadventismului.ro



542 
 

Gânduri finale

Nu este o coinciden c aceste câteva subiecte intr
laolalt în sistemul doctrinar al unor adventi ti.

1. Cu privire la Dumnezeu i Hristos pot fi folosite
numai numele ebraice.

2. Duhul Sfânt nu este o persoan , iar Hristos a fost
generat sau n scut din Tat l.

3. Profe iile care s au împlinit în trecut au aplica ii
viitoare.

4. P zirea s rb torilor i a sabatelor aflate în leg tur
cu ele.

Adventi tii credincio i sunt foarte frustra i de
întârzierea îndelungat a evenimentelor finale i de declinul
continuu în biserica vizibil a r m i ei. Trebuie s fie o
lumin nou care va con ine cheia pentru rede teptare i
reform i cu care va începe num r toarea final c tre Cea
De a Doua Venire.

Totu i, întocmai la fel ca în privin a tuturor lucrurile
care se întâmpl în jurul nostru în aceste zile, Dumnezeu a
prev zut i ne a avertizat în leg tur cu tendin a aceasta.
„Foarte mul i ne vor aduce ni te condi ii care nu sunt
prezentate în Cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem condi iile în
Biblie – poruncile lui Dumnezeu i m rturia lui Isus Hristos.
‘Aici sunt cei ce p zesc poruncile lui Dumnezeu i credin a lui
Isus’. Aceasta este adev rata condi ie, adev ratul test, dar în
mijlocul oamenilor vor ap rea multe alte teste. Ele vor
ap rea în mul ime, r s rind dintr o înv tur sau alta. Va
avea loc o apari ie continu a unor lucruri str ine al c ror
scop va fi s abat aten ia de la adev ratul test al lui
Dumnezeu” (The Ellen White 1888 Materials, p.1752).
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„În lucrare vor fi aduse idei false i vor fi prezentate
oamenilor ca parte a adev rului, dar tot ceea ce Dumnezeu
nu a pus în leg tur cu adev rul va sluji doar pentru a sl bi
solia i pentru a mic ora puterea cerin elor ei…. Ei aleg s i
urmeze propria cale, pân când solia îngerului al treilea
ajunge s fie un lucru de importan minor , iar în cele din
urm î i pierde valoarea […]. Înv tura adev rului va fi
amestecat cu ideile false, iar rezultatul va fi c aceia c rora
le vor fi prezentate vor îndr gi ideile false la fel de mult ca
adev rul […]. Va fi mult mai dificil s ajungem s corect m
gre elile lor, decât de a aduce un grup întreg la adev r, din
întunericul unei necunoa teri complete a adev rului. Ar fi
fost mai bine dac nu ar fi auzit niciodat acest amestec al
adev rului i ideilor false […]. Un om care are un amestec de
adev r i idei false poate face mai mult r u, decât pot s
repare i s corecteze mul i care prezint întregul adev r
[…]. În zilele lui Pavel au fost unii care insistau continuu
asupra circumciziunii i puteau s aduc o mul ime de dovezi
din Biblie spre a ar ta obligativitatea acesteia pentru iudei
[…].În loc de a prinde fiecare interpretare nou i fantezist
a Bibliei, r mâne i la solie […].Solia îngerului al treilea este
aceea care con ine adev ratul test pentru oameni. Satana îi
va determina pe oameni s conceap condi ii false i, în felul
acesta, s caute s întunece, sau s anuleze valoarea soliei
adev rului. Sabatul lui Iehova trebuie s fie adus în aten ia
lumii […]. Dar toate testele concepute de oameni vor abate
aten ia de la înv turile mari i importante care constituie
adev rul prezent” (Review and Herald, 29 mai, 1888).

Lui Satana nu i pas de felul în care prinde în capcan
pe poporul lui Dumnezeu, fie prin spiritul lumesc, fie prin
spiritul laodicean, sau prin lucruri str ine care ne abat
aten ia de la adev ratul test pentru r m i . Exist un
singur test în Biblie – ascultarea de poruncile i credin a lui
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Isus – cu alte cuvinte, neprih nirea prin credin . Aceasta ar
putea s nu fie la fel de fermec toare sau încânt toare
precum este cercetarea numelor, sau Trinitatea, sau
profe iile, sau rânduielile iudaice. A fi o parte din cei 144000
înseamn predarea inimii, biruin a asupra tuturor p catelor
i umblarea zi de zi cu Dumnezeu, asemenea lui Enoh.

A fi o parte din cei 144000 este ceva legat mai mult
de caracterul moral, decât de cuno tin . Dumnezeu va
continua s ne înve e cu privire la punctele în care am f cut
gre eli. Trebuie s ne p str m aten ia îndreptat cu claritate
asupra a ceea ce este important i s nu fim ab tu i de pe
cale de o lumin nou , care nu este nici nou i nici nu este
lumin .

Note suplimentare

Exist un num r semnificativ de motive pentru a face
deosebire între Sabat i s rb tori

Sabatul zilei a aptea S rb torile
Sabatul a fost creat la

Crea iune într un mediu
des vâr it i liber de p cat.
Geneza 2,2 3.

Pa tele a fost creat în
timpul exodului i a fost un
memorial al trecerii îngerului
mor ii. Cum putea Pa tele s
existe înainte de Exod 12? F r
p cat, nu este nicio nevoie de o
Zi a Isp irii. Ziua Isp irii nu
putea s existe într un mediu
liber de p cat.

Autoritatea i motivul
prezentate pentru p zirea
Sabatului sunt Crea iunea. Exod
20,8 11.

Autoritatea Pa telui
este pentru exod. Exod 12.

Dumnezeu a Dumnezeu nu a
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binecuvântat ziua Sabatului.
Geneza 2,3.

binecuvântat niciodat vreo
alt zi.

Dumnezeu a sfin it ziua
Sabatului. Geneza 2,3.

Dumnezeu nu a sfin it
niciodat vreo alt zi.

Ziua Sabatului este în
centrul Celor Zece Porunci.

Nicio alt zi nu este
men ionat în Cele Zece
Porunci

Porunca a patra a fost
scris de Dumnezeu Însu i.
Exod 31,18.

Moise a scris legile
pentru s rb tori.

Porunca a patra a fost
scris pe piatr , semnificând
permanen a ei.

Legile pentru s rb tori
au fost scrise pe papirus.

Sabatul zilei a aptea
este un „semn” între popor i
Dumnezeul care este Sfin itorul
i Creatorul. Exod 31,12 17.

Nu exist nicio dovad
c s rb torile sau orice altceva
de felul acesta a fost un semn al
sfin irii sau actului creator.

Sabatul zilei a aptea va
fi p zit în cer. Isaia 66,23.

Nu exist nicio dovad
c s rb torile vor fi respectate
în cer.

Frecven a p zirii spune
mult despre importan a unei
zile. Respectarea s pt mânal a
Sabatului face mai mult pentru
reînviorarea spiritual , fizic i
mintal a oamenilor, decât
orice alt zi.

S rb torile au fost
respectate o dat pe an.

În Sabat a fost interzis
orice lucrare.

Numai Ziua Isp irii a
avut acelea i prevederi. Fire te,
pentru c era ziua judec ii.

Sabatul a fost dat
pentru refacerea omului i
animalelor.

S rb torile nu au fost
date pentru refacerea omului
sau animalelor. De fapt,
probabil c mieii nu se ref ceau
cu ocazia Pa telui.

Dumnezeu însu i S a O astfel de declara ie
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odihnit în ziua Sabatului. Exod
31,17.

nu este f cut cu privire la nicio
alt zi.

În concluzie, trebuie s respingem ideea c Sabatul
zilei a aptea este egal în vreun fel cu zilele de s rb toare.
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Avem noi o Evanghelie adventist ?

Dale Ratzlaff, un fost pastor adventist eminent, a
scris: „Oare doctrina adventist de ziua a aptea despre
cur irea sanctuarului i judecata de cercetare
distorsioneaz , submineaz sau contrazice singura i unica
Evanghelie a harului noului leg mânt?” (The Cultic Doctrine
of Seventh day Adventists, p.319).

Mai precis, de ce a avut loc a a de mult împotrivire
fa de înv tura judec ii de cercetare? La mai pu in de doi
ani dup 1980, fostul profesor adventist Smuts van Rooyen a
fost întrebat într un interviu: „Ce anume considera i c este
gre it în leg tur cu doctrina adventist despre judecata de
cercetare?” El a r spuns:

Îng dui i mi s r spund prin citirea unei declara ii a
lui Ellen White. În cartea Tragedia veacurilor, ea a spus: „Cei
care tr iesc pe p mânt în timpul când lucrarea de mijlocire a
lui Hristos va înceta în sanctuarul ceresc vor trebui s stea în
fa a unui Dumnezeu sfânt f r a avea un mijlocitor. Hainele
lor trebuie s fie f r pat , caracterul lor trebuie s fie
eliberat de p cat prin sângele jertfei. Prin harul lui Hristos i
prin efortul lor st ruitor, ei trebuie s fie biruitori în lupta cu
r ul. Atâta vreme cât judecata de cercetare continu în
cer…, în mijlocul poporului lui Dumnezeu pe p mânt, trebuie
s aib loc o lucrare special de cur ire, de abandonare a
p catului”.

În esen , din punct de vedere practic, judecata de
cercetare se reduce la urm toarele: Când John Doe î i
m rturise te p catul ner bd rii, acel p cat nu este anulat, ci
înregistrat. Sângele lui Isus a transferat pur i simplu p catul
de la John, în sanctuar. La judecat , John va trebui s se
confrunte cu p catul acela din nou. Dac pân la data aceea,
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el nu a biruit p catul respectiv, el va r mâne împotriva lui.
Ca urmare, faptul acesta face imperativ ca John s biruiasc
fiecare p cat pe care l a m rturisit vreodat . În realitate, el
trebuie s ajung la des vâr ire…. Perfec ionismul este un
lucru îngrozitor i conduce la o stare devastatoare de
nesiguran în experien a unui cre tin, dar perfec ionismul
este o parte integral a doctrinei judec ii de cercetare
sus inute de Ellen White („Interviu cu Smuts van Rooyen”,
Evangelica, mai, 1982, p.14).

A adar adev rata problem nu este data de 1844, ci
neprih nirea prin credin , în mod special înv tura cu
privire la biruin a asupra tuturor p catelor înainte de venirea
lui Isus. Cu câ iva ani în urm , Morris Venden scria: „Dialogul
cu privire la judecata de cercetare… în interiorul bisericii
noastre de ast zi pare a fi în primul rând o încercare de a
stabili punctele noastre de credin în leg tur cu p catul,
neprih nirea i mântuirea” (Never Without Intercessor, p.7
8).

În cartea sa cea mai recent , Desmond Ford a scris
urm toarele: „De asemenea, a recomanda cu seriozitate
cartea lui Woodrow W. Whidden, intitulat Ellen White on
Salvation”. So ia lui Ford, Gillian, s a exprimat foarte explicit:
„Accentul pus de Ford pe neprih nirea prin credin a fost
acela care l a condus la în elegerea necesit ii unei
reinterpret ri a schi ei profetice adventiste de ziua a aptea”
(For the Sake of the Gospel, p.85,153).

Este foarte clar c toate discu iile cu privire la
judecata de cercetare, isp irea final i sfânta sfintelor se
desf oar în realitate cu privire la Evanghelie i metoda
mântuirii. Punctele cheie ale lui Ford i ale altora care sus in
aceast teologie a mântuirii sunt urm toarele:
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1. P catul involuntar – credin a c to i au ajuns
p c to i prin simplul fapt c s au n scut.

2. Natura nec zut a lui Hristos – credin a c natura
uman pe care Hristos a preluat o a fost natura f r p cat a
lui Adam, a a cum a fost aceasta înainte de c dere [sau c El
a avut o natur hibrid , par ial c zut i par ial nec zut ].

3. Mântuirea numai prin credin – ideea c temeiul
mântuirii cre tinului cuprinde în exclusivitate îndrept irea
sau neprih nirea atribuit , ca fiind distinct de neprih nirea
transformatoare, care d puterea înnoirii i sfin irii [care
sunt numai rezultatele mântuirii].

4. Îndrept irea este în exclusivitate declarativ , i nu
transformatoare – credin a c îndrept irea sau
neprih nirea atribuit nu face altceva decât s declare c un
credincios este neprih nit, fiind un act distinct de acela de a
l face realmente s fie neprih nit.

5. Imposibilitatea des vâr irii caracterului cre tin –
credin a c ascultarea des vâr it a legii divine r mâne
imposibil pentru cre tin în via a aceasta, chiar dac îi este
împ rt it puterea divin (Kevin D. Paulson, Righteousness
By Faith and the Sanctuary Doctrine, Adventists Affirm,
Summer, 2009, p.18 19).

Mai exist , de asemenea, i întrebarea dac lucrarea
isp itoare a lui Hristos s a încheiat la cruce. Aici, conceptul
„lucr rii încheiate a lui Hristos” trece dincolo de adev rul
simplu c Isus a murit pentru întreaga lume i a pus cap t
sistemului jertfelor din Vechiul Testament. Iat câteva
exemple de declara ii: „Isus Hristos a îndep rtat p catele
tale […] cu dou mii de ani în urm ” (Desmond Ford, citat în
Conflicting Concepts of Righteusness By Faith, p.82).
„Dumnezeu ne a iertat cu 2000 de ani în urm […]. Iar odat
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cu moartea Sa, s a sfâr it” (Steve Marshall, Blessed
Assurance, p.21).

Din punct de vedere logic, aceast teorie conduce la
concep ia c toate p catele noastre – trecute, prezente i
viitoare – au fost deja iertate i c , odat ce un om Îl
prime te pe Hristos, p catele viitoare vor fi iertate, întocmai
la fel de sigur cum sunt iertate p catele trecute. Sus in torii
adventi ti ai acestei înv turi au folosit termeni cum ar fi:
„iertare atotcuprinz toare”, „umbrela harului ve nic” i au
ilustrat acest concept printr un om care poart un costum
negru i ine o umbrel alb deasupra capului. Un autor
crede c mântuirea este bazat în exclusivitate pe
îndrept ire, declarând c „neprih nirea pe care Dumnezeu
o produce în noi […] nu are nicio valoare mântuitoare” (Jack
Sequeira, Beyond Belief, p.170).

Ford insist c tergerea final a p catelor
credincio ilor are loc atunci când ace tia Îl primesc pe
Hristos, f r nicio nevoie a unei tergeri viitoare a p catelor
înregistrate, în cadrul unei judec i cere ti. Deoarece aceia
care obiecteaz fa de doctrina sanctuarului au tendin a s
cread c p catele noastre au fost deja înl turate de Hristos
pe cruce i, ca urmare, nu trebuie s fie înl turate din
sanctuarul ceresc, nici din via a p mânteasc a
credinciosului, sfin irea este redus astfel la o lucrare
nespecific , niciodat încheiat , care func ioneaz numai ca
dovad c o persoan a fost deja îndrept it .

Defini iile pe care le d m p catului, îndrept irii,
sfin irii, bazelor mântuirii i cerin elor finale pe care
Dumnezeu le adreseaz celor din poporul S u exercit o
putere logic teribil asupra concluziilor noastre cu privire la
doctrine adventiste cheie, cum ar fi doctrina despre
sanctuar, Sabat, teologia bisericii r m i ei i multe altele.
Dac cineva accept concep iile evanghelice cu privire la
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mântuirea „numai prin credin ” i ideea imposibilit ii
des vâr irii caracterului cre tin, no iunea unei judec i
cere ti în care sunt cercetate gândurile i faptele cre tinilor
este atât inutil , cât i d un toare. Mântuirea a fost
îndeplinit la cruce, iar tot ce este necesar pentru un cre tin
este s accepte aceast realitate a unui fapt încheiat.

Cei care caut s amestece tr s turile cheie ale
concep iilor evanghelice i doctrina adventist clasic a
sanctuarului trebuie s compromit obligatoriu tr s turile
ambelor sisteme de gândire, deoarece altfel nu ar putea s
ajung la o astfel de sintez . [Acest lucru a fost f cut pe
parcursul ultimilor dou zeci de ani de c tre pastorii i
profesorii cei mai respecta i din biseric , într o încercare
disperat de a combina dou sisteme de credin
incompatibile, a a încât s putem evita a fi eticheta i ca
sect .] Totu i, nici Scriptura, nici scrierile lui Ellen White i
nici chiar simpla logic nu îng duie o astfel de armonie.
Consecin ele unor asemenea eforturi vor continua s fie o
surs de tensiune, afirma ii inconsecvente i o pace
negociat în mod precar. [Ceea ce noi numim „unitate în
diversitate” este în realitate „dezbinare în dezacord”, cu
mult suspiciune din ambele tabere.] Iar în final […] astfel de
eforturi trebuie s e ueze” (Kevin Paulson, p.27,37,38).

Ce este p catul?

Deoarece la baza evangheliilor opuse este
semnifica ia p catului, s ne împrosp t m memoria cu
privire la ce anume se afl în centrul dezbaterilor aici. Ellen
White a declarat: „Singura defini ie a p catului care se afl în
Cuvântul lui Dumnezeu este: ‘p catul este c lcarea Legii’”
(Tragedia veacurilor, p.493). Când a f cut acea declara ie, a
f cut Ellen White o declara ie teologic , sau pur i simplu o
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declara ie devo ional ? Când se ajunge la subiecte teologice
cum ar fi p catul i mântuirea, unii comentatori au hot rât
deja c , deoarece Ellen White nu a fost educat în domeniul
teologiei sistematice, declara iile din c r ile ei constituie pur
i simplu ni te descrieri devo ionale.

Biblia ne spune c Isus a venit spre a ne mântui din
p catele noastre, ceea ce înseamn c în elegerea cu privire
la p cat este intercorelat cu alte subiecte cum ar fi
îndrept irea, sfin irea i lucrarea de mare preot a lui Hristos
în sfânta i sfânta sfintelor. Interpretarea p catului atinge
subiecte practice cum ar fi natura ispitei i posibilitatea
dezvolt rii unui caracter des vâr it în aceast lume plin de
p cat.

Inten ion m s ne ocup m pu in de câteva
„paradigme”. O paradigm este un tipar de gândire folosit
pentru a explica unele informa ii ob inute prin observa ie. Ea
se bazeaz de obicei pe presupuneri nedovedite, dar
rezonabile. O paradigm spune c p mântul este centrul
universului, în timp ce o alt paradigm spune c p mântul
se afl la marginea unei galaxii.

Paradigma lui Ptolemeu nu s a metamorfozat în
paradigma lui Copernic doar prin acumularea unor adapt ri.
Mai degrab , aceasta a fost înlocuit cu o paradigm care a
fost diametral opus i complet incompatibil cu ea. Leonard
Brand a declarat: „A pune soarele în mijlocul universului este
o op iune i a pune p mântul în mijloc este o alta. Nimeni nu
poate face un compromis între cele dou op iuni, ci trebuie
s o alegem fie pe prima, fie pe a doua”. Ce leg tur are
aceast declara ie cu subiectul interpret rii p catului?
În elegerea corect a p catului… trebuie s fie a ezat în
paradigma corect . Dac acest lucru nu are loc, atunci
nimeni nu poate s ajung la o în elegere corect ….
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P rin ii biserice ti timpurii… au depins în mare
m sur de filozofia greac pentru a în elege doctrina despre
Dumnezeu, doctrina despre om i… doctrina despre p cat….
Augustin spune:… „Dumnezeu predestineaz în mod suveran
tot ce se întâmpl , inclusiv p catul i r ul…, mântuirea i
neprih nirea”…. Reformatorii magistrali, cum ar fi Luther i
Calvin, au avut înclina ia de a accepta concep ia lui Augustin
cu privire la subiectul acesta. De asemenea, unii adventi ti
au înclina ia de a i întemeia concep ia despre p cat,
îndrept ire i sfin ire pe concep ia reformatorilor.

[Cum a influen at aceast paradigm semnifica ia
p catului?] „Copilul nou n scut, precum i omul aflat la
jum tatea vie ii… sunt dec zu i i vinova i, din cauza
leg turii cu Adam”. Augustin a declarat c … dup c dere,
„oamenii sunt liberi s p c tuiasc , dar nu sunt liberi s nu
p c tuiasc ”. Prin urmare, p catul, neprih nirea, mântuirea
i condamnarea sunt în totalitate rezultatele hot rârii lui
Dumnezeu, nu ale hot rârii tale. Dac ai conlucrat cu
Dumnezeu i e ti mântuit, acest lucru a avut loc datorit
faptului c El l a hot rât, iar dac e ti pierdut, nu ai avut
nicio leg tur cu acest fapt. Doctrina p catului originar î i
are bazele în doctrina predestina iei, a a cum a fost
interpretat de filozofia greac …. În conformitate cu
paradigma filozofic greac exprimat de Augustin,
libertatea de a nu p c tui nu exist . Mai mult, dac aceasta
este situa ia, atunci a defini p catul ca o c lcare a legii i a
considera un om ca fiind responsabil pentru p cat nu are
absolut nicio logic , dac omul acela pur i simplu a adus la
îndeplinire voin a irezistibil a unui Dumnezeu atotputernic”
(Karl Tsaltabasidis, „What is Sin?” Adventists Affirm, toamna,
2009, p.43 45).

Acum, s vedem o analiz inspirat , aflat în scrierile
lui Ellen White. „Efortul continuu al lui Satana este acela de a
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reprezenta gre it caracterul lui Dumnezeu, natura p catului
i adev ratele subiecte care se afl în centrul marii lupte.
Ideile lui fanteziste mic oreaz obligativitatea respect rii
Legii divine i îi dau omului libertatea de a p c tui” (Tragedia
veacurilor, p.568,569). Prin urmare, declara ia de misiune a
vr jma ului cuprinde reprezentarea gre it a naturii
p catului, deoarece el tie c rezultatul final va fi o
mic orare a obligativit ii respect rii Legii divine.

„Înv turile filozofilor p gâni… au exercitat o
influen în biseric . Mu i care au pretins c sunt converti i
au continuat s fie ata a i de ideile principale ale filozofiei
lor p gâne…. În felul acesta, în credin a cre tin au fost
introduse gre eli serioase. Un loc proeminent printre aceste
idei l a avut credin a în nemurirea natural a omului i starea
lui con tient în moarte” (Tragedia veacurilor, p.58). Pe baza
dihotomiei trup/suflet, experien a mântuirii are loc în
sufletul etern, care nu are nicio leg tur cauzal cu trupul.
Mai mult, trupul este locul în care domne te p catul
originar. În cadrul acestei paradigme, condamnarea este
rezultatul faptului de a avea un trup p c tos, care con ine
impulsuri, înclina ii i dorin e.

Nemurirea sufletului, a a cum este considerat în
cadrul paradigmei filozofiei lui Platon, preia suveranitatea
absolut a lui Dumnezeu i dec derea total a omului. Atâta
vreme cât se afl în aceast stare complet dec zut , condi ia
omului este lipsit de speran . El este n scut în lumea
aceasta fiind deja vinovat i condamnat pentru p catul lui
Adam. Singura libertate pe care o de ine este libertatea de a
p c tui. El nu este capabil nici m car s aleag a nu p c tui.
Înv tura lui Augustin spunea c Dumnezeu îi alege pe
câ iva din omenirea sortit pierz rii pentru a primi darul
credin ei prin har, iar pe ceilal i îi las s sufere
condamnarea meritat .
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Implica ia este clar , i anume c p catul nu are
nimic de a face cu c lcarea Legii. Dac Dumnezeu a hot rât
ca tu s fii neprih nit, atunci nu po i s te împotrive ti
voin ei Sale. Conceptele libert ii, alegerii i p catului
trebuie s fie interpretate în contextul gândirii filozofice
grece ti, iar când acest lucru are loc, un om este fie mântuit,
fie pierdut prin hot rârile ve nice ale lui Dumnezeu. P catul
este separat pentru totdeauna de alegere, iar dezvoltarea
caracterului a fost deja stabilit de Dumnezeu.

„Pentru multe min i, originea p catului i motivul
existen ei lui constituie o surs de mare confuzie […]. Unii, în
cercet rile lor cu privire la existen a p catului, se str duiesc
s caute într un domeniu pe care Dumnezeu nu l a
descoperit niciodat […]. Totu i, al ii nu reu esc s g seasc
o în elegere satisf c toare a marii probleme a r ului, din
cauza faptului c tradi ia i interpret rile gre ite au
întunecat înv tura Bibliei cu privire la caracterul lui
Dumnezeu, natura guvern rii Sale i principiile Sale în
tratarea p catului” (Tragedia veacurilor, p.492).

În paradigma predestina iei, „mântuirea cereasc nu
depinde de nimic din ce putem s facem noi în via a aceasta;
nici de o schimbare prezent a inimii, nici de un punct de
credin actual sau de o m rturisire de credin prezent ”
(Tragedia veacurilor, p.538). Concep iile despre nemurirea
sufletului, p catul originar i dec derea complet a omului
conduc direct la concluzia c p catul nu are nimic de a face
cu alegerea. Ca urmare, cauza primar a no iunii c p catul
este separat de alegere se afl în doctrinele nemuririi
sufletului i hot rârilor divine, care izvor sc din paradigma
filozofic greac . Rezultatele asupra cristologiei i
subiectelor legate de stilul de via sunt enorme. Informa iile
pot fi interpretate numai printr un sistem, sau prin cel lalt,
dar nu pot fi interpretate prin combinarea celor dou .
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Paradigma marii lupte este foarte diferit de
paradigma predestina iei. Ea deschide o perspectiv a unui
sistem complet al adev rului, corelat i armonios.
„Sanctuarul din cer este însu i centrul lucr rii lui Hristos
pentru om…. El deschide o perspectiv a Planului de
Mântuire…. Este de cea mai mare importan ca to i s
cerceteze cu aten ie aceste subiecte” (Tragedia veacurilor,
p.488,489). Dac însu i Planul de Mântuire trebuie s fie
interpretat în contextul doctrinei sanctuarului, atunci, în
virtutea logicii consecvente, doctrina despre p cat de
asemenea trebuie s fie în eleas în contextul aceleia i
paradigme.

„Cei care vor tr i pe p mânt, când lucrarea de
mijlocire a lui Hristos va înceta în sanctuarul ceresc, vor
trebui s tr iasc f r mijlocitor în fa a unui Dumnezeu
sfânt…. Caracterul lor trebuie s fie cur it de p cat […]. Prin
harul lui Dumnezeu i prin efortul lor st ruitor, ei trebuie s
fie biruitori în lupta cu r ul. Atâta vreme cât judecata de
cercetare continu în cer […], în mijlocul poporului lui
Dumnezeu de pe p mânt, trebuie s aib loc o lucrare
special de cur ire, de abandonare a p catului” (Tragedia
veacurilor, p.425).

Acest pasaj se afl într o contradic ie clar cu câteva
domenii deja discutate în contextul paradigmei filozofice
grece ti […]. În paradigma anterioar , vinov ia i
condamnarea apar din simplul fapt de a avea un trup
p c tos, care con ine înclina ii. Acestea au fost primite prin
mo tenire i nu sunt eliminate prin convertire […]. Dac
p catul trebuie s fie abandonat, prin „harul lui Dumnezeu i
efortul lor st ruitor”, atunci oamenii trebuie s aib atât
libertatea de a p c tui, cât i de a nu p c tui. Ceea ce
înseamn c paradigma biblic nu sus ine ideea dec derii
totale i a robiei voin ei […]. Aceast defini ie a ispitei i a
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p catului poate avea o logic numai în lumina temei marii
lupte, în care oamenii au o libertate deplin ” (Tsaltabasidis,
p.52,53).

