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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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Legea și legămintele
La data creării lor, Adam şi Eva aveau cunoştinţă de Legea lui Dumnezeu; ei cunoşteau
cerinţele pe care ea le avea de la ei; preceptele ei erau scrise în inimile lor. Când omul a decăzut prin
călcarea Legii, aceasta nu a fost schimbată, ci a fost rânduit un sistem de îndreptare a lucrurilor, care
să‐l aducă pe om înapoi, la ascultare. A fost dată făgăduinţa unui Mântuitor, şi jertfele rânduite a fi
aduse arătau spre moartea Domnului Hristos, ca fiind Marea Jertfă pentru păcat. Dacă Legea lui
Dumnezeu n‐ar fi fost călcată, atunci n‐ar fi fost moarte şi n‐ar fi fost nevoie de un Mântuitor; în
consecinţă, n‐ar fi fost nevoie nici de jertfă.
Adam i‐a învăţat pe urmaşii săi Legea lui Dumnezeu şi ea a fost transmisă din tată în fiu de‐a
lungul generaţiilor următoare. Dar, cu toate măsurile pline de bunăvoinţă, luate pentru mântuirea
oamenilor, puţini au fost aceia care au primit‐o şi au ascultat de ea. Prin neascultare, lumea a
devenit atât de stricată, încât a fost nevoie să fie curăţită de nelegiuirea ei prin potop. Legea a fost
păstrată de Noe şi familia sa, iar, la rândul său, Noe i‐a învăţat pe urmaşii săi Cele Zece Porunci.
Deoarece oamenii s‐au îndepărtat iarăşi de Dumnezeu, Domnul l‐a ales pe Avraam, despre care a
spus: „Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i‐am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile
Mele şi legile Mele” (Geneza 26, 5). Lui i‐a fost dat ritualul circumciziunii, care era un semn că aceia
care îl primeau erau consacraţi slujirii lui Dumnezeu — un angajament că ei se vor ţine departe de
idolatrie şi că vor asculta de Legea lui Dumnezeu. Nerespectarea de către urmaşii lui Avraam a
acestui angajament, aşa cum se vede din înclinaţia lor de a încheia alianţe cu păgânii şi de a adopta
practicile lor, a fost cauza rămânerii şi robiei lor în Egipt. Dar, datorită legăturilor lor cu idolatrii şi
supunerii impuse cu forţa de egipteni, preceptele divine au ajuns să fie şi mai mult înjosite datorită
amestecului cu învăţăturile stricate şi crude ale păgânismului.
De aceea, când i‐a scos din Egipt, Domnul a coborât pe Muntele Sinai învăluit în slavă şi
înconjurat de îngerii Săi şi, într‐o măreţie înfricoşată, a rostit Legea Sa în auzul întregului popor.
Dar nici chiar atunci El n‐a încredinţat preceptele Sale memoriei unui popor care era gata să
uite cerinţele Sale, ci le‐a scris pe table de piatră. El dorea să ia de la izraeliţi orice posibilitate de a
amesteca tradiţiile păgâne cu preceptele Sale sfinte şi de a confunda cerinţele Sale cu obiceiuri sau
forme omeneşti. Dar nu S‐a limitat numai să le dea preceptele Decalogului. Poporul dovedise că se
lasă aşa de uşor amăgit, încât Dumnezeu nu voia să lase nepăzită nici o uşă pe care putea veni ispita.
Lui Moise i s‐a poruncit să scrie, atunci când îi spunea Dumnezeu, rânduieli şi legi prin care se
dădeau lămuriri şi amănunte în legătură cu ceea ce se cerea. Îndrumările acestea, cu privire la
îndatoririle izraeliţilor faţă de Dumnezeu şi unul faţă de celălalt, cum şi faţă de străin, erau doar
principiile Celor Zece Porunci, dezvoltate şi redate în aşa fel, încât nimeni să nu poată greşi. Ele
aveau scopul de a apăra sfinţenia Celor Zece Porunci, săpate pe tablele de piatră.
