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Zguduirea Adven smului este un site care susține lucrarea încredințată Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea de către Dumnezeu. Credem că acestei biserici i s-a încredințat ul ma solie de har care trebuie dusă lumii și privim cu
încredere spre triumful glorios al acestei mișcări profe ce care își va încheia lucrarea în neprihănire. Faptul că în
aceste zile grele biserica nu reflectă voința Domnului este pentru noi un mo v de amărăciune, dar nu și de descurajare. Cuvântul lui Dumnezeu stă ca o garanție că acei care fac parte din ea vor fi cernuți și încercați și deși cea mai
mare parte din ei nu vor trece testul, va rămâne o rămășiță care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate poruncile Sale. Timpul de cernere pe care îl trăim cere o pregă re specială și de aceea considerăm apariția site-ului
absolut necesară. Suntem încrezători că Dumnezeu are oameni care iubesc adevărul și vor sta pentru el în ciuda
tuturor încercărilor. Sperăm ca prin prezentarea subiectelor abordate, Duhul Sfânt să ne poată trezi din amorțeala
specifică Laodiceei și as el să putem grăbi revenirea Mântuitorului.
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Editorial
Speranța, este o emoție a ființei omeneș care se agață cu disperare de orice urmă care ar indica
faptul că lucrurile nu vor merge așa cum se vede; un sen ment care se luptă împotriva a ceea ce este evident în încercarea omului de a evita ceea ce nu dorește.
Speranța mântuirii nu este o emoție, ci o cer tudine cu precizie desăvârșită. Dar de cele mai multe
ori noi, oamenii emoțiilor, trăim în lumea primei speranțe în mp ce credem că suntem ancorați în cea dea doua. Situația aceasta derivă din faptul că Satana a reușit să creeze confuzii serioase cu privire la mântuire. Trăim ul mele clipe ale istoriei acestui pământ, când cuvintele apostolului Pavel sunt din ce în ce mai
importante pentru noi:
„Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei, și
să avem drept coif nădejdea mântuirii.” - 1 Tesaloniceni 5:8
Nădejdea mântuirii este un coif pentru mintea unui creș n doar în momentul în care este pusă în
mod corect în legătură cu neprihănirea prin credință. Adven smul se confruntă astăzi cu o criză în ce privește acest subiect. Vedem tendințele noii generații de a se conforma din ce în ce mai mult lumii, iar dacă
se ridică voci care să arate că nu este bine și că Legea ne cere altceva, aplicăm cu ușurință e cheta de legalist sau fana c. Atât cei care se aseamănă din ce în ce mai mult cu lumea cât și cei ce solicită o ascultare
desăvârșită de Lege au speranță. Care dintre ei au însă nădejdea mântuirii, coiful care îi apără în lupta credinței?
Că Dumnezeu cere ascultarea desăvârșită de toate poruncile Sale este un fapt evident pe paginile
Sfintelor Scripturi. Însă cum se realizează această ascultare desăvârșită este o ches une care încă ne dă
bătăi de cap în viața prac că și ne afectează speranța. Pe de o parte vedem lângă noi oameni care se luptă
din toate puterile cu păcatele lor și ale altora, numai pentru a constata că au mai pierdut o bătălie. Unii nu
se descurajează și în propriile lor puteri duc lupta mai departe. Alții trec în rândurile celor care au renunțat la luptă așteptând ca Dumnezeu să facă minuni în viața lor, poate că într-o dimineață se vor trezi ascultând, iar alții în rândurile celor care au redus din poruncile Bibliei pentru a ne arăta cum arată o
„desăvârșită” viață creș nă. Toate acestea se întâmplă pentru că încă nu suntem capabili să ges onăm
noțiunea neprihănirii prin credință.
Suntem conș enți că oricât am scrie despre acest subiect există o limită peste care nu putem trece. Speranța este direct proporțională cu gradul predării. Omul care și-a predat pe deplin ființa în mâna
Creatorului este cel care are pe cap coiful, nădejdea mântuirii. Speranța mântuirii este inexistentă fără
nașterea din nou, adică fără a fi născut din apă și din Duh; transformat după chipul și asemănarea Creatorului.
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Accentuăm noi subiectul cel mai important?
Par cipam la o întâlnire la care erau prezenți probabil cincizeci de adven ș de ziua a șaptea. La un moment
dat, în mpul întâlnirii, vorbitorul a întrebat: „Câți dintre dumneavoastră, înainte de a fi botezați ați fost învățați că,
dacă folosiți alcool, tutun, sau droguri, sau dacă ci ți un anumit gen de literatură imorală, trebuie să renunțați la
toate acestea?”
Aproape fiecare mână s-a ridicat.
Vorbitorul a întrebat apoi: „Câți dintre dumneavoastră, înainte de botez, ați fost învățați că trebuie să muriți
față de eu și că trebuie să renunțați la mânie, resen mente, gelozie, invidie, mândrie și alte feluri de simțăminte și
a tudini păcătoase?”
O mână a fost ridicată.
Mai târziu, mi-a fost spus de către vorbitor, că acele întrebări au fost puse multor grupe de adven ș , iar răspunsul a fost ca proporție întotdeauna cam același.
N-am putut să nu stau să mă gândesc: Oare acest fapt nu ne sugerează faptul că, în mp ce noi ca biserică am
accentuat nevoia de a fi gata pentru venirea lui Isus, eșuam în același mp să conducem pe conver ți și pe membri
la cea mai importantă experiență care urma să-i pregătească pentru acea venire – nașterea din nou. Isus a făcut
foarte clar faptul că a ne corecta acțiunile și a deține o curăție a convingerilor nu are să ne ducă în împărăția lui
Dumnezeu: „ [...] dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.” - Ioan 3:3.
Apoi se impune o altă întrebare, probabil una căreia ne este mai greu să-i facem față. În general, aceia care se
numesc pe ei înșiși drept adven ș istorici, sau prin orice alt nume pe care ei îl aleg pentru a se dis nge de liberali,
învață ei cu adevărat pe bărbați și femei cum pot avea o relație vie cu Isus, cum poți să fii născut din nou?
Am putea să impresionăm în mod puternic pe oameni cu privire la condițiile din lume și din biserică, cu privire
la iminența revenirii lui Isus și necesitatea de a fi gata pentru revenirea Sa. Putem să spunem oamenilor că trebuie
să fie „născuți din nou”. Dar a-i îndemna să fie gata, fără a-i instrui ca să ș e cum să fie gata, e ca și cum ai spune
unui copilaș că ar face bine să se întoarcă acasă, fără a-l ajuta să-și găsească casa.
„Mulți dintre cei care pre nd a fi copii ai lui Dumnezeu par să nu înțeleagă că inima trebuie să fie renăscută.”Review and Herald, 20 noiembrie 1894. Această ignoranță ar putea să fie cel puțin în parte vina acelora care le slujesc din punct de vedere spiritual. Pare a exista o tendință, fie de a considera ca ceva de la sine înțeles că ascultătorii
sunt deja oameni conver ți sau că o înțelegere a ceea ce este implicat în această experiență va veni cumva prin osmoză.
Probabil că sunt persoane care se întorc dezamăgite de la multe întâlniri religioase. Aceasta deoarece, în mp
ce sunt stârniți emoțional cu privire la nevoile lor spirituale, în mp ce este creat în inimile lor un vid spiritual, s-ar
putea ca acel vid să nu fi fost umplut. Prin această afirmație vreau să spun că, fiind probabil făcuți de curând conș enți cu privire la nevoia lor de înțelegere prac că a viețuirii creș ne, acestora nu le sunt date răspunsuri directe care
să vină în întâmpinarea nevoii lor. Așa că ei vor merge acasă cu hotărârea fermă de a lupta, lupta cea bună a credinței. Dar, din cauza faptului că nu au fost instruiți în mod clar cu privire la metodele vrăjmașului, cât și din cauza faptului că nu se cunosc pe ei înșiși și cum să se raporteze la eu, la gândurile, simțămintele și a tudinile egoiste, ei bâjbâie într-o ceață spirituală, sunt prinși în cursă și cad.
Nu de puține ori, după o perioadă de eșec, unele persoane de acest fel ajung la concluzia că felul în care li s-a
spus că funcționează creș nismul de fapt nu merge. Așa că ei alunecă în legalism, sau acceptă o altă versiune a creșnismului, care se potrivește mai bine cu ceea ce ei au experimentat, sau poate ajung chiar să-i întoarcă spatele cu
totul.
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„Aș dori să înțelegeți cu claritate că sufletele sunt împiedicate să împlinească adevărul din cauza ideilor confuze și, de asemenea, din cauză că nu ș u cum să-I supună lui Isus voința și gândirea lor. Ei au nevoie de o îndrumare specială pentru a ș cum să ajungă creș ni”. - Evanghelizare, 152. „Dar oamenii au nevoie de instruire. Ce trebuie să fac ca să-mi mântuiesc sufletul?” - Sfaturi către editori, 25.
Faptul că trebuie să ne așteptăm ca oamenii care se alătură bisericii rămășiței să renunțe la tutun, droguri,
alcool, limbaj murdar, literatură nocivă, vizionarea de programe TV dăunătoare și alte as el de lucruri, poate fi luat
ca ceva de la sine înțeles. Biblia face referire la as el de prac ci neevlavioase în cuvinte precum acestea: Să nu trăim „în chefuri și în beții; nu în curvii și în fapte de rușine; nu în certuri și în pizmă;” - Romani 13:13. „Și faptele firii
pământeș sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria,
vrăjbile, [...] uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. [...] cei ce fac as el de lucruri nu
vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.” - Galateni 5:19-21. Acestea sunt fapte exterioare, observabile, care pot fi
văzute de alții și controlate sau supuse poate de fiecare persoană la nivel exterior.
Dar ci m totodată în Galateni și în alte as el de liste ale Scripturii că lucruri precum vrăjbile (sau vrăjmășia),
dezacordurile (sau geloziile) și invidia, care nu sunt păcate ale comportamentului exterior, ci ale minții și emoțiilor,
de asemenea ne împiedică să moștenim împărăția lui Dumnezeu.
Isus a pus accentul mai mult pe păcatele inimii decât pe păcatele comiterii. „Ați auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu ucizi; [...]» Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății” - Matei 5:21-22. „Ați auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu preacurveș .» Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o po ească, a și preacurvit cu ea în inima lui.” - Versetele 27-28. „Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile,
preacurviile, curviile, fur șagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe o” - Matei 15: 19-20.
Desigur, este imposibil a ci gândurile sau mo vele cuiva. Dar, cu toate acestea, este vital ca predicatorii și
cei care îi pregătesc pe alții pentru a deveni membri ai bisericii, să le clarifice acestora faptul că Dumnezeu judecă
inima, mo vele, spiritul, înainte de a privi asupra actelor comiterii. Aceasta va conduce pe oameni la a deveni conș enți de nevoia sufletului lor și îi va ajuta să vadă importanța predării inimii.
„Trebuie să fim luminați cu privire la acest punct [adevărata conver re], și pastorii trebuie să fie învățați să
insiste mai mult, îndeosebi asupra subiectelor care explică adevărata conver re.” - Credința și faptele, 18.
Este important ca să instruim pe ascultătorii noștri mai mult decât o facem acum în detalii clare și prac ce cu
privire la trezirea conș inței, pocăință, mărturisire, res tuire, biruința spirituală asupra resen mentelor, mâniei,
lipsei de răbdare, invidiei și a altor păcate ale inimii? Nu avem noi oare nevoie să fim absolut siguri că ei sunt învățați cu privire la calea pocăinței și mărturisirii și a biruinței asupra eului și a păcatului?
„Există mai multe suflete decât ne închipuim noi care doresc mult să înțeleagă cum pot veni la Hristos. [...]
Mulți pastori cred că nu este necesar să predice pocăința și credința cu o inimă supusă total prin iubirea lui Dumnezeu; ei consideră de la sine înțeles că ascultătorii lor sunt întru totul familiarizați cu Evanghelia și că trebuie prezentate probleme de natură diferită pentru a le menține atenția. Dacă ascultătorii sunt interesați, ei iau aceasta ca o
dovadă de succes. Poporul este mult mai necunoscător cu privire la planul de mântuire și este necesară mai multă
instruire cu privire la acest subiect foarte important decât pentru oricare altul.” - Mărturii vol. 4, 394.
„Nașterea din nou este o experiență rară în acest veac al lumii. Acesta este mo vul pentru care există atâtea
încurcături în biserici. Mulți, atât de mulți, care-și asumă numele lui Hristos, sunt nesfințiți și nesfinți. Ei au fost botezați, dar sunt îngropați de vii. Eul nu a murit, și de aceea ei nu au înviat la noutatea vieții în Hristos.” – Comentariul biblic, vol. 6, 1075.
Îmi permiteți să vă adresez o întrebare sau două: Când ați ascultat ul ma dată o predică sau o serie de predici care, nu numai că v-a informat despre necesitatea de a avea experiența nașterii din nou, dar care, pas cu pas, va ajutat să înțelegeți cum ați putea avea acea experiență, și cum să o păstrați? Când ați auzit o predică în care să se
descrie procesul prin care Dumnezeu face posibilă biruința păcatului în viața dumneavoastră? Când s-a întâmplat ca
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să vă atragă atenția o carte nou ieșită de sub par, carte în care autorul să schițeze calea prin care cineva ar putea
ajunge la o relație prac că, vie, cu Domnul Isus? Câte ar cole care să facă acest lucru ci ți în publicațiile religioase?
Da, haideți să predicăm și să scriem despre condițiile înfricoșătoare din lume! Haideți să-i aver zăm pe oameni cu privire la pericolele dinlăuntrul și din afara bisericii! Haideți să le spunem despre semnul fiarei! Haideți să
sunăm alarma în privința cerințelor legii lui Dumnezeu și a judecăților lui Dumnezeu! Haideți să facem tot ce putem
mai bine pentru a face clar subiectul naturii lui Hristos și semnificația pe care acest subiect îl are pentru noi! Haideți
să prezentăm în mod clar, cu întreaga noastră capacitate și vigoare sfințită, diferitele învățături ale Bibliei! Dar, în
același mp, să păstrăm în minte faptul că, oricât de vitale sunt aceste lucruri, este totuși posibil să devenim atât de
absorbiți de „adevăruri” și teorii, de probleme și rele dinlăuntrul și din afara bisericii, de mul tudinea de evenimente ale zilelor din urmă care ne captează atenția, încât s-ar putea să uităm ches unea cu adevărat importantă, aceea
de a avea experiența nașterii din nou și de a menține o legătură a iubirii cu Isus, pe care o găsim în acea experiență.
Așa că, în toată învățarea noastră și în toată apărarea adevărului, să nu îngăduim ca atenția noastră să fie
distrasă de la ches unea care este cu adevărat importantă. Haideți să ne amin m cea dintâi nevoie care este, potrivit Scripturii, Spiritului profeției și bunului simț, aceea de a educa poporul cu privire la calea mântuirii! Haideți să
conș en zăm că nu este suficient doar să îndemnăm pur și simplu pe oameni să experimenteze nașterea din nou,
dar trebuie de asemenea să le arătăm cum pot găsi și menține această experiență.
Acest scop este principal; orice altceva este secundar. Rămânem cu o întrebare: cum am putea să-i învățăm
pe alții calea mântuirii dacă noi nu o cunoaștem?