Declara ia urm toare are mari implica ii cu privire la
p cat, ispit , biruin i cristologie: „A adar, atâta vreme cât
Marele nostru Preot face isp ire pentru noi, trebuie s
c ut m s ajungem des vâr i i în Hristos. Mântuitorul
nostru nu a putut fi f cut s cedeze puterii ispitei, nici m car
cu un gând […]. Aceasta este starea în care trebuie s fie
g si i aceia care vor rezista în timpul de necaz. Noi trebuie s
ne desp r im de p cat în via a aceasta” (Tragedia veacurilor,
p.623). Pasajul acesta indic faptul c defini ia p catului, ca
fiind c lcarea Legii, este singura defini ie corespunz toare.

În pasajul urm tor, Ellen White declar c întinarea i
contaminarea au loc numai când un om este liber s nu
p c tuiasc . „Biruin ele lui Hristos fac cu putin ca noi s
biruim […]. Niciun om nu poate fi biruit de Satana f r
propriul consim mânt. Ispititorul nu are nicio putere de a
controla voin a, sau de a for a un suflet s p c tuiasc . El
poate s tulbure, dar nu poate s întineze” (Tragedia
veacurilor, p.510). „C lcarea voit a unei cerin e a lui
Dumnezeu […] aduce la t cere m rturia vocii Duhului Sfânt i
desparte sufletul de Dumnezeu. «P catul este c lcarea
Legii»” (Tragedia veacurilor, p.472).

Odat ce tema sanctuarului/marii lupte este
în eleas ca fiind paradigma, singura defini ie
corespunz toare a p catului este aceea c p catul este
c lcarea Legii…. Abandonarea p catului nu se refer la firea
p mânteasc , ci la faptele firii. Mo tenirea unei naturi
p c toase de la Adam nu contamineaz caracterul nostru,
nici nu ne face s fim vinova i; ci c lcarea Legii face acest
lucru. De asemenea, mo tenirea unei firi p c toase nu
distruge capacitatea unui om de a alege s fie liber de
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p cat…. Insisten a lui Ellen White asupra faptului c „singura
noastr defini ie a p catului” este „c lcarea Legii” este în
realitate o declara ie teologic …. Ea a respins paradigma
filozofiei grece ti care a produs concep iile nemuririi
naturale, a dec derii totale i doctrina hot rârilor divine care
consider p catul ca fiind separat total de alegere, iar când
Ellen White s a referit la abandonarea p catului prin
conlucrarea cu harul lui Dumnezeu… declara iile ei presupun
c oamenii au o adev rat libertate de a alege cui vor s i
slujeasc …. Judecata are logic numai dac p catul este
definit ca fiind c lcarea Legii…. Nu mai este posibil s
combin m cele dou paradigme, mai mult decât este posibil
s folosim în acela i timp p mântul i soarele ca modele
pentru a explica mi carea planetar . O persoan trebuie s
aleag paradigma, întocmai cum trebuie s aleag defini ia
corect a p catului (Tsaldabasidis, p.55,56).

Tema marii lupte trebuie s fie temelia i c l uza
ra ionamentelor noastre. Este foarte ciudat, dar foarte
adev rat c o divizare ireconciliabil între cele dou pozi ii
vast diferite i opuse continu s r mân în cadrul temei
marii lupte, a a cum este interpretat aceasta de c tre unii
înv tori adventi ti. În adev rata paradigm a marii lupte,
p catul are dou componente fundamentale: 1) efectul
p catului lui Adam care ne face s fim mai slabi i care ne a
fost transmis prin legea eredit ii într o natur uman
c zut , p c toas , înclinat spre p cat, pentru care nimeni
nu este vinovat i 2) alegerile i faptele noastre p c toase,
pentru care suntem responsabili i vinova i. Singurul lucru pe
care îl mo tenim în urma c derii lui Adam, ca fiind o
consecin a c derii lui, este natura uman sl bit , firea
p c toas c zut . Totu i, noi nu primim în niciun fel
vinov ia sau condamnarea pentru c derea lui Adam i nici
nu merit m vreo pedeaps pentru aceasta. A crede c
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aceast idee ar face necesar s accept m pozi ia romano
catolic , precum i pe cea protestant , care sus in dogma
„p catului originar”. În consecin , am fi obliga i s credem
i s practic m ideea fals a botezului nou n scu ilor.

Biserica Romano Catolic sus ine c noi suntem
n scu i p c to i i c „p catul originar… este universal. Ca
urmare, fiecare copil este întinat la na tere din cauza
neascult rii lui Adam…. De aceea, pentru a ajunge în
împ r ia cerurilor, botezul, care spal p catul originar, este
esen ial pentru copilul nou n scut, la fel cum este pentru
omul pe deplin matur, ” (Cardinal James Gibbons, Faith of
our Fathers, p.311). Confesiunea prin ilor protestan i de la
Augsburg, spune „De la c derea lui Adam, to i oamenii…
sunt n scu i în p cat, ceea ce îi a az sub condamnare i
aduce moartea ve nic asupra tuturor celor ce nu sunt
n scu i din nou prin botez i Duhul Sfânt” (J.A. Wylie, The
History of Protestantism, partea 1, p.597).

Natura lui Hristos

Înv tura „p catului originar” a izvorât din
p gânismul grecesc i a fost transmis mai departe de
c tre… Augustin… în Biserica Romano Catolic i sus inut
de majoritatea protestan ilor…. Aceasta este credin a fals
în „p catul originar”… care cere în mod logic ca Hristos s fi
preluat natura omului dinainte de c dere, pentru a L face
liber în mod evident de presupusa vin a „p catului
originar”. Urm torul pas logic, desigur, este acceptarea ideii
false a imaculatei concep ii a Mariei, mama lui Isus, a a încât
El s fi putut primi o natur uman f r p cat…. Oricare ar fi
concluzia la care se ajunge cu privire la efectul c derii lui
Adam, ( i cu privire la natura p catului transmis prin acea
c dere), ea va determina în mod logic concluziile noastre cu
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privire la natura uman a lui Isus Hristos…. Norman Gulley a
scris c cele dou în elegeri contradictorii ale naturii lui
Hristos „izvor sc din dou în elegeri diferite cu privire la ce
anume constituie p catul”….

Isus a devenit unul dintre noi, prin faptul c la
întrupare a luat… acela i material de baz uman sl bit i
c zut… pe care noi îl avem ca rezultat al c derii. Natura
uman f r p cat, de dinaintea c derii, nu putea s moar ,
dar natura p c toas a omului de dup c dere putea s
moar …. La întruparea Sa, Hristos a luat natura c zut
sl bit a omenirii, „natura p c toas ”, aceea i natur uman
pe care o au b rba ii i femeile pe care a venit s i
mântuiasc . Acesta a fost întregul motiv al umilirii Sale
pentru a deveni om…. Isus a luat acela i „trup p c tos” al
naturii umane c zute c reia noi îi suntem supu i i a biruit
puterea p catului în acela i trup omenesc c zut, p c tos.
A a cum Isus S a bazat pe puterea lui Dumnezeu i a primit o
pentru a face tot ce a f cut, tot astfel noi putem s
experiment m biruin a i eliberarea de p cat, prin predarea
complet fa de Hristos.

Pare surprinz tor pentru mul i c teologii protestan i
cei mai eminen i din a doua parte a secolului al
dou zecilea… au declarat deschis c natura uman a lui
Hristos a fost aceea a omului de dup c dere…. Timp de o
sut de ani, 1852 1952, adventi tii au sus inut natura de
dup c dere a lui Hristos ca fiind pozi ia adventist
indiscutabil …. În zilele noastre, o majoritate a protestan ilor
i (în cea mai mare parte f r s i dea seama) o majoritate
din Biserica Adventist de Ziua a aptea de ast zi a acceptat
ideea c Hristos a luat natura uman de dinaintea c derii”
(Daniel Ferraz, The Humanity of the Son of God Is Everything
to Us, (Adventists Affirm, toamna, 2009, pp.68 74).
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Câteva comentarii ale lui Ellen White sunt relevante
aici. „Natura uman a Fiului lui Dumnezeu este totul pentru
noi. Acesta este lan ul de aur care leag sufletul nostru de
Hristos i, prin Hristos, de Dumnezeu. Acesta trebuie s fie
subiectul studiului nostru…. Iar studiul întrup rii lui Hristos
este un domeniu roditor, care va r spl ti pe fiecare c ut tor
care sap adânc pentru a g si adev rul prezent” (Youth’s
Instructor, 13 octombrie, 1898). „Marea lucrare a
r scump r rii putea fi îndeplinit numai dac
R scump r torul lua locul lui Adam cel c zut” (Review and
Herald, 24 februarie, 1874).

Schimbarea Bisericii Adventiste de Ziua a aptea de la
pozi ia ei sus inut cu consecven din 1852 1952 cu privire
la natura uman c zut a lui Hristos a reprezentat o sarcin
formidabil …. Unul dintre promovatorii cei mai puternici i
mai activi ai acestei… noi interpret ri anti adventiste, care
sus ine natura lui Hristos de dinaintea c derii, a fost LeRoy
Edwin Froom…. Când Barnhouse i Martin au discutat cu cei
trei reprezentan i ai Questions on Doctrine despre
„problema întrup rii”,… ace tia au fost asigura i c
„majoritatea denomina iunii fost deja înv at cu privire la
ideea c natura uman a lui Hristos a fost f r p cat, sfânt
i des vâr it , în ciuda faptului c unii dintre autorii
denomina iunii au continuat ocazional s tip reasc opinii
complet contrare i resping toare pentru majoritatea
bisericii”….

În aparen , QOD nu a îmbun t it semnificativ
percep ia lui Barnhouse cu privire la adventi tii de ziua a
aptea. Se spune c el ar fi declarat: „Tot ce spun este c
adventi tii sunt cre tini. Continui s cred c doctrinele lor
sunt aproape cele mai dubioase dintre toate doctrinele
grup rilor cre tine din lume”….
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[În rezumat], Biblia ne înva c noi am mo tenit
efectul, i nu vinov ia p catului lui Adam. Adam a
transmis… o natur uman c zut , sl bit , transmis de la
Adam împreun cu înclina ia spre p cat…. Noi avem, în mod
fundamental, dou sisteme teologice de baz pe care putem
s construim. Este sistemul Romano
Catolic/Calvin/Evanghelic, al c rui afirma ii predominante
sunt: suveranitatea augustinian a lui Dumnezeu, noi to i
suntem n scu i p c to i, nevoia botezului noilor n scu i,
vom continua s p c tuim pân la revenirea Domnului….
Romani 7 descrie un om convertit,… Isus a fost n scut cu o
natur uman f r p cat, asemenea naturii lui Adam înainte
de c dere, natura Sa uman nu a fost asemenea naturii
noastre. Prin urmare, descrierea crucial a mântuirii,
„na terea din nou”, … faptul de a fi „o f ptur nou ”,… de a
L avea pe Hristos „locuind” în noi, … nu pot fi în elese în mod
corect….

Apoi, exist forma adventist de arminianism, care
sus ine c noi to i am fost n scu i cu o înclina ie spre p cat,
totu i, dac tr im complet preda i i dependen i de
Dumnezeu, a a cum a tr it Hristos, noi putem s
experiment m mântuirea „din” p catele noastre, acum….
„Hristos în voi, n dejdea slavei”…. Isus este înlocuitorul
nostru i exemplul nostru de via biruitoare…. Isus a fost
n scut cu o natur uman c zut asemenea naturii lui Adam
dup c dere, natura Sa uman a fost asemenea naturii
noastre…. În acest fel, descrierile cruciale ale convertirii pot
fi în elese corect….

Încercarea de a rezolva dezbaterea cu privire la
natura uman a lui Hristos nu poate fi f cut prin
amestecarea interpret rilor „pre c dere” i „post c dere”.
Este necesar a alege între una i cealalt . Questions on
Doctrine a fost calul troian final care a deschis „oficial”

www.zguduireaadventismului.ro



563 
 

por ile pentru un potop de teologie catolic i calvin în
sistemul doctrinar confirmat în mod divin al adventi tilor de
ziua a aptea. Aceast carte caut efectiv s întoarc înapoi
o istorie de o sut de ani de… înv tur adventist cu
privire la natura uman c zut a lui Hristos…. Aceast parte
a istoriei noastre… ne va ajuta s în elegem dezbinarea
intern cu privire la standardele cre tine, identitatea noastr
ca biseric a r m i ei,… motivele pentru întârzierea celei de
a doua veniri a lui Hristos (Ferraz, p.77 87).

Miza este extrem de mare, a a cum a eviden iat Jean
Zurcher în Touched With Our Feelings. „Dac gre im cu
privire la natura uman a lui Isus, risc m s gre im cu privire
la fiecare aspect al Planului de Mântuire. Poate c d m gre
în a în elege realitatea r scump r toare a harului rev rsat
asupra oamenilor de c tre Isus, pentru a elibera omenirea
de puterea p catului”.

Ellen White ne avertizeaz : „În concluziile noastre,
noi facem multe gre eli din cauza concep iilor noastre false
cu privire la natura uman a Domnului. Când îi atribuim
naturii Sale umane o putere pe care omul nu poate s o aib
în conflictele lui cu Satana, noi distrugem caracterul complet
al naturii Sale umane” (SDA Bible Commentary, vol.7, p.929).

Prin urmare, de ce unii adventi ti conservatori a eza i
în pozi ii strategice… insist s sus in concep ia c Isus a
avut o natur asemenea celei de dinaintea c derii?...

1) Respectul fa de autoritate…. Ce este presupus i
sus inut pe c ile oficiale ale bisericii – îndeosebi dac
sus in torii ideilor par plini de har, profund spirituali i
credincio i în alte privin e fa de înv turile clasice
adventiste, aceste idei sunt u or de acceptat ca fiind corecte
de la sine. Adesea, astfel de oameni se întreab în ei în i i, în
t cere, nu cu glas tare, „Cum pot s gre easc a a de mul i
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adventi ti de ziua a aptea buni, inteligen i i evident
consacra i?”…

2) Asocierile negative atribuite concep iei c Isus a
avut o natur asemenea celei de dup c dere…. A fost larg
promovat presupunerea… c a crede într o cristologie de
dup c dere constituie o marc a împotrivitorilor r ut cio i
i critici, anti denomina ionali, care sunt mai interesa i s
arunce cu pietre în biseric , decât s fac lucrarea lui
Dumnezeu….

3) Repulsia evlavioas fa de gândul c Isus a
experimentat ispitele unui trup c zut…. Ideea c Mântuitorul
nostru curat i f r pat a avut ceva care ar putea fi numit
„p c tos” este resping toare pentru unii…. Gândul la
dorin ele nelegiuite pulsând prin nervii i sim urile Domnului
lor f r pat , chiar dac El li S a împotrivit printr o voin
sfin it , este profund tulbur tor. Cunoscându i propria
înclina ie de a ceda la astfel de îndemnuri,… ei nu vor ca
Hristos cel întrupat s fi fost niciunde pe aproape de astfel
de lupte interioare (Kevin D. Paulson, Why Some
Conservative Adventists Remain Confused About the Human
Nature of Christ).

Îndrept irea i sfin irea

Ce influen au subiectul p catului i al naturii lui
Hristos asupra experien ei zilnice a mântuirii pe care o
cunoa tem ca fiind îndrept irea i sfin irea? Urm toarele
dou scrisori au fost trimise revistei Ministry, una de c tre
un preot catolic i una de c tre un pastor luteran. Ambele
scrisori s au referit la „Declara ia comun cu privire la
doctrina îndrept irii”, alc tuit de Federa ia Luteran
Mondial i Biserica Catolic . Preotul a comentat: „Aceasta
detaliaz o în elegere comun a în elegerii îndrept irii
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noastre, prin harul lui Dumnezeu, prin credin a în Hristos
Isus”. Pastorul luteran a zis: „Romano catolicii i luteranii
sunt de acord acum cu privire la esen a îndrept irii prin har,
prin credin ”. El s a referit la „Minunatul document al lui
Benedict cu privire la îndrept ire, pe care acesta l a
prezentat anul trecut” (Ministry, mai, 2010, p.4).

Oare concep iile false sus inute de obicei cu privire la
p cat i natura lui Hristos întunec liniile de demarca ie între
catolicism i protestantism în domeniul aspectelor practice
ale Evangheliei, cum ar fi îndrept irea prin credin ?
Adev rul este c Evanghelia adventist nu este nici
Evanghelia catolic tipic , nici Evanghelia protestant , motiv
pentru care, probabil, Evanghelia adventist nu este pe
placul niciunuia din celelalte dou grupe. Ellen White spune:
„Binecuvântarea îndrept irii este p strat prin predarea
continu a voin ei i prin ascultarea continu ” (Solii Alese,
vol.1, p.397). Tema aceasta este repetat pretutindeni în
Scriptur , iar în Evanghelia aceasta este pus un accent major
pe sfin ire. Urm toarea scrisoare constituie un exemplu al
în elegerii unice adventiste a Evangheliei. „Acesta este
punctul în care mul i protestan i i catolici dau gre în egal
m sur , înlocuind standardul Cuvântului lui Dumnezeu cu
tradi iile bisericii…. Înc din prima clip în care î i exercit
credin a, cre tinii sunt îndrept i i pe baza faptelor lui
Hristos i în niciun fel pe baza faptelor proprii. Totu i, acest
dar f r plat poate fi pierdut, dac d m gre în a ne însu i
binecuvânt rile care vin împreun cu el: convingerea cu
privire la voin a lui Dumnezeu i puterea de a o aduce la
îndeplinire” (Ministry, mai 2010, p.4). Cu alte cuvinte,
îndrept irea f r sfin ire este o Evanghelie fals .

Lui Johnny îi pl cea s se dea cu sania. Într o zi cu
z pad , Johnny s au urcat pe un deal din spatele casei lui, de
pe care nu s a mai dat cu sania niciodat . Era abrupt, a a c
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a tiut c va zbura cu adev rat. Mama lui era afar , în curte,
i a v zut c sania care îl purta pe fiul ei aluneca din ce în ce
mai rapid pe deal. Apoi, a v zut c el se apropia cu vitez de
un fir de sârm ghimpat pe jum tate ascuns în z pad , aflat
aproximativ la în l imea gâtului. „Întinde te pe spate”, a
strigat ea. Din cauza reflec iei orbitoare a z pezii, Johnny nu
a v zut firul de sârm , prin urmare, nici un motiv s se
întind . Totu i, el a auzit porunca mamei i a f cut ceea ce
obi nuise s fac întotdeauna: a ascultat. Întinzându se pe
spate pe sanie, a trecut pe sub firul de sârm ghimpat i a
ajuns în bra ele mamei lui….

Johnny ne aduce fa în fa cu o întrebare cu privire
la rela ia noastr cu Dumnezeu: Oare trebuie noi s Îl
ascult m pe Dumnezeu, chiar i când nu în elegem
motivul?... Oare o rela ie cu Dumnezeu bazat pe încredere
cere ascultarea, chiar i când nu în elegem poruncile lui
Dumnezeu?... Cu to ii avem în comun o mare nevoie
presant : nevoia de a ne întemeia credincio ia fa de
Dumnezeu pe credincio ia Sa categoric , statornic i
neschimb toare fa de noi. Uneori acest fapt înseamn a
asculta f r a în elege; a fi dispu i s ac ion m înainte de a
vedea motivele (Adventist Review, 27 iunie, 2010, p.23).

Adev rul c ascultarea are loc înainte de o în elegere
deplin , din cauz c avem încrederea c Dumnezeu a az
Evanghelia adventist separat de toate celelalte versiuni ale
Evangheliei. S ne aducem aminte c se presupune ca
neprih nirea s fie primit prin credin i c este
întotdeauna în leg tur cu r spunsul nostru, care const
într o ascultare deplin i necondi ionat . Acesta este
motivul pentru care numai Evanghelia adventist poate s
vorbeasc în mod onest despre adev rata des vâr ire
cre tin . Adev rata des vâr ire cre tin este v zut cu cea
mai mare claritate la Hristos. Atitudinea Sa curat a motivat
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ascultarea Sa absolut , care a avut ca rezultat o unitate
deplin cu Tat l. Ellen White aplic aceste cuvinte la
experien a noastr . „Aceast jertf a fost adus în scopul
readucerii omului la des vâr irea lui originar ; da, mai
mult… pentru a i da o schimbare deplin a caracterului”
(Manuscrisul 49, 1898).

Neprih nirea împ rt it a lui Hristos este lucrarea
pe care El o s vâr e te în noi, pentru a ne schimba dup
chipul S u i pentru a ne face una cu El. Aceasta este
adev rata semnifica ie a faptului de a fi des vâr i i în sfera
noastr . Înseamn a fi în mod des vâr it una cu El.
Atitudinea noastr este schimbat , motivându ne s fim
ascult tori pentru a L reflecta pe El în mod deplin…. Tot ce
de inem lu m de la Hristos, respingând ceea ce umbre te
slava Sa. Privind la El ajungem asemenea Lui i suntem
schimba i în slava Sa….

Oamenii de tiin au descoperit recent o metod de
a ob ine pentru prima dat o suprafa 100% fin pe o sticl
perfect lefuit . Este atât de fin , încât atunci când dou
astfel de pl cu e de sticl sunt lipite una de alta, eliminând
orice urm de aer între ele, leg tura dintre molecule ajunge
atât de puternic , încât este aproape imposibil s mai fie
desp r ite. Ele sunt cu adev rat una…. Neprih nirea pe care
Domnul vrea s ne o împ rt easc este unitatea perfect
pe care putem s o avem prin c l uzirea Duhului S u.
Ascultarea motivat de o dragoste adev rat I a îng duit s
ne lefuiasc zi de zi, pân când ajungem s fim lega i de El
în mod absolut, devenind una cu El, pân acolo încât este
aproape imposibil s mai fim desp r i i (Adventist World,
decembrie, 2009, p.31).

Aceast în elegere adventist unic i pre ioas face
s fie deosebit de dificil s l auzim pe editorul precedent al
Adventist Review spunând: „Problemele auzite adesea
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implic […] natura uman a lui Hristos i des vâr irea
cre tin . Un grup mic dar g l gios continu s insiste asupra
idealului des vâr irii depline, în care nu mai exist p cat.
Apartenen ii grupului nu au sus inere din partea
conduc torilor bisericii, totu i […], dac trebuie s vorbim
despre unicitate cu privire la doctrina adventist , atunci
aceasta const mai degrab în configura ia doctrinelor,
decât în punctele de credin individuale”.

Cu toate acestea, declara ia de mai sus nu se
potrive te cu sfatul inspirat. „Deosebirea dintre credin a
noastr i aceea a bisericilor oficiale este a a de mare, pe cât
este cerul de sus fa de p mânt” (Spiritual Gifts, vol.2,
p.300). Raymond Cottrell a scris: „Dac adventi tii de ziua a
aptea ar renun a la înv turile lor distinctive în scopul de a
ob ine i a purta haina respectabilit ii teologice, f r
îndoial , ei ar fi accepta i de c tre celelalte grup ri cre tine,
dar procedând astfel, ar fi ni te tr d tori ai adev rului care
i au f cut s fie un popor…. Ei ar înceta s mai fie adventi ti
de ziua a aptea” (Review and Herald, 15 mai, 1958).

„În acest timp al sigil rii, Satana folose te fiecare
mijloc pentru a abate gândurile celor din poporul lui
Dumnezeu de la adev rul prezent i pentru a i face s
ov ie. Am v zut c Dumnezeu a az o copertin peste cei
din poporul S u pentru a i ocroti în timpul de necaz; iar
fiecare suflet care a fost hot rât cu privire la adev r i a avut
o inim curat urma a fi acoperit de copertina celui
Atotputernic” (Early Writings, p.43).

„Trebuie s fim ilumina i cu privire la Planul de
Mântuire. Nici m car unul din o suta nu în elege pentru sine
adev rul Bibliei cu privire la acest subiect care este atât de
necesar pentru bun starea noastr prezent i ve nic ”
(Review and Herald, 3 septembrie, 1889).
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F g duin a cu privire la sfânta sfintelor este
f g duin a des vâr irii caracterului, o eliberare deplin de
toate p catele, atât cunoscute, cât i necunoscute. Ignorarea
celor dou înc peri ale sanctuarului i prezentarea în
exclusivitate a binecuvânt rilor primei înc peri înseamn , în
esen , a spune c nu exist nicio deosebire. Înseamn a
m r lui înapoi spre Egipt i înapoi, înainte de anul 1844.
Înseamn a încerca s închidem u a deschis i s deschidem
u a închis . „Vr jma ii adev rului prezent au încercat s
deschid u a sfintei, pe care Isus a închis o, i s închid u a
sfintei sfintelor, pe care El a deschis o în 1844” (Early
Writings, p.43).

Singurul adev r special pe care îl au adventi tii i care
nu este prezentat de c tre nicio alt denomina iune este
mesajul cu privire la isp irea final – cur irea sanctuarului.
„Mintea tuturor celor ce adopt mesajul acesta este
îndreptat spre sfânta sfintelor, unde Isus st în fa a
chivotului, îndeplinind lucrarea final de mijlocire pentru to i
aceia pentru care harul înc este valabil” (Early Writings,
p.254). „Tot ce este nedes vâr it în noi va fi v zut i
abandonat. Toat invidia, gelozia i b nuiala rea i toate
planurile egoiste vor fi alungate din via ” (Solii Alese, vol.3,
p.427).

Din ce motiv a trebuit ca toate acestea s fie
amânate pân la 1844? Singurul motiv inteligent este acela
c Dumnezeu caut s preg teasc un popor alc tuit din
oameni a c ror lupt inegalabil cu r ul din via a lor va
demola pentru totdeauna acuza iile lui Satana împotriva
guvern rii lui Dumnezeu. Isp irea final a fost amânat
pân în timpul sfâr itului, deoarece numai atunci Dumnezeu
va avea un popor f cut s fie pe deplin des vâr it.
Dumnezeu a putut s foloseasc un om ca Martin Luther
într o er anterioar – unul care obi nuia s bea bere i s i
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urasc pe evrei – dar El nu poate s accepte astfel de fapte
din partea credincio ilor afla i la încheierea marii lupte.
Timpul a continuat, trecând prin perioada inchizi iei i
Holocaustului, a sclaviei i secesiunii, pentru c Dumnezeu
continu s a tepte o genera ie al c rei triumf deplin asupra
p catului va aduce la t cere pentru totdeauna acuza iile
vr jma ului. Ceea ce unii au numit a fi „teologia ultimei
genera ii” este, prin urmare, corolarul logic i esen ial al
doctrinei judec ii de cercetare începute în 1844.

Înc sub har

A adar, toate acestea înseamn înalt teologie, de
fapt, mai înalt decât poate s ajung cel mai înalt gând
omenesc. Vreau s închei cu câteva gânduri încurajatoare.

Prima declara ie f cut de Dumnezeu lumii c zute a
fost Geneza 3,15. În ciuda p catului lor, Domnul i a dat
imediat lui Adam i Eva f g duin a r scump r rii. Este
vrednic de observat c numai dup ce f g duin a aceasta a
fost f cut , numai dup ce harul i mântuirea au fost
descoperite, Domnul a pronun at o judecat asupra lui
Adam i Eva. F g duin a mântuirii a fost rostit prima, iar
apoi a urmat judecata. Judecata vine numai prin compara ie
cu f g duin a Evangheliei.