Dacă omul ar fi păzit Legea lui Dumnezeu, aşa cum i‐a fost dată lui Adam după căderea sa,
păstrată apoi de Noe şi păzită de Avraam, n‐ar mai fi fost nevoie de rânduiala circumciziunii. şi dacă
urmaşii lui Avraam ar fi păstrat legământul al cărui semn era circumciziunea, n‐ar fi fost niciodată
duşi în idolatrie şi n‐ar fi fost nevoie pentru ei să îndure o viaţă de robie în Egipt; ar fi păstrat Legea
lui Dumnezeu în minte şi n‐ar fi fost nevoie ca ea să fie vestită pe Sinai sau săpată pe tablele de
piatră. Iar dacă poporul ar fi trăit principiile Celor Zece Porunci, n‐ar mai fi fost nevoie de un plus de
îndrumări date lui Moise.
Sistemul jertfelor încredinţat lui Adam a fost, de asemenea, pervertit de către urmaşii săi.
Superstiţia, idolatria, cruzimea şi desfrâul au denaturat serviciul simplu şi plin de însemnătate pe
care îl rânduise Dumnezeu. Prin îndelungata legătură cu idolatrii, poporul Israel a amestecat multe
obiceiuri idolatre în închinarea lui; de aceea Domnul le‐a dat la Sinai învăţături precise cu privire la
serviciul jertfelor. După terminarea cortului întâlnirii, El a vorbit cu Moise din norul de slavă de
deasupra milostivitorului şi i‐a dat îndrumări amănunţite cu privire la sistemul jertfelor şi formelor
de închinare practicate la sanctuar. Legea ceremonială i‐a fost dată astfel lui Moise şi a fost scrisă de
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acesta într‐o carte. Dar Legea Celor Zece Porunci, rostită pe Sinai, a fost scrisă de Dumnezeu Însuşi
pe table de piatră şi păstrată cu sfinţenie în chivot.
Sunt mulţi aceia care încearcă să amestece aceste două sisteme, folosind textele care
vorbesc despre legea ceremonială pentru a dovedi că Legea morală a fost desfiinţată; dar aceasta
înseamnă a strica Scripturile. Deosebirea dintre cele două sisteme este cuprinzătoare şi lămurită.
Sistemul ceremonial consta din simboluri care Îl preînchipuiau pe Hristos, jertfa şi preoţia Lui.
Această lege rituală, cu jertfele şi rânduielile ei, trebuia să fie îndeplinită de evrei până când
preînchipuirea întâlnea realitatea în moartea Domnului Hristos, Mielul lui Dumnezeu, care ridică
păcatele lumii. Atunci trebuia să înceteze toate jertfele. Aceasta este legea, sau zapisul cu poruncile
lui, „care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic ... şi pe care l‐a nimicit, pironindu‐l pe cruce”
(Coloseni 2, 14). Dar cu privire la Legea Celor Zece Porunci, psalmistul declară: „Cuvântul Tău,
Doamne, dăinuieşte în veci în ceruri” (Psalmii 119, 89). şi Însuşi Domnul Hristos spune: „Să nu credeţi
că am venit să stric Legea.... Căci adevărat vă spun”, făcând ca declaraţia Sa să iasă şi mai mult în
evidenţă, „câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din
Lege, până nu se va împlini tot” (Matei 5, 17‐18). Aici, El ne învaţă nu numai care fuseseră cerinţele
Legii lui Dumnezeu şi care erau aceste cerinţe atunci, ci şi că aceste cerinţe vor dura cât vor fi cerul şi
pământul. Legea lui Dumnezeu este tot atât de neschimbătoare, ca şi tronul Său. Ea îşi va păstra
cerinţele faţă de omenire în toate veacurile.
Cu privire la Legea proclamată pe Sinai, Neemia spune: „Te‐ai pogorât pe muntele Sinai, le‐ai
vorbit din înălţimea cerurilor şi le‐ai dat porunci drepte, legi adevărate, învăţături şi orânduiri
minunate” (Neemia 9, 13). Iar Pavel, „apostolul neamurilor”, declară: „Legea este negreşit, sfântă, şi
porunca este sfântă, dreaptă şi bună” (Romani 7, 12). Aceasta nu poate fi altă lege decât Decalogul,
căci Legea este aceea care spune „să nu pofteşti” (Ver 7). În timp ce a pus capăt legii chipurilor şi
umbrelor, moartea Mântuitorului nu a scutit pe nimeni de obligaţia faţă de Legea morală.
Dimpotrivă, însuşi faptul că a fost necesar ca Hristos să moară pentru a putea face ispăşire pentru
călcarea acelei Legi dovedeşte că ea este neschimbătoare.