Cartea Legii
Timp de 40 de ani israeliții rătăciseră prin pus e ca rezultat al neascultării și lipsei de credință. Ei au refuzat să
intre în țara promisă atunci când Dumnezeu le-a oferit posibilitatea. „Uriașii din țară” fuseseră mai mari decât încrederea lor în Dumnezeu, cu toate că Dumnezeu le dăduse multe dovezi ale puterii Sale de a-i izbăvi din orice fel de
circumstanță nefavorabilă. Acea generație a pierit cu excepția a doi oameni – Iosua și Caleb – cei care au intrat până
la urmă împreună cu noua generație în țara frumoasă pe care Dumnezeu le-o promise.
Chiar înainte de intrarea acestui popor în Canaan, Moise le-a dat cartea Deuteronomul pentru a le servi drept
ghid în meținerea legăturii lor cu Dumnezeul părinților lor. În această carte, Moise începe cu o revizuire a istoriei,
amin nd poporului felul în care Dumnezeu i-a condus în trecut, cu scopul de a le inspira curaj pentru viitor. El con nuă cu un îndemn pentru păzirea legii lui Dumnezeu. El repetă de fapt cele Zece Porunci în mod complet, făcând
legătura dintre porunci și scoaterea poporului lui Dumnezeu din robie (vezi Deuteronomul 5).
Moise arată că Decalogul stă la temelia legământului dintre Dumnezeu și poporul israel și încurajează în direcția nevoii ascultării de porunci. El trece de asemenea în revistă cerințele legislației civile, sociale și religioase.
Moise vorbește despre binecuvântările care aveau să vină ca
urmare a ascultării de Lege, cât și despre blestemele care aveau să urmeze neascultării. Dar el arată că ascultarea trebuie să aibă la bază o
relație de iubire față de Dumnezeu, de unde vine și puterea de a asculta (vezi Deuteronomul 30:11-20).
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Pe măsură ce citeș cartea Deuteronomul, nu poți să nu fii impresionat văzând de câte ori îndeamnă Moise
poporul să fie ascultător de Legea lui Dumnezeu. Mereu și mereu este reamin tă importanța ascultării. În
Deuteronomul 6:25 ni se spune: „Vom avea parte de îndurarea Lui, dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste
porunci înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.” Dar ni se aduce totodată aminte: „Să iubeș pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.” - Deuteronomul 6:5.
Ellen White ne spune: „Deuteronomul conține multă învățătură cu privire la ceea ce înseamnă Legea pentru
noi și relația pe care o menținem cu Dumnezeu pe măsură ce onorăm și ascultăm Legea Sa.” - Comentariul biblic,
vol. 1, 1118. Ea spune de asemenea: „Cartea Deuteronomul ar trebui studiată cu grijă de către aceia care trăiesc
astăzi pe pământ.” - Review and Herald, 31 decembrie 1903.
Și, din nou, profetul sfătuiește pe poporul lui Dumnezeu de astăzi: „Vă invit să studiați capitolele patru și opt
din Deuteronomul, pentru a înțelege ceea ce a cerut Dumnezeu de la poporul Său din vechime pentru a putea fi un
popor sfânt pentru Sine. Ne apropiem de ziua marii recenzii finale, când oamenii acestei lumi va trebui să stea înaintea Judecătorului întregului pământ pentru a răspunde pentru faptele lor. Acum ne aflăm în vremea cercetării.
Înainte de ziua recenziei făcute de Dumnezeu, fiecare caracter va fi fost cercetat, fiecare caz hotărât pentru totdeauna. Fie ca aceste cuvinte ale slujitorului lui Dumnezeu, care au fost înregistrate în aceste capitole, să fie ci te cu
folos.” - Comentariu biblic, vol. 1, 1118.
Moise a căutat cu adevărat să pregătească un popor, nu numai pentru intrarea în țara promisă, dar totodată
și pentru creșterea lor viitoare în țară, ș ind din experiența trecutului că ei vor avea o tendință de a se îndepărta de
la a-L iubi pe Dumnezeu și a urma poruncile Sale.
„Satana a declarat că era imposibil pentru fiii și fiicele lui Adam să păzească Legea lui Dumnezeu și as el L-a
învinuit pe Dumnezeu de lipsă de înțelepciune și iubire. Dacă ei nu puteau păzi legea, atunci greșeala era la Legiuitor. Cei care sunt sub controlul lui Satana repetă aceleași acuzații împotriva lui Dumnezeu, afirmând că omul nu
poate păzi Legea lui Dumnezeu. Isus S-a umilit pe Sine, îmbrăcând dumnezeirea Sa cu umanul, pentru ca as el El să
poată să stea drept Cap și Reprezentant al familiei omeneș și, atât prin învățătură cât și prin exemplu, a condamnat păcatul în firea păcătoasă, dovedind as el falsitatea acuzațiilor lui Satana.” - Signs of the Times, 16 ianuarie
1896.
Poporul ales al lui Dumnezeu din zilele lui Moise a intrat în țara promisă. Dar înainte de a intra, acesta a fost
curățit de toți răzvră ții, și așa va fi și cu biserica adven stă de ziua a șaptea în aceste zile din urmă. „Voi deosebi
dintre voi pe cei îndărătnici și pe cei ce nu-Mi sunt credincioși” - Ezechiel 20:38. Dar Israel, ocupând țara Canaanului, curând au uitat pe Dumnezeul părinților lor.
Dumnezeu a dorit ca ei să ocupe această țară și să poată să-i binecuvânteze din abundență datorită ascultării
și iubirii lor față de El. În felul acesta alții ar fi fost atrași spre Dumnezeul Creator și ar fi dorit și ei să Îi slujească. Dar
istoria Vechiului Testament este o istorie a eșecurilor lor și a iminentului lor sfârșit de a mai fi poporul lui Dumnezeu.
Totuși, au existat câteva puncte luminoase în întuneric de-a lungul drumului. Unul dintre cele mai semnificave dintre acestea, care au de-a face cu redeșteptarea și reforma, a venit pe vremea împăratului Iosia, care a domnit între anii 640 și 609 î.Hr. Până la vremea domniei lui, atât Israel cât și Iuda avuseseră experiența multor conducători a căror epitaf în Biblie a fost: „El a făcut ce este rău înaintea Domnului”. Închinarea la idoli a invadat țara, iar
prac cile imorale erau regula, mai degrabă decât excepția.
„Iosia avea opt ani când s-a făcut împărat, și a domnit treizeci și unu de ani la Ierusalim. [...] El a făcut ce este
bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David; nu s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la
stânga.” – 2 Regi 22:1-2.
În cel de-al optsprezecelea an al domniei lui Iosia, Hilchia, marele preot, tatăl profetului Ieremia, a găsit cartea Deuteronomul depozitată în casa Domnului (vezi 2 Regi 22:8). Pe măsură ce Iosia lua aminte la ci rea cărții, el și