Însu i conceptul de Evanghelie con ine conceptul
condamn rii – o condamnare pe care nu trebuie s o
suport m. Aceasta este „vestea bun ”. De i am c lcat Legea
lui Dumnezeu i de i Dumnezeu va judeca faptele de c lcare
a Legii, în Hristos Isus, noi suntem cru a i de condamnarea
pe care judecata aceasta o va aduce cu siguran . În
Apocalipsa 14, „Evanghelia ve nic ” este prezentat prima,
iar apoi urmeaz anun ul judec ii, întocmai ca în Geneza 3.
Judecata se afl acolo, dar nu înainte de Evanghelie. A adar,
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temelia mesajului adev rului prezent trebuie s fie harul,
vestea bun c , de i merit m condamnarea, suntem ierta i,
cur i i i îndrept i i prin Isus.

Odat cu apari ia lui Israel exist i mai multe ve ti
bune. Pentru vechii egipteni, numele unui om era o parte
foarte real a acelui om. Casele lor, de i f cute în principal
din c r mizi de lut, totu i stâlpii u ii i pragul erau construite
din piatr . Pe stâlpii u ii erau înscrise numele oamenilor care
locuiau în cas . Chiar dac acea cas era distrus , exista o
ans foarte mare ca numele înscrise pe piatr s
supravie uiasc , datorit durabilit i pietrei.

Când Dumnezeu le a cerut izraeli ilor s ung stâlpii
u ii i pragul cu sângele mielului pascal, El le cerea s i
acopere numele cu sângele Mielului. Numele lor de pe piatr
nu le a asigurat via a viitoare; numai sângele Mielului putea
s fac lucrul acesta. Noi trebuie s înv m aceea i lec ie.
Conteaz locul unde sunt scrise numele noastre. Singura
carte important este Cartea vie ii Mielului. Pentru a avea
numele scrise în cartea aceea, trebuie s accept m sângele
Mielului, care ia locul nostru.

Desigur, a umbla cu Dumnezeu înseamn mai mult
decât atât, dar totul începe aici. Izraeli ii i au început exodul
din Egipt prin acoperirea numelor lor cu sângele pascal, iar
apoi i au început c l toria cu Dumnezeu. La fel este i în
cazul nostru. Calea noastr poate fi lung i grea, dar putem
s începem c l toria noastr , având numele acoperite cu
sângele Mielului.
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Un cre tinism bazat pe experien

Este sâmb t seara, iar în untrul unei vechi cl diri
din c r mid , în centrul ora ul, luminile lumân rilor
danseaz pe pere i. Acesta este un serviciu religios. Un grup
de aproximativ dou zeci de oameni st pe canapele i
scaune în acea înc pere întunecoas . Un b rbat st pe un
scaun înalt i pune întreb ri. Sugereaz r spunsurile posibile
i conduce discu ia. Din când înc când, pastorul soarbe din
cana de cappuccino. Tân rul începe s cânte la chitar .
Mirosul de t mâie umple înc perea. Ce se întâmpl aici se
nume te o biseric emergent . Fenomenul are loc
pretutindeni în America de Nord i include probabil dou zeci
de milioane de participan i. Cineva a f cut urm torul
comentariu: „În realitate, nu este atât de mult o r zvr tire, ci
este doar g sirea unui nou set de r spunsuri, o cale diferit
de a fi cre tin”.

În articolul acesta, urmeaz s ne ocup m de lucruri
care sun foarte ciudat în urechile adventiste. Voi explica
to i termenii i implica iile lor, precum i motivul pentru care
adventi tii de ziua a aptea trebuie s fie con tien i cu privire
la ei.

Mi carea New Age

Prin anii 1980, termenul mi carea New Age le a
inspirat cre tinilor conservatori un sentiment de groaz . A
existat o convingere c aceast mi care era înconjurat de
ceva sinistru. Dar în deceniul 1990, teama aceasta a disp rut
în mare m sur . Totu i, mi carea în sine nu a disp rut. Ea a
p truns în t cere în cultura occidental i invadeaz
bisericile cre tine. Prin anul 2002, s a estimat c 20% din
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americani adopt acum aspecte ale acestei mi c ri. În lan ul
na ional de libr rii, num rul de c r i New Age este egal sau
dep e te num rul c r ilor cre tine. Probabil c elementul
fundamental al credin ei mi c rii New Age este acela c
Dumnezeu Se afl în fiecare dintre noi, iar noi trebuie s
redescoperim aceast esen divin din nou pentru a g si
pacea i fericirea.

Biserica emergent este o încercare de desprindere
de activit ile i obiectivele tradi ionale ale bisericii. Un
pastor a spus urm toarele: „Cu cinci ani în urm am p r sit
biserica organizat . Am renun at la munca mea de pastor
într una dintre cele mai mari biserici din America pentru a
merge… ei bine, niciunde, cu excep ia garajului meu
transformat într un birou” (Spencer Burke, Making Sense of
Church, p.19). Mesajul mântuirii propov duit de biserica
emergent nu se afl în doctrin , ci în discu ii, nu în adev r,
ci în dialog, c utând mereu, dar neg sind niciodat . Un alt
pastor a spus: „Predicile nu înseamn în primul rând faptul
c eu extrag adev rul din Biblie pentru a l aplica vie ii
oamenilor. Predica înseamn a exprima în cuvinte
experien ele oamenilor, pentru a le îng dui s g seasc o
leg tur mai profund în propria via ” (Doug Pagitt, Church
Re Imagined, p.166). Acest fapt îi îng duie fiec ruia s aib
ceva de spus i s ajung la un fel de consens cu privire la ce
anume ar putea s spun Biblia. Deoarece culturile se
schimb f r încetare, teologia trebuie s se schimbe odat
cu ele. Un pastor a f cut urm toarea remarc : „Atunci când
schimb m mediul, mesajul primit de asemenea este
schimbat, oricât de subtil ar fi acest lucru” (Brian McLaren,
Church on the Other Side, p.68). Un alt pastor a declarat:
„Vechea paradigm spunea c dac ai o înv tur corect
vei avea o experien cu Dumnezeu. Noua paradigm spune
c dac ai o experien cu Dumnezeu, vei avea o înv tur
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corect ” (Leith Anderson, A Church for the 21st Century,
p.21). Prin urmare, care sunt câteva dintre aceste experien e
care vor produce înv turile corecte?

Rug ciunea contemplativ

În centrul acestei întregi mi c ri a bisericii emergente
se afl conceptul rug ciunii contemplative. Cum
experimenteaz cineva acest fel de rug ciune? „Când cineva
p trunde în straturile mai adânci ale rug ciunii
contemplative, va experimenta o golire interioar … o t cere
mistic profund … o absen a gândurilor” (William Johnosn,
Letters to Contemplatives, p.13). Cum se ajunge la aceast
t cere? Prin repetarea unei rug ciuni sau a unor cuvinte
sfinte. „Nu te gândi la semnifica ia cuvântului; gândirea i
reflec ia trebuie s înceteze. Pur i simplu roste te cuvântul
în lini te, ignorând toate sentimentele i gândurile” (Willigis
Jager, Contemplation: A Christian Path, p.31). Cu alte
cuvinte, mintea trebuie s i înceteze activitatea în scopul de
a experimenta prezen a lui Dumnezeu. Un observator scrie:
„Rug ciunea contemplativ a ajuns înc odat ceva obi nuit
în comunitatea cre tin ” (Sheed & Ward Catalog,
Winter/Lent, 1978, p.12). Înc odat , este o expresie
interesant . Unde a fost mai înainte? În catehismul catolic,
g sim expresia urm toare: „Rug ciunea contemplativ este
t cere” (Catechism of the Catholic Church, 1994, p.652).
Curentul major al bisericilor protestante (episcopali,
metodi ti, prezbiterieni, luterani, Biserica lui Hristos) s a
scufundat în apele contemplative.

Oare termenii mantra i medita ie fac s v sune
vreun clopo el în memorie? Ei vin direct din metodele New
Age. Un profesor de colegiu scrie: „Studen ii mei au fost în
general metodi ti, prezbiterieni, congrega ionali ti i bapti ti
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la vârsta mijlocie, între 30 i 50 de ani, activi în conducerea
laic ai bisericilor lor. În aparen , ei sunt oameni destul de
conven ionali. Totu i, am descoperit c aproape to i
studen ii mei au întâlnit mi carea New Age într una din
multe ei forme i au fost atra i de misterele ei” (Bruce
Epperly, Crystal & Cross, p.14).

Mi carea Ancient Future (Credin a din

vechime i viitoare)

O alt expresie auzit adesea este „cre tinismul
originar” sau „ancient future faith” (credin a din vechime i
viitoare. Aceast expresie se refer la o spiritualitate care
vine din trecutul îndep rtat i face experien a noastr
cre tin s fie mai autentic . Practicile str vechi sau
originare nu se refer la apostolii din primul secol, ci la
p rin ii din pustie, care au tr it asemenea unor c lug ri, în
mici comunit i. Ei au adaptat practica mantrelor hinduse la
metoda lor de rug ciune. Alte practici str vechi care ajung s
fie populare sunt lumân rile i t mâia, semnul crucii,
ungerea cu untdelemn i servicii cum ar fi „Advent,
Epiphany, Lent and Holy Week” (adventul, epifania, postul
mare i s pt mâna sfânt ). Pe lista misterelor str vechi se
afl toate c r ile catolice. O autoritate în domeniul reînnoirii
închin rii spune c noi trebuie s „privim bisericile catolice,
ortodoxe i protestante ca fiind diferite forme ale unei
singure biserici adev rate – toate fiind întemeiate pe
înv tura i autoritatea apostolic , g sindu i un teren
comun în credin a exprimat de cre tinismul clasic” (Robert
Webber, Ancient Future Faith, p.85). Câ iva dintre ace ti
mistici au avut viziuni în care li s a ar tat o femeie despre
care ei au crezut c era Maria. Un aspect interesant al aceste
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reînnoiri a închin rii este folosirea unor înc peri
întunecoase. Acest element se afl în mod obi nuit în
templele budiste, precum i în bisericile catolice i ortodoxe.

Inter spiritualitatea

Ce este inter spiritualitatea? Acesta este rezultatul
dorit al rug ciunii contemplative. Deoarece Dumnezeu Se
afl în to i oamenii religio i i nereligio i, toate lucrurile sunt
într o leg tur intrinsec . Exist un teren spiritual comun în
toate religiile. Biserica are nevoie s studieze i s caute un
teren comun cu hindu ii, budi tii, musulmani, ii ii, jaini tii,
taoi tii, confuciani tii, i popoarele indigene. Într un sondaj
de opinie, 84% din americani credeau c Dumnezeu Se afl
pretutindeni i în toate lucrurile.

Labirintul

A i auzit de labirint? Este o structur asem n toare
unui labirint, folosit în rug ciunea contemplativ .
Participantul p e te prin labirint, pân când ajunge în
centru, iar apoi p e te înapoi, pân când iese din labirint.
Adesea, pe parcurs, pot fi vizitate puncte de oprire pentru
rug ciune, unde se afl lumân ri i tablouri. Obiectivul este
acela de a te concentra, pentru a atinge prezen a lui
Dumnezeu, pe m sur ce ajungi în centrul labirintului.

Cercul tobelor

Apoi, exist cercul tobelor, ceea ce este exact a a
cum sun . O reclam spunea: „Noi îi unim pe oamenii din
întreaga lume într o or de b tut al tobelor la unison! Ne
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adun m laolalt într un sat global al tobelor!” (Worldwide
Drumming event, Heartfelt Arena [One World Beat, 2006
event]).

Leg turile catolice i hinduse

În aceast biseric emergent nu exist nicio team
de a se întoarce la sursele de înv tur catolice. Un
conduc tor al serviciilor divine scria: „P rin ii timpurii ne pot
aduce înapoi la ceea ce este obi nuit i ne ajut s trecem
dincolo de diferitele noastre tradi ii. Cuvintele: Unul, Sfânt,
Catolic i Apostolic indic spre unitatea bisericii” (Robert
Webber, Ancient Future Faith, p.89). Într o carte intitulat
Journeys Home, g sim multe exemple de protestan i care se
întorc la catolicism, iar pentru unii p rin ii biserice ti au jucat
un rol important în întoarcerea lor. Calea credin ei din
vechime i viitoare (ancient future faith) are poten ialul de
a i duce pe mul i în bra ele Romei.

Acest misticism cre tin are leg turi directe cu
misticismul oriental. Un c lug r catolic de renume mondial a
ajuns s cread , cu ajutorul unui mistic hindus, c t râmul
atins prin medita ie este acela i, indiferent de religia ta. „În
centrul fiin ei noastre se afl un punct al vidului interior,
care este neatins de p cat, un punct al adev rului pur. Acest
mic punct este slava pur a lui Dumnezeu în noi. Ea se afl în
fiecare” (Thomas Merton, Conjectures of a Guilty Bystander,
p.157 158).

Sus in torii principali

Exist câteva nume i c r i care ar putea s ne fie
familiare, dar care sunt bine cunoscute în aceast mi care.
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M. Scott Peck, The Road Less Traveled – au fost
tip rite milioane de exemplare ale acestei c r i. Ea spune c
obiectivul cre terii spirituale este acela de a ajunge în
totalitate i pe deplin Dumnezeu. Autorul este mândru de
faptul c este membru al mi c rii New Age.

Thomas Merton, p rintele mi c rii rug ciunii
contemplative, este un c lug r catolic.

Henri Nouwen este un teolog catolic. El crede c
fiecare î i g se te propria cale spre Dumnezeu, deoarece
Dumnezeu locuie te în fiecare fiin uman .

Thomas Keating i Basil Pennington sunt c lug ri
catolici.

Tilden Edwards i Gerald May, un preot episcopal i
un psihiatru, sunt profesori la Shalem Institute for Spiritual
Formation în Washington, D.C.

Morton Kelsey este preot episcopal.
Matthew Fox este un preot episcopal care crede în

misticismul New Age, în ecumenismul profund i în existen a
divin a tuturor creaturilor.

Apoi, trecem la lumea cre tin evanghelic , în care
credincio ii insist asupra inspira iei verbale, revenirii literale
a lui Hristos, importan ei na terii din nou i în faptul c
Numele lui Isus este singura cale a mântuirii.

Richard Foster, Celebration of Discipline (Disciplinele
spirituale) – cartea aceasta a fost tip rit în dou milioane
de exemplare. El îi recomand pe Tilden Edwards, Thomas
Merton i Henri Nouwen. Termenii „spiritual formation”
(formare spiritual ) i „spiritual directors” (îndrum tori
spirituali) au fost transfera i din ordinele catolice în
seminariile evanghelice, împreun cu rug ciunea
contemplativ , rug ciunea respira iei care folose te mantre
i golirea min ii. Este o realitate tragic aceea c rug ciunea
contemplativ i panteismul se potrivesc precum mâna într
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o m nu . Pur i simplu nu po i avea una, f r a o avea pe a
doua. C r ile lui Foster au fost clasate pe locul 1 i 3 într un
sondaj de opinie în mijlocul cre tinilor evanghelici.

Brennan Manning este un fost catolic, sus inut de
Philip Yancey. El îi recomand pe Basil Pennington, Thomas
Merton i Thomas Keating. To i ace tia îi pun pe cre tini în
leg tur cu ceva foarte periculos. Tilden Edwards scrie:
„Acest curent mistic (rug ciunea contemplativ ) este podul
care une te spiritualitatea occidental i spiritualitatea
Orientului Îndep rtat” (Tilden Edwards, Spiritual Friend,
p.18). Calea aceasta a condus din India la Alexandria, apoi la
p rin ii catolici, la Thomas Merton, la Foster i Manning.
Manning ne recomand s încet m s ne gândim la
Dumnezeu când ne rug m, a a încât s putem intra în marea
t cere a lui Dumnezeu – tot ce trebuie s facem este doar s
repet m un cuvânt sacru încet i des. Cu câ iva ani în urm ,
Manning a fost invitat de Malcom Maxwell pentru a fii
vorbitorul S pt mânii de Rug ciune la Pacific Union College.

Chicken Soup for the Soul este o serie de c r i
foarte populare printre cre tini. Ea promoveaz mul i
scriitori i c r i oculte, cum ar fi Hot Chocolate for the
Mystical Soul cu mediumuri i spiriti ti care î i spun
pove tile. Pe m sur ce Cuvântul lui Dumnezeu ajunge tot
mai pu in citit i tot mai pu in important, sporirea
experien elor mistice se înte e te, deoarece oamenii doresc
s se apropie de Dumnezeu. Christianity Today nume te
calea spre maturitate ca fiind faptul c evanghelicii înva de
la în elep ii din bisericile Romano Catolic i Ortodox
R s ritean , ceea ce este un motiv de bucurie.

Tony Campolo a adoptat misticismul, rug ciunea
centralizatoare, mantrele i misticii catolici, îndeosebi pe
Ignatius de Loyola. El spune c Reforma iunea protestant a
l sat prea mult adev r catolic pe dinafar .
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Acum, ne vom ocupa de câ iva oameni cu care
suntem mai familiariza i. i ei au adoptat unele aspecte ale
misticismului oriental. Cine este cel mai influent practicant al
misticismului în zilele noastre? Nimeni altul decât Oprah
Winfrey. „Dumnezeu nu este ‘acolo sus’. El exist în fiecare
din noi, i depinde de noi s c ut m divinul interior” (Eric
Butterworth, Discover the Power Within You, coperta).
Showul ei a lansat mul i autori New Age în centrul aten iei
na ionale. Un alt personaj este chiar mai greu de crezut. A
fost scris o carte care spune c Duhul Sfânt i natura lui
Buddha sunt sinonime. Psalmul 23 i I Ching sunt citate
împreun . Noi trebuie s L ascult m pe Dumnezeu, pe Isus,
pe to i Buddha i pe sfin i. În cartea aceasta se afl o
declara ie de sus inere, scris de nimeni altul decât Fred
Rogers (Wayne Muller, Sabbath, coperta). A i auzit vreodat
de Mr. Roger’s Neighborhood (Vecinii Domnului Roger)?
Aceast mi care se potrive te cu rezultatele unui sondaj de
opinie din 2002, în care 70% dintre cre tini cred c cei din
alte religii ar trebui s fie l sa i în pace. Nu este necesar s le
fie prezentat Isus Hristos. Acum, ne vom ocupa de un pastor
care l a înlocuit pe Billy Graham ca pastor principal în
America. Rick Warren crede c biserica ar trebui s lase
deoparte deosebirile dintre religii i s conlucr m pentru
rezolvarea problemelor sociale. El i a spus lui Eric Sawyer,
cofondator al ACT UP, un grup activist gay, urm toarele:
„Eric, cum pot s te ajut s i prezin i mesajul?” El a zis: „Eu
lucrez cu ace ti oameni gay” (Interviu luat de Charlie Rose,
17 august, 2006). Viziunea lui este o cooperare global care
va cuprinde catolici, musulmani i homosexuali. „Dac vre i
ca Isus s Se întoarc mai curând, concentra i v asupra
împlinirii misiunii voastre, nu asupra explica iilor profe iei”
(Rick Warren, Purpose Driven Life, p.286). Cu alte cuvinte, s
nu ne concentr m asupra revenirii lui Hristos, ci s i ajut m
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pe oameni s în eleag faptul c Hristos Se afl deja în ei.
Tony Campolo spune c aceia care pun accentul pe
evenimentele finale i A Doua Venire au fost cauza unor
consecin e extrem de d un toare (Tony Campolo, Speaking
My Mind, p.209,211). Rick Warren spune c ace ti cre tini
constituie unul dintre cei mai mari du mani ai secolului al
dou zeci i unulea i sunt asemenea fundamentali tilor
islamici (Paul Nussbaum, The Purpose Driven Pastor,
Philadelphia Enquirer, 8 ianuarie, 2006). Pastorul Warren
spune c a aflat despre rug ciunea respira iei de la un
c lug r catolic pe nume Fratele Lawrence (Rick Warren,
Purpose Driven Life, p.89). Un adept al lui Lawrence îl descrie
cântând i dansând cu violen , asemenea unui nebun
(Gerald May, The Awakened Heart, p.87). Foarte adesea,
Warren îi promoveaz pe Richard Foster, Brennan Manning,
Henri Nouwen i Thomas Merton. Warren exercit o
influen major în efortul de a aduce rug ciunea
contemplativ i formarea spiritual în curentul principal al
cre tinismului. Rick Warren spune c unul dintre gânditorii
cei mai importan i i provocatori ai bisericii este Leonard
Sweet, care spune: „Reinventa i v pentru secolul al XXI lea,
sau ve i muri” (Leonard Sweet, Soul Tsunami, p.75). El
vorbe te despre „o canalizare a energiilor lui Hristos printr o
experien minte trup” (Leonard Sweet, Quantum
Spirituality, p.70).

Sue Monk Kidd, un cre tin baptist, declar :
„Autoritatea final a vie ii mele nu este Biblia. Autoritatea
mea final este vocea divin din sufletul meu. Punct” (Sue
Monk Kidd, The Dance of the Dissident Daughter, p.76). „Am
ajuns s m cunosc pe mine însumi ca o întruchipare a
divinit ii” (Ibid, p.161).

Richard Foster prevede „o mare i nou adunare a
poporului lui Dumnezeu…. V d un c lug r catolic stând
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al turi de un evanghelist baptist în l ând o jertf de laud ”
(Richard Foster, Streams of Living Water, p.273,274).

Noul spiritism

Asculta i un tân r scriitor descriind metoda lui de
rug ciune. „Mi am construit o camer pentru rug ciune. În
acel spa iu, am aprins lumân ri, am ars t mâie, am ag at
rozarii i am ascultat casete cu c lug ri benedictini. Am
meditat ore în ir asupra unor cuvinte, imagini i sunete. Am
ajuns în punctul de a fi în stare s ating starea alfa a
creierului, starea în care apar visele” (Mike Perschon, Desert
Youth Worker: Disciplines, Mystics, and the Contemplative
Life, Youthworker, noiembrie decembrie, 2004). Acum,
asculta i un practicant al unei alte puteri supranaturale:
„ tiin a vr jitoriei se bazeaz pe abilitatea de a intra într o
stare modificat a con tiin ei, pe care noi o numim ‘alfa’…. În
starea aceasta, putem s primim informa ii mistice,
vizionare, care nu vin prin cele cinci sim uri…. Alfa este
trambulina pentru lucr rile parapsihologice i magice. Este
inima vr jitoriei” (Laurie Cabot, Power of the Witch,
p.173,183). Dar ve i spune c acest tân r nu este vr jitor. El
este un cre tin devotat. Asculta i din nou: „Misticii din
fiecare tradi ie religioas vorbesc despre starea alfa a
con tiin ei…. Prin metodele lor, ei au înv at cum s intre în
alfa, când se roag sau se închin . Ei înva cum s ajung
ilumina i” (Ibid., p.200). În elege i ce se întâmpl ? Cre tini
dedica i sunt conecta i direct cu t râmul lui Satana. Ei îi
îng duie lui Satana s str bat barierele lobilor frontali ai
gândirii ra ionale i s intre direct în subcon tient, prin
intermediul c ruia el ajunge st pânul lor la fel de sigur
precum a fost posedarea demonic din Scriptur . S
ascult m o femeie descriind experien a labirintului: „Îmi

www.zguduireaadventismului.ro



584 
 

amintesc c … rosteam rug ciuni de recuno tin adresate
tuturor spiritelor pe care le invocasem în timpul ritualului
nostru…. Apoi am v zut fiin e din lumin albastr , f r chip,
dar în form de om, într o procesiune solemn …. M am
sim it minunat s împ rt esc acela i spa iu cu f pturile
acestea – îngeri, gardieni ai labirintului” (Lauren Artress,
Walking a Sacred Path, p.95 96).

Aceasta a devenit o parte important a lucr rii
cre tine pentru tineret. Într un sondaj de opinie desf urat
în aisprezece biserici, coli i licee, r spunsul a fost:
„Suntem dornici s înv m practicile rug ciunii
contemplative” (Mark Yaconelli, „Ancient Future Youth
Ministry”, Group Magazine, iulie – august, 1999, p.39). Chiar
i Charles Swindoll îi sus ine pe Henri Nouwen i Richard
Foster (Charles Swindoll, So You Want to be Like Christ?
p.65).

Cre tinism „f r biseric ”

În es tura acestor înv turi despre formarea
spiritual str bate un fir important. Nu trebuie s Îl prime ti
pe Hristos ca Mântuitor al t u i s fii n scut din nou pentru
a fi urma al lui Hristos. Oricine, nu doar cei credincio i,
poate s practice disciplinele spirituale i s devin
asemenea lui Hristos. Isus este mai degrab un model demn
de urmat, decât un Mântuitor. Deoarece mul i a a zi i
cre tini n scu i din nou nu au locuirea l untric a lui Hristos,
ei caut cu disperare o experien cre tin , iar formarea
spiritual arat asemenea unui dar din cer, care le ofer
pacea i asigurarea mântuirii.

Mai multe organiza ii misionare încearc o nou
abordare a lucr rii misionare. Ele câ tig converti i,
îng duindu le s r mân la multe dintre concep iile i
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practicile lor religioase tradi ionale, sub pretextul c se ab in
s i ofenseze pe cei din alte culturi. Acest fapt conduce, de
exemplu, „la un hinduism cre tinat”, deoarece i unul i
cel lalt sunt acelea i în esen . „Noi nu vrem s schimb m…
geniul religios al Indiei” (H.L. Richard, Christ – Followers in
India Flourishing Outside the Church, Mission Frontiers,
martie – aprilie, 1999). În termeni practici, acest lucru
înseamn c familiile se închin lui Isus, în casele lor, al turi
de închinarea adus celorlal i zei hindu i. Leonard Sweet
face referire la „scânteile sacrului în urma ii lui Iehova, sau
Kali sau Krishna” (Leonard Sweet, Quantum Spirituality,
p.130). O carte declar : „Cre tinii nu pot s evanghelizeze cu
adev rat, dac nu sunt preg ti i s fie evangheliza i în acest
proces”. Noi trebuie „s înv m din tradi iile credin ei din
afara staulului cre tin”, deoarece „Duhul Sfânt a fost cu
ace ti oameni tot timpul” (Eddie Gibbs i Ryan K. Bolger,
Emerging Churches: Creating Christian Community in
Postmodern Cultures, p.131 132). Oare toate aceste lucruri
ne readuc în memorie amintiri cu privire la cele întâmplate
în cre tinismul din perioada secolelor al doilea i al patrulea?

Isp ire substitutiv ?