Aceia care pretind că Domnul Hristos a venit pentru a desfiinţa Legea lui Dumnezeu şi a
înlătura Vechiul Testament vorbesc despre era iudaică, ca despre o eră de întunecime, înfăţişând
religia evreilor ca fiind alcătuită numai din forme şi ceremonii. Dar părerea aceasta este greşită. În
toate paginile istoriei sacre, unde sunt consemnate raporturile lui Dumnezeu cu poporul Său ales,
sunt urme vii ale marelui EU SUNT. Niciodată Dumnezeu n‐a dat fiilor oamenilor o mai deschisă
manifestare a puterii şi slavei Sale decât atunci când a fost recunoscut drept singurul conducător al
poporului Israel şi i‐a dat poporului Său Legea. Aici se afla sceptrul care nu era purtat de o mână
omenească; iar faptele deosebit de mari ale Împăratului nevăzut al lui Israel erau nespus de
grandioase şi înspăimântătoare.
În toate aceste revelaţii ale prezenţei divine, slava lui Dumnezeu s‐a manifestat prin Domnul
Hristos. Nu numai la venirea Sa, ci de‐a lungul tuturor veacurilor, după căderea omului şi după ce s‐a
dat făgăduinţa mântuirii, „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine” (2 Corinteni 5, 19).
Domnul Hristos era temelia şi centrul sistemului jertfelor, atât în vremea patriarhilor, cât şi în epoca
iudaică. De la căderea în păcat a primilor noştri părinţi, n‐au mai fost legături directe între Dumnezeu
şi om. Tatăl a dat lumea în mâinile Domnului Hristos, ca prin lucrarea Sa de mijlocire să‐l poată
mântui pe om şi să apere şi să îndreptăţească autoritatea şi sfinţenia Legii lui Dumnezeu. Toate
legăturile dintre cer şi neamul omenesc căzut s‐au realizat prin Domnul Hristos. Fiul lui Dumnezeu a
fost Acela care li S‐a descoperit patriarhilor. Adam, Noe, Avraam, Isaac, Iacov şi Moise au înţeles
Evanghelia. Ei au aşteptat mântuirea prin Înlocuitorul şi Garantul omenirii. Aceşti oameni sfinţi din
vechime aveau comuniune cu Mântuitorul care urma să vină în lumea noastră, în corp omenesc; iar
unii dintre ei au vorbit cu Hristos şi cu îngerii cerului faţă către faţă.
Domnul Hristos nu a fost numai conducătorul poporului evreu în pustie — Îngerul în care era
Numele lui Dumnezeu şi care, învăluit în stâlpul de nor, mergea înaintea mulţimii — ci şi Acela care i‐
a dat lui Israel Legea. În mijlocul slavei înfricoşătoare de la Sinai, Domnul Hristos a proclamat în auzul
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întregului popor Cele Zece Porunci ale Legii Tatălui Său. El a fost Acela care i‐a dat lui Moise Legea,
săpată pe tablele de piatră.
Domnul Hristos a fost Acela care i‐a vorbit poporului Său prin profeţi. Apostolul Petru, scriind
bisericii creştine, spune că profeţii „care au proorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut
din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce
împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui
Hristos şi slava de care aveau să fie urmate” (1 Petru 1, 10‐11). Vocea lui Hristos este cea care ne
vorbeşte prin Vechiul Testament. „Mărturia lui Hristos este Duhul proorociei” (Apocalipsa 19, 10).
În învăţăturile pe care le dădea pe când Se afla personal în mijlocul oamenilor, Domnul Isus
îndrepta minţile oamenilor către Vechiul Testament. El le spunea iudeilor: „Cercetaţi Scripturile,
pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5, 39).
Pe vremea aceea, cărţile Vechiului Testament erau singura parte existentă a Bibliei. şi Fiul lui
Dumnezeu a mai declarat: „Au pe Moise şi pe profeţi; să asculte de ei”. şi a adăugat: „Dacă nu
ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi” (Luca 16,
29.31).