8

-a dat seama cât de departe de Dumnezeu s-a rătăcit poporul. „Când a auzit împăratul cuvintele din cartea Legii, șia sfâșiat hainele” (2 Regi 22:11) în semn de mâhnire.
Împăratul Iosia a chemat laolaltă pe toți liderii lui Iuda și le-a ci t cartea Deuteronomul, făcând apoi un legământ înaintea lui Dumnezeu „să păzească poruncile, învățăturile și legile Lui, din toată inima și din tot sufletul lui, ca
să împlinească as el cuvintele legământului acestuia, scrise în cartea aceasta”. (2 Regi 23:3 – sublinieri adăugate).
A urmat una dintre cele mai mari redeșteptări și reforme pe care poporul lui Dumnezeu le-a experimentat
vreodată. Idolii au fost înlăturați din viețile oamenilor. Acei lideri religioși care erau apostaziați și dădeau învățături
greșite au fost înlăturați din pozițiile lor. Orice formă de închinare falsă a fost înlăturată.
„În reforma care a urmat, împăratul și-a îndreptat atenția să distrugă orice urmă de idolatrie care mai era.
Locuitorii țării prac caseră atât de mult obiceiurile popoarelor înconjurătoare, închinându-se chipurilor de lemn și
de piatră, încât părea peste puterea omului de a îndepărta orice urmă a acestor păcate. Dar a stăruit în străduința
lui de a curăța țara.” - Profeți și regi, 401.
„Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul, ca el, din toată inima, din tot sufletul
și din toată puterea lui, întocmai după toată Legea lui Moise; și chiar după el, n-a fost niciunul ca el.” – 2 Regi 23:25.
Ei bine, israeliții în calitatea lor de popor special al lui Dumnezeu au fost și au trecut (vezi Matei 23:37-38).
Privind în ansamblu, ei au eșuat mizerabil ca martori înaintea lumii, martori pe care Dumnezeu a dorit să-i găsească
în poporul Său ales, aceasta deoarece ei au eșuat să păstreze acea umblare personală apropiată, în strânsă dependență de Dumnezeu, umblare care le-ar fi dat puterea de a izbândi.
Dumnezeu are astăzi israelul modern. Membrii acestuia au zăbovit mp de mulți ani la granița țării promise:
„Asupra noastră strălucește lumina acumulată a vremurilor trecute. Raportul despre uitarea neglijentă a lui Israel a
fost păstrat pentru luminarea noastră. În zilele noastre, Dumnezeu Și-a în ns mâna pentru a aduna la Sine un popor
din fiecare neam, seminție și limbă. În mișcarea adventă, El a lucrat pentru moștenirea Sa, așa cum a lucrat pentru
israeliți atunci când i-a scos din Egipt. În marea dezamăgire de la 1844, credința poporului Său a fost pusă la încercare, așa cum a fost pusă la încercare credința evreilor la Marea Roșie. Dacă ar fi con nuat să se încreadă în Mâna
călăuzitoare, care îi însoțise în experiența lor trecută, adven ș i din primele zile ar fi putut să vadă mântuirea lui
Dumnezeu. Dacă toți aceia care ac vau uniți în lucrarea de la 1844 ar fi primit solia îngerului al treilea și ar fi proclamat-o în puterea Duhului Sfânt, Domnul ar fi lucrat cu putere împreună cu eforturile lor. Un potop de lumină s-ar fi
revărsat asupra lumii. Cu ani de zile mai înainte, locuitorii pământului ar fi fost aver zați, lucrarea de încheiere ar fi
fost dusă la capăt și Hristos ar fi venit pentru a-Și răscumpăra poporul.” - Mărturii vol. 8, 115-116.
Sunt aproape 200 de ani de la trezirea spirituală din anii 1800, trezire care a culminat în marea dezamăgire
din 22 octombrie 1844. Mulți au trecut în mormintele lor așteptând ca Domnul lor să vină. Se pune întrebarea: „De
ce Și-a întârziat Domnul atât de mult mp venirea? Întreaga oș re a cerului așteaptă să împlinească ul ma lucrare
pentru această lume pierdută și totuși lucrarea încă zăbovește. Aceasta deoarece cei foarte puțini care mărturisesc
a avea uleiul harului în vasele lor cu lămpi, nu au devenit lumini arzând și strălucind în lume.” – Maranatha, 55.
Isus ne așteaptă pe noi – pe mine și pe ne. Vom răspunde? Iată ce ni se spune: „Este privilegiul fiecărui creșn nu numai de a aștepta, ci și de a grăbi venirea Domnului Isus Hristos (2 Petru 3:12). Dacă toți aceia care mărturisesc numele Său ar aduce roade spre slava Sa, cât de repede ar putea fi lumea întreagă semănată cu sămânță Evangheliei. În curând, marele seceriș final va fi copt, și Domnul Hristos va veni ca să strângă grâul cel prețios.” - Parabolele Domnului Hristos, 69.
Aduci tu roadă pentru slava lui Isus? „De vreme ce Enoh a umblat cu Dumnezeu în acel veac degenerat, chiar
înainte de distrugerea lumii prin potop, trebuie să primim curaj și să fim s mulați de exemplul său, spre a nu fi contaminați cu lumea ci, în ciuda influențelor și tendințelor corupătoare, să umblăm cu Dumnezeu. Noi putem avea
gândul care era în Hristos.” - Solii alese, vol. 3, 338.
„O redeșteptare a adevăratei evlavii este cea mai mare și cea mai urgentă dintre toate nevoile noastre.
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Aceasta ar trebui să fie principala noastră preocupare. Trebuie să depunem eforturi serioase pentru a obține
binecuvântarea Domnului, nu pentru că Dumnezeu nu ar fi dispus să-Și reverse binecuvântarea asupra noastră, ci
pentru că noi nu suntem pregă ți s-o primim. [...] Lucrarea noastră este aceea de a îndeplini condițiile prin care
Dumnezeu a făgăduit să ne acorde binecuvântarea Sa, prin mărturisire sinceră, smerenie, pocăință și rugăciune plină de zel. Nu ne putem aștepta la o redeșteptare, decât ca răspuns la rugăciune.” — Solii alese, vol. 1, 121.
Lui Ellen White i-a fost arătat „că poporul lui Dumnezeu așteaptă să aibă loc o schimbare, să fie luat în stăpânire de o putere de neînfrânt. Însă vor fi dezamăgiți pentru că sunt pe o cale greșită. Ei trebuie să acționeze, să se
implice ei înșiși în lucrare și să strige cu stăruință către Dumnezeu pentru a dobândi o cunoaștere reală a propriei
lor stări. Scenele care trec prin fața noastră sunt de o măreție suficientă pentru a ne determina să ne trezim și să
ves m adevărul inimilor acelora care vor asculta. Secerișul pământului este aproape copt.” - Mărturii, vol. 1, 261.
„Fiecare suflet să trăiască acum într-o consacrare mai serioasă și mai adâncă decât în anii care au trecut.” Solii alese, vol. 2, 400.
Oasele uscate din biserica rămășiței lui Dumnezeu trebuie să vină la viață. Carnea trebuie și ea adăugată
structurii. Consacrarea noastră față de Dumnezeu și lucrarea Sa în noi și prin noi trebuie să fie de 100%. „Sub conducerea Duhului Sfânt, trebuie să aibă loc o redeșteptare și o reformă. Redeșteptarea și reforma sunt două lucruri
diferite. Redeșteptarea înseamnă înnoirea vieții spirituale, o înviorare a puterilor minții și o înviere din moartea spirituală. Reforma înseamnă o reorganizare, o schimbare în idei și teorii, obiceiuri și prac ci. Reforma nu va aduce
roadele bune ale neprihănirii, dacă nu este însoțită de redeșteptarea produsă de Duhul Sfânt. Redeșteptarea și reforma trebuie să-și facă lucrarea lor decisivă și, pentru a realiza această lucrare, trebuie să se contopească.” - Ibid. ,
vol. 1, 128.
„Creș nii trebuie să se pregătească pentru ceea ce, în curând, va invada lumea ca o surpriză copleșitoare, și
această pregă re să o facă prin studierea cu seriozitate a Cuvântului lui Dumnezeu și prin străduința de a-și conforma viața cu preceptele lui. [...] Dumnezeu cheamă la redeșteptare și reformă [...].] Domnul dorește ca lumina să
strălucească prin urmașii Săi de astăzi. Dacă sfinții din Vechiul Testament au dat o mărturie așa de strălucită de credincioșie, oare aceia asupra cărora strălucește lumina acumulată de secole de-a rândul să nu dea o mărturie mai
accentuată despre puterea adevărului?” - Profeți și regi, 626.
O „redescoperire” a cărții Legii este lucrul de care avem noi astăzi nevoie. Dumnezeu are nevoie de un popor
sfânt, un popor dispus să fie ascultător de toate cerințele Sale, nu în puterea lor, ci în puterea care vine printr-o
predare completă lui Hristos a eului și o dedicare totală a vieților lor în slujba lui Hristos – o slujire care este împuternicită printr-un botez zilnic cu Duhul Sfânt. Această redeșteptare poate să vină doar la nivel individual, unul câte
unul. „Așteptăm vreo forță constrângătoare care să vină asupra bisericii înainte ca noi să ne ridicăm? Sperăm noi să
vedem întreaga biserică reînsuflețită? Acest mp nu va veni niciodată.” - Solii alese, vol. 1, 122. Pe măsură ce tot
mai multe persoane fac acest angajament, se va forma în cele din urmă un grup pentru Dumnezeu care va apăra
caracterul Său.
Fratele meu, sora mea, eș gata să porți o cruce? Eș dispus(ă) la o consacrare totală a vieții tale? Eș gata să
studiezi cartea Legii și să-i urmezi instrucțiunile în puterea lui Dumnezeu care lucrează în ne? Vei fi parte din poporul pe care Dumnezeu îl va folosi pentru a-și încheia lucrarea?
„Când poporul ales al lui Dumnezeu își va dezlipi ochii de la lucrurile lumii acesteia și îi va îndrepta spre cer și
spre lucrurile cereș , vor fi un popor deosebit, pentru că vor vedea îndurarea, bunătatea și compasiunea pe care o
arată Dumnezeu față de fiii oamenilor. Iubirea Lui cere un răspuns din partea lor, și viețile lor vor demonstra celor
din jurul lor că Duhul lui Dumnezeu îi controlează și că ei și-au îndreptat afecțiunile spre lucrurile de sus, nu spre
cele de pe pământ. [...] Numai în lumina care strălucește de la crucea de pe Calvar putem înțelege la ce adâncime a
păcatului și degradării a decăzut rasa umană, în urma păcătuirii. Numai datorită lungimii lanțului pe care Dumnezeu
l-a coborât din cer ca să ne scoată din groapă, putem pricepe cât de adânc eram scufundați. Și numai păstrând înaintea ochilor realitățile nevăzute, putem înțelege ceva din subiectul minunat al răscumpărării. Suntem aproape aca-
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să. În curând vom auzi vocea Mântuitorului, mai plăcută decât orice melodie, spunând: «Lupta voastră s-a sfârșit.
Intrați în bucuria Domului vostru.» Binecuvântată, binecuvântată binecuvântare! Doresc să o aud de pe buzele Lui
nemuritoare; doresc să-L laud, doresc să-L onorez pe Cel care șade pe tron! Doresc ca glasul meu să răsune în ecouri prin curțile cerului! Vei fi și tu acolo? [...] Dumnezeu să ne ajute și să ne umple cu toată plinătatea și cu toată
puterea Lui, și atunci vom putea gusta din bucuriile lumii ce va veni.” - Maranatha, 322.