Un preot episcopal spune: „Fixa ia bisericii asupra
mor ii lui Isus ca act mântuitor universal trebuie s înceteze”
(Alan Jones, Reimagining Christianity, p.132). Un alt scriitor
declar : „Dumnezeul lui Noe… Dumnezeul din pustie…
Dumnezeul lui David… acest Dumnezeu nu exist ” (William
Shannon, Silence on Fire, p.109 110). Evident, acest fapt
duce la urm torul pas: „Renun la concep ia c Biblia este un
produs divin. Am înv at c este un produs cultural
omenesc…. Este aproape sigur c Isus nu a fost n scut dintr
o fecioar , nu S a considerat pe Sine a fi Fiul lui Dumnezeu i
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nu a în eles scopul Lui de a muri pentru p catele lumii”
(Marcus Borg, The God We Never Knew, p.25). Un autor face
referire la ideea c Isus a încercat s ia mai multe suflete în
cer dup ce astea mor, spunând: „O citire cinstit a
Evangheliilor distruge aceast idee complet” (Brian McLaren,
PBS Special on Emerging Church, Religion and Ethics Weekly,
15 iulie, 2005, partea 2). Apoi, el comenteaz asupra
reformul rii gândirii lui cu privire la evolu ie i crea ionism.
Isp irea nu este necesar în biserica emergent , deoarece
toate f pturile create sunt mântuite i unificate cu
Dumnezeu.

În elege i cât de periculos este acest cre tinism bazat
pe experien ? Moartea isp itoare a lui Hristos este
înlocuit cu ritualurile romano catolice i misticismul
oriental care ne pun în leg tur direct cu spiritismul. Acest
fel de cre tinism spune c , deoarece Dumnezeu Se afl în
interiorul nostru al tuturor, toate religiile sunt c i care duc la
Dumnezeu, i nimeni nu este gre it din cauza c ii pe care
merge.

Procesul de reunire cu Roma a început deja printr o
spiritualitate bazat pe experien i prin rug ciunea
contemplativ , care se întemeiaz în totalitate pe experien e
subiective. Manifest rile spiritiste vor ap rea, cu mult
aten ie acordat Mariei. Religiile lumii se vor uni pentru a
promova pacea. Noul Hristos Se va a tepta ca to i s se
aplece i s I se închine.

Leg tura adventist

Putem s recunoa tem cu u urin cât de periculoase
sunt toate aceste lucruri pentru biserica cre tin i îndeosebi
pentru cre tinii evanghelici, dar ce leg tur au ele cu
adventi tii de ziua a aptea? În mod siguri, noi suntem imuni
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fa de aceast mare am gire. Ei bine, probabil c am fost cu
cincizeci de ani în urm , dar nu mai suntem ast zi. În mod
tragic, ap rarea noastr împotriva acestei am giri a fost
spulberat de anii de apostazie crescând .

Samir Selmanovic este un fost pastor adventist de
ziua a aptea. Ast zi, el face parte din mi carea bisericii
emergente. „A crede c Dumnezeu este limitat la acesta
[cre tinism] ar fi o încercare de a L conduce pe Dumnezeu”.
Viziunea lui este aceea de a i uni pe evreii progresi ti,
cre tini, musulmani i pe c ut torii spiritualit ii care nu au o
religie, într o comunitate interconfesional pentru binele
lumii. „Ce apar ine împ r iei lui Dumnezeu nu poate fi r pit
de cre tinism” (Doug Pagitt i Tony Jones, The Sweet
Problem of Inclusiveness, An Emergent Manifesto of Hope,
p.192 194).

Revista australian Signs of the Times i o nou carte
sus in rug ciunea centralizatoare, rug ciunea respira iei i
folosirea expresiei sau numelui lui Hristos în rug ciune. O
Conferin din Statele Unite a invitat conduc torii bisericii
emergente s le prezinte seminarii. Un curs al Seminarului le
cere tuturor studen ilor s citeasc lucrarea lui Richard
Foster. Leonard Sweet i Samir Selminovic au vorbit la
adun ri sponsorizate de adventi ti. În Adventist Review se
face reclam unor c r i care trateaz practicile str vechi.

Aceast nou abordare a cre tinismului de ine toate
cheile împlinirii profe iilor finale ale Apocalipsei. Trebuie s i
avertiz m cu credincio ie pe to i cei pe care putem s i
avertiz m, pentru a recunoa te am girile finale ale lui
Satana i pentru a r mâne credincio i Cuvântului inspirat al
lui Dumnezeu.
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Not suplimentar

Nimic din articolul de mai sus nu ar trebui s fie
folosit pentru a descuraja practicarea corect a medita iei.
A a cum este valabil în leg tur cu toate darurile bune ale lui
Dumnezeu, Satana a pervertit procesul medita iei, în scopul
de a i pune pe oameni în leg tur direct cu t râmul lui.
Totu i, medita ia cre tin este extrem de important pentru
cre terea cre tin . „Medita ia i rug ciunea sunt necesare
pentru a cre te în har” (M rturii, vol.2, p.187).

Unii au pus la îndoial practicarea oric rui fel de
vizualizare sau imagina ie în cre terea cre tin . Ellen White
are multe de spus despre pericolele unei imagina ii
nedisciplinate. Ea avertizeaz c nu poate exista nicio
reform real în via a unui om, dac imagina ia nu este
reformat de puterea harului lui Dumnezeu. Totu i,
observa i cu aten ie declara iile urm toare.

Ar fi bine s petrecem o or în fiecare zi în
contemplarea vie ii lui Hristos. Ar trebui s lu m punct cu
punct i s l s m imagina ia s cuprind fiecare scen ,
îndeosebi cele finale” (Hristos Lumina lumii, p.83).

Construi i în imagina ia voastr tabloul c minului
celor mântui i (Calea c tre Hristos, p.86).

În Biblie se deschide un teritoriu nelimitat pentru
imagina ie (Tragedia veacurilor, p.507).

Mintea lor (a copiilor) trebuie s fie umplut cu
povestiri despre via a Domnului, iar imagina ia lor s fie
încurajat s creeze tablourile slavei lumii viitoare (Tragedia
veacurilor, p.488).

Oh, cât de mult pierdem noi, prin faptul c nu ne
educ m imagina ia s insiste asupra lucrurilor divine, mai
degrab decât asupra celor p mânte ti! Noi putem s i
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oferim imagina iei cel mai amplu domeniu (SDA Bible
Commentary, vol.6, p.1085).

Evident, exist o folosire corect a imagina iei, prin a
vedea cu ochii min ii scene din via a lui Hristos sau povestiri
biblice, sau cerul. În medita ia cre tin , mintea este
concentrat asupra adev rurilor Bibliei, iar gândurile sunt
orientate prin concentrarea asupra realit ilor Bibliei. În
medita ia oriental , scopul este acela de a goli mintea de
orice gând con tient, a a încât aceasta s fie deschis pentru
îndemnurile „divine”. Metodele folosite în medita ia
oriental au scopul de a face mintea s treac într o stare
„neutr ”, pentru a fi deschis fa de orice ar putea fi a ezat
în ea. Ce mijloc perfect îi ofer acest lucru lui Satana pentru
a i a eza gândurile direct în mintea con tient , f r nicio
evaluare analitic .

În medita ia cre tin , mintea este direc ionat i
controlat de gânduri. În medita ia oriental , mintea este
golit de gândirea con tient . Calea adev rului se afl
întotdeauna foarte aproape de calea minciunii.
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Ultima pies din puzzle

ti i cum este cu adev rat via a pentru aceia care Îl
elimin pe Dumnezeu din concep ia lor despre lume, iar apoi
înceteaz s se gândeasc la viitorul lor? Un filozof de la
Oxford, care fusese membru al Parlamentului, precum i un
autor bine cunoscut, a recunoscut personal c via a lui a fost
excelent . Totu i, a existat o mic problem . „În mijlocul
tuturor acestor lucruri, am fost aproape literalmente cople it
de un sim al faptului c sunt muritor. Am fost izbit, ca i
cum a fi fost izbit de o macara de demolare, de în elegerea
faptului c urma s mor în mod inevitabil…. Moartea,
moartea mea, distrugerea mea literal era totalmente
inevitabil i fusese astfel înc din prima clip a conceperii
mele. Nimic din ce a fi putut s fac vreodat , acum sau în
orice alt timp, nu putea s schimbe lucrurile cu nimic i nu ar
fi putut s le schimbe în niciun moment al vie ii noastre…. În
ochii ve niciei, via a omului abia dac este asemenea unei
pâlpâiri de lumânare. Moartea va veni asupra noastr
înainte de a ti unde ne afl m; iar odat ce suntem mor i, va
fi pentru totdeauna. Ce poate s însemne sau s conteze
orice fac eu, când voi fi deja plecat într o inexisten deplin
pentru restul ve niciei? Ce poate s conteze pentru oricine
altcineva, de asemenea, când i ei vor fi nimic pentru
ve niciei? Dac vidul este destina ia permanent a noastr , a
tuturor, întreaga valoare i semnifica ie sunt pur i simplu
ni te pretexte pentru a duce mai departe micul nostru joc
omenesc, asemenea copila ilor care se îmbrac în costume
de bal”.

El a scris în mod elocvent despre lupta lui cu lipsa de
sens a vie ii, cu în elegerea faptului c indiferent ce a f cut
el sau întregul succes pe care l a avut, indiferent dac a scris
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c r i importante sau a devenit Secretarul Ministerului de
Externe, indiferent dac a fost c s torit sau nu, sau dac a
dat gre în tot ce a f cut, „nimic din acestea nu ar fi contat
nici în cea mai vag m sur pentru mine sau pentru oricine
altcineva, când vom fi cu to ii nimic, a a cum to i urmeaz s
fie, inclusiv to i cei care înc nu s au n scut; c nu va conta
nici în cea mai vag m sur , dup ce am murit i nu ar fi
contat nici în cea mai vag m sur , dac nu m a fi n scut
niciodat ; c eu urma s fiu în orice caz, pentru ve nicie,
ceea ce a fi fost, dac nu m a fi n scut niciodat ; c nu a
existat niciun sens în oricare din acestea; i c în cele din
urm totul era nimic”. În cartea sa, Confessions of a
Philosopher, el a scris c dup to i ace ti ani de c utare:
„Acum, sunt la fel de încurcat de întreb rile metafizice mai
mari cu privire la existen a mea, pe cât am fost atunci când
eram copil – de fapt, mai mult de atât, deoarece în elegerea
profunzimilor i dificult ilor întreb rilor în sinea lor este
acum mult mai mare”.

Majoritatea oamenilor încearc s ignore aceast
realitate prin a nu se gândi la ea, dar f r Dumnezeu,
aceasta este singura realitate existent . Dac nu po i s
r spunzi la problema vie ii, nu ai niciun r spuns la problema
vie ii. Moartea ruineaz totul. Ea este marele neutralizator,
marele distrug tor.

Cliff Goldstein relateaz o experien personal cu
privire la aceast dilem . „Anul trecut, am vorbit despre
existen a lui Dumnezeu în fa a unor studen i dintr un colegiu
secular din California. Am spus: ‘ ti i, când am fost
aproximativ de vârsta majorit ii dintre voi, când nu
credeam în Dumnezeu i când ceva m convingea din când în
când c era posibil ca Dumnezeu s existe, întotdeauna
alungam acel gând din minte. De ce? Pentru c era ceva care
îmi spunea c , într adev r, dac Dumnezeu exista, atunci –
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gândindu m la felul în care tr iam – eram într o mare
încurc tur ’. Starea de spirit s a schimbat instantaneu. Zeci
de con tiin e, la unison, au început s se întoarc împotriva
lor în i i. A fost aproape ca i cum temperatura din înc pere
a crescut din cauza fr mânt rilor care existau dincolo de
acele chipuri ce se sim eau deodat neconfortabil”. Din când
în când, con tiin a revine la via , iar noi suntem obliga i s
ne gândim m car pentru o clip .

Un ateu a scris: „Vreau ca ateismul s fie adev rat i
m simt deranjat de faptul c unii dintre cei mai inteligen i i
bine informa i oameni pe care îi cunosc sunt credincio i
religio i. Motivul nu este doar c eu nu cred în Dumnezeu i,
fire te, sper c am dreptate, ci este acela c eu sper ca
Dumnezeu s nu existe! Nu vreau s existe un Dumnezeu; nu
vreau ca universul s fie astfel”. Ce recunoa tere uimitor de
onest . În elege i? Dumnezeu vine automat cu implica ii
morale. Dac Dumnezeu exist , atunci exist o putere
moral transcendent fa de care vei trebui s dai
socoteal , iar aceasta este o perspectiv însp imânt toare
pentru aceia care, chiar i f r o cunoa tere a Legii lui
Dumnezeu, totu i simt c nu tr iesc în mod corect. Acesta
este adev ratul motiv pentru care evolu ionismul este a a
de popular, deoarece ofer o evadare temporar de
con tiin a sup r toare.

Apostolul Pavel a scris despre astfel de oameni
urm toarele: „În adev r, însu irile nev zute ale Lui, puterea
Lui ve nic i dumnezeirea Lui, se v d l murit, de la facerea
lumii, când te ui i cu b gare de seam la ele în lucrurile
f cute de El. A a c nu se pot dezvinov i; fiindc , m car c
au cunoscut pe Dumnezeu, nu L au prosl vit ca Dumnezeu,
nici nu I au mul mit; ci s au dedat la gândiri de arte, i
inima lor f r pricepere s a întunecat. S au f lit c sunt
în elep i, i au înnebunit” (Romani 1,20 22).
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Sunte i recunosc tori c nu trebuie s citi i sau s
spune i ceea ce tocmai am citit? Sunte i recunosc tori c
avem o solu ie logic i ra ional pentru gândul îngrozitor c
via a este lipsit de sens? „Acum dar nu este nici o osândire
pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu tr iesc dup
îndemnurile firii p mânte ti, ci dup îndemnurile Duhului. În
adev r, legea Duhului de via în Hristos Isus, m a izb vit de
Legea p catului i a mor ii” (Romani 8,1.2). Sunt înve mântat
în haina neprih nirii lui Isus, singura neprih nire suficient de
bun pentru a înl tura vinov ia mea. Noi tim ce înseamn
o con tiin vinovat , când aceasta clocote te în noi. Acea
vinov ie ar trebui s ne conduc la El, la piciorul crucii, când
putem s c dem în fa a Dumnezeului nostru r stignit i s
cerem harul S u ca fiind singura noastr speran .

Prin urmare, s petrecem pu in timp meditând cu
privire la Acela care ne d speran când lucrurile par f r
speran i care ne ofer calea de a ie i din lipsa de
semnifica ie a vie ii.

Fiul omului pentru totdeauna

Nu putem decât s ne minun m de ceea ce tim
despre credin a noastr . Creatorul, Cel care este mai mare
decât universul, a devenit cel mai umil dintre cei umili i a
suferit moartea p c tosului, pentru ca niciun p c tos s nu
fie nevoit s se confrunte el însu i cu moartea. Acela care
este egal cu Dumnezeu, Cel care este Dumnezeu, Cel care
este mai presus decât întreaga Crea iune, ajunge s fie, la
cruce, f ptura cea mai de jos, chiar un blestem pentru noi,
pentru ca noi s nu fim nevoi i s ne confrunt m niciodat
cu blestemul acela. Apostolul Pavel a scris despre Hristos:
„El, m car c avea chipul lui Dumnezeu, totu i n a crezut ca
un lucru de apucat s fie deopotriv cu Dumnezeu, ci S a
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dezbr cat pe sine însu i i a luat un chip de rob, f cându Se
asemenea oamenilor. La înf i are a fost g sit ca un om, S a
smerit i S a f cut ascult tor pân la moarte, i înc moarte
de cruce” (Filipeni 2,6 8).

Ellen White f g duie te c „în Hristos, noi ajungem
s fim uni i cu Dumnezeu mai strâns, decât dac nu am fi
c zut niciodat . Prin faptul c a luat natura noastr ,
Mântuitorul S a legat pe Sine de omenire, printr o leg tur
care nu va fi rupt niciodat . El este legat de noi de a lungul
veacurilor ve nice […]. Dumnezeu a adoptat natura uman în
persoana Fiului S u i a dus cu Sine aceea i natur în cerurile
înalte. Cel care împ rt e te tronul universului este «Fiul
omului»” (Hristos Lumina lumii). Domnul nu numai c a luat
asupra Sa natura uman , dar va p stra acea natur uman
pentru totdeauna; omenirea, în persoana lui Hristos, va
împ rt i tronul universului pentru ve nicie.

De multe ori, pe când era în trup omenesc, Isus S a
referit la Sine ca fiind „Fiul omului”, iar aceasta a fost o
referire clar la natura Sa uman i la leg turile Sale cu
familia omeneasc . El a trebuit s devin om, pentru a fi
înlocuitorul i exemplul nostru. „Astfel dar, deoarece copiii
sunt p rta i sângelui i c rnii, tot a a i El însu i a fost
deopotriv p rta la ele, pentru ca, prin moarte, s
nimiceasc pe cel ce are puterea mor ii, adic pe diavolul, i
s izb veasc pe to i aceia, care prin frica mor ii erau supu i
robiei toat via a lor. C ci negre it, nu în ajutorul îngerilor
vine El, ci în ajutorul semin ei lui Avraam. Prin urmare, a
trebuit s Se asemene fra ilor S i în toate lucrurile, ca s
poat fi, în ce prive te leg turile cu Dumnezeu, un mare
preot milos i vrednic de încredere, ca s fac isp ire pentru
p catele norodului. i prin faptul c El însu i a fost ispitit în
ceea ce a suferit, poate s vin în ajutorul celor ce sunt
ispiti i” (Evrei 2,14 18).
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Isus nu numai c a luat asupra Sa natura uman , ci El
are nevoie de natura aceea, pentru a fi „un mare preot milos
i vrednic de încredere” în cer. „C ci este un singur
Dumnezeu, i este un singur mijlocitor între Dumnezeu i
oameni: Omul Isus Hristos” (1 Timotei 2,5). Omul Hristos
Isus, de i continu a fi divin, p streaz natura uman pe care
a luat o, când s a n scut în lumea aceasta. Natura Sa uman
nu Îl va p r si niciodat . Biblia ne d motive conving toare
s credem c Hristos „p streaz natura Sa uman pentru
totdeauna”, o natur pe care a luat o cu El în cer, dup ce
lucrarea Sa pe p mânt a fost încheiat .

Ellen White scrie despre sfâr itul p catului,
urm toarele: „R mâne un singur semn de aducere aminte:
R scump r torul nostru va purta pentru totdeauna semnele
r stignirii Sale. Pe capul S u r nit, pe coasta Lui, pe mâinile i
picioarele Lui, se afl singurele urme ale lucr rii nemiloase
pe care le a s vâr it p catul…. Iar semnele umilirii Sale sunt
cinstea Sa cea mai înalt . De a lungul veacurilor ve nice,
r nile Golgotei vor ar ta lauda Sa i vor vorbi despre puterea
Sa” (Tragedia veacurilor, p.674).

Acum, s privim înapoi, la timpul întrup rii Sale. Ce
înseamn natura Sa uman pentru noi?

Cât de mult a fost asemenea nou ?

Noi ne lupt m cu emo iile noastre, cu gre elile
noastre, cu descurajarea i cu impulsurile puternice ale
naturii noastre inferioare. Dar oare Isus ne în elege cu
adev rat? Cât de mult a fost El asemenea mea?

Cu o ocazie, Domnul Isus a g sit un om cu mâna
uscat în sinagog , iar iudeii Îl urm reau îndeaproape, tiind
c era posibil ca El s calce legile lor cu privire la Sabat. „Apoi
le a zis: ‘Este îng duit în ziua Sabatului s faci bine sau s faci
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r u? S scapi via a cuiva sau s o pierzi?’ Dar ei t ceau.
Atunci, rotindu i privirile cu mânie peste ei, i mâhnit de
împietrirea inimii lor, a zis omului: ‘Întinde i mâna!’ El a
întins o, i mâna i s a f cut s n toas . Fariseii au ie it afar ,
i s au sf tuit îndat cu Irodianii cum s L piard ”. Aceasta
nu a fost o izbucnire a temperamentului, ci o mânie legitim
fa de ipocrizia cu care ei î i sus ineau tradi iile lor, în timp
ce complotau s L ucid .

Observa i de asemenea întristarea Lui, din cauza
orbirii lor inten ionate i a urii lor uciga e.

Când a mers în Getsemani împreun cu trei din
ucenicii S i, Isus „a început s Se întristeze i s se
mâhneasc foarte tare. Isus le a zis atunci: ‘Sufletul Meu
este cuprins de o întristare de moarte; r mâne i aici, i
veghea i împreun cu Mine’” (Matei 26,37.38). Niciunul din
noi nu are vreo idee cu privire la descurajarea care ap sa
continuu asupra sufletului lui Isus, i îndeosebi în acest timp
de criz . „Ei (ucenicii) Îl v zuser adesea deprimat” (Spirit of
Prophecy, vol.3, p.94). Din cauza vie ii i misiunii solitare a lui
Isus, aceast tr s tur uman a lui Isus este în eleas cu
u urin .

Când Domnul Isus i ucenicii S i S au adunat pentru
ultima lor cin , El „S a tulburat în duhul Lui, a m rturisit, i a
zis: ‘Adev rat, adev rat, v spun, c unul din voi M va
vinde’” (Ioan 13,21). Aceasta este aceea i emo ie pe care
ucenicii au sim it o, când L au v zut pe Isus mergând pe ap .
Irod a sim it aceast emo ie, când în elep ii l au întrebat
despre împ ratul nou n scut. Cuvântul înseamn anxietate,
incertitudine sau fric . Trebuie s ne amintim c Isus nu a
tiut ce Îi rezerva viitorul, cu excep ia unor detalii care I au
fost descoperite de c tre Tat l. Isus a sim it aceea i
anxietate i incertitudine pe care le sim im noi, când
lucrurile nu merg a a cum am sperat .
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Urm toarele declara ii sunt elocvente i foarte
uimitoare, deoarece ne arat cât de uman a fost Isus în
realitate i cât de îndeaproape au oglindit fr mânt rile Sale
fr mânt rile noastre. Eu voi prezenta pur i simplu
declara iile, f r niciun comentariu.

„El a avut toat puterea pasiunii naturii umane” (In
Heavenly Places, p.155).

„El a binecuvântat copiii care erau st pâni i de
acelea i pasiuni ca ale Sale” (Signs of the Times, 9 aprilie,
1896).

„Fiul lui Dumnezeu […] s a luptat exact cu acelea i
ispite nemiloase i aparent cople itoare care îi asalteaz pe
oameni” (Solii Alese, cartea 1, p.95).

„El tie cât de puternice sunt înclina iile inimii fire ti”
(M rturii, vol.5, p.177).

„El tie din experien care sunt sl biciunile omului,
[…] i în ce const puterea ispitelor noastre” (Divina
vindecare, p.71).

Într o scrisoare adresat nepoatei ei de optsprezece
ani, ea scrie: „Isus a fost cândva exact de vârsta ta […]. El
este familiarizat cu ispitele tale […]. Mintea Lui, asemenea
min ii tale, a putut fi agasat i încurcat […]. Tu nu treci prin
nicio dificultate care nu a ap sat cu o greutate egal asupra
Lui […]. Sim mintele Sale au putut fi r nite din cauza
neglijen ei, a indiferen ei celor ce pretindeau a I fi prieteni,
la fel de u or ca sim mintele tale” (Our High Calling, p.57
59).

Ne d m noi seama pe deplin cât de complet uman a
fost Isus i cât de bine cunoa te El luptele i ispitele noastre?

„C ci n avem un Mare Preot, care s n aib mil de
sl biciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost
ispitit ca i noi, dar f r p cat. S ne apropiem dar cu deplin
încredere de scaunul harului, ca s c p t m îndurare i s
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g sim har, pentru ca s fim ajuta i la vreme de nevoie” (Evrei
4,15.16). Noi putem s ne apropiem cu deplin încredere i
cu îndr zneal de tronul lui Dumnezeu, pentru c Isus este
acolo i pentru c El în elege cu adev rat luptele noastre.

Experien a mor ii a doua

Dup treizeci i trei de ani de experien în domeniul
realit ii noastre omene ti, Domnul Isus ajunge la momentul
cel mai dificil al întregii Sale existen e ve nice. „Apoi a mers
pu in mai înainte, a c zut cu fa a la p mânt, i S a rugat,
zicând: ‘Tat , dac este cu putin , dep rteaz de la Mine
paharul acesta! Totu i nu cum voiesc Eu, ci cum voie ti Tu’”
(Matei 26,39). Care este semnifica ia rug ciunii pe care El a
în l at o de trei ori? Care a fost paharul în fa a c ruia El a
sim it o fric , o întristare de moarte?

„Unii au vederi înguste despre isp ire. Ei cred c
Hristos a suferit numai o mic parte din pedeapsa Legii lui
Dumnezeu; ei presupun c , în timp ce mânia lui Dumnezeu
era asupra iubitului S u Fiu, Isus, pe parcursul tuturor
suferin elor Sale dureroase, avea dovada iubirii Tat lui S u i
acceptarea Lui; c por ile mormântului erau luminate în fa a
Lui de o speran str lucitoare, i c El avea o dovad
statornic a slavei Sale viitoare. Aici este o mare gre eal ”
(M rturii, vol.2, p.214).

Soarta final a celor pierdu i este moartea a doua.
Sentimentul de groaz este stârnit de în elegerea întru totul
cople itoare a faptului c sunt pe punctul s înceteze a
exista. Suferin a lor cuprinde gânduri pline de nelini te i
agonie cu privire la felul în care p catele lor i au adus în locul
acesta. Ei sunt topi i de sim minte insuportabile de
disperare profund , tiind c sunt pierdu i pentru totdeauna
i c nu pot face nimic pentru a opri nimicirea. Nimeni nu
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poate s vin în ajutorul lor sau s opreasc îndeplinirea
sentin ei. Ei tiu c urmeaz s moar singuri i s înceteze a
exista pentru totdeauna. Aceast experien de neimaginat
a fost pre ul pl tit pentru mântuirea noastr .

„Mântuitorul nu putea vedea prin por ile
mormântului. Speran a nu I înf i a ie irea din mormânt ca
biruitor i nici nu I spunea c Tat l a primit sacrificiul S u. El
Se temea de faptul c p catul era atât de nepl cut înaintea
lui Dumnezeu, încât desp r irea Lor avea s fie ve nic .
Domnul Hristos sim ea groaza pe care avea s o simt
p c tosul, atunci când harul nu va mai mijloci deloc în
favoarea neamului omenesc vinovat. Sentimentul p catului
era acela care aducea mânia Tat lui asupra Sa, ca înlocuitor
al omului, i care f cea ca paharul pe care El l a b ut s fie
atât de amar; faptul acesta a frânt inima Fiului lui Dumnezeu
[…]. Retragerea privirii dumnezeie ti de la Mântuitorul în
aceast or a supremei dureri a str puns inima Sa cu o
întristare ce nu va putea niciodat s fie în eleas de c tre
om. Atât de mare a fost chinul acesta, încât durerea fizic
de abia mai era sim it ” (Hristos Lumina lumii, p.753).

Aceast lupt a desp r irii a fost cea care L a f cut pe
Mântuitorul cel muribund s strige: „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M ai p r sit?” (Matei 27,46).
Citim c „îndoielile cu privire la unitatea Sa cu Tat l au
sfâ iat sufletul S u” (Signs of the Times, 14 august, 1879).
Acesta este Fiul lui Dumnezeu/Fiul omului, care Se întreab
dac Îl va mai vedea vreodat pe Tat l S u. Teama Sa,
nesiguran a Sa au fost reale, pentru c El a trecut prin
experien a mor ii a doua. El a murit de moartea a doua, în
care orice speran este spulberat .

Mântuitorul nostru a ales mai degrab moartea, chiar
moartea ve nic , decât s tr iasc f r noi. Hristos ne a uitit
atât de mult, încât s moar pentru totdeauna, dac era
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necesar. Acesta este paharul pe care Hristos S a temut s l
bea.