Legea ceremonială a fost dată de Domnul Hristos. Chiar şi după ce nu mai trebuia păstrată,
Pavel le‐o înfăţişa iudeilor în adevărata poziţie şi valoare, arătând locul pe care îl avea în planul de
mântuire şi legătura ei cu lucrarea Domnului Hristos; şi marele apostol arăta că legea aceasta era
măreaţă, vrednică de divinul ei Dătător. Serviciul solemn de la sanctuar preînchipuia marile
adevăruri care urmau să fie descoperite de‐a lungul generaţiilor ce aveau să vină. Norul de tămâie ce
se înălţa o dată cu rugăciunile poporului Israel reprezenta neprihănirea Lui, singura care poate face
ca rugăciunea păcătosului să fie vrednică de primit înaintea lui Dumnezeu; victima însângerată de pe
altarul jertfelor mărturisea despre un Răscumpărător ce avea să vină; iar din Sfânta Sfintelor, semnul
vizibil al prezenţei lui Dumnezeu strălucea cu putere. În felul acesta, prin veacurile de întuneric şi
apostazie, credinţa a fost păstrată vie în inimile oamenilor, până când a sosit timpul pentru venirea
lui Mesia cel făgăduit.
Isus a fost lumina poporului Său — Lumina lumii — înainte de a veni pe pământ în corp
omenesc. Prima rază de lumină, care a străpuns întunericul în care păcatul învăluise omenirea, a
venit de la Domnul Hristos. şi de la El a venit orice rază strălucitoare a cerului care a căzut asupra
locuitorilor pământului. În planul de mântuire, Domnul Hristos este Alfa şi Omega — Cel dintâi şi Cel
de pe urmă. De când Mântuitorul şi‐a vărsat sângele pentru iertarea păcatelor şi S‐a înălţat la cer,
„ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu” (Evrei 9, 24), s‐a revărsat lumină de la
crucea Golgotei şi din locurile sfinte ale Sanctuarului ceresc.
Dar lumina aceasta mai clară, ce ne‐a fost dată, n‐ar trebui să ne facă să o dispreţuim pe
aceea care, în vremurile de la început, a fost primită prin simbolurile care vesteau venirea
Mântuitorului. Evanghelia lui Hristos revarsă lumină asupra sistemului iudaic şi dă importanţă legii
ceremoniale. Pe măsură ce se descoperă adevăruri noi, iar ceea ce era cunoscut de la început ajunge
să fie pus într‐o lumină mai clară, caracterul şi scopurile lui Dumnezeu sunt date pe faţă în purtarea
Lui cu poporul ales. Fiecare nouă rază de lumină pe care o primim ne aduce o mai clară înţelegere a
planului de mântuire, care este aducerea la îndeplinire a voinţei divine cu privire la mântuirea
omului. Vedem astfel o nouă frumuseţe şi o nouă forţă în Cuvântul inspirat şi studiem paginile lui cu
un interes mai profund şi mai captivant.
Sunt mulţi care susţin că Dumnezeu a pus un zid de despărţire între evrei şi ceilalţi oameni,
că grija şi iubirea Sa, care au fost în mare măsură retrase de la restul omenirii, au fost concentrate
asupra poporului Israel. Dar Dumnezeu n‐a conceput ca poporul Său să înalţe un zid de despărţire
între el şi semeni. Inima Iubirii infinite era deschisă tuturor locuitorilor pământului. Deşi ei L‐au
lepădat, El căuta fără încetare să li se descopere şi să‐i facă părtaşi la iubirea şi harul Său.
Binecuvântarea Sa a fost dată poporului Său ales, pentru ca, la rândul lui, el să fie o binecuvântare
pentru alţii.
Dumnezeu l‐a chemat pe Avraam, l‐a făcut să prospere şi l‐a onorat; iar credincioşia
patriarhului a fost o lumină pentru oamenii din toate ţările pe unde a peregrinat. Avraam nu s‐a
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izolat de oamenii din jurul său. El a cultivat relaţii de prietenie cu domnitorii naţiunilor
înconjurătoare, dintre care unii îl tratau cu mare respect, iar cinstea, altruismul, vitejia şi bunăvoinţa
lui reprezentau caracterul lui Dumnezeu. În Mesopotamia, Canaan, Egipt şi chiar înaintea locuitorilor
Sodomei, Dumnezeul cerului a fost descoperit prin reprezentantul Său.