Pocăiește-te
și întoarce-te la faptele tale dintâi
„Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: Iată ce zice Cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și Cel ce umblă prin
mijlocul celor șapte sfeșnice de aur: «Ș u faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi; că ai
pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, și nu sunt, și i-ai găsit mincinoși. Ș u că ai răbdare, că ai suferit din
pricina Numelui Meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți, dar,
aminte de unde ai căzut; pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Al el, voi veni la ne și-ți voi lua sfeșnicul
din locul lui, dacă nu te pocăieș .»” Apocalipsa 2:1-5.
Aceste cuvinte vin de pe buzele Aceluia care nu poate să mintă. Hristos este în mijlocul celor șapte șfeșnice
de aur, umblând de la biserică la biserică, de la adunare la adunare, de la inimă la inimă. Cel ce păzește pe Israel nu
dormitează, nici nu doarme. Dacă ar fi ca sfeșnicele să fie lăsate în seama ființelor omeneș , de câte ori lumina ar
pâlpâi și apoi s-ar s nge! Dar Dumnezeu nu Și-a dat biserica pe mâinile oamenilor. Hristos, Cel care Și-a dat viața
pentru lume, ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică, este Veghetorul casei. El este Străjerul credincios și adevărat al curților templului Domnului.
„Iată ce zice Cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă.” Cuvintele sunt spuse învățătorilor din biserică –
aceia cărora Dumnezeu le-a încredințat o grea răspundere. Influența cea plăcută, care trebuie să fie din belșug în
biserică, este strâns legată de slujitorii lui Dumnezeu, care trebuie să dea pe față iubirea lui Hristos. Stelele cerului
sunt sub controlul Lui. El le umple de lumină. El le călăuzește și le îndrumă mișcările. Dacă El nu ar face aceasta,
atunci ele ar deveni stele căzătoare. Tot la fel și cu slujitorii Săi. Ei nu sunt decât unelte în mâinile Sale, și orice faptă
bună pe care o săvârșesc este făcută prin puterea Sa. Prin ei trebuie să strălucească lumina Sa. Mântuitorul trebuie
să fie rodnicia lor. Dacă ei vor privi la El, așa cum El a privit la Tatăl, atunci vor fi făcuți în stare să facă lucrarea Sa.
Făcând din Dumnezeu tăria lor, El le va da strălucirea Sa spre a o reflecta în lume.
Hristos umblă prin mijlocul bisericilor Sale, de-a lungul și de-a latul pământului. El privește cu un interes intens pentru a vedea dacă poporul Său este într-o asemenea condiție spirituală încât să contribuie la avansarea împărăției Sale. El este prezent în fiecare adunare a bisericii. El îi cunoaște pe aceia ale căror inimi le poate umple cu
uleiul sfânt, pentru ca aceș a să îl împărtășească cu alții. Aceia care duc lucrarea lui Hristos cu credincioșie înainte,
reprezentând în cuvânt și faptă caracterul lui Dumnezeu, împlinesc scopul Domnului pentru ei, iar Hristos își găsește
plăcere în ei.
„Ș u faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta.” Hristos este familiarizat cu istoria și experiența fiecăruia care L
-a acceptat. Poporului Său îi spune: „Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, și zidurile tale sunt totdeauna înaintea
ochilor Mei!” El păstrează cu grijă în suflet fiecare faptă de dragoste și răbdare înfăptuită de ei.
„Și că nu poți suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, și nu sunt, și i-ai găsit mincinoși.” În mp ce noi nu ar trebui să căutăm vinovați și să acuzăm, nu ar trebui să încurajăm răul. Există dintre aceia
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care sunt flecari. Influența lor este una înșelătoare. Dacă nu se pocăiesc, ei vor fi cântăriți în balanță și găsiți
cu lipsă. Mustrarea credincioasă ar putea în schimb să-i salveze.
„Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi.” La început, experiența bisericii din Efes a fost
marcată de simplitate și zel copilăresc. O dragoste arzătoare și din inimă pentru Hristos îi controla pe credincioși. Ei
se bucurau în dragostea lui Dumnezeu pentru că Hristos era o prezență dăinuitoare în inimile lor. În sen ment și
acțiune ei erau uniți. Dragostea pentru Hristos era lanțul de aur care îi lega laolaltă. Ei se străduiau să-L cunoască pe
Domnul din ce în ce mai pe deplin, iar strălucirea, mângâierea și pacea a venit în viețile lor. Ei se încredeau în Domnul. Nu s-au gândit să strângă grămadă, prețioasa comoară a harului lui Hristos. Cel mai înalt scop al lor era să câș ge suflete pentru Mântuitorul. Ei și-au dat seama de importanța chemării lor și, purtând povara soliei: „Pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui”, ei îi chemau pe toți să vină la Hristos.
A cerceta pe orfani și văduve în necazurile lor era parte din experiența lor zilnică. Ei s-au păstrat neîn nați de
lume. Își dădeau seama că, un eșec în a împlini această datorie ar reprezenta o tăgăduire a Răscumpărătorului lor.
În fiecare cetate, lucrarea era dusă înainte. Erau făcute apeluri calde, inspirate, iar păcătoșii au fost aduși la
cruce. La rândul lor, aceș a simțeau că trebuie să vorbească despre comoara de nesecat pe care o primiseră. Ei nuși puteau găsi odihnă până ce lumina care le luminase mintea nu ajungea să strălucească și asupra altora. Mulțimi
de necredincioși au făcut cunoș nță cu temeiurile nădejdii creș ne. Lumină prețioasă a străfulgerat în mințile întunecate de eroare.
Dar, după un mp, răceala s-a furișat în biserică. Au început să se ivească diferențe nedemne de luat în seamă și ochii credincioșilor au fost abătuți de la a mai privi la Isus drept Începătorul și Desăvârșitorul credinței lor. Iubirea lor unul față de altul a început să apună. Mulțimile care ar fi putut fi convinse și conver te, printr-o credincioasă prac care a adevărului, au fost lăsate neaver zate.
Cum stau însă treburile cu biserica din ziua de astăzi, care a primit așa o mare lumină? Dumnezeu vede că
membrii ei au pierdut dragostea pentru suflete pe care Hristos le-a descoperit-o atunci când ei au văzut pentru prima dată mila Sa de nedescris pentru rasa căzută. Pe atunci ei nu puteau rămâne tăcuți. Erau plini de dorința de a
împărți cu alții binecuvântările pe care ei le-au primit. Așa este cu toți aceia care sunt cu adevărat conver ți. Aceia
care iubesc pe păcătoși cu dragostea lui Dumnezeu vor face lucrările lui Dumnezeu.
Fie ca biserica să se ridice și să lumineze; căci lumina lor vine, și slava Domnului răsare peste ei. Fie ca ei să
înțeleagă că Hristos așteaptă de la ei să facă lucrările pe care El le-a făcut cât a fost pe acest pământ.
Aluatul adevărului trebuie introdus în societate. Mijloacele poporului lui Dumnezeu trebuie să fie folosite
pentru a duce lucrarea Sa mai departe în câmpuri noi. Însă mulți au reținut în mod egoist pentru ei toate mijloacele
pe care le-au po it, și au lăcomit la mai mult. Rele foarte serioase au măcinat viața, zelul și virtutea bisericii. Haideți
să facem o schimbare cât de repede, al el Cel care ține cele șapte stele în mâna Sa dreaptă, Care umblă în mijlocul
celor șapte sfeșnice de aur, ne va zice la fel cum a zis și bisericii din Efes: „Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit
dragostea dintâi. Adu-ți, dar, aminte de unde ai căzut; pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Al el, voi
veni la ne și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăieș .” Lucrarea pe care Dumnezeu dorește să o vadă
făcută de către adven ș i de ziua a șaptea nu este făcută. Dacă nu are loc o schimbare hotărâtă, poporul va accepta drept adevăr ceea ce nu este adevăr.
Aproape și în depărtare trebuie proclamate legile împărăției lui Dumnezeu. Fie ca bisericile să se trezească.
Fie ca slujitorii să se îmbrace cu zel ca și cu o haină. Dumnezeu le spune: „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ți
glasul ca o trâmbiță și vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei!” - Isaia 58:1. Orice mai
puțin decât o slujire ac vă, plină de zel pentru Stăpânul, face mărturisirea noastră creș nă mincinoasă. Doar creș nismul care rezultă într-o lucrare prac că va face cu adevărat o impresie asupra acelora care sunt morți în greșeli și
păcate. Creș nii având un spirit de rugăciune, umili și credincioși, care prin acțiunile lor arată că dorința lor cea mai
mare este aceea de a face cunoscut adevărul salvator care are să pună pe toți oamenii la probă, vor aduna un sece-
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riș bogat pentru Stăpân.
Noi trebuie să punem capăt monotoniei muncii noastre religioase. Noi facem o lucrare în această lume, dar
nu dăm pe față destul zel și destulă ac vitate. Dacă am fi mai zeloși, oamenii ar fi convinși de adevărul soliei noastre. Lipsa de viață și monotonia lucrării în slujirea noastră pentru Dumnezeu provoacă respingerea din partea multora care caută să vadă în noi un zel profund, arzător și sfințit. Religia legalistă nu este un răspuns pentru veacul
acesta. S-ar putea ca noi să îndeplinim toate actele exterioare ale slujirii, și, cu toate acestea, să fim tot pe atât de
lipsiți de influența înviorătoare a Duhului Sfânt, după cum dealurile din Ghilboa erau lipsite de rouă și de ploaie.
Avem nevoie de o reînviorare spirituală; și avem, de asemenea, nevoie de razele strălucitoare ale Soarelui neprihănirii, care să îmblânzească și să supună inimile noastre.
În trecut, existau as el de oameni care își aținteau mintea asupra unui suflet, apoi asupra altuia, spunând:
„Doamne, ajută-mi să salvez sufletul acesta!” Dar azi sunt rare cazurile de felul acesta. Cât de mulți acționează ca
unii care văd primejdia păcătoșilor? Cât de mulți îi iau pe aceia pe care îi ș u că sunt în primejdie, prezentându-i în
rugăciune lui Dumnezeu și implorându-L să-i salveze?
Aduceți-vă aminte că sunt suflete care ar pieri, dacă noi, ca unelte ale lui Dumnezeu, nu lucrăm cu o hotărâre
care să nu se lase și nici să nu se descurajeze. Domnul va pune la dispoziție căi și mijloace pentru aceia care Îl vor
căuta cu toată inima. El are pregă te cele mai prețioase descoperiri ale harului Său pentru a-l întări și încuraja pe
lucrătorul sincer și umil. Nu există nicio scuză pentru credința atât de slabă a comunităților noastre. „Întoarceți-vă
la Cetățuie, prinși de război, plini de nădejde!” - Zaharia 9:12. Există putere pentru noi în Hristos. El este Apărătorul
nostru. El trimite solii Săi în toate părțile stăpânirii Lui pentru a face cunoscut creaturilor Sale voința Sa. El umblă în
mijlocul bisericilor Sale. El dorește să-i sfințească, să-i înalțe și să-i înnobileze pe urmașii Săi. Influența acelora care
cu adevărat cred în El va fi ca o mireasmă de viață în lume. El ține stelele în mâna Sa cea dreaptă și dorește ca lumina Sa să strălucească în lume. În felul acesta, El dorește să-Și pregătească poporul pentru slujirea mai înaltă în biserica de sus. El ne-a încredințat o mare lucrare de făcut. Haideți să o facem cu credincioșie. Să arătăm prin viețile
noastre ce poate face harul divin pentru omenire.