Unde a fost Tat l?

„În ceasul cel mai întunecat, când Hristos îndura
suferin a cea mai mare pe care Satana putea s o produc
pentru a tortura natura Sa uman , Tat l S u i a ascuns de El
fa a Sa iubitoare, mângâietoare i miloas . În aceast
încercare, inima Lui s a frânt” (Manuscript Releases, vol.12,
p.407). În timpul acelor ore întunecate de dup amiaz ,
Tat l a fost al turi de Fiul S u, dar din cauza leg mântului pe
care îl f cuser împreun în ve nicia trecut , Tat l a trebuit
s i ascund prezen a în timpul suferin ei lui Isus. El trebuia
s nu Se apropie de Isus, deoarece mântuirea neamului
omenesc depindea de ab inerea Sa în acea clip . El trebuia
s exercite o st pânire de sine divin , infinit , pentru a i
ine în frâu dorin a Sa divin , infinit de a L ajuta pe Fiul S u
însp imântat, suferind i muribund, cu care împ rt ise
ve nicia trecut . Isus nu trebuia s aib niciun sim mânt al
con tien ei cu privire la prezen a Tat lui i nici cu privire la
leg tura ve nic a dragostei care fusese întotdeauna între ei,
deoarece Isus suferea moartea celui p c tos, f r nicio
speran sau ajutor.

Dragostea divin a Tat lui fa de tine i fa de mine
a inut în frâu îndemnul S u interior cople itor de a i
întinde mâinile, de a L lua pe Isus în bra ele Sale i de a L
asigura c El era cu Fiul S u în clipa aceea în care Isus avea
cea mai mare nevoie. Dumnezeu nu a putut i nu a vrut s
fac acest lucru, pentru c , dac l ar fi f cut, noi to i am fi
fost pierdu i. Oh, ce durere trebuie s fi suportat inima
infinit a Tat lui, în timp ce Îl vedea pe Fiul S u iubit i
nevinovat, temându se c El Îl abandonase i Îl l sase singur.
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Modul în care Tat l i a re inut îmbr i area divin va
constitui subiectul de studiu al celor r scump ra i pentru
veacurile nesfâr ite ale ve niciei.

Uneori, uit m c isp irea înseamn suferin a
Dumnezeirii. Tat l, Fiul i Duhul Sfânt au pl tit pre ul pentru
r scump rarea noastr . A fost singurul moment din întreaga
ve nicie, când în Dumnezeire a avut loc o „desp r ire”. O
singur dat , leg tura ve nic dintre cele trei Persoane a fost
întrerupt . O singur dat , eternul Trio a fost obligat s
experimenteze abandonarea i separarea total de Fiul – o
separare care literalmente a frânt inima Fiului lui Dumnezeu.

„A fost necesar ca întunericul îngrozitor s se adune
în jurul sufletului S u, din cauza retragerii dragostei i favorii
Tat lui; deoarece Isus st tea în locul p c tosului i fiecare
p c tos trebuie s experimenteze acest întuneric […]. Inima
lui Dumnezeu a suferit întristarea cea mai mare, când Fiul
S u cel nevinovat suferea pedeapsa p catului. Aceast
desp r ire între puterile divine nu va mai avea loc niciodat
de a lungul veacurilor ve niciei” (Manuscrisul 93, 1899).

S ne aducem aminte c , pe parcursul acestei
experien e, Isus a trebuit s fac ni te alegeri. El nu S a
salvat pe Sine Însu i, chiar i când S a temut c era pierdut
pentru ve nicie. El tia c putea s strige: „Destul; s piar
neamul omenesc p c tos”, i fiecare înger din cer ar fi venit
s L salveze. Dar dac Isus ar fi coborât de pe cruce pentru a
Se salva pe Sine, neamul omenesc ar fi fost pierdut. Când
atârna pe cruce, Satana continua s L ispiteasc , atacându L
cu gânduri descurajatoare, cum ar fi: Sunt atât de pu ini care
vor beneficia de jertfa Ta; nu merit toat suferin a; nim nui
nu i pas ; Î i irose ti via a pentru ni te oameni care nu Te
iubesc; ei sunt un neam nerecunosc tor de oameni r i; las i
s piar ; coboar de pe cruce i salveaz Te pe Tine Însu i.
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Durerea emo ional pe care Fiul lui Dumnezeu a
suportat o din cauza sim mântului sup r rii Tat lui S u,
pentru c murd ria i ru inea p catelor lumii au fost puse pe
umerii S i i din cauza groazei gândului c sufletul S u se afla
în absen a milei i era incapabil s simt prezen a Tat lui –
toate acestea au frânt inima Fiului lui Dumnezeu. Pur i
simplu, El a ales mai degrab moartea, decât s tr iasc f r
noi. El nu a vrut s fie Dumnezeu, dac noi nu puteam s fim
cu El. Dumnezeu a ales s nu existe pentru ve nicie, dac
acest lucru ar fi fost necesar pentru ca noi s putem tr i
ve nic. În elege i motivul pentru care încercarea crucii a fost
biruin a cea mai mare la care universul a fost sau va fi
vreodat martor? Moartea Isus a fost biruin a credin ei. În
ceasurile întunecate ale crucii, Isus a trebuit s Se bazeze pe
cunoa terea anterioar a Tat lui. Aceasta a fost ceea ce L a
sus inut, în timp ce suporta sim mântul dezaprob rii i
desp r irii.

„În mijlocul întunericului însp imânt tor, în aparen
uitat de Dumnezeu, Domnul Hristos a b ut ultimele drojdii
din cupa durerii omene ti. În ceasurile acelea îngrozitoare, El
S a sprijinit pe dovezile accept rii Sale de c tre Tat l, care I
au fost date mai înainte. El cuno tea caracterul Tat lui S u,
în elegea dreptatea, mila i marea Sa iubire. Prin credin , El
Se baza pe Acela pe care L a ascultat întotdeauna cu bucurie.
i, în supunere, El S a încredin at pe Sine lui Dumnezeu, iar
sentimentul pierderii aprob rii Tat lui S u L a p r sit. Prin
credin , Domnul Hristos a fost biruitor” (Hristos Lumina
lumii, p.756).

Cântarea lui Moise i a Mielului

Un aspect trebuie s fie luat în considerare. „ i am
v zut ca o mare de sticl amestecat cu foc; i pe marea de
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sticl , cu al utele lui Dumnezeu în mân , st teau biruitorii
fiarei, ai icoanei ei, i ai num rului numelui ei. Ei cântau
cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, i cântarea
Mielului” (Apocalipsa 15,2.3). Care este cântarea aceasta?

Dup p catul lor îngrozitor de a se închina la un vi el
de aur, Dumnezeu a amenin at c va nimici pe Israel i c va
relua totul de la început cu Moise. „Acum, las M ; mânia
Mea are s se aprind împotriva lor: i i voi mistui; dar pe
tine te voi face str mo ul unui neam mare” (Exod 32,10).
Totu i, Moise s a rugat lui Dumnezeu s nu le dea
popoarelor p gâne o scuz pentru a interpreta gre it
caracterul S u iubitor i milos. „Moise s a întors la Domnul,
i a zis: ‘Ah! poporul acesta a f cut un p cat foarte mare! i
au f cut un dumnezeu de aur. Iart le acum p catul! Dac
nu, atunci, terge m din cartea Ta, pe care ai scris o!’”
(Exod 32,31.32). Moise a cerut realmente moartea ve nic ,
în situa ia în care caracterul lui Dumnezeu avea s fie
discreditat i planul S u avea s fie ruinat.

Moise i Hristos împ rt esc în comun un lucru –
moartea ve nic a fost de preferat fa de e ecul Planului de
Mântuire al lui Dumnezeu. Cântarea lui Moise i a Mielului
înseamn c , pentru ultima genera ie, pentru r m i , via a
ve nic i speran a cerului nu sunt atât de importante, pe
cât sunt ap rarea Numelui lui Dumnezeu i succesul Planului
de Mântuire.

În elege i cum schimb acest fapt totul în experien a
noastr religioas ? În centrul preocup rilor noastre nu se
mai afl faptul de a fi ierta i, a a încât s putem avea
asigurarea mântuirii personale. Ra iunea existen ei noastre
i a faptului de a fi adventi ti de ziua a aptea este aceea de
a duce pân la cap t Planul de Mântuire al lui Dumnezeu, de
a ap ra Numele lui Dumnezeu i caracterul S u, prin
dezmin irea ultimelor acuza ii ale lui Satana împotriva
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Planului lui Dumnezeu. Satana spune c p c to ii cu o
natur c zut nu sunt în stare s L asculte pe Dumnezeu
100% tot timpul i c Evanghelia nu are acea putere.

Motiva ia noastr pentru a ne împotrivi ispitei i a
birui p catul nu este speran a de a ajunge în cer sau teama
de iad. Noi nu lu m decizii în fiecare zi i nu punem întreb ri
cu privire la ce este corect i ce este gre it din cauza dorin ei
noastre de a fi mântui i. Motiva ia noastr pentru a fi
r m i a i pentru a respecta poruncile lui Dumnezeu
trebuie s fie ultima pies din marele puzzle al Planului de
Mântuire al lui Dumnezeu, în scopul de a fi argumentul final
în drama s lii de judecat , care se desf oar de 6000 de
ani, dovedind c Satana minte i c metoda lui nu
func ioneaz .

Deciziile noastre cu privire la ce este corect i ce este
gre it, atât la nivel individual, cât i ca grup, ca biseric , nu se
vor baza pe ce este îng duit datorit milei lui Dumnezeu i a
împietririi inimii noastre, ci pe ceea ce va dovedi c
Dumnezeu este drept, iar Satana este gre it. Noi nu vom mai
întreba ce putem s ne permitem s facem, i totu i s fim
mântui i. Singura noastr dorin va fi aceea de a ap ra
Numele lui Dumnezeu. Noi vom renun a pentru totdeauna
s c ut m minimum necesar pentru a fi mântui i. Noi dorim
s tim i s facem orice Îl va onora pe Dumnezeu.

Dup încheierea timpului de prob , noi vom avea
temeri i nelini ti, dar nu cu privire la propria mântuire, ci ne
vom teme c Îl reprezent m gre it pe Dumnezeu. Când
ajungem în punctul în care am prefera mai degrab s fim
ter i din Cartea vie ii i s mergem într o inexisten
ve nic , decât s p t m Numele lui Dumnezeu în vreun fel,
atunci vom înv a cântarea lui Moise i a Mielului, o cântare
pe care poporul lui Dumnezeu nu a înv at o i nu o va
înv a în nicio alt genera ie, cântarea celor 144000 care Îl
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urmeaz în exclusivitate pe Miel, f r nicio incursiune pe
teritoriul lui Satana, fie cu bun tiin , fie din ne tiin .

Singura mea speran i dorin fierbinte este ca
aceast genera ie, aici i acum, va înv a cântarea lui Moise
i a Mielului i va încheia acel puzzle al Planului de Mântuire
al lui Dumnezeu, f r niciun spa iu liber sau piese care nu se
potrivesc.
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ISTORIE ADVENT

Mo tenirea l sat de Ford

Subiectul cel mai confuz i mai dezbin tor din
Biserica Adventist de Ziua a aptea din zilele noastre nu
este hirotonirea femeilor sau muzica rock cre tin , ci
subiectul legat de felul în care un om este mântuit prin jertfa
lui Hristos. Oare nu este uimitor c adev rul cel mai simplu i
elementar al Bibliei a fost atât de r st lm cit de Satana,
încât foarte pu ini în eleg cum func ioneaz mântuirea?
Suntem abili i volubili când vorbim despre Evanghelie i
fiecare are o în elegere diferit a cuvântului. În acest articol,
urmeaz s recapitul m ultimii treizeci de ani ai concep iilor
adventiste cu privire la îndrept ire i sfin ire. Prima dat
când mi am dat seama c exista o controvers a fost atunci
când Desmond Ford a venit s predea la Pacific Union
College. Dintr o dat , nu a mai fost nicio certitudine cu
privire la felul în care func ioneaz îndrept irea.

Vom vedea felul în care Dr. Ford a în eles Evanghelia,
a a cum s a exprimat el însu i în cartea lui, Right With God
Right Now. Subtitlul c r ii este, „How God Saves People As
Shown in the Bible’s Book of Romans”. „Vestea proast în
Epistola c tre Romani este c toate gândurile pe care le
avem sunt întinate. Fiecare emo ie a inimii noastre, fiecare
înclina ie a min ii noastre i fiecare tendin a firii sunt
întinate – în fiecare dintre noi – pân la a doua venire a lui
Isus i pân la prosl vire…. P catul r mâne în cre tin pân la
prosl vire” (p.1,15). Cu alte cuvinte, Evanghelia nu înl tur
p catul din via a noastr . Ea poate s înl ture numai
condamnarea pe care o merit m noi, în timp ce fiecare fapt
sau gând din via a noastr continu s fie p c toase.
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S citim câteva versete din Epistola c tre Romani.
„Dar mul umiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru c , dup ce
a i fost robi ai p catului, a i ascultat acum din inim de
dreptarul înv turii, pe care a i primit o. i prin chiar faptul
c a i fost izb vi i de sub p cat, v a i f cut robi ai
neprih nirii…. Dar acum, odat ce a i fost izb vi i de p cat i
v a i f cut robi ai lui Dumnezeu, ave i ca rod sfin irea, iar ca
sfâr it: via a ve nic ” (Romani 6,17.18.22). Când
experiment m schimbarea de la starea de robi ai p catului la
starea de robi ai neprih nirii, suntem elibera i de p cat.
Eliberarea de p cat i sfin irea sunt strâns legate între ele.
Acesta este un tablou destul de diferit de „ve tile rele din
Epistola c tre Romani”, a a cum sunt descrise de Ford.

Ford continu pe tema aceasta: „Cu to ii am fost
egoi ti. Noi înc suntem egoi ti […]. Nu exist nici m car o
singur înclina ie a inimii… care s nu fie întinat de
egoismul nostru, chiar i dup convertire” (p.17.68). În
aceast concep ie, convertirea nu ne schimb în realitate, ea
schimb numai felul în care ne evalueaz Dumnezeu. Pune i
aceast idee în contrast cu dou declara ii ale lui Ellen
White: „Prin primirea neprih nirii Sale atribuite, prin puterea
transformatoare a Duhului Sfânt, noi devenim asemenea
Lui” (SDA Bible Commentary, vol.6, p.1098). „Dup ce ne a
f cut neprih ni i, prin atribuirea neprih nirii lui Hristos,
Dumnezeu ne declar drep i” (Solii Alese, cartea 1, p.394).
Eu nu am citit nicio declara ie venit dintr o surs inspirat ,
care s spun c Hristos a fost egoist, iar nou ni se spune
aici c vom deveni asemenea lui Hristos, prin atribuirea
neprih nirii Sale, ceea ce înseamn c suntem f cu i
neprih ni i. Convertirea schimb realmente via a de la
starea de egoism, la cea de lips a egoismului.

A adar, iat semnifica ia cuvântului îndrept ire, din
perspectiva lui Ford: „Acest cuvânt, ‘îndrept ire’, nu
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înseamn niciodat a fi f cut neprih nit în interior. El
înseamn , în mod strict, a fi considerat neprih nit […].
Întreaga religie adev rat graviteaz în jurul acestui punct
central […].. Îndrept irea se afl asupra ta f r încetare,
asemenea soarelui […]. Îndrept irea este asupra ta tot
timpul” (p.19 21). Ford crede c îndrept irea ne acoper tot
timpul, deoarece noi p c tuim tot timpul. Înc odat , Ellen
White spune: „Iertarea lui Dumnezeu nu este pur i simplu
un act juridic, prin care El ne elibereaz de condamnare. Nu
este numai iertarea p catului, ci eliberarea din p cat. Este
rev rsarea dragostei r scump r toare, care transform
inima” (Cuget ri de pe Muntele fericirilor, p.114). Iertarea
este sinonim cu îndrept irea i este mai mult decât faptul
de a fi considerat neprih nit sau de a fi eliberat de
condamnare. Este transformarea inimii de la egoism, la
dragoste.

În concep ia lui Ford, na terea din nou nu înseamn
mântuirea, ci numai rezultatul mântuirii, care const în
exclusivitate în a fi declarat neprih nit prin îndrept ire.
Totu i, aceast idee nu pare a se potrivi cu declara ia din Tit
3,5 7: „El ne a mântuit, nu pentru faptele, f cute de noi în
neprih nire, ci pentru îndurarea Lui, prin sp larea na terii
din nou i prin înnoirea f cut de Duhul Sfânt, pe care L a
v rsat din bel ug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul
nostru; pentru ca, odat socoti i neprih ni i prin harul Lui, s
ne facem, în n dejde, mo tenitori ai vie ii ve nice”. Actul
îndrept irii este precedat de na terea din nou sau înnoirea
interioar , iar acest fapt este îndeplinit de c tre Duhul Sfânt.
În scrierile apostolului Pavel, îndrept irea este mult mai
mult decât a fi considerat sau declarat neprih nit. Ea este
pur i simplu transformarea interioar .

Dr. Ford pune în contrast îndrept irea i sfin irea:
„Îndrept irea are de a face cu statutul t u. Sfin irea are de a
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face cu starea ta […]. Statutul t u este întotdeauna acela i în
Hristos – des vâr it. Starea ta este când sus, când jos, când
în untru, când în afar , adic un haos […]. Statutul se
bazeaz pe ceea ce a f cut Hristos pentru mine. Starea mea
se bazeaz pe ceea ce Hristos face în mine. Statutul este
des vâr it, complet sut la sut . Starea mea nu este,
deoarece Dumnezeu lucreaz în mine […]. Mesajul cre tin
const în ce anume este Hristos pentru mine – ce a f cut
Hristos deja. Via a cre tin const în ce anume este Hristos
în mine – ce se întâmpl dup convertire” (p.21,22). V rog
s observa i c noi r mânem îndrept i i în permanen ,
chiar i când via a noastr este un haos. Îndrept irea
r mâne pe loc, în timp ce sfin irea este când sus, când jos,
când în untru, când afar .

Acum, trebuie s privim mai îndeaproape câteva
declara ii care sunt totalmente respinse i chiar urâte de
c tre aceia care sus in concep ia lui Ford. Ele intr în
contradic ie cu toate fa etele Evangheliei populare. „Fiecare
p cat aduce condamnarea asupra sufletului” (M rturii, vol.4,
p.623). „P c tosul neajutorat trebuie s se prind de Hristos
ca fiind singura lui n dejde. Dac se desprinde de El pentru o
singur clip , î i pune în pericol sufletul Cuget ri de pe
Muntele fericirilor S vâr irea oric rui p cat cunoscut […] va
[…] desp r i sufletul de Dumnezeu” (The Faith I Live By,
p.138). „S vâr irea unui p cat cunoscut aduce la t cere
vocea Duhului Sfânt i separ sufletul de Dumnezeu”
(Tragedia veacurilor, p.472). În mod clar, când p c tuim, ne
pierdem îndrept irea. Îndrept irea nu este asupra noastr
în permanen , asemenea soarelui, chiar i atunci când
p c tuim cu bun tiin . Când p c tuim, pur i simplu nu
suntem mântui i.

Pe lâng acest fapt, în Biblie nu se face niciodat
deosebirea între îndrept irea care este îndeplinit pentru
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noi i sfin irea care este îndeplinit în noi. Îndrept irea este
atât ceea ce Dumnezeu face pentru noi, cât i în noi. Atât
îndrept irea, cât i sfin irea au loc numai prin credin i
sunt produse de c tre Duhul Sfânt în ambele cazuri. Statutul
nostru înaintea lui Dumnezeu nu este drept, dac starea
noastr spiritual nu este dreapt . Îndrept irea este
convertirea, experien a na terii din nou. Este total gre it s
separ m îndrept irea i sfin irea, f când din prima
experien a mântuirii, iar din a doua rezultatul mântuirii.

Acest fapt ne conduce la 1844: „Ziua Isp irii din
Vechiul Testament a indicat evenimentul crucii de pe
Golgota. Este gre it s o amestec m în calendar, încercând
s aducem împlinirea Zilei Isp irii pân în secolul al
nou sprezecelea. Ziua Isp irii din vechime nu vorbe te
despre secolul al nou sprezecelea. Ea indic spre crucea lui
Hristos. Acolo a avut loc isp irea final i deplin […]. Noi
privim numai la Golgota, nu la un eveniment sau la o dat
inventat de om” (p.55). De ce a trebuit Ford s resping
ideea c isp irea final are loc dup 1844? Este foarte
important s în elegem c aceast concep ie a lui despre
mântuire l a determinat s resping interpretarea adventist
a capitolelor 7 i 8 din Daniel. Premisa de la care a pornit el
în în elegerea Evangheliei este aceea care l a obligat s
resping mesajul judec ii preadvente. El spune: „Noi to i
am fost în Adam i Eva, când ei au p c tuit…. Prin p catul
unuia, condamnarea a venit asupra noastr , a tuturor. Noi
am fost n scu i mor i […]. P catul continu […]. În via a
noastr se afl un p cat rezidual” (p.87,102). Deoarece
p catul este la fel de neîncetat precum respira ia, noi nu
putem s tr im niciodat f r p cat, nici s fim f r p cat la
judecat . „Pentru c suntem n scu i în p cat, pentru c
suntem n scu i f r Duhul Sfânt, […] noi nu putem s
respect m o lege sfânt în mod des vâr it. Nici chiar dup

www.zguduireaadventismului.ro



612 
 

convertire […], eu nu împlinesc pe deplin Legea lui
Dumnezeu nici m car o singur zi, deoarece înc am vechea
natur ” (p.241,242).

Desigur, se face referire la Romani 7: „În Evanghelie,
nu se afl nicio condamnare, chiar dac nu reu im s
atingem standardele lui Dumnezeu […]. Romani 8 nu
vorbe te despre un om diferit de cel din Romani 7 […]
Oamenii gre esc, când spun: «Trebuie s ie im din Romani 7
i s intr m în Romani 8»” (p.161,177,178). Cu alte cuvinte,
Romani 7 constituie experien a cre tin normal , deoarece
noi nu suntem condamna i, nici chiar când suntem vându i
robi p catului. Dar s citim din nou Romani 8,1.2: „Acum dar
nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care
nu tr iesc dup îndemnurile firii p mânte ti, ci dup
îndemnurile Duhului. În adev r, legea Duhului de via în
Hristos Isus, m a izb vit de Legea p catului i a mor ii”. Oare
nu se afl aici un contrast clar fa de neajutorarea,
disperarea, frustrarea i nenorocirea omului din Romani 7?
În experien a personal , cele dou capitole sunt într un
contrast asemenea nop ii i zilei.

Trebuie s fie observat înc un aspect: „Noi nu
m rturisim p catul în scopul de a fi ierta i. Noi am fost deja
ierta i prin crucea lui Hristos” (p.316). Aceast declara ie
spune c iertarea ne apar ine înainte de a ne m rturisi
p catul. Totu i, ce ne înva Biblia? „Dac ne m rturisim
p catul, El este credincios i drept ca s ne ierte i s ne
cur easc de orice nelegiuire” (1 Ioan 1,9). „Cine î i ascunde
f r delegile, nu prop e te, dar cine le m rturise te i se
las de ele, cap t îndurare” (Proverbe 28,13). Una dintre
înv turile cele mai clare ale Bibliei este aceea c atunci
când ne m rturisim p catele, suntem ierta i. În rezumat,
Evanghelia lui Ford prezint patru puncte principale:

www.zguduireaadventismului.ro



613 
 

 Îndrept irea este numai o declara ie legal ce are loc
în cer, unde neprih nirea lui Hristos este atribuit celui
credincios. Îndrept irea const în faptul c Hristos ne
declar neprih ni i, nu în faptul c ne face neprih ni i.
 Îndrept irea este disponibil f r încetare pentru cel
credincios, asemenea unei umbrele care se afl
deasupra lui, chiar i când p c tuie te. Mântuirea
noastr este asigurat , chiar i când p c tuim, atâta
vreme cât continu m s credem în Isus.
 Noi nu ne m rturisim p catul în scopul de a fi ierta i.
 Na terea din nou este rezultatul îndrept irii. Lucrarea
transformatoare a Duhului Sfânt este exclus din
procesul îndrept irii.
 Concep ia c îndrept irea este na terea din nou este
o înv tur romano catolic .
 Îndrept irea are leg tur cu statutul legal înaintea lui
Dumnezeu, nu cu starea spiritual .
 Sfin irea are leg tur cu starea spiritual .
 Când Dumnezeu îi îndrept e te pe cei p c to i, ei
r mân p c to i.
 Sfin irea nu are loc în exclusivitate prin credin .
Numai îndrept irea are loc în exclusivitate prin
credin .
 Sfin irea este rezultatul îndrept irii, i are loc prin
credin plus efortul omenesc.
 Legea lui Dumnezeu nu poate fi respectat în mod
des vâr it, nici chiar de c tre cei converti i. Tot ce face
un credincios este întinat de p cat. Cel credincios
p c tuie te continuu. Îndrept irea este o umbrel
legal aflat deasupra lui, asigurându i mântuirea, în
ciuda p catelor din via a lui.
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 Noi nu suntem condamna i, chiar dac nu reu im s
atingem standardul lui Dumnezeu. David nu i a
pierdut îndrept irea, când a p c tuit.
 Cu privire la p cat, nu exist nicio deosebire între omul
religios i cel nereligios.
 Ziua Isp irii s a împlinit pe deplin la cruce. Aceasta nu
a avut nicio leg tur cu anul 1844 i cu judecata care a
urmat. Înv tura lui cu privire la neprih nirea prin
credin este premisa pe baza c reia respinge judecata
de cercetare. Dac mântuirea este o declara ie legal
permanent pentru cel credincios, de ce ne ar mai
judeca Domnul pentru faptele noastre?
 Hristos este înlocuitorul nostru la judecat . Pentru c
Hristos este des vâr it, iar des vâr irea Sa este
atribuit în dreptul nostru, noi putem fi ap ra i la
judecat .

(Sunt îndatorat rezumatului concis prezentat de Dr.
Erwin Gane într o bro ur intitulat An Examination of
Desmond Ford’s Book, disponibil la Orion Publishing).

Roadele Evangheliei lui Ford

Deoarece punctele principale ale acestei înv turi
nu au fost abordate i respinse niciodat cu claritate,
semin ele sem nate în deceniul 1970 au adus o recolt
bogat în cei treizeci de ani care au urmat. Ideile lui Ford au
continuat s apar în c r i, articole i predici despre
Evanghelie. Mul i din zilele noastre, care nu ar visa niciodat
s l urmeze pe Ford continu s promoveze concep ia lui cu
privire la mântuire, îndeosebi tinerii no tri. Un exemplu cu
privire la acest fapt se afl într o carte recent , scris de
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George Knight, intitulat Cross of Christ. Punctele principale
eviden iate în cartea aceasta sunt urm toarele:

 Noi suntem n scu i în vr jm ie cu Dumnezeu.
 Natura egoist pe care o mo tenim constituie un
p cat.
 Noi nu putem s învingem toate obiceiurile noastre
rele.
 Moartea lui Hristos este partea central a Planului de
Mântuire, nu via a Sa.
 Îndrept irea îl declar neprih nit pe cel p c tos.
 Judecata arat dac am acceptat sau nu jertfa lui
Hristos.
 Cei 144000 nu sunt o parte a procesului isp irii.
 Isp irea este îndeplinit separat de participarea
omului.