Ellen White

Canale corupte

și tămâia plăcut mirositoare
În Solii alese, vol. 1, p. 344 găsim următoarea
declarație: „Serviciile religioase, rugăciunile, laudele,
mărturisirile pline de căință ale păcatului se înalță de
la credincioșii cei adevărați până la Sanctuarul ceresc,
asemenea unei jer e de tămâie. Totuși, pentru că
trec prin canalele corupte ale omenescului, ele sunt
așa de în nate, încât, dacă nu ar fi curățite de sângele lui Hristos, nu ar putea să aibă niciodată valoare
înaintea lui Dumnezeu. Ele nu se înalță într-o stare de
curăție deplină și, dacă nu ar fi Mijlocitorul care Se
află la dreapta lui Dumnezeu, ca să le curățească prin
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neprihănirea Sa și să le prezinte, nu ar fi bine primite de Dumnezeu. Toate jer ele de tămâie care se înalță din sanctuarele pământeș trebuie să fie udate cu stropii curățitori ai sângelui lui Hristos. El ține înaintea Tatălui Său cădelnița cu meritele Sale, în care nu există nicio urmă de degradare pământească. El adună în cădelnița aceasta rugăciunile, laudele și mărturisirile poporului Său și, alături de ele, pune propria neprihănire desăvârșită. Apoi, înmiresmată
de meritele ispășirii lui Hristos, tămâia ajunge înaintea lui Dumnezeu fiind sfântă și întru totul vrednică de primit.
După aceea, sunt trimise înapoi răspunsuri pline de har. O dacă toți ar vedea că totul – în ascultare, în căință, în laudă și mulțumire – trebuie plasat asupra focului incandescent al neprihănirii lui Hristos. Parfumul acestei neprihăniri
se înalță asemenea norului în jurul tronului milei.”
Încă de pe vremea lui Desmond Ford1 și poate chiar mai dinainte, adepții noii teologii au folosit această declarație pentru a susține ideea că ascultarea fără de păcat este imposibilă în această viață chiar și pentru creș nii conver ți. Se pre nde despre pasajele amin te că acestea învață că ascultarea sfințită – asemenea păcatelor mărturisite și părăsite – trebuie plasată sub „umbrela” îndreptățirii juridice pentru ca Dumnezeu să o accepte. Cu câțiva ani
în urmă un autor, folosind declarația de mai sus drept dovadă2 afirma: „Ai nevoie de neprihănirea lui Hristos
(îndreptățirea) pentru a-ți acoperi chiar și viața de sfințire”3, apoi citează aprobator cuvintele unui adven st proeminent care într-o ocazie s-a rugat: „Iartă-ne pentru faptele noastre bune.”4 Mai recent, un alt scriitor a folosit
aceste paragrafe pentru a susține același argument5, insistând că „până și rugăciunile noastre au nevoie de
iertare”.6
Fiecare dintre aceș autori e foarte clar că afirmațiile lor sunt concentrate asupra credincioșilor sfințiți. Întradevăr, pasajul în discuție face referire în mod clar la rugăciunile și acțiunile adevăraților credincioși.
Unde însă, potrivit autorului acestui pasaj, are loc curățirea rugăciunilor, a serviciilor religioase și a altor ac vități ale noastre? Să fie într-adevăr o acoperire legală pe care Hristos o aruncă asupra cuvintelor și faptelor noastre,
imediat ce acestea ajung în sanctuarul ceresc? Sau această curățire are loc în inimile și viețile noastre, fiind totuși
făcută sub controlul Mijlocitorului ceresc.
Ori de câte ori studiem scrierile inspirate, este important să îngăduim acestor scrieri să se explice pe ele
însele. Această regulă se aplică la Spiritul profeției la fel cum se aplică și la Biblie. „Mărturiile însele vor fi cheia care
vor explica soliile date, după cum și Scriptura se explică cu Scriptura.”7 În consecință, pe măsură ce studiem pasajul
care ne stă înainte, trebuie să ne uităm la alte pasaje care folosesc același sau un limbaj similar, și de aceea ne permit să cântărim dovezile pentru a determina adevăratul înțeles a ceea ce a scris Ellen White.
În cele ce urmează avem căteva declarații asemănătoare celei aflate în discuție:
„Înaintea credinciosului este pusă posibilitatea minunată de a fi asemenea lui Hristos, ascultător de toate
principiile Legii. Dar, prin sine însuși, omul este incapabil să a ngă această stare. Cuvântul lui Dumnezeu declară că
sfințenia pe care ar trebui să o aibă credinciosul mai înainte de a putea fi mântuit este rezultatul lucrării harului
divin atunci când el se supune îndrumării și influențelor înfrânătoare ale Duhului adevărului. Ascultarea omului
poate fi făcută desăvârșită numai prin tămâia neprihănirii lui Hristos, care umple cu mireasmă fiecare act al ascultării. Partea creș nului este aceea de a stărui în învingerea oricărui defect.”8
„Cei care sunt mulțumiți de ei înșiși pot să pară a fi ac vi în lucrarea lui Dumnezeu, dar, dacă nu se roagă,
ac vitatea lor nu are nicio valoare. Dacă ar privi la cădelnița îngerului care stă lângă altarul de aur, înaintea tronului
înconjurat de curcubeu, ei ar vedea că meritele lui Isus trebuie să fie amestecate cu rugăciunile și eforturile noastre,
deoarece al el sunt tot așa de lipsite de vrednicie ca jer a lui Cain. Dacă am vedea toată ac vitatea slujitorilor
omeneș , așa cum o vede Dumnezeu, am înțelege că numai lucrarea îndeplinită cu multă rugăciune, care este sfințită prin meritele lui Hristos, va rezista la încercarea judecății.”9
„Omului îi este îngăduit să mânuiască bunurile Domnului. As el el este pus la probă și încercat. Inima lui trebuie să fie înmiresmată cu tămâia neprihănirii lui Hristos, iar Mântuitorul trebuie să lucreze în el voința și înfăptuirea pentru ca mânuirea bunurilor care i-au fost încredințate să poarte aprobarea Dumnezeului cerului. ”10
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„Urmând exemplul de slujire neegoistă, încrezându-ne precum copilașii în meritele Sale, și ascultând de poruncile Sale, vom primi aprobarea lui Dumnezeu. Hristos va sălășlui în inimile noastre, iar influența noastră va fi înmiresmată cu neprihănirea Sa.”11
„Când iubirea lui Hristos este păstrată ca ceva scump în inimă, asemenea mirosului unui parfum plăcut ea nu
poate fi ascunsă. Influența ei sfântă se va reflecta în caracter și se va manifesta înaintea tuturor. Hristos, nădejdea
slavei, va fi format în noi.”12
Observați că în fiecare din aceste declarații, tămâia neprihănirii lui Hristos își împlinește lucrarea în interiorul
inimii și vieții sfinților. Este adevărat, așa cum afirmă pasajul nostru inițial, că rugăciunile, ascultarea și serviciile religioase ale credincioșilor adevărați nu se înalță într-o curăție fără pată, trecând așa cum o fac prin canale omeneș
corupte. Dar dacă declarațiile menționate anterior înseamnă ceva, înțelegem că în mp ce cuvintele și faptele noastre se înalță prin acele canale, ele primesc curățirea. Cu alte cuvinte, ele nu ajung la cer într-o stare de necurăție.
Acesta este mo vul pentru care Ellen White afirmă că tămâia neprihănirii lui Hristos „umple cu mireasmă dumnezeiască fiecare act al ascultării”13 și că „înmiresmată cu tămâia neprihănirii lui Hristos”.14 Ea afirmă în felul următor:
„Să nu-i dăruim lui Hristos, în acest caz, aceea pentru care El a murit? Dacă vei face aceasta, El îți va trezi conș ința, reînnoi inima, sfinți afecțiunile, curăți gândurile și pune toate puterile la lucru pentru El. Fiecare mo v și fiecare gând va fi făcut rob ascultării de Isus Hristos. Aceia care sunt fii ai lui Dumnezeu îl vor reprezenta pe Hristos în
caracter. Lucrările lor vor fi înmiresmate de o infinită sensibilitate, compasiune, dragoste și curăție a Fiului lui Dumnezeu. Și cu cât mintea și trupul sunt predate mai complet Duhului Sfânt, cu atât va fi mai puternică mireasma
ofrandei pe care o aducem.”15
Cu alte cuvinte, mireasma ofrandei noastre, pe care Isus o prezintă înaintea Tatălui, este determinată de gradul de predare față de puterea lui Dumnezeu lucrând înlăuntru. Acest proces nu este o curățire juridică aplicată
cărților din ceruri; este o curățire internă aplicată inimii.
Mult prea mulți adven ș contemporani au ajuns să vadă meritele lui Hristos ca având doar un caracter juridic și as el ei citesc orice referire a lui Ellen White la aceste merite ca și când ar fi vorba despre o simplă acoperire
legală. Desigur, Ellen White vorbește despre meritele lui Hristos într-un sens legal, așa cum este indicat și în declarația următoare: „Prin credință, el [păcătosul] poate să-I aducă lui Dumnezeu meritele lui Hristos, iar Domnul pune
ascultarea Fiului Său în contul celui păcătos. Neprihănirea Domnului Hristos este acceptată în locul eșecului omului.”16
Observați că aplicarea legală a meritelor lui Hristos stă în locul eșecului omului și nu în locul succesului său
sfințit, după cum pre nde noua teologie. Vom vedea că, potrivit lui Ellen White, meritele lui Hristos și succesul sfințit sunt unul și același lucru. Nicăieri Scriptura sau Ellen White nu învață că iertarea lui Dumnezeu acoperă prezentul, viitorul, precum și trecutul – acea „iertare universală”, așa cum un promotor al noii teologii a descris-o.17 Biblia
afirmă: „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.” – 1 Ioan 2:1. Cu alte cuvinte, iertarea nu este necesară în mod con nuu, deoarece păcatul nu este necesar în mod con nuu. Iertarea este disponibilă dacă păcătuim, dar această prevedere nu
dovedește că noi nu putem hotărî să nu mai păcătuim în mod con nuu. Scopul iertării este clarificat mai departe de
Ellen White în următoarea afirmație:
„Hristos poartă pedeapsa pentru fărădelegile omului din trecut și, împărtășind omului neprihănirea Sa, face
posibil ca acesta să păzească Legea sfântă a lui Dumnezeu.”18
Ellen White face de asemenea clar că păcatele din ignoranță comise de adevărații credincioși sunt acoperite
de lucrarea Mijlocitorului în cer.19
Același autor învață că meritele lui Hristos nu sunt doar mijlocul pentru iertarea noastră, ci totodată și pentru
transformarea noastră. Meritele împărtășite sunt la fel de reale precum meritele atribuite. Am văzut aceasta într-o
afirmație de-a lui Ellen White care vorbește despre faptul că „numai lucrarea îndeplinită cu multă rugăciune, care
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este sfințită prin meritele lui Hristos, va rezista la încercarea judecății.”20 Cu alte cuvinte, meritele lui Hristos sfințesc în aceeași măsură în care și îndreptățesc. Afirmațiile următoare clarifică și mai mult acest punct:
„Un caracter nobil se câș gă prin eforturi personale și prin meritele harului Domnului Hristos. Dumnezeu dă
talentele, puterile mintale; noi ne formăm caracterul.”21
„Răscumpărătorul nostru a hotărât nimic mai puțin decât ca, prin meritele Sale, iubirea lui Dumnezeu să fie
transmisă prin sufletul care crede în El. Precum viața noastră, vitalitatea iubirii lui Dumnezeu trebuie să circule prin
fiecare parte a naturii noastre, pentru ca să rămână în noi așa cum locuiește în Hristos Isus. Uniți fiind cu Hristos
printr-o credință vie, Tatăl ne iubește ca membri ai trupului mis c al lui Hristos, al cărui cap slăvit este Hristos.”22
„Prin meritele lui Hristos, cei care sunt loiali față de adevăr vor birui toate acele slăbiciuni ale caracterului,
care făcuseră ca ei să fie modelați de fiecare împrejurare schimbătoare a vieții.”23
„El [Hristos] dă celor având duhul mâhnit uleiul de aur al iubirii Sale și comorile bogate ale harului Său. Atunci
veți putea să vedeți că jer irea eului pentru Dumnezeu prin meritele lui Hristos, vă face de o valoare infinită; deoarece îmbrăcați fiind în man a neprihănirii lui Hristos, deveniți fii și fiice ale lui Dumnezeu.”24
„Aceia care Îl acceptă pe Hristos drept Mântuitor al lor, devenind părtași de natură dumnezeiască, sunt împuterniciți să-I urmeze exemplul, trăind în ascultare de fiecare precept al Legii. Prin meritele lui Hristos omul, prin ascultarea sa, trebuie să arate că el este demn de încredere pentru a locui în cer și că nu se va răzvră .”25
Înțelegerea noii teologii asupra pasajului nostru inițial este amplificată și mai mult de către Desmond Ford,
care denigrează ascultarea sfințită insistând că „merită condamnarea în totalitate pentru că, în toată aceasta, există
ceva egoism”26. Prin contrast, Ellen White face următoarele observații cu privire la creș nul cu adevărat sfințit:
„Atunci când Hristos sălășluiește în inimă, lucrarea poartă amprenta a ngerii divine. Eul nu apare. Hristos
este as el descoperit drept Unul plin de farmec.”27
„În viața adevăratului creș n nu este niciun pic de eu. Eul este mort. Nu a existat egoism în viața pe care Hristos a trăit-o cât a fost pe acest pământ. Purtând natura noastră, El a trăit o viață dedicată întru totul slujirii altora.”28
„Urmașii lui Hristos trebuie să fie curați și adevărați în cuvânt și faptă. În această lume – o lume a nelegiuirii și
stricăciunii – creș nii trebuie să descopere atributele lui Hristos. Tot ceea ce fac și spun trebuie să fie liber de egoism.”29
Când mijlocirea încetează
Curățirea descrisă aici nu va con nua pentru totdeauna. Hristos nu va ține pentru totdeauna în mâinile Sale
cădelnița. La încheierea mpului de probă ceva se schimbă:
„Am văzut îngeri grăbindu-se încoace și încolo în ceruri. Un înger care purta o călimară la brâu s-a întors de
pe pământ și I-a raportat lui Isus că lucrarea lui a fost înfăptuită și că sfinții erau numărați și sigilați. Apoi L-am văzut
pe Isus, care slujise înaintea chivotului care conținea Cele Zece Porunci, aruncând jos cădelnița.”30
Care este însemnătatea acestui act?
„Când Isus părăsește Sanctuarul, cei care sunt sfinți și fără prihană se vor sfinți și vor trăi și mai departe în
neprihănire; căci toate păcatele lor vor fi șterse atunci, și ei vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Dar cei care sunt nedrepți și în nați vor fi nedrepți și se vor în na și mai departe; căci atunci nu va mai fi un Mare Preot în Sanctuar,
care să prezinte jer ele lor, mărturisirile și rugăciunile lor înaintea scaunului de domnie al Tatălui.”31
Cu alte cuvinte, procesul de curățire descris în pasajul nostru inițial (Solii alese, vol. 1, 344), nu va mai fi disponibil atunci când mpul de probă va fi încheiat. Pentru cel neprihăniți, acest proces va fi fost săvârșit. Mo vele,
scopurile și ac vitățile creș nilor sfințiți vor fi fost cu totul descâlcite de legăturile eului și a naturii inferioare.
Aceasta este ceea ce Ellen White vrea să zică atunci când spune: „Pe măsură ce devenim părtași de natură dumne-