Toate aceste puncte sunt identice cu în elegerea lui
Ford cu privire la isp ire i metoda mântuirii. Evanghelia lui
Ford a fost acceptat de mul i adventi ti în deceniile de dup
retragerea acredit rii lui pastorale. Trebuie s ne amintim c
în centrul punctelor principale teologice ale lui Ford s au
aflat subiectele referitoare la neprih nirea prin credin ,
schi ate în sec iunea precedent , i nu declara iile lui cu
privire la anul 1844 i judecata de cercetare. Acestea au fost
doar rezultatul natural al felul în care a în eles el procesul
mântuirii.

În revista Ministry din ianuarie i martie, 2008, a fost
publicat o serie alc tuit din dou p r i cu privire la
subiectul neprih nirii prin credin . Autorul a fost Dr. Roy
Gane, profesor de ebraic i limbile Orientului Apropiat la
Seminarul Teologic. El a declarat urm toarele: „Nu toate
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nedes vâr irile omene ti, nici chiar din sfera activit ii
con tiente, pot fi considerate p cate. Via a omului este
înc rcat de tot felul de nedes vâr iri nep c toase cauzate
de limitele noastre în domeniul aptitudinilor, cunoa terii,
memoriei, coordon rii fizice i a a mai departe”. Dr. Gane a
f cut o deosebire important între „p catul” ca natur
c zut i „p catul” ca o c lcare a Legii lui Dumnezeu. Natura
noastr c zut pe care o mo tenim la na tere a produs
mult nedes vâr ire, dar acest rezultat al p catului lui Adam
trebuie s fie deosebit cu precizie de c lc rile poruncilor lui
Dumnezeu, care cauzeaz o ruptur în rela ia cu Dumnezeu.
De i starea c zut pe care o mo tenim la na tere are nevoie
de sângele isp itor al lui Hristos i de vindecare, ea nu are
nevoie de iertare, deoarece iertarea se aplic numai
c lc rilor morale ale voin ei explicite a lui Dumnezeu. Prin
urmare, termenii îndrept ire, sfin ire i neprih nire prin
credin , a a cum sunt folosi i de obicei, nu se aplic la
starea noastr c zut , pe care o mo tenim la na tere ca
rezultat al p catului lui Adam. Starea c zut are nevoie de o
re creare prin intermediul jertfei lui Hristos, în timp ce
c lc rile morale au nevoie de iertare prin intermediul
aceleia i jertfe.

Apoi, Gane a pus urm toarea întrebare: „Este
îndrept irea prin credin numai o declara ie în virtutea
c reia, prin credin , un p c tos st înaintea lui Dumnezeu
ca i cum ar fi neprih nit, sau implic ceva mai mult?” El
r spunde: „Când Dumnezeu îi consider neprih ni i pe cei
care au credin […], El îi declar a fi astfel deoarece
Cuvântul S u creator i a f cut s fie astfel”. Cu privire la
rela ia dintre îndrept ire i sfin ire, el spune: „De i
îndrept irea i sfin irea se deosebesc din punct de vedere
teologice, ele sunt interconectate din punct de vedere al
experien ei, înc din momentul convertirii. Ambele au
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aspecte care se desf oar continuu, sunt aspecte esen iale
ale mântuirii i sunt daruri ale harului lui Dumnezeu”.

Ceea ce a fost deosebit de interesant în leg tur cu
aceast serie de articole au fost scrisorile trimise de cititori
cu privire la aceste puncte. Cineva a scris: „Articolul scris de
Dr. Gane pur i simplu prezint înc o încercare de a sus ine
neprih nirea ob inut prin dezvoltarea caracterului, teologia
seceri ului, care a încurcat poporul nostru timp de decenii….
El încearc dar nu reu e te s dovedeasc modul în care
Duhul Sfânt ne inspir neprih nirea pân la punctul în care
nu mai p c tuim deloc i suntem p zi i de orice c dere, nu
prin harul lui Dumnezeu i prin realiz rile lui Hristos, ci prin
ascultarea noastr – implicând c prin aceast împ rt ire a
neprih nirii este posibil ca noi s nu mai p c tuim niciodat .
Ideea c oamenii trebuie s ating des vâr irea caracterului
prin Duhul Sfânt, în scopul de a fi mântui i, este identic ideii
teologului catolic care sus ine c , pentru a fi mântui i,
trebuie s fim plini de fapte bune […]. Dac putem fi
mântui i doar din p catele noastre, i nu în p catele noastre,
atunci suntem cu to ii nenoroci i” (Martie, 2008).

Acest r spuns are nevoie de o oarecare explica ie.
Teologia seceri ului este înv tura c , atunci când
caracterul lui Hristos este reflectat în mod des vâr it în
poporul S u, El Se va întoarce (Parabolele Domnului Hristos,
p.69). Dup evenimentul Ford, s a dezvoltat o opozi ie
puternic fa de aceast concep ie. Aceasta nu este
„neprih nirea ob inut prin dezvoltarea caracterului”, ci este
neprih nirea prin credin care conduce la maturitatea
caracterului. Ideea „introducerii neprih nirii în noi” este
versiunea catolic a neprih nirii împ rt ite. Aceast idee
spune c noi putem s umplem un rezervor de neprih nire
asemenea unui rezervor de automobil, care dup aceea
devine proprietatea noastr , pe baza faptelor bune pe care
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putem s le s vâr im pentru a merita mântuirea.
Neprih nirea împ rt it const în faptul c Hristos ne
împ rt e te neprih nirea Sa clip de clip , atâta vreme cât
r mânem în El, ceea ce produce în noi un caracter asemenea
caracterului lui Hristos. Gane nu a f cut nicio aluzie la ideea
c noi putem fi umplu i cu neprih nire. Gane nu a sugerat
niciodat c noi suntem p zi i de c dere „prin propria
ascultare”. Ascultarea noastr nu ne va duce mai departe
decât ascultarea fariseilor. Este evident c în aceast
scrisoare se afl câteva „sperietori de ciori” – presupozi ii
incorecte care vor s fac punctele sus inute de autor s
par stupide. O idee a devenit foarte evident în ultimii zece
ani. Orice accent pus pe neprih nirea interioar i biruin a
asupra p catului este etichetat ca fiind o teologie catolic –
din nou, pentru a i determina pe ascult tori sau cititori s
resping astfel de concep ii. O declara ie semnificativ din
aceast scrisoare este concep ia autorului ei c noi trebuie
s fim mântui i „în p catele noastre”. Toate cele de mai sus
constituie o demonstra ie clar a mo tenirii l sate de Ford în
gândirea adventist actual .

O alt scrisoare spunea: „De i este înc rcat de o
mul ime de pasaje din Scriptur , pozi ia lui Dr. Gane reflect
mai degrab teologia pre Reforma iune (credin plus),
decât pozi ia protestant (numai credin a)”. Observa i din
nou leg tura f cut între teologia lui Gane i catolicism, în
scopul de a recomanda o respingere imediat a unei astfel
de teologii. Un alt scriitor a spus: „Biblia i to i marii
reformatori protestan i ne înva c nu exist absolut niciun
merit care ne îndrept e te, în niciun fel i în nimic din ce
putem noi s facem, în nimic din ce face Dumnezeu în noi, în
nimic din ce face Dumnezeu cu noi, în nimic din ce pune
Dumnezeu în noi i în nimic din ceea ce dezvolt Dumnezeu
în noi!” (mai, 2008). Chiar dac Dumnezeu lucreaz în
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interiorul nostru prin harul s u i prin neprih nirea lui
Hristos, aceast lucrare nu constituie îndrept irea
mântuitoare.

Dr. Gane a r spuns succint la scrisorile primite. „Tom
Hughes reprezint gre it abordarea mea i o identific gre it
ca fiind filozofia catolic a neprih nirii introduse sau infuzate
în noi, care sus ine c ‘sufletul’ n scut din nou, neprih nit,
este capabil prin sine însu i s s vâr easc fapte ce
constituie un merit par ial pentru mântuire […]. Cu privire la
lucrarea lui Hristos de a ne mântui din p catele noastre, […]
de i noi nu vom fi elibera i de natura noastr p c toas
pân la prosl vire, Hristos ne ofer prin Duhul Sfânt ocazia
de a câ tiga o biruin progresiv asupra alegerilor
p c toase (= cur irea caracterului nostru)”. Ca r spuns la o
alt scrisoare, Gane a spus: „Multe ‘nedes vâr iri’, inclusiv
numeroasele gre eli pe care fiin ele omene ti nu sunt în
stare s le biruiasc în via a aceasta, din cauza limitelor lor
fizice i mintale (cum ar fi pierderea memoriei) nu sunt
incluse în defini ia biblic a faptelor i gândurilor p c toase…
ca fiind c lc ri morale ale Legii lui Dumnezeu.
«Nedes vâr irea» constituie o categorie mai larg decât
«p catul». Toate p catele sunt nedes vâr iri, dar nu toate
nedes vâr irile sunt p cate”. Cu referire la scrisoarea lui
Gordon Collier, Gane declar c acesta folose te „pasaje
selective i rigide ale Scripturii, care rup rela ia dinamic
dintre îndrept ire i sfin ire i dintre rolul lui Hristos i rolul
Duhului Sfânt […]. Collier este un exemplu al felului de
abordare neechilibrat pe care seria mea alc tuit din dou
p r i a avut scopul de a o contracara” (mai, 2008).

Scrisorile care r spund la articolele lui Gane sunt
reprezentative pentru Evanghelia lui Ford în forma ei pur ,
iar aceast Evanghelie este promovat acum pe scar larg
în colile i bisericile noastre. O perspectiv foarte
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interesant cu privire la aceste subiecte vine din partea unui
teolog evanghelic, J.P. Moreland, de la Biola University:
„Care a fost esen a Evangheliei? […] De la Reforma iunea
protestant , Evanghelia a fost identificat cu îndrept irea
prin credin […]. Noi suntem declara i neprih ni i prin
încrederea pe care o punem în lucrarea s vâr it de Isus […].
În primii 20 de ani ai vie ii mele cre tine, aceasta a fost
Evanghelia pe care am împ rt it o cu cei necredincio i […].
Am constatat c este dificil s fac leg tura între aceast
Evanghelie i sfin irea, maturitatea i cre terea spiritual .
Tot ce am putut s spun a fost: «Dac Isus este acum
Domnul t u, tu trebuie s L ascul i»”. Dar în 1980, el a
descoperit o Evanghelia mai vast . „Punctul în care ajungi s
fii îndrept it? Îndrept irea este calea prin care cineva
începe o via de sfin ire. Evanghelia ne invit la o via întru
totul nou i îmbel ugat […]. Eu ajung s fiu îndrept it
pentru a putea s înv s tr iesc aceast via nou , o
via care îmi va apar ine pentru totdeauna […]. Un om
accept harul f r plat al lui Dumnezeu prin îndrept ire, în
scopul de a începe o via în care Îl va avea din ce în ce mai
mult pe Isus ca Domn al lui în via a aceasta i în cea viitoare”
(Ministry, mai, 2009). Eu am constatat c aceasta este o
declara ie destul de uimitoare din partea unui teolog
evanghelic, îndeosebi deoarece întreaga noastr confuzie cu
privire la subiectul acesta a venit din cauza adopt rii în
adventism a concep iilor evanghelice.

Cu alte cuvinte, îndrept irea nu este suma total a
neprih nirii prin credin , ci deschiderea u ii pentru
neprih nirea prin credin . Când Isus este acceptat ca Domn
al nostru, neprih nirea Sa este atât îndrept irea, cât i
sfin irea noastr . Din nefericire, sfin irea a fost denigrat ca
fiind doar un rod al Evangheliei, sau un rezultat al faptului de
a fi mântuit, în timp ce ar fi mai corespunz tor din punct de
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vedere biblic s spunem c sfin irea este în realitate îns i
inima Evangheliei. Îndrept irea este singura cale prin care
putem avea acces la o via asemenea lui Hristos, iar acesta
este, în esen , mesajul Evangheliei.

Voi împ rt i câteva pasaje ample dintr un articol
remarcabil scris de Fernando Canale, profesor de teologie la
Seminarul Teologic.

Recent, unii au ajuns s considere lucrarea pastoral
mai degrab ca fiind o propov duire a mântuirii, decât o
chemare la o via sfânt …. Luther a dedus c sfin irea i
respectarea poruncilor lui Dumnezeu nu sunt o parte
integral a mântuirii, ci rezultatul mântuirii…. Pastorii au
avut înclina ia de a adopta abord ri orientate spre
consumatori, care vor atrage majoritatea oamenilor din
toate culturile. Astfel de abord ri nu ezit s foloseasc
ritualuri, preferin e culturale contemporane i mijloace de
atrac ie teatral (de exemplu, muzica), atâta vreme cât
evenimentele publice furnizeaz o audien larg , unde
poate avea loc predicarea i administrarea unei mântuiri
instantanee.

Pastorii care cred, ac ioneaz i slujesc într o astfel
de atmosfer ar putea s aib satisfac ia de a vedea sute de
oameni ridicându i mâinile ca un r spuns emo ional al
accept rii mântuirii. Totu i, eu nu cred c acei oameni care
r spund în felul acesta în eleg sau experimenteaz
ingredientul fundamental al în elegerii adventiste a
mântuirii: i anume c mântuirea vine dintr o experien a
credin ei care conduce la ascultare…. Eu sus in c
proclamarea credin ei, f r o chemare la sfin ire i ascultare,
este întru totul str in de elementele esen iale ale
adventismului.

Declara ia apostolului Pavel se eviden iaz în mod
conving tor: „Urm ri i pacea cu to i i sfin irea, f r care
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nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12,14)…. „Fi i sfin i”,
zice Dumnezeu, „c ci Eu sunt sfânt” (1 Petru 1,16)…. Planul
de Mântuire al lui Dumnezeu aduce sfin irea înapoi în via a
oamenilor. Experien a sfin irii prin credin i ascultare
reface chipul lui Dumnezeu în oameni i produce bucuria
mântuirii.

Credin a i ascultarea sunt dou componente
inseparabile ale aceluia i act al încrederii libere a omului în
Dumnezeu. Decizia liber a omului de a r spunde la
chemarea lui Dumnezeu la mântuire… nu este cauza, ci
condi ia necesar pentru mântuire…. Aceea i credin i
ascultare prin care accept m i primim iertarea Sa
(îndrept irea prin credin ) implic în mod simultan i
necesar un stil de via caracterizat de o ascultare voioas i
de bun voie (sfin irea). În conformitate cu Scriptura, nu
putem avea una, f r cealalt . Înaintea lui Dumnezeu, noi nu
putem s avem iertarea p catelor, f r a fi ascult tori în
mod simultan i f r a ajunge s fim schimba i în mod
progresiv dup chipul S u.

„Deci, fiindc avem astfel de f g duin e, prea
iubi ilor, s ne cur im de orice întinare a c rnii i a duhului,
i s ne ducem sfin irea pân la cap t, în frica de Dumnezeu”
(2 Corinteni 7,1). Înv tura Bibliei, care ne spune c un stil
de via sfânt (sfin irea) este necesar pentru mântuire, se
afl în contradic ie cu concep ia sus inut de unii (Ministry,
mai, 2009).

Acesta a fost un apel excelent la o în elegere
echilibrat a îndrept irii i sfin irii. El a f cut deosebire
foarte bine între cauzele i condi iile mântuirii. Cauzele
mântuirii sunt întotdeauna harul lui Dumnezeu i isp irea
s vâr it de Hristos. Condi iile mântuirii sunt constituite de
alegerile noastre de a crede, de a accepta, de a ne preda i
de a ne poc i. Niciuna dintre aceste condi ii nu merit i nici
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nu câ tig mântuirea, dar f r aceste alegeri nu putem fi
mântui i.

Totu i, în ciuda acestei abord ri echilibrate, este
destul de sigur c articolul respectiv a primit r spunsuri
negative din partea a doi pastori. „Am fost descurajat de
lectura articolului pastorului Fernando L. Canale”. El l a
caracterizat ca fiind „o în elegere confuz sau par ial a
Evangheliei […]. Acest articol ar putea fi în eles ca sus inând
[…] o mântuire orientat spre fapte […]. Numai cei mântui i
sunt sfin i i […]. Numai cei mântui i sunt f cu i f pturi noi i
sunt chema i s aib gândul lui Hristos”. Aceste declara ii
spun c noi suntem mântui i înainte de a fi sfin i i, suntem
mântui i înainte de a fi f cu i f pturi noi i suntem mântui i
înainte de a primi gândul lui Hristos. Cu alte cuvinte, niciunul
din aceste lucruri nu este necesar pentru mântuire.
„Articolul lui Fernando L. Canale seam n mai mult cu o
parafrazare a declara iei Conciliului din Trent […]. Cât de trist
este c apar articole de acest fel” (Ministry, iulie, 2009). Înc
odat descoperim c orice apel la sfin ire ca parte a
Evangheliei este etichetat ca fiind catolic.

Acesta a fost mai degrab un studiu tehnic al
îndrept irii i sfin irii, necesar din cauza atacurilor subtile,
bine argumentate i chiar logice împotriva adev ratei
Evanghelii. Mo tenirea l sat de Desmond Ford a fost dus
mai departe la multe nivele ale conducerii administrative,
teologice i pastorale. De i Ford nu mai ocup un loc central
în gândirea adventist , Evanghelia lui a câ tigat în teologia
adventist .

Recomand ri practice

Voi concluziona acest articol cu câteva recomand ri
practice pentru via , i nu doar pentru predicarea unei vie i
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sfin ite. Apostolul Pavel spune: „Orice gând îl facem rob
ascult rii de Hristos” (2 Corinteni 10,5). Noi trebuie s
prelu m orice gând interior i s l facem rob ascult rii de
Hristos. Aceasta este o declara ie de importan imens !
Constata i uneori c , cu cât încerca i mai mult s nu v
gândi i la unele lucruri, cu atât mai mult v gândi i la ele?
Apostolul vorbe te aici despre nivelul cel mai înalt al
maturit ii cre tine. Cine este în stare s realizeze acest
lucru, fiind confrunta i cu tot felul de distrac ii i atrac ii
venite literalmente din orice direc ie spre care ne îndrept m
aten ia în zilele noastre? Cine poate s i p streze gândurile
în siguran i neinfluen ate? Dar s ne amintim r spunsul
dat de Isus, când ucenicii S i L au întrebat: „Cine poate fi
mântuit?” El a r spuns: „,La oameni lucrul acesta este cu
neputin , dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putin ”
(Matei 19,25.26). Puterea lui Dumnezeu i numai aceasta ne
face în stare s facem orice gând rob ascult rii de Hristos.

Eu trebuie s v d cu ochii min ii tabloul a tot felul de
gânduri aberante m r luind într o procesiune înapoia lui
Hristos, Biruitorul, asemenea unor prizonieri de r zboi:
gânduri de mândrie, gânduri de descurajare, gânduri
imorale, pofte, gânduri de superioritate fa de ceilal i,
gânduri de inferioritate fa de ceilal i, gândurile unor vicii
ascunse, gânduri de r zvr tire i nesupunere. Trebuie s v d
toate aceste gânduri care ne molesteaz i ne înving
m r luind cu cozile între picioare în spatele Eliberatorului
nostru, supuse i înfrânte de puterea Sa. Poate c nu am
ajuns înc acolo, dar dac nu ne gândim la acest lucru, nu îl
vom dori niciodat cu ardoare. Iar dac nu îl vom dori
niciodat cu ardoare, nu îl vom cere niciodat în rug ciune.
Iar dac nu îl vom cere niciodat în rug ciune, nu îl vom
experimenta niciodat . Înt ri i de o putere care se afl
dincolo de limitele noastre, vom putea s mergem într o
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lume distrus ducând cu noi puterea vindec toare a
Evangheliei – f când orice gând, venit din exterior sau din
interior, rob al ascult rii de Isus Hristos.

Thomas Davis a eviden iat un punct central pentru o
via sfin it , f r de care nici ascultarea, nici sfin irea nu
sunt posibile.

Dac mântuirea vine f r plat , oare nu este o
contradic ie a spune c noi trebuie realmente s pl tim un
pre ?.... Unde a ez m predarea, care pare s sugereze
renun area la propria libertate?.... Isus a exprimat într un
mod inconfundabil de clar cerin a pred rii i renun rii la
sine: „Dac voie te cineva s vin dup Mine, s se lepede
de sine, s i ia crucea, i s M urmeze” (Matei 16,24)….
Iacov îi sf tuie te pe cititorii lui: „Supune i v dar lui
Dumnezeu” (Iacov 4,7)…. Supunerea poate fi caracterizat ca
un r spuns fa de convingerea inspirat de Dumnezeu,
exprimarea dragostei fa de Dumnezeu, a a încât El s
poat spulbera toat împotrivirea noastr interioar fa de
voin a Sa, s schimbe gândirea noastr i s re orienteze în
mod radical atitudinea, motivele i dorin ele noastre –
întreaga inim – pentru ca noi s ne abandon m propriile
„drepturi” egoiste i s c ut m f r încetare s împlinim voia
Sa…. A adar, prin predare, noi recunoa tem dreptul lui
Dumnezeu asupra fiec rui aspect al vie ii noastre i Îi d m de
bun voie dreptul de a a tepta de la noi s ne conform m cu
modelul S u în toate privin ele….

Dar când o confruntare interpersonal ne stârne te
mânia, dorin a de r zbunare i resentimentele; când cineva
ne frustreaz i ne împiedic s ne aducem la îndeplinire
dorin ele, când pune la îndoial opiniile noastre, când neag
„drepturile” noastre sau „ne dezam ge te”; când cineva
pare s mic oreze sentimentul respectului de sine sau critic
apetitul nostru, atitudinea noastr ar putea s fie destul de
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diferit . Când suntem prin i într o situa ie în care trebuie s
ne lupt m cu predarea, cu abandonarea resentimentelor
noastre, a mâniei, sau altor gânduri, suntem lovi i de
p c to enia abisal a naturii noastre, de puterea p catului,
de pre ul pe care îl cere predarea noastr i de înclina ia
noastr rea de a ne împotrivi pred rii fa de Duhul Sfânt….

Oare i se cere ceva p c tosului pentru a primi
iertarea? O serie de texte vin în minte: „Dac poporul Meu…
se va smeri,… i se va abate de la c ile lui rele,… îi voi ierta
p catul” (2 Cronici 7,14). „Dar dac nu ierta i oamenilor
gre elile lor, nici Tat l vostru nu v va ierta gre elile voastre”
(Matei 6,15). „Poc i i v …. spre iertarea p catelor voastre”
(Fapte 2,38). „Dac ne m rturisim p catele, El este
credincios i drept, ca s ne ierte p catele” (1 Ioan 1,9).
A adar, exist cerin e pe care trebuie s le îndeplinim pentru
a primi iertarea mântuitoare a lui Dumnezeu….

„În Scriptur , Hristos este reprezentat ca un dar, îns
darul acesta este numai pentru aceia care se consacr Lui cu
tot sufletul, trupul i duhul lor, f r rezerve” (Parabolele
Domnului Hristos, p.115, sublinierile ad ugate)…. Prin
urmare, Hristos nu ne îndrept e te pe baza pred rii
noastre, ci El nu poate s ne îndrept easc pân când noi
nu ne pred m…. Noi trebuie s pl tim un pre pentru
îndrept ire – acel pre nu const în faptele bune pe care le
s vâr im sau pe meritele pe care le avem, ci în predarea
noastr f r rezerve fa de Isus…. A înv a sau predica
îndrept irea f r a ar ta cu claritate i obliga ia de a ne
preda lui Isus… îl las pe înv tor sau predicator f r
ap rare în fa a acuza iei c vinde o Evanghelie ieftin
(Ministry, iunie, 2009).

Aceasta este esen a întregii activit i pentru
mântuire i este necesar pentru mântuire. F r o predare
absolut , mântuirea nu este posibil . „Dac noi consim im,
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El Se va identifica în a a m sur cu gândurile i cu intele
noastre, încât va uni inima i mintea noastr cu voin a Sa,
astfel c , atunci când ascult m de El, vom împlini propriile
îndemnuri. Voin a, înnobilat i sfin it , î i va g si cea mai
mare pl cere în slujirea Lui. Când Îl cunoa tem pe Dumnezeu
a a cum avem privilegiul s L cunoa tem, via a noastr va fi
o via de continu ascultare. Prin aprecierea caracterului lui
Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, p catul va ajunge
pentru noi ceva odios…. Adesea, inima va arde în noi când
Domnul Se va apropia s aib comuniune cu noi, a a cum a
avut pe vremuri cu Enoh. Cei care se hot r sc s nu fac
niciun lucru, de niciun fel, care nu I ar pl cea lui Dumnezeu,
vor cunoa te, dup ce au înf i at cazul lor înaintea Lui, care
este calea pe care trebuie s mearg . Ei vor primi nu numai
în elepciune, ci i putere. Li se va da putere s asculte i s
slujeasc , a a cum a f g duit Hristos” (Hristos Lumina lumii,
p.668).

„Cerceteaz m , Dumnezeule, i cunoa te mi inima!
Încearc m , i cunoa te mi gândurile! Vezi dac sunt pe o
cale rea, i du m pe calea ve niciei!” (Psalmi 139,23.24).
Oare fiecare cre tin duce o lupt interioar , încercând s
reprime fiecare gând r u? Ce putem spune despre femeia
care cânt cu r bdare imnurile la org în fiecare Sabat;
despre pre edintele celui mai apropiat colegiu adventism;
despre femeia de afaceri care face comentarii inteligente în
timpul studiului colii de Sabat? Pastorii? Categoric da, cu
to ii ne lupt m cu igiena min ii într un domeniu sau altul.
Fiecare dintre noi tie în untrul inimii lui c a avut aceste
gânduri negative.

Iat câteva modalit i practice de a ne ocupa de
propriile gânduri.
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 Consacr te pe deplin lui Dumnezeu clip de clip , zi
de zi.
 Pune în practic metode de a i reorienta gândurile
spre Dumnezeu pe parcursul zilei, f când pauze
regulate pentru a te ruga în t cere.
 Cultiv umilin a, ceea ce înseamn a fi dispus s te
schimbi, când i se dovede te c trebuie s te schimbi.
 Evit gândurile rele, când î i dai seama cu claritate
unde se ascund, a a cum a sugerat apostolul Pavel:
„Gândi i v la lucrurile de sus”.
 Cere ajutorul unui prieten sau consilier.
 Principiile lui Pavel înc mai c l uzesc gândurile
noastre: „Încolo, fra ii mei, tot ce este adev rat, tot ce
este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este
curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic
de primit, orice fapt bun , i orice laud , aceea s v
însufle easc ” (Filipeni 4,8).

În cele din urm , le adresez un cuvânt de încurajare
cre tinilor istovi i, care simt c lupt singuri, pierzând b t lia
împotriva gândirilor rele. Un Lupt tor des vâr it a luptat i a
câ tigat deja r zboiul, iar El a f g duit c pacea Lui „v va
p zi inimile i gândurile în Hristos Isus” (Filipeni 4,7).

Doresc ca îndrept irea i sfin irea s fie mai mult
decât o doctrin teologic . S fie o minune care ne schimb
via a.
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Ce am fi putut fi?