16

zeiască, tendințele spre rău ereditare și cul vate sunt îndepărtate din caracter.”32 Aceasta nu înseamnă, așa cum au
concluzionat uneori anumiți adven ș conservatori, că natura inferioară urmează să fie eradicată, aceasta deoarece în alt loc Ellen White afirmă: „Po a și pasiunea trebuie aduse sub controlul Duhului Sfânt. Starea aceasta de război nu are sfârșit aici pe pământ.”33 Va fi în schimb o bătălie în care firea păcătoasă este într-o retragere con nuă,
nereușind să mai câș ge vreodată nici măcar o singură bătălie împotriva puterilor sfințite ale ființei. A sta fără Mijlocitor nu înseamnă a sta fără putere dumnezeiască. Înseamnă totuși, în cele din urmă, că amestecul eului în slujirea noastră pe care o aducem lui Hristos, va fi ajuns în mod defini v la sfârșit.
______________________
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LECȚII
pentru creștini
Al treilea capitol din 1 Corinteni conține instrucțiuni pe care toți aceia care pre nd a-L urma pe Isus ar trebui
să le studieze. Certurile dintre credincioși nu sunt în conformitate cu rânduiala lui Dumnezeu. Ele sunt cauzate de
manifestarea însușirilor inimii fireș . Tuturor acelora care aduc dezordine și dezbinare li se aplică declarațiile apostolului Pavel: „Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovniceș , ci a trebuit să vă vorbesc
ca unor oameni lumeș , ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi;
și nici acum chiar nu le puteți suferi.” - versetele 1-2. Pavel s-a adresat aici unor oameni a căror avansare nu era
proporțională cu privilegiile și oportunitățile lor. Ei ar fi trebuit să fie în stare să suporte auzirea Cuvântului clar al lui
Dumnezeu, dar se aflau în poziția în care au fost ucenicii atunci când Hristos le-a spus: „Mai am să vă spun multe
lucruri, dar acum nu le puteți purta.” - Ioan 16:12. Ei ar fi trebuit să se afle mult mai înaintați în cunoașterea spirituală, capabili să înțeleagă și să pună în prac că adevăruri mai înalte ale Cuvântului, totuși erau niște oameni nesfințiți. Ei uitaseră că trebuie să fie curățiți de înclinațiile rele ereditare și cul vate și să nu dezvolte însușirile fireș .
Apostolului Pavel i-a fost imposibil să mustre greșelile, fără ca unii dintre aceia care declarau a crede adevărul
să nu se simtă jigniți. Mărturia inspirată nu putea să le facă niciun bine acestora, deoarece își pierduseră discernământul spiritual. Gelozia, bănuielile rele și acuzațiile au închis ușa inimii lor pentru lucrarea Duhului Sfânt. Pavel ar fi
insistat cu bucurie asupra unor adevăruri mai înalte și mai dificile, care erau ca o hrană bogată, dar învățăturile sale
ar fi trebuit să intre în contradicție directă cu înclinația lor spre gelozie și nu ar fi fost primite. Tainele evlaviei divine, care i-ar fi făcut în stare să înțeleagă adevărurile necesare pentru mpul acela, nu puteau să fie prezentate.
Apostolul era nevoit să aleagă învățături care, asemenea laptelui, puteau să fie primite fără a irita organele diges ve. Adevărurile cele mai adânci nu puteau să fie ros te, deoarece ascultătorii le-ar fi aplicat greșit și le-ar fi însușit
greșit, adresându-le celor nou-conver ți care aveau nevoie doar de adevărurile mai simple ale Cuvântului.
Pavel declara: „pentru că tot lumeș sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavis i, certuri și dezbinări, nu
sunteți voi lumeș și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice: «Eu sunt al lui Pavel!», și altul: «Eu sunt
al lui Apolo»: nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu,
prin care ați crezut; și fiecare după puterea dată lui de Domnul.” – 1 Corinteni 3:3-5. Disputele lor revelau faptul că
ei nu aveau gândul și Duhul lui Hristos, că ei umblau după înțelepciunea minților lor înguste și vanitoase. Vederile și
simțămintele lor erau înlănțuite de egoism. Ei nu arătau acea larghețe, acea generozitate, acea blândețe, care dă pe
față prezența dăinuitoare a lui Hristos.
Creș nilor li se cere să fie sfinți înaintea lui Dumnezeu prin Hristos. Dacă în biserică sunt greșeli, ar trebui să li
se acorde atenție imediat. Poate că unii ar trebui să fie mustrați cu asprime. Lucrul acesta nu-i va face niciun rău
celui greșit. Medicul conș incios al sufletului taie adânc, așa încât nicio parte infectată să nu rămână și să izbucnească infecția din nou. După ce mustrarea a fost acordată, urmează pocăința și mărturisirea, iar Dumnezeu va ierta și va vindeca. El iartă întotdeauna când se face o mărturisire.
Domnul dorește ca templul sufletului să fie păstrat liber de orice în năciune. „Nimeni să nu se înșele: dacă
cineva dintre voi se crede înțelept [în proprii lui ochi], să se facă nebun, ca să ajungă înțelept.” - versetul 18. Fie ca
acela care caută locul cel mai înalt să învețe mult mai puțin din înțelepciunea sa lumească, să se umilească pe sine
însuși, as el încât Dumnezeu să-i dea acea înțelepciune care este acordată doar atunci când adevărata umilință este arătată. Lumea ar putea să-l numească nebun, însă Dumnezeu îl numește înțelept; căci„ frica Domnului este începutul înțelepciunii”. - Psalmul 111: 10. Ascultarea de Domnul este de o valoare mult mai mare decât aprecierea
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lumii.
Slujitorii lui Dumnezeu sunt angajați în aceeași vie. „Voi toți sunteți frați.”- Matei 23:8. Ținta lor nu ar trebui
să fie aceea de a etala, de a înălța eul, ci de a conver suflete, de a face o lucrare care va rezista asalturilor vrăjmașilor adevărului și neprihănirii. Fie ca nimeni să nu bagatelizeze lucrarea altui om pentru că nu este exact pe aceeași
linie precum a lui. Sufletele pentru care lucrăm nu trebuie să fie conver te la slujitorul Evangheliei, ci la Isus Hristos.
Fie ca el să se păstreze într-un plan secund, fie ca Hristos să se arate. Vorbiți despre Hristos! Înălțați-L pe Hristos!
Înălțați-L pe El, Omul Calvarului!
Pavel declară: „Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească.” – 1 Corinteni 3:6. Pavel avea să
fie primul care a predicat Evanghelia în Corint. El a organizat biserica acolo. A urmat Apolo, făcându-și drum către
inimile oamenilor și instruindu-i. Dar Dumnezeu este Acela care a făcut să crească. Succesul amândoura a venit de
la El.
Nu toți slujitorii lui Dumnezeu au aceleași daruri, însă toți sunt lucrătorii Săi. Fiecare trebuie să învețe de la
Marele Învățător și apoi să spună și la alții ce a învățat. Nu toți fac aceeași lucrare însă, sub influența sfințitoare a
Duhului Sfânt toți sunt instrumente ale lui Dumnezeu. Dumnezeu angajează o diversitate de daruri în lucrarea Sa de
a câș ga suflete din armata lui Satana.
„Cel ce sădește și cel ce udă sunt totuna; și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui.” - versetul 8. Dumnezeu, și nu omul, este Judecătorul lucrării omului, și El va distribui pentru fiecare răsplata sa dreaptă. Nu este dat
vreunei ființe omeneș să judece între diferiții slujitori ai lui Dumnezeu. Doar Domnul este Judecătorul și Răsplă torul fiecărei fapte bune. «Cel ce sădește și cel ce udă sunt totuna», angajați în aceeași lucrare – lucrarea de salvare
a sufletelor. «Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.» - versetul 9. În aceste cuvinte biserica este comparată cu un teren cul vat în care gospodarul trebuie să
lucreze, purtând de grijă viei plantate de Domnul și cu o clădire care trebuie să devină un templu sfânt pentru Domnul. Hristos este Maestrul Lucrător. Toți trebuie să lucreze sub supravegherea Lui, îngăduindu-I ca să lucreze pentru
și prin lucrătorii Săi. El le dăruiește tact și îndemânare și, dacă ei iau aminte la instrucțiunile Lui, El încununează
munca lor cu succes. Nimeni să nu se plângă împotriva lui Dumnezeu, care a desemnat fiecărui om lucrarea lui. Cel
care murmură și cârtește, care-și dorește propria lui cale, care dorește să-i modeleze pe conlucrătorii lui pentru ca
aceș a să se potrivească ideilor lui, are nevoie de a ngerea divină înainte ca el să fie calificat să lucreze în orice linie
a lucrării. Dacă nu este transformat, el va mânji cu siguranță lucrarea.
Nu uitați că suntem conlucrători cu Dumnezeu. El este Conducătorul cel atotputernic și eficient. Slujitorii Săi
sunt uneltele prin care lucrează. Ei nu trebuie să tragă separat, lucrând fiecare în conformitate cu ideile lui, ci să
lucreze în armonie, încadrându-se într-o ordine binevoitoare, amabilă, frățească și plină de dragoste unii față de
alții. Nu trebuie să existe cri că nemiloasă, nici rupere în bucăți a lucrării altuia. Împreună ei trebuie să ducă lucrarea mai departe.
Nu trebuie să fie par de separate în lucrarea lui Dumnezeu. Orice om căruia Dumnezeu i-a încredințat o solie
are lucrarea lui specifică, iar aceasta trebuie făcută sub conducerea Maestrului Lucrător. Nu formați nicio par dă
separată. În lucrarea lor, slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie în esență una. Fiecare persoană are o individualitate a
lui, pe care nu trebuie să o piardă în niciun alt om. Totuși el trebuie să lucreze într-o unitate desăvârșită cu frații lui.
În cinste, lucrătorii lui Dumnezeu trebuie să dea întâietate altuia. Niciun lucrător nu trebuie să se pună pe sine însuși drept criteriu, vorbind lipsit de respect despre conlucrătorul lui și tratându-l ca inferior. Sub conducerea lui
Dumnezeu, fiecare trebuie să facă lucrarea desemnată lui, fiind respectat, iubit și încurajat de conlucrătorii lui.
„Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă
să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca
nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să
vă aducă tulburare, și mulți să fie în nați de ea.” - Evrei 12:13-15. „Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă
este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milos vire și vreo îndurare, fa-
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ceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din
slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.” - Filipeni 2:1-3. Trebuie să studiem și să ascultăm fiecare aver sment din Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca toți să lucreze sub îndrumarea Sa. Cuvântul Său este un sfătuitor care nu dă greș.
Pavel con nuă: „După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter-zidar înțelept, am pus temelia,
și un altul clădește deasupra.” – 1 Corinteni 3:10. Alții după aceea și-au transmis solia, adunând sufletele care au
crezut și au fost conver te. „Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra.” - versetul 10. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să exercite cea mai mare grijă cu privire la învățăturile pe care le prezintă, exemplul pe care îl pun
înainte și influența pe care o exercită asupra acelora care sunt asociați cu ei. Marele apostol apelează la biserică și
la Dumnezeu ca martori ai adevărului și sincerității slujirii lui. „Voi sunteți martori”, spune el, „și Dumnezeu, de asemenea, că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi.” – 1 Tesaloniceni 2:10.
„Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos.” – 1 Corinteni
3:11. Isaia declară: „de aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi
să fugă. Voi face din neprihănire o lege, și din dreptate, o cumpănă; și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului, și apele vor îneca adăpostul minciunii.”- Isaia 28:16-17. Hristos a fost răs gnit pentru noi. El este jer a de
ispășire pentru păcatele noastre. El este Sacrificiul ispășitor, Temelia adevărată, de neclin t. El a adunat pe credincioși în obștea bisericii, pentru ca ei să lucreze în unitate, întărindu-se și zidindu-se unul pe altul în credință.
„Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, tres e, lucrarea fiecăruia
va fi dată pe față: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea
fiecăruia.” – 1 Corinteni 3:12-13. Este pentru interesul nostru veșnic să punem materialul care trebuie pe temelia
care trebuie. Hristos este nevoia cea mare pentru oricine. Ne vom pune sufletul în primejdie dacă amestecăm egoismul cu ofranda adusă pe temelie. Noi trebuie să așezăm asupra acesteia acel material care va aduce onoare lui
Dumnezeu. Cel care este lucrător pentru Dumnezeu trebuie să facă o lucrare completă; mintea lui trebuie să fie
curată și neîn nată, liberă de tot ceea ce este ie in și care este reprezentat prin lemn, fân și tres e. Lucrarea acelora care își aduc ofrandele înaintea lui Dumnezeu în umilință și dragoste, depinzând ceas de ceas de harul lui Hristos
de a sfinți și curăți de impuritățile morale, poartă amprenta lui Dumnezeu, care apreciază lucrarea noastră, aparențelor exterioare, ci potrivit curăției inimii care a fost adusă în aceasta.
În lucrarea de clădire a caracterului, fiecare este responsabil pentru felul în care zidește. Există în lumea
noastră mulți care învață teorii specula ve, mai degrabă decât adevărurile simple pe care Hristos le-a învățat. Fiecare va fi testat, pentru a se vedea dacă este adevărată conver rea lui. Învățăturile curate, care sunt prezentate în
credință, aurul, argintul și pietrele scumpe care sunt aduse la temelie, vor înălța și înnobila pe primitor. Dar învățătura care este amestecată cu filozofie omenească nu poate vreodată să sa sfacă.
Calitatea materialului folosit pentru zidirea caracterului este esențială. Mult așteptata zi a lui Dumnezeu va
testa lucrarea fiecărui om. „Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia” (1 Corinteni 3:13). După cum focul dezvăluie deosebirea dintre aur, argint, pietre prețioase și lemn, fân, tres e, tot as el ziua judecății va testa caracterele,
dezvăluind deosebirea dintre cele ce sunt formate după chipul lui Hristos și cele care sunt întemeiate de o inimă
egoistă. Egoismul și toate religiile false își vor arăta adevărata lor față. Materialul lipsit de valoare va fi consumat de
foc; dar aurul adevărului, credința umilă și simplă nu-și vor pierde valoarea. Acestea nu pot fi mistuite de flăcări,
deoarece sunt nepieritoare. O singură oră de păcat va fi înțeleasă ca fiind o mare pierdere, în mp ce frica de Domnul va fi dovedită ca fiind începutul înțelepciunii. Plăcerea îngăduinței de sine va pieri asemenea paielor, dar aurul
principialității statornice, păstrate cu orice preț, va rezista pentru veșnicie.

Ellen White

20

Marea descoperire a lui Helwig

partea a II-a

În anul 1600 a fost publicată în nordul Germaniei o carte provocatoare pentru acele vremuri: Asupra întrebării dacă există un anume nume al an hristului, pentru care numărul apocalip c 666 corespunde cu exac tate; Un
tratat indiscutabil, autorul fiind Carolus Aglaeonius Irenochoraenus, dedicată lui David Chytraeus. Autorul care a
scris sub pseudonimul Carolus Aglaeonius Irenochoraenus, este Andreas Helwig care preda în orașul Greifswald,
locul apariției cărții. Cartea lui atrăgea atenție ci torilor asupra unui tlu folosit de foarte multă vreme de pon fii
romani – VICARISU FILII DEI, a cărui valoare asociată numelui însuma 666. În anul 1612 Helwig a renunțat la pseudonim arătându-și în mod deschis iden tatea. Din cele cunoscute până acum el este prima persoană care a făcut
asocierea între tlul pon fical Vicarius Filii Dei și 666. Andreas Helwig a fost un profesor renumit al epocii medievale; un profesionist în la nă, greacă și ebraică predând aceste limbi mp de 27 de ani. A fost autorul unui dicționar
e mologic grecesc, rector la Berlin și profesor de poezie. Pentru abilitățile sale în limbile clasice a fost numit poetul
coroanei regale, fiind recunoscut
și pe plan internațional, în anul
1648 fiind numit de către Thomas
Haynes unul din cei mai erudiți
oameni ai Europei.
În anul 1612, an în care și-a
încheiat responsabilitatea de rector, el a publicat lucrarea
An christus Romanus (An hristul
roman). Cartea publicată în 1612
era o ediție lărgită a versiunii din
1600, dovedindu-se un adevărat

21

tratat asupra papalității. În paginile cărții sale a încercat să demoleze teoria futuristă lansată de iezuiți sau slujitori
ai romanismului, care plasa venirea an hristului în viitor cu scopul de a atrage atenția lumii de la descoperirea protestan smului în persoana pon fului roman. În lucrarea sa el pomenește mai multe nume care însumează 666.
Spre exemplu ROMITH, termen ebraic aplicat papei de către cei ce vedeau atunci Biserica Catolică ca fiind fiara din
Apocalipsa. Amintește de asemenea, încă cinci termeni greceș care conduc la același rezultat, 666. Valoarea numerică a tlului pon fical Vicarius Filii Dei este propria sa descoperire.

Decretul lui Grațian
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Titlul pon fical era cunoscut în acele vremuri. A avut un loc important într-un document cunoscut ca Donația
lui Constan n (Dona o Constan ni). Documentul era un fals realizat de papalitate pentru avantajul romanismului în
care aceasta își asigura supremația eclesias că amestecată cu dominația teritorială seculară. Titlul pon fical era
cunoscut acelei vremi și prin Decretul lui Grațian (Decretum Gra ani) care a apărut pentru prima dată în 1140 și
care includea Donația lui Constan n. Decretul Gra ani a fost mp de secole copiat de mai multe ori, iar după inventarea parului a fost părit la scară largă pentru acele vremuri. Ocupa împreună cu alte legi bisericeș un loc important în Dreptul Canonic. A fost părit pentru prima dată în 1500, din 1856 ca parte a Corpus Iuris Canonici și a rămas
în această formă mai mult de trei secole, când în 1917 a fost înlocuit de Codex Iuris Canonici în care Decretum
Gra ani nu a mai fost publicat.
După publicarea lucrărilor a exista o perioadă de câțiva ani de liniște urmată de o avalanșă de lucrări care vorbeau despre 666. Autori protestanți, unul după altul, aduceau în discuție subiectul numărului fiarei. Zeci de lucrări
pe acest subiect au fost scrise începând cu primi ani ai seculului al XVII-lea și până la a pariția mișcării advente.
Astăzi în biserica adven stă subiectul zace prăfuit sau se duce o luptă scolas că împotriva lui în mp ce denominațiunile protestante l-au uitat cu totul.

Donația lui Constan n, copie secolul al XVI-lea
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