To i adventi tii de ziua a aptea sunt de acord c anii
care s au scurs între 1888 i 1900 au reprezentat o perioad
foarte semnificativ pentru Biserica Adventist . Dar
perspectiva din care este f cut aceast evaluare difer mult
de la interpret un la altul. Eu cred c , datorit deciziilor luate
în aceast perioad , întreaga istorie a Bisericii Adventiste a
urmat un curs diferit. Foarte adesea, consider m c
subiectul cel mai important al acestor ani a fost neprih nirea
prin credin , i, într adev r, a a este, dar adev rata
semnifica ie trece cu mult dincolo de domeniul dezbaterilor
teologice, cuprinzând i modalit ile în care urma s fie dus
mai departe lucrarea bisericii. Biserica în care tr im ast zi a
fost afectat într o mare m sur de deciziile luate cu o sut
de ani înainte.

În cele ce urmeaz , vom realiza un studiu istoric al
câtorva evenimente specifice care au avut loc în Adventism
de a lungul ultimei sute de ani. Speran a mea este c , în
timp ce parcurgem aceste momente cruciale ale istoriei
noastre, vom înv a lec ii cu s ajutorul c rora s putem
evit m repetarea gre elilor f cute de oameni bine
inten iona i. Scriptura prezint cu con tiinciozitate gre eli
ale unor oameni credincio i cu scopul ca genera iile
urm toare s nu repete. Speran a mea este c i noi putem
înv a din gre elile f cute în istoria adventist , astfel încât,
pe m sur ce ne preg tim pentru revenirea iminent a
Domnului nostru, s lu m decizii mai bune.

O evaluare inspirat

La scurt timp dup evenimentele din 1888, Ellen
White a cugetat la ceea ce se întâmplase la Minneapolis.
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Manuscrisul 30 din 1889 poate fi g sit în The Ellen G. White
1888 Materials, paginile 352 381. Acea perioad a fost
foarte dificil pentru Ellen White, iar ea i a exprimat foarte
clar frustrarea i dezam girea. „Am trecut prin cea mai
dureroas încercare a vie ii mele, deoarece, din acest
moment, încrederea pe care am avut o pân acum, c
Dumnezeu conduce i st pâne te mintea i inima fra ilor
mei, nu a mai fost aceea i. Când am primit invita ia: ‘Sora
White, dorim s participi la întrunirea noastr ; influen a ta
este necesar ’ am sim it c nu trebuie s m gândesc la
preferin ele sau la sim mintele mele, ci s m ridic prin
credin i s încerc s mi fac partea, l sându L pe Domnul
s îndeplineasc lucrarea care era absolut necesar . Acum,
asupra mea apas o povar mai mare. Din acest moment,
trebuie s privesc numai spre Dumnezeu, pentru c nu mai
îndr znesc s depind de în elepciunea fra ilor mei. V d c ei
nu apeleaz întotdeauna la Dumnezeu pentru a fi sf tuitorul
lor, ci a teapt s fie condu i într o mare m sur de oamenii
pe care i au a ezat în fruntea lor în locul lui Dumnezeu’”.

Putem sim i pu in împreun cu Ellen White în
experien a aceasta? Înainte de acea dat , ea fusese de acord
s r spund la solicit rile conduc torilor bisericii, respectând
în mod tacit îndrum rile privitoare la locurile în care trebuia
s vorbeasc i s lucreze. Dar acum, nu mai putea continua
s accepte deciziile lor chiar atât de u or, deoarece ei
ascultau de oameni în loc s asculte de Dumnezeu. „La
adunarea de la Battle Creek (în 1889), am încercat s mi
explic cu claritate pozi ia, dar oamenii care ar fi trebuit s
stea al turi de mine, nu mi au adresat niciun cuvânt ca
r spuns. Am declarat c la Minneapolis am r mas aproape
singur . Am stat singur înaintea lor în timpul conferin ei,
deoarece lumina pe care Dumnezeu a considerat de cuviin
s mi o încredin eze, a fost aceea c ei nu ac ionau în
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conformitate cu sfatul lui Dumnezeu. Nimeni nu a îndr znit
s spun : ‚Sor White, sunt al turi de tine. Sunt de partea
ta”.

Putem sim i durerea pe care o tr ia solul lui
Dumnezeu pe parcursul acestei perioade critice a
Adventismului? Probabil c , cel mai important aspect al
anului 1888, nu a fost ceea ce au f cut sau spus Jones i
Waggoner, ci atitudinea conduc torilor bisericii fa de
sfatul dat prin inspira ie. Scepticismul i îndoiala aduc
întotdeauna un seceri amar, iar deciziile urm toarei decade
au fost luate, în mare parte, datorit atitudinii i spiritului
gre it al conduc torilor din aceast perioad . „M am sim it
profund îndurerat din cauz c fra ii mei, care m
cuno teau de mul i ani i aveau dovezile caracterului lucr rii
mele, aveau s r mân în continuare în am girea în care
erau i, în loc s m rturiseasc faptul c au gre it, sus ineau
acelea i idei false, ca i când ar fi fost adev ruri”.

„Ie i i de pe cale, fra ilor. Nu v interpune i între
Dumnezeu i lucrarea Sa. Dac , în ceea ce v prive te, nu
sim i i nicio responsabilitate fa de solie, atunci elibera i
calea dinaintea celor care au pe suflet aceast povar ”. Dac
acest mesaj ar fi fost ascultat, cât de multe decizii ar fi putut
fi luate în mod diferit de cele care ne afecteaz pân în ziua
de azi. Ellen White a în eles adev rata problem a anului
1888. „Exist o mândrie a p rerilor personale, o
înc p ânare care închide sufletul fa de ceea ce este bine
i fa de Dumnezeu. Avertiz rile au fost dispre uite, harul a
fost respins, privilegiile au fost abuzate, convingerea a fost
sl bit , iar mândria inimii omene ti a fost înt rit . Rezultatul
este acela i ca în cazul iudeilor – o împietrire fatal a inimii.
Sufletul care se ridic împotriva soliilor lui Dumnezeu, nu se
afl în siguran ”. Adev rata problem a anului 1888 a fost
mândria uman i abuzul de autoritate. Fiin ele omene ti vor
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face întotdeauna gre eli neinten ionate, dar, dac refuz s
se schimbe când Dumnezeu le adreseaz mustrarea,
r zvr tirea care rezult va constitui întotdeauna o pagub
grav pentru cauza lui Dumnezeu. Acest spirit a prejudiciat
în lucrarea Bisericii Adventiste aspecte cruciale, care nu au
fost niciodat pe deplin restabilite în urm torii o sut de ani.

Dup aproape un an, Ellen White le a adresat
delega ilor Conferin ei Generale înc un sfat. Manuscrisul 30
din 1890 poate fi g sit în The Ellen G. White 1888 Materials,
p.906 916. „Celor în fa a c rora stau ast zi, le spun, în
temere i iubire fa de Dumnezeu, c exist pentru noi o
lumin mai mare i c prin primirea acestei lumini, vor veni
binecuvânt ri mari. Dar, când îi v d pe fra ii mei plini de
mânie împotriva soliilor i a solilor lui Dumnezeu, m
gândesc la scene asem n toare din via a Domnului Hristos i
din via a reformatorilor. Cei prin care Dumnezeu î i trimite
razele Sale pre ioase de lumin , au parte de aceea i primire
care le a fost acordat slujitorilor lui Dumnezeu din veacurile
trecute. Conduc torii poporului din zilele noastre repet
comportamentul i faptele iudeilor din vechime. Ei critic i
ridic întrebare dup întrebare, refuzând s recunoasc
dovezile i respingând lumina trimis , exact în acela i fel în
care iudeii au tratat lumina adus lor de c tre Domnul
Hristos”.

„Inima r ut cioas a necredin ei va face ca minciuna
s par a fi adev r, iar adev rul s par minciun , i va
adopta aceast pozi ie, indiferent de dovezile care i ar putea
fi aduse”. Observa i c problema aflat aici, nu este
acceptarea unei erori, ci refuzul de a r spunde la dovezile
aduse în favoarea adev rului i promovarea propriilor opinii
în locul luminii trimise de Dumnezeu. Mândria uman i
îndrept irea de sine au constituit întotdeauna adev rata
problem . „Ei merg pe o cale care duce în întunericul nop ii.
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Ei cred c respect îndemnurile unei ra iuni demne de
încredere, dar în realitate urmeaz un alt domn. În orbirea
lor, ace ti oameni s au a ezat sub conducerea unui domn de
a c rui putere sunt total incon tien i. Ei s au opus unicului
Duh care ar fi putut s i conduc , s i lumineze i s i
mântuiasc ”.

„Prin respingerea soliei date la Minneapolis, oamenii
au s vâr it un p cat. Ei au comis mult mai mult decât un
p cat, deoarece au nutrit ani de zile aceea i ur împotriva
solilor lui Dumnezeu i s au opus adev rului pe care Duhul
Sfânt îi îndemna s l accepte”. Observa i cu aten ie efectele
cauzate de acest spirit gre it al oamenilor lui Dumnezeu.
„Cei care se opun luminii, în cele din urm , nu mai reu esc s
o recunoasc . . . . Lumina a fost considerat fanatism i s a
vorbit despre ea ca i când ar fi fost fanatism, ca i când ar fi
fost un pericol care trebuie oprit. În felul acesta, oamenii au
devenit ni te îndrum tori care duc într o direc ie gre it ”.

În anii care au urmat dup 1888, mândria p rerilor
personale i abuzul de autoritate au determinat conduc torii
bisericii s se schimbe c l uzirea lui Hristos cu st pânirea
Satanei, f r a fi con tien i de aceasta. Rezultatul a fost acela
c au îndrumat biserica într o direc ie gre it . Adev rata
problem a anului 1888 poate fi rezumat la mândrie i
autoritarism.

Cartea scris de A.C. Daniells, în 1929, Christ Our
Righteousness, este destul de relevant în aceast privin .
Fratele Daniells, pensionar, fost pre edinte al Conferin ei
Generale, reflecta la evenimentele petrecute cu 38 de ani
înainte. „În 1888, adventi tii de ziua a aptea au primit o
solie de trezire foarte concret […]. În to i ace ti ani, ei au
avut o convingere ferm i au nutrit o speran întemeiat
c , într o zi, aceast solie va beneficia de o mare aten ie în
rândul nostru i va realiza lucrarea de cur ire i rena tere,
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pentru îndeplinirea c reia credeau c a fost trimis de
Dumnezeu în biseric […]. Este greu de conceput felul în care
a putut exista o gre eal de în elegere i nesiguran cu
privire la dovezile cere ti aduse în sprijinul acelei solii […].
Este evident c aplicarea acestei solii nu s a limitat doar la
perioada Conferin ei de la Minneapolis, ci se extinde pân la
încheierea timpului i, prin urmare, are, pentru biserica din
prezent, o însemn tate mai mare decât putea avea în 1888.
Cu cât suntem mai aproape de marea zi a lui Dumnezeu, cu
atât mai imperativ este nevoia lucr rii de cur ire a
sufletului pentru realizarea c reia a fost trimis acea solie
[…]. Ar trebui s ne a tept m ca solia neprih nirii prin
credin , care a fost trimis bisericii într o formulare atât de
definit , s beneficieze de un loc dominant în perioada de
încheiere a marii mi c ri de care suntem lega i” (p.23 26).
Din perspectiva fratelui Daniells, solia de la 1888 nu realizase
înc lucrarea pentru care fusese trimis . În perioada dintre
anii 1890 i 1900, solia nu a fost acceptat . Aceasta nu poate
însemna altceva decât c , deciziile luate în acel timp, nu au
fost determinate de un r spuns sincer fa de respectiva
solie. Noi nu am luat decizii întemeiate pe acea solie, ci
provocate de opozi ia fa de ea. Fratele Daniells i a
exprimat, de asemenea, speran a c , pe m sur ce ne vom
apropia de încheierea timpului, solia de la 1888 va ocupa un
loc dominant în studiul i experien a noastr . Cur irea
sufletului, pe care o realizeaz aceast solie, va fi absolut
esen ial , dac biserica r m i ei dore te s i îndeplineasc
lucrarea în mod triumf tor. Ignorând i respingând punctele
cheie ale soliei, nu putem „încheia lucrarea”. A a cum, în
perioada anilor 1890, exista o opozi ie deschis i una
ascuns împotriva soliei, tot astfel se întâmpl i în perioada
anilor 1990. Se pare c înv m foarte greu lec iile istoriei.
Respingerea acelei solii a costat lumea o sut de ani de
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suferin în plus. Oare vom condamna noi lumea la înc o
sut de ani de p cat, prin mândria p rerilor personale i prin
înc p ânarea noastr , sau ne vom umili inima i vom
îng dui ca solia lui Dumnezeu s îndeplineasc ast zi în via a
noastr , lucrarea pe care nu a putut s o îndeplineasc în
urm cu o sut de ani?

Rezultatele practice ale respingerii soliei

A a cum se întâmpl cu toate soliile trimise de
Dumnezeu, acceptarea sau respingerea lor aduc, pe termen
lung, rezultate cu mult mai vaste decât efectele propriu zise
ale soliei ini iale. Prin respingerea soliei de la 1888 au fost
comise gre eli suplimentare, care continu s ne afecteze i
ast zi. Dac ne amintim c adev rata problem a fost
mândria p rerilor personale i abuzul de autoritate, nu ar
trebui s fim surprin i s vedem cum sentimentele de ofens
i animozitatea se r sfrâng i asupra altor domenii ale
lucr rii.

Planul lui Dumnezeu a fost ca lucrarea medicale cu
cea pastoral s se desf oare într o strâns asociere.
Educa ia sanitar i tratamentele naturale aveau rolul de a
deschide calea Evangheliei, preg tind inimile oamenilor
pentru a se preda conducerii Domnului Isus Hristos.
Dumnezeu a dorit ca, pretutindeni în lume, pastorii i medicii
s lucreze împreun în mici clinici i restaurante. Dar în
perioada dintre 1890 i 1900, între conducerea lucr rii
misionare medical i conducerea pastoral , au început s
apar unele neîn elegeri. Dr. John Harvey Kellog era cel mai
renumit misionar medical la data aceea, având al turi de el
mai mul i asocia i cu instruire în domeniul medicinii. Treptat,
Dr. Kellog a început s fie nemul umit de conduc torii
bisericii. El sim ea c ace tia nu practicau cu adev rat
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principiile reformei s n t ii i nu sus ineau lucrarea lui. În
acela i timp, A.T. Jones continua s se confrunte cu opozi ia
deschis i ascuns fa de solia de la 1888 i, la rândul lui, a
început s fie nemul umit de conduc torii bisericii. Spre
sfâr itul deceniului, Jones s a asociat cu Dr. Kellog în
dezaprobarea manierei în care era condus biserica. Apoi,
Dr. Kellog a expus o form de panteism, iar conduc torii
bisericii, îndemna i de Ellen White, au luat o pozi ie foarte
dur împotriva ideilor lui. Leg tura dintre lucr torii medicali
i pastori a fost totalmente distrus , cu sim minte
puternice de suspiciune i neîncredere de ambele p r i. Nu
este incorect s declar m c a fost destul de greu s
restabilim acea leg tur . Lucrarea medical i cea pastoral
s au desf urat în direc ii paralele, cu obiective diferite,
metode diferite i sisteme de retribu ie diferite. Planul lui
Dumnezeu pentru lucrarea misionar medical nu a fost
niciodat pe deplin realizat în Biserica Adventist , cu
excep ia unor exemple particulare izolate care
demonstreaz ce ar fi putut fi în întreaga biseric , dac am fi
urmat cu aten ie sfatul lui Dumnezeu.

Un alt rezultat al respingerii soliei de la 1888 poate fi
observat în domeniul lucr rii de educa ie. La trei ani dup
1888, conduc torii au decis s despart grupul alc tuit din
Jones, Waggoner i Ellen White. Lui Ellen White i s a cerut s
mearg în Australia, ceea ce a i f cut. În timp ce se afla
acolo, ea a hot rât s introduc reforma s n t ii într o
manier care nu fusese înc aplicat în Statele Unite. Ea a
f cut tot ceea ce a putut mai bine pentru a institui la
Avondale un sistem educa ional corespunz tor celui pe care
Dumnezeu i l descoperise ca model pentru toate institu iile
de educa ie adventist . Fratele Sutherland a fost convins c
acest sistem educa ional trebuie adoptat i în Statele Unite,
iar conduc torii bisericii i au cerut s instituie reformele de
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rigoare în Battle Creek, Michigan. Sutherland a în eles foarte
bine c reformele respective nu putea fi aplicate în Battle
Creek, prin urmare, a început la Berrien Springs, unde se
înfiin ase Colegiul Misionar Emmanuel. Timp de doi ani,
Sutherland i Magan au încercat s urmeze exemplul de la
Avondale în educarea tinerilor. Dar, din diferite motive, nu
au reu it, iar în 1904, au demisionat. Dup mult cercetare i
fr mântare sufleteasc , au înfiin at o nou coal , la
Madison, în Tennesee, unde au încercat din nou s pun în
aplicare reformele privitoare la educa ie, pe care nu fuseser
în stare s le instituie în Michigan.

Cu privire la aceast nou coal , Ellen White a f cut
câteva remarci semnificative: „Lucrarea pe care au
îndeplinit o fra ii la Madison a realizat, în ceea ce prive te
prezentarea unei imagini corecte a ceea ce înseamn o
educa ie multilateral i complet , mai mult decât orice alt
coal înfiin at de Biserica Adventist de Ziua a aptea, în
America” (Ms. Rel., vol. 11, p. 182). „Dac ar exista mai
multe coli care s beneficieze de o educa ie similar , noi am
deveni, ca popor, o priveli te pentru lume, îngeri i oameni.
Solia ar fi dus rapid în fiecare ar , iar sufletele care se afl
acum în întuneric, ar fi conduse la lumin ” (Ms. Rd., vol. 11,
p.193).

Într adev r, în anii ulteriori, coala Madison s a
bucurat de un mare succes i mul i sperau c aceast coal
va putea fi un model pentru toate institu iile de înv mânt
adventiste, oferindu i bisericii posibilitatea de a recupera
unele dintre pierderile suferite în perioada dintre 1890 –
1910. Dac biserica ar fi fost dispus s i reorganizeze
colile elementare pe baza modelului de la Madison, ast zi
ne am fi bucurat de binecuvânt rile bogate ale unei educa ii
realizate pe deplin dup voia lui Dumnezeu. Dar, în loc s
procedeze astfel, conduc torii bisericii au inut la distan
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coala din Madison, oferindu i ajutor pu in i destul de mult
opozi ie. În loc s modifice programul de educa ie în toate
institu iile adventiste din lume, biserica a declarat coala din
Madison ca fiind „self supporting school”, adic coal
independent , ceea ce însemna c i se va permite s i
continue nestânjenit activitatea, dar nu avea s devin
niciodat un model pentru sistemul educa ional adventist.
Ca rezultat, nu am avut ansa de a L vedea pe Dumnezeu
f când lucrarea de educa ie adventist , cap i nu coad .

Conferin a biblic din 1952

În 1952 a fost convocat o Conferin biblic
mondial a bisericii. la Washington, D.C. La conferin s au
prezentat multe solii excelente, transcrise într un set de
dou volume intitulate Our Firm Foundation. Pre edintele
Conferin ei Generale a încheiat conferin a cu o provocare.
„Solia neprih nirii prin credin vestit la conferin a din 1888
a fost repetat aici […]. Iar acest mare adev r a fost
prezentat la conferin a bibilic din 1952 cu mult mai mult
putere decât la conferin a din 1888 […]. Lumina îndrept irii
i a neprih nirii prin credin str luce te ast zi asupra
noastr mai limpede decât oricând i decât asupra oric rui
popor. Întrebarea, ‚Care a fost atitudinea lucr torilor i a
poporului nostru fa de solia neprih nirii prin credin
vestit în 1888? Ce au f cut ei cu privire la ea?’ nu va mai fi
rostit niciodat . De acum înainte, marea întrebare trebuie
s fie, ‚Ce au f cut ei cu lumina privitoare la neprih nirea
prin credin , care a fost proclamat la conferin a biblic din
1952?” (Vol. 2, p.617).

Fratele Branson lega în mod clar aceast conferin
de solia de la 1888. El adresa participan ilor provocarea de a
întreprinde o ac iune semnificativ ca r spuns la solia

www.zguduireaadventismului.ro



639 
 

neprih nirii prin credin care fusese prezentat la
conferin a din 1952. El sugera c , în loc de a i condamna pe
cei din trecut, trebuie s ne întreb m ce vom face noi cu
privire la cele prezente. Acesta este de asemenea adev ratul
scop al articolului pe care îl citi i. Singurul motiv pentru care
revedem e ecurile din trecut, const în dorin a de a în elege
modul în care putem evita repetarea lor. Dac Biserica
Adventist de Ziua a aptea a pierdut în anii de dup 1888
un teren destul de important, aten ia noastr trebuie s se
concentreze asupra modalit ilor în care putem s l
recuper m. Ce putem face pentru a repara pe cât posibil
pagubele produse atunci i pentru a preg ti calea prin care
Dumnezeu s i realizeze demonstra ia Sa final înaintea
lumii i a îngerilor? Cum putem noi r spunde la solia din
1888, astfel încât binecuvântarea deplin a lui Dumnezeu s
poat fi rev rsat asupra bisericii r m i ei Sale, cu
rezultatul inevitabil al primirii ploii târzii i al vestirii
strig tului cu glas tare al îngerului?

Prin urmare, ce a în eles fratele Branson ca fiind
r spunsul corect fa de soliile conferin ei din 1952?
„Suntem angaja i într un efort menit s dubleze num rul
membrilor no tri într o perioad de patru ani, de la 1
ianuarie, 1950, la 31 decembrie, 1953”. Dublarea num rului
de membrii constituie un scop admirabil, dar oare în aceasta
const solia de la 1888? Este dublarea num rului de membri
calea de a repara r ul produs în 1888? Sau solia de la 1888
se refer la umilirea inimii i ascultarea de Dumnezeu în
toate lucrurile? Nu vorbe te ea despre umplerea noastr cu
neprih nirea lui Hristos, a a încât manifestarea ei s devin
evident în fa a lumii?

Ei bine, ce s a întâmplat în anii de dup 1852? Au fost
oare promovate noi programe care s aduc succesul
bisericii pretutindeni în lume? Da. Am dublat noi num rul de
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membri? Da. A venit Duhul Sfânt în rev rsarea ploii târzii?
Nu. Am vestit noi Evanghelia în întreaga lume? Nu. De fapt,
la numai patru ani dup aceea, în cadrul unor dezbateri
serioase cu liderii religio i evanghelici, în str duin a de a fi
concilian i i de a evita eticheta de „sect ”, noi am sacrificat
câteva dintre aspectele foarte importante ale doctrinei
neprih nirii prin credin . În loc de a face un pas înainte în
lumina deplin a soliei de la 1888, am abandonat în mod
public câteva dintre punctele centrale ale acestei solii. Apelul
fratelui Branson a fost corect, dar solu ia sugerat –
dublarea num rului de membrii – nu a intit spre cauzele
fundamentale ale e ecului de la 1888. Problema 1888 a fost
o problem a inimii, care nu poate fi rezolvat niciodat prin
programe i statistici. Probabil c , asemenea poporului
evreu din timpul Domnului Hristos, i nou ne este la fel de
greu s înv m lec iile dureroase ale istoriei. Mândria
omeneasc i imaginea public par s ne absoarb inima în
totalitate, astfel încât nu mai r mâne loc pentru predare i
ascultare din iubire. În mod categoric, în perioada anilor
1950, nu ne am apropiat de în elegerea semnifica iei soliei
de la 1888 i nici nu am reparat pagubele produse prin
respingerea ei.

Adun rile anuale din 1973 1974

Adunarea anual reprezint cea mai important
întrunire anual a Bisericii Adventiste de Ziua a aptea. În
1973 i 1974 au avut loc dou asemenea întruniri foarte
semnificative. Pentru un scurt timp, la fiecare dintre cele
dou adun ri, treburile administrative au fost l sate la o
parte, iar conduc torii bisericii s au ocupat de problemele
spirituale. Cred c fiecare adventist trebuie s aud apelurile
rostite de conduc torii bisericii în cadrul acestor adun ri.

www.zguduireaadventismului.ro



641 
 

La începutul Adun rii anuale din 1974, fratele Robert
Pierson, pre edintele Conferin ei Generale, le a adresat
delega ilor urm torul apel:

„Domnul s a apropiat mult de poporul S u în timpul
Adun rii anuale din 1973 […]. A fost un timp de cercetare
profund a inimii, nu numai în cadrul edin elor oficiale, ci i
acas i în camerele noastre de hotel. În calitate de
conduc tori, am recunoscut c am împlinit, ca biseric , mult
prea pu in din a tept rile i dorin ele Domnului nostru i ne
am cercetat sufletul, în efortul de a descoperi ce s ar putea
face pentru a pune cap t amân rii Domnului i pentru a
gr bi venirea lui Hristos.

În timpul s pt mânii, mai precis al celor zece zile în
care am fost împreun , preocuparea conduc torilor bisericii
a fost aceea de a deveni asemenea lui Isus i de a câ tiga
biruin a asupra p catului în vie ile noastre […]. Atât ca
indivizi, cât i ca biseric , am fost chema i la o schimbare de
direc ie, la o schimbare a accentelor, la o schimbare a
priorit ilor.

S au schimbat priorit ile noastre în timpul celor
doisprezece luni care au trecut, sau au continuat ele s fie în
mare parte acelea i de dinaintea întâlnirii noastre cu
Domnul? Ce putem spune despre agendele de lucru ale
comitetelor noastre – au fost ele în mod substan ial diferite?
Au fost organizate edin ele dup aceea i obi nuit ordine
de zi? […] Unii au declarat c Adunarea anual din 1973 a
fost cea mai semnificativ întrunire a Bisericii Adventiste de
la 1888 încoace. Ne a vorbit Domnul într adev r într o
manier special ? Ne a chemat El s continu m poc in a i
înnoirea noastr , sau a fost doar un val trec tor? Am r spuns
noi printr o biruin durabil asupra p catului, sau am
p r sit Takoma Park i ne am întors acas în aceea i
experien laodicean de dinainte? Ca s m exprim în mod
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practic – au observat fra ii no tri colaboratori vreo diferen
în via a noastr , când ne am întors de la Adunarea anual ?
Au sesizat vreo schimbare so iile noastre, so ii i copiii
no tri? Sunte i voi, anul acesta, mai aproape de idealul lui
Dumnezeu, ca urmare a particip rii la Adunarea anual de
anul trecut? Este caracterul vostru mai aproape de
caracterul lui Hristos, Modelul nostru? Sunte i voi mai
binevoitori, mai aten i acum? A i câ tigat biruin a asupra
oric rei necur ii, asupra temperamentului i vorbirii
nest pânite? A produs Adunarea anual din 1973 vreo
schimbare?

Probabil c întrebarea cea mai p trunz toare dintre
toate este: Dac membrii bisericii i conduc torii ei din
fiecare nivel al administra iei i din fiecare zon au tr it
aceea i experien de care beneficiem noi, ne putem a tepta
la rev rsarea ploii târzii i la reînnoirea strig tului cu glas
tare, curând – foarte curând? […] Vreau s închei aceast
lucrare! Vreau s L v d pe Isus! Vreau s merg înainte, ca s
L cunosc pe Domnul, a a încât aceast mare lupt s poat fi
încheiat odat pentru totdeauna! Cu doisprezece luni
înainte, am realizat un început – un bun început. Mul umim
lui Dumnezeu pentru acel început. Dar un bun început nu e
destul. O reînviorare, odat pe an, la Adunarea anual , de i
este o binecuvântare, pur i simplu nu este destul.
Reînviorarea noastr trebuie s se dezvolte într o reform
durabil ! (Review and Herald, 30 ianuarie, 1975)

Acest puternic apel accentua câteva aspecte. În
primul rând, recunoa terea rolului nostru în amânarea
venirii Domnului Hristos. În al doilea rând, faptul c
adunarea a constituit o încercare de a trata problemele
nerezolvate de la 1888. Este de o importan considerabil
s observ m c , în timpul acestor dou adun ri, nu s a
discutat nici m car odat despre dublarea num rului de
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membri sau despre botezarea unui marelui num r
men ionat. Aten ia a fost concentrat asupra reformei
spirituale a inimii, a a cum îndemna solia de la 1888. În al
treilea rând, s a adresat chemarea la o schimbare de direc ie
în via a individual i în biseric în ansamblu. A existat o
în elegere clar a faptului c nu putem „încheia lucrarea”
prin programe mai bune sau printr o tehnologie mai înalt .
Schimbarea priorit ilor a fost considerat unica speran de
a primi ploaia târzie a Duhului Sfânt.

Ca rezultat al acestui apel, Adunarea anual de la
1974 a formulat i votat o declara ie de misiune. Declara ia a
fost publicat pe prima pagin a revistei Review, sub titlul,
„World Leaders in Annual Council Speak to the Church”
(Conduc torii bisericii din întreaga lume vorbesc).

În calitate de conduc tori, sim im cu seriozitate c
„chipul lui Isus” trebuie s se reflecte în mod clar, nu numai
în via a personal a membrilor bisericii, dar i în predicile
adventiste, în literatura adventist i în institu iile adventiste
– coli, spitale i case de editur . R spunsul la întrebarea: Ce
este diferit cu privire la religia adventist ? trebuie s fie
evident pentru to i cei care vin în leg tur cu oricare dintre
domeniile bisericii r m i ei. Scopul adventist este în primul
rând calitatea i nu cantitatea. . . . Întrebarea, De ce Îl l s m
pe Isus s a tepte? trebuie s planeze asupra fiec rei familii
adventiste, asupra fiec rei adun ri a bisericii, mic sau mare.
Noi credem c Dumnezeu dore te s realizeze, prin aceast
genera ie, ceea ce a dorit s realizeze de multe decenii.
Credem c ar trebui s i se ofere lui Dumnezeu ocazia de a
dovedi prin acest popor, ast zi, c harul Lui este suficient
pentru a i p zi pe oameni de c dere (vezi Iuda 24), c
b rba ii i femeile care tr iesc în mijlocul ispitei i p catului
pot învinge, a a cum a învins Isus (vezi Apocalipsa 3,21), iar
calea vie ii produce oamenii cei mai ferici i, mai buni i mai
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demni de încredere de pe p mânt. . . . Când o genera ie
întreag de adventi ti de ziua a aptea iau în serios inten ia
de a deveni tot ceea ce poate face harul lui Dumnezeu din ei,
momentul deciziei finale a întregii lumi, pentru sau împotriva
lui Dumnezeu, nu mai poate fi amânat mult vreme. (Review
and Herald, 14 noiembrie, 1974)

Ce declara ie remarcabil i neobi nuit ! Amânarea
venirii lui Hristos nu se va încheia prin programe noi, prin
eforturi mai energice în activitatea de evanghelizare sau prin
dublarea num rului de membrii ai bisericii, ci prin faptul c
adventi tii de ziua a aptea „devin o dovad a ceea ce poate
face harul lui Dumnezeu” cu privire la biruirea p catului i
ispitei. Când o genera ie de adventi ti vor trata cu seriozitate
propria lor religie, Satana va fi înfrânt în r zboiul contra lui
Dumnezeu!

La o s pt mân dup aceea, Kenneth Wood, editorul
publica iei Review, comenta acest apel astfel:

„A ignora solia este echivalent cu a vota o nou
amânare a venirii lui Hristos. Ascultarea ei înseamn votul
pentru gr birea venirii lui Hristos. Solia a fost vestit ca un
rod al apelului adun rii din 1973. Formularea apelului a fost
realizat pe temeiul accept rii urm toarelor presupozi ii: (1)
Hristos ar fi putut veni cu mai multe decenii în urm , (2) vina
amân rii îi apar ine omului, nu lui Dumnezeu, i (3)
amânarea va continua pân când seceri ul p mântului va fi
copt – pân când Dumnezeu va avea un popor care s
dezvolte, caracterul lui Isus, prin credin a lui Isus, i în felul
acesta s dezic pentru totdeauna acuza ia Satanei c
Dumnezeu a fost nedrept în preten ia adresat omului de a
asculta în mod des vâr it legea Lui […]. Noi credem c la
Adunarea anual , Duhul S u a început o lucrare care ar
putea duce la venirea lui Hristos în zilele noastre. El a
început s con tientizeze nevoia schimb rilor în biseric . Cu
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toate acestea, biserica este mare, iar schimb rile necesit
timp. A a cum a subliniat cineva, o barc poate fi întoars
înapoi cu u urin , dar ca s întorci un vapor oceanic este
nevoie de timp. Totu i, poate fi întors! Dac Dumnezeu
caut s întoarc aceast biseric spre poc in , înviorare,
reform i spre lume – prin luminarea m rturisirii i, dac
poporul lui Dumnezeu este dispus s coopereze, începând cu
conduc torii, schimb rile pot fi realizate, iar lucrarea poate fi
încheiat !” (Review and Herald, 21 noiembrie, 1974).

Înc odat , observa i accentul pe schimbarea de
direc ie a bisericii. Ca s existe vreo speran a revenirii
apropiate a lui Hristos, marele vapor oceanic, identificat ca
fiind Biserica Adventist de Ziua a aptea, trebuie orientat
într o direc ie diferit . În acela i editorial, fratele Wood
adresa o avertizare serioas :

Dar, dac poporul i conduc torii nu sunt preocupa i
de inten ia lui Dumnezeu, dac sunt mul umi i s r mân în
lumea aceasta i dac sunt satisf cu i cu „agendele de lucru
obi nuite”, atunci, a a cum a ar tat pre edintele Conferin ei
Generale, la Adunarea anual recent [1973 i probabil
1974], se va vorbi i despre genera ia noastr ca despre
aceea de la 1888. Nu ne putem gândi la ceva mai trist. Cât de
tragic ar fi dac L am dezam gi pe Dumnezeu i dac , privind
în urm , teologii i istoricii adventi ti din viitor, ar fi nevoi i
s considere timpul nostru ca fiind o ocazie pierdut , un
timp în care Mi carea Adventist nu a împlinit a tept rile lui
Dumnezeu. Aceasta nu trebuie s se întâmple!

ti i ce s a petrecut de fapt în anii de dup 1888? Noi
am încuiat i am baricadat u a în fa a Duhului Sfânt. Dac
Domnul Hristos ar fi dorit s vin atunci, noi L am fi tratat
a a cum L au tratat iudeii la prima venire. Noi i am dat lui
Satana ocazia de a înainta în lucrarea lui de tulburare a
popoarelor lumii acesteia. I am spus lui Dumnezeu c nu i
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poate încheia marea lupt tocmai acum. De ce? Datorit
mândriei p rerilor personale, a mândriei pozi iei ierarhice i
a refuzului de a recunoa te gre eala. Aceasta voia s spun
fratele Pierson când declara c am putea experimenta în
genera ia noastr un al doilea 1888. Fratele Wood i fratele
Pierson adresau bisericii apelul de a înv a lec iile perioadei
de la 1888, ca s evit m repetarea acelora i gre eli.

Într un alt editorial, referindu se la trecut, fratele
Wood vorbea despre Adunarea anual din 1973:

„Noi credem c apelul a avut o importan
neobi nuit i c Dumnezeu îl folose te pentru a crea o
nemul umire sfânt în interiorul bisericii – o nemul umire cu
privire la realiz rile spirituale ale bisericii, cu privire la
progresul ei i cu privire la unele m suri administrative, inte
i priorit i. Credem c aceast nemul umire determin la
auto examinare i c va conduce la un studiu mai profund al
Cuvântului lui Dumnezeu, la o mai strâns rela ie cu
Dumnezeu, la o în elegere a neprih nirii prin credin , atât
ca doctrin , cât i ca experien , la o dorin fierbinte dup
rev rsarea Duhului Sfânt în ploaia târzie, la schimb ri
drastice în multe institu ii denomina ionale i la o ac iune
misionar mai bine conturat i mai puternic . Dar, dac
membrii i conduc torii bisericii nu reu esc s în eleag i s
accepte una dintre premisele fundamentale pe care a fost
întemeiat apelul, i anume, c este posibil s gr bim sau s
amân m cea de a doua venire a lui Hristos, se vor vedea
rezultate pu ine, sau chiar niciunul.” (Review and Herald, 28
februarie, 1974)

Ideea exprimat aici este de o importan crucial –
noi trebuie s accept m adev rul c data revenirii lui Hristos
este influen at , fie pozitiv, fie negativ, de ac iunile noastre
ca biseric , pentru c , dac acest adev r nu este acceptat,
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apelul este lipsit de sens. Dup cum intrarea lui Israel în ara
f g duit a fost influen at de c tre propriile lor decizii, tot
astfel intrarea r m i ei în ara f g duit este influen at de
c tre deciziile ei. Avem nenum rate dovezi inspirate cu
privire la ideea aceasta i, dac refuz m s o credem, vom
continua s a tept m în zadar ca Dumnezeu s i
îndeplineasc marea lucrare. Realitatea dureroas este
aceea c Dumnezeu a a teptat i a teapt de mai bine de o
sut de ani ca noi s p im al turi de El. Fratele Wood
accentua ideea c nu trebuie s fim prea mul umi i de
lucrarea bun pe care o realiz m, îndeosebi atunci când
privim la cre terea noastr numeric . El sugera c în
institu iile noastre vor fi necesare „schimb ri drastice”. Oare
nu ar trebui s ne amintim care au fost planurile i scopurile
lui Dumnezeu la înfiin area acestor institu ii i s vedem
unde ne am ab tut de pe cale – în mare parte, ca rezultat al
respingerii soliei de la 1888? Dac suntem cu adev rat
serio i cu privire la faptul c reprezent m biserica r m i ei
din profe ie, trebuie s întreprindem ac iuni „drastice”
pentru a începe o reînviorare i o reform adev rat atât
timp cât u a harului este înc deschis .

În 1973, apelul Adun rii anuale a fost intitulat, „Un
apel fierbinte” i publicat pe prima pagin a revistei Review.
Probabil c aceasta a constituit cea mai direct i mai precis
declara ie tip rit vreodat în publica iile noastre din ultimii
ani.

Dumnezeu a teapt s apar o genera ie de
adventi ti care s demonstreze c oamenii pot urma calea
vie ii aici pe p mânt, c Domnul Isus nu a fost un exemplu
care dep e te poten ialul urma ilor Lui, c harul S u este în
stare s ne p zeasc de orice c dere i s ne înf i eze
înaintea Lui f r pat i f r zbârcitur ” Iuda 24.
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Fiecare membru al bisericii Laodicea are nevoie ... de
o predare adev rat i deplin a vie ii i a voin ei fa de
autoritatea divin a Bibliei i fa de Spiritul Profe iei – o
predare care poate fi numit chemarea la schimb ri
revolu ionare în modul de via personal i în m surile i
practicile administrative ale bisericii. Fiecare membru
trebuie s recunoasc faptul c , fie gr be te, fie întârzie
venirea Domnului Hristos. . . . În calitate de conduc tori
participan i la aceast Adunare anual , am recunoscut în
mod onest faptul c exist inconsecven e între predicarea i
practicile bisericii, i c îng duirea în continuare a acestor
inconsecven e va conduce în mod implicit la amânarea
realiz rii depline a misiunii bisericii i a venirii lui Hristos. . . .
Ignorarea sau respingerea sfaturilor lui Dumnezeu ar putea fi
pe drept definit ca un act de nesupunere care va afecta
modul în care privim i a tept m venirea Domnului.

Observa i cuvintele i ideile dramatice ale acestui
apel. Avem nevoie de „schimb ri revolu ionare” în modul
nostru de via i în practicile bisericii. Aceasta nu este doar
o ajustare u oar a ceea ce deja realiz m, astfel încât s
putem elimina micile deficien e. Conduc torii no tri au
sugerat c trebuie s se produc schimb ri majore ale
modului în care ne organiz m agenda de lucru, ca biseric .
Inconsecven ele noastre, datorate faptului c nu am ascultat
sfaturile lui Dumnezeu, reprezint o „nesupunere”, iar dac
sunt l sate necorectate, vor continua s amâne revenirea lui
Hristos. Acestea sunt cuvinte puternice venite din partea
conduc torilor Bisericii Adventiste de Ziua a aptea. Dar
ast zi, cei care folosesc exact acelea i cuvinte sunt
considera i oameni lipsi i de loialitate care produc
dezbinare. Oare este posibil ca mândria p rerilor personale
i imaginea public s fi ocupat înc odat locul central în
inima Adventismului?
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În apelul lor, conduc torii bisericii au indicat, printr
un act curajos i foarte neobi nuit, anumite domenii
specifice în care ne afl m într o pozi ie de nesupunere fa
de Dumnezeu.

Ei au atras aten ia asupra nevoii unei mai mari aten ii
în p zirea Sabatului, în administrarea darurilor care îi apar in
lui Dumnezeu, în p zirea por ilor sufletului i în aplicarea
principiilor vaste i precise ale vie uirii s n toase. Aceste
grupuri de studiu au indicat, de asemenea, dovezi ale
sc derii moralit ii, inclusiv în privin a atitudinii mai mult
decât incidentale, fa de divor i rec s torire. S a exprimat
îngrijorarea fa de tendin a crescând de a imita lumea în
îmbr c minte i ornamenta ii. Aceste grupuri de studiu au
examinat întregul spectru al domeniilor de activitate
institu ional a Bisericii Adventiste de Ziua a aptea i au
adus dovezi care eviden iaz faptul c unele dintre aceste
institu ii î i pierd în anumite privin e caracterul lor distinctiv
ca instrumente ale înaint rii lucr rii lui Dumnezeu pe
p mânt. . . . Este cunoscut faptul c , într un veac al
dezvolt rii con tiin ei sociale i al schimb rilor este posibil ca
institu iile adventiste s fie implicate în ac iuni care
beneficiaz de o mare apreciere, dar pe care le pot realiza i
cei afla i în lume, în timp ce biserica r m itei neglijeaz
lucrarea pe care nu o poate face nimeni altcineva în afara ei.
. . . Unul dintre cele mai mari pericole care amenin
institu iile noastre de înv mânt superior este reprezentat
de teologiile i filozofiile contraf cute, care ar putea fi
asimilate în mod incon tient de c tre studen ii no tri din
institu iile neadventiste, i care, la întoarcerea lor ca
profesori, s aduc „vinul” Babilonului în colile noastre
(Apocalipsa 14,8 10; 18,1 4). Este de asemenea cunoscut
faptul c exist o amenin are constant la adresa cre terii
spirituale, prin sporirea inven iilor destinate confortului,
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ridicarea nivelului de trai i dorin a dup o remunera ie
egal cu aceea oferit de lume. . . .

În timp ce Adunarea anual a evaluat aceste aspecte
i altele legate de via a poporului lui Dumnezeu i a
institu iilor bisericii, s a ridicat întrebarea, în ce m sur i în
ce sens reprezint toate acestea o nesupunere fa de
autoritatea i voin a lui Dumnezeu, exprimat în mod clar
prin Cuvântul S u i prin scrierile Spiritului Profe iei. F r a
condamna pe nimeni, adunarea invit poporul lui Dumnezeu
de pretutindeni s r spund apelului la reînviorare i
reform – s întreprind orice schimbare care pare necesar
pentru a face ca biserica s fie în stare s L reprezinte corect
pe Domnul Hristos i s împlineasc misiunea Lui unic . . . .
Delega ii acestei Adun ri anuale din 1973 extind urm torul
apel, adresându se tuturor lucr torilor i membrilor bisericii
din întreaga lume. . . . Renun a i la spiritul nesupunerii care a
influen at prea mult vreme oamenii i deciziile bisericii.
(Review and Herald, 6 decembrie, 1973).

Un alt motiv de îngrijorare al Adun rii anuale a fost
dezvoltarea tendin ei institu iilor noastre de a participa la
ac iuni demne de apreciere prin care se afirm institu iile
lume ti (r zboiul împotriva drogurilor, etc.), în timp ce
neglijeaz acele domenii de activitate pe care nu le poate
face nimeni altcineva în afara r m i ei (tratamente
naturale, lucrarea misionar medical , etc.). Este
întotdeauna ceva obi nuit s ne l s m prin i de valul
popularit ii, i s ced m ispitei de a ne concentra energiile
asupra acestor activit i care se bucur de mare apreciere.
Trebuie s ne amintim cine suntem i ce ne str duim noi de
fapt s realiz m prin „faptele noastre bune”. Biserica
r m i ei are un scop i o misiune diferit de orice alt
organiza ie de pe p mânt, iar noi trebuie s ne concentr m
asupra motivelor fundamentale ale existen ei noastre.
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În apelul la încetarea nesupunerii din mijlocul nostru,
Adunarea anual spunea c trebuie „s întreprindem orice
schimbare care pare necesar pentru revenirea la ascultarea
de îndrum rile lui Dumnezeu”. Aceasta este, înc odat , o
chemare la o schimbare total în multe dintre activit ile i
programele noastre, ca s ne putem bucura de
binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lucr rii noastre. Este
foarte u or s confund m cre terile numerice cu aprobarea
lui Dumnezeu. Grija noastr neîncetat trebuie s fie aceea
de a ne a eza într o rela ie corect cu Dumnezeu, de a fi
ascult tori fa de voia Lui, ca s putem intra în lumina
binecuvânt rilor lui Dumnezeu.

Lec ii din istoria noastr

Trebuie s ne amintim în mod continuu c
reînviorarea nu vine niciodat f r reform . Dac
reînviorarea este menit s transforme cu adev rat via a
noastr i biserica, atunci vom fi nevoi i s schimb m un
mare num r de lucruri care se petrec ast zi. Dumnezeu nu
va trimite niciodat m sura deplin a harului S u (Duhul
Sfânt în ploaia târzie), în timp ce noi r mânem neascult tori
în diferite domenii. Conduc torii din 1973 74 ai bisericii
noastre, au în eles cu claritate aceste imperative, dar eu m
întreb dac viziunea noastr este la fel de bine conturat .
Cre terea numeric i prestigiul par s domine gândirea
noastr , iar apelurile la reform i ascultare sunt percepute
adesea ca fiind o lips de loialitate i acte dezbin toare.
Orice apeluri la o reînviorare adev rat trebuie s adreseze
i o chemare la reform în privin a unor acte concrete de
neascultare.

Reînviorarea, îndeosebi cea mai mare dintre toate
reînvior rile spirituale din istorie – ploaia târzie – va fi
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întemeiat pe adev r i niciodat pe un amestec de adev r i
eroare. Eroarea distruge i dezbin întotdeauna. Acesta este
unica ra iune principal a pluralismului i fragment rii
noastre contemporane. Dumnezeu nu va fi niciodat
justificat prin intermediul erorii. Numai adev rul poate a eza
tronul lui Dumnezeu i destinul bisericii r m itei pe o
temelie sigur , o temelie care s nu poat fi zguduit de
atacurile Satanei. Trebuie s ne concentr m toate eforturile
asupra în elegerii adev rului a a cum ni l a dat Dumnezeu,
nu a a cum au încercat s l intuiasc min ile omene ti. i
trebuie s fi suficient de one ti pentru a recunoa te c nu
am în l at i nu am tr it acest adev r suficient de bine pân
acum. Dac nu ne umilim inimile noastre mândre i nu ne
poc im de mândria p rerilor personale, noi – aceast
genera ie – nu vom putea niciodat primi ploaia târzie.

Îmi este foarte team c , la o sut de ani dup
respingerea soliei de la 1888, înc nu am înv at lec iile pe
care Dumnezeu a dorit s le înv m din experien a aceea.
Mândria p rerilor personale i mândria pozi iei ierarhice par
a fi chiar mai puternice decât au fost în zilele lui Butler i
Smith. În 7 ianuarie, 1988, Adventist Review a publicat o
edi ie comemorativ 1888. La pagina 21 se afla un ghid al
evenimentelor i materialelor aniversare. Cuvântul
„aniversare” ap rea de nou ori într o coloan i jum tate.
Ce anivers m noi? În mod obi nuit, anivers m victorii i mari
evenimente. S rb torim evenimente care ne au produs
bucurie i pe care am dori s le repet m. Oare aceasta s
însemne anul 1888? Oare au aniversat izraeli ii care au
r t cit patruzeci de ani în pustie, evenimentul nefericit de la
Cade Barnea, unde, datorit neascult rii, cu excep ia a
celor doi, au fost condamna i cu to ii s moar în pustie?
Cade Barnea i 1888 reprezint exact acela i lucru. Dac ar
trebui s înv m cea dintâi lec ie a istoriei, atunci aceasta
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este lec ia poc in ei pentru ceea ce s a întâmplat la 1888.
Poc in a noastr nu este în primul rând pentru p catele de
acum o sut de ani, ci pentru c ast zi continu m s
comitem acelea i p cate ale înd r tniciei i mândriei prin
care întârziem i mai mult împlinirea planului lui Dumnezeu.
Dac ne gândim la ceea ce am realizat pân acum, putem
spune c nu ne am poc it. Când vom regreta în mod sincer
mul umirea de sine i mândria noastr laodiceean i, când
ochii no tri vor vedea în mod clar ce am fi putut fi, în via a
noastr personal i în via a bisericii se vor produce
schimb ri radicale. Noi nu fi niciodat aceia i.

În mod tragic, în edi ia comemorativ a revistei
Review, nu a existat nicio recomandare de a citi soliile lui
Jones i Waggoner. Nici m car una! În edi ia din noiembrie
1984 a aceleia i publica ii, a ap rut urm toarea declara ie:
„În 1888, la pre sesiunea Adun rii pastorale, Biserica
Adventist s a orientat într o direc ie ascendent . De atunci
biserica nu a mai fost aceea i. Adunarea pastoral din 1985
urmeaz tradi ia celei din 1888”. Dac credem cu adev rat
c biserica noastr s a orientat într o direc ie ascendent în
1888, atunci nu am înv at cea dintâi lec ie a istoriei noastre.
Cum ne putem noi poc i de ceva pe care îl percepem ca fiind
o mare victorie?

Într o edi ie comemorativ a revistei Ministry
(februarie, 1988) se afl urm toarele observa ii:

Cu siguran , biserica a crescut ca m rime. La acea
sesiune a Conferin ei Generale [1888], erau mai pu in de 100
de delega i. Ast zi, num rul delega ilor este atât de mare,
încât nu ne mai putem aduna într o mic biseric , ci trebuie
s c ut m, pentru sesiunile Conferin elor noastre Generale,
cele mai mari amfiteatre ale lumii. În 1890, în lume, existau
mai pu in de 30.000 de adventi ti. Ast zi sunt mai mult de 5
milioane. Biserica se roag ca Dumnezeu s ne conduc la
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botezarea a dou milioane de suflete pre ioas între 1985 i
1990, iar eu îi invit cei care spun c biserica e ueaz , s
devin o parte a succesului. (p.62)

Aceste cuvinte seam n cu apelul rostit la Conferin a
biblic din 1952, dar total opus fa de apelurile Adun rilor
anuale din 1973 i 1974. Concentrarea asupra câ tig rii de
suflete i cre terii numerice este mult mai popular decât
schimbarea strategiilor i practicilor noastre de la
nesupunere, la ascultare. Când vom trata cu seriozitate
primirea ploii târzii, nu vom mai vorbi despre dublarea
num rului de membrii ai bisericii. Singurul nostru interes va
fi justificarea numelui lui Dumnezeu în marea lupt contra
Satanei. Vom dori s punem cap t oric rei neascult ri
personale i colective pe care Satana ar putea s o
foloseasc drept acuza ie împotriva lui Dumnezeu.
Preocuparea noastr pentru justificarea lui Dumnezeu va
deveni mai important decât dorin a de a fi mântui i. Tot
ceea ce va conta pentru poporul lui Dumnezeu este ca
domnia Satanei pe aceast planet , s ajung la o încheiere
rapid . Tot ceea ce spunem sau facem, va avea o
semnifica ie numai în m sura în care contribuie la atingerea
acestui obiectiv.

Solu iile sugerate ast zi în vederea rezolv rii
problemelor bisericii au un singur element comun cu
atitudinea manifestat la 1888. Ele sunt metode omene ti,
bazate pe mândria omeneasc asociat cu lipsa implicit a
dispozi iei de a recunoa te gre elile majore. O singur
solu ie ofer speran a succesului, iar aceasta se reg se te în
sfaturile conduc torilor bisericii noastre în 1973 i 1974. Ele
chemau la predarea caracterului, biruin a asupra p catului,
nemul umirea fa de progresul bisericii pân la acea dat , i
la toate „schimb rile revolu ionare” care ar putea fi
necesare pentru a ne conduce înapoi, la deplina armonie cu
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voin a exprimat a lui Dumnezeu. Aceasta este calea. Sunt
provoc ri serioase i directe, lipsite de orice mândrie
omeneasc care s ne determine s protest m afirmând cât
de mult bine facem pretutindeni în lume. Conduc torii no tri
ne au cerut s fim cât se poate de cinsti i cu noi în ine i s L
l s m apoi pe Dumnezeu s preia conducerea deplin odat
pentru totdeauna.

Nu este de mare folos s începem s ar t m cu
degetul spre cei care gre esc. Avem suficiente lucruri de care
s ne preocup m în cadrul propriei noastre sfere de
influen . Am fost mul umi i s i l s m pe al ii s gândeasc
în locul nostru i am fost mul umi i de propria noastr
bog ie. Am fost mul umi i cu f g duin ele lui Dumnezeu
care ne asigur c va duce corabia în port. Dar L am l sat pe
Dumnezeu s a tepte în atât de multe privin e. Acum este
timpul s ne întreb m: „Cum am întârziat eu venirea Ta,
Doamne? Ce dore ti Tu s fac? M poc iesc de atitudinea
mea nep s toare i indiferent . Voi sacrifica mândria
p rerilor mele în favoarea voin ei Tale”. Atunci, neprih nirea
prin credin nu va mai fi doar o doctrin , ci va deveni o
experien personal . Numai atunci vom putea fi siguri c
1974 i timpul petrecut pân ziua de ast zi nu vor mai
constitui un alt 1888, în istoria poporului lui Dumnezeu. Anii
în care tr im pot reprezenta, sau cel mai trist e ec din istoria
adventist , sau cel mai str lucit succes pe care l am cunoscut
vreodat . Genera ia actual poate recupera e ecurile tr ite
cu o sut de ani în trecut i poate preg ti calea revenirii
triumf toare a Regelui nostru. Hot rârea se afl mâinile
noastre. Oare ce fel de hot râre va fi?
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