Astfel, Dumnezeu li S‐a descoperit egiptenilor şi tuturor naţiunilor legate de această
puternică împărăţie, prin Iosif. De ce a ales oare Dumnezeu să‐l înalţe atât de mult pe Iosif în mijlocul
egiptenilor? El ar fi putut să folosească o altă cale pentru aducerea la îndeplinire a planurilor Sale
faţă de fiii lui Iacov; dar a dorit să facă din Iosif o lumină şi l‐a aşezat în palatul împăratului, pentru ca
lumina cerului să poată ajunge la cei de departe şi la cei de aproape. Prin înţelepciunea şi dreptatea
sa, prin curăţia şi bunăvoinţa vieţii sale zilnice, prin devotamentul lui faţă de interesele poporului —
şi poporul acela era poporul unei naţiuni idolatre — Iosif a fost un reprezentant al lui Hristos. În
binefăcătorul, către care tot Egiptul se întorcea cu recunoştinţă şi laude, acel popor păgân trebuia să
vadă iubirea Creatorului şi Răscumpărătorului lui. şi în Moise, de asemenea, Dumnezeu a aşezat o
lumină lângă tronul celei mai mari împărăţii a pământului, pentru ca toţi aceia care ar fi voit să‐L
poată afla pe viul şi adevăratul Dumnezeu. şi toată această lumină le‐a fost dată egiptenilor mai
înainte ca mâna lui Dumnezeu să se întindă asupra lor cu judecăţile Sale.
Cu prilejul eliberării poporului Israel din Egipt, cunoaşterea puterii lui Dumnezeu s‐a
răspândit în lung şi‐n lat. Războinicii cetăţii Ierihon tremurau: „De când am auzit lucrul acesta”,
spunea Rahav, „ni s‐a tăiat inima şi toţi ne‐am pierdut nădejdea înaintea voastră; căci Domnul
Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri şi jos pe pământ” (Iosua 2, 11). La sute de ani după
exod, preoţii filistenilor îi aminteau poporului lor despre plăgile căzute asupra Egiptului, avertizându‐
l ca nu cumva să se împotrivească Dumnezeului lui Israel.
Dumnezeu l‐a chemat pe Israel, l‐a binecuvântat şi l‐a înălţat, nu pentru ca prin ascultarea de
Lege numai ei să primească favoarea Lui şi să devină primitori exclusivi ai binecuvântărilor Sale, ci ca
să Se descopere prin ei tuturor locuitorilor pământului. În vederea îndeplinirii acestui scop, El le‐a
poruncit să se păstreze deosebiţi de naţiunile idolatre din jurul lor.
Idolatria şi toate păcatele ce veneau pe urmele ei erau o urâciune înaintea lui Dumnezeu şi
El a poruncit poporului Său să nu se amestece cu celelalte popoare — „să nu te iei după popoarele
acestea în purtarea lor” (Exod 23, 24) şi să‐L uite pe Dumnezeu. El le‐a interzis căsătoria cu idolatrii,
ca nu cumva inimile lor să se depărteze de El. Era tot atât de trebuincios atunci, cum este şi astăzi, ca
poporul lui Dumnezeu să fie curat, „neîntinat de lume”. El trebuia să se păstreze neatins, liber de
spiritul acesteia, pentru că ea este vrăjmaşă adevărului şi neprihănirii. Dar Dumnezeu nu intenţiona
ca poporul Său, într‐o exclusivistă îndreptăţire de sine, să se izoleze de lume, astfel încât să nu poată
avea vreo influenţă asupra ei.
Asemenea Învăţătorului lor, urmaşii Domnului Hristos din fiecare veac trebuie să fie lumina
lumii. Mântuitorul spunea: „O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. şi oamenii
nu aprind lumina ca s‐o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă”, adică
din lume. şi El adaugă: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă
faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei 5, 14‐16). Aceasta
este tocmai ce au făcut Enoh, Noe, Avraam, Iosif şi Moise. Este tocmai ceea ce dorea Dumnezeu să
facă poporul Israel.
Inima lor, rea de necredinţă, aflată sub controlul lui Satana, i‐a făcut să ascundă lumina, în
loc s‐o facă să lumineze asupra popoarelor înconjurătoare; a fost acelaşi spirit bigot care i‐a
determinat fie să urmeze obiceiurile nelegiuite ale păgânilor, fie să se ţină deoparte, într‐o atitudine
plină de mândrie, ca şi cum iubirea şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu erau numai pentru ei.
După cum Biblia ne prezintă două legi — una neschimbătoare şi veşnică, iar cealaltă
trecătoare, provizorie — tot astfel sunt două legăminte. Legământul harului a fost făcut întâia dată
cu omul în Eden, când, după cădere, s‐a dat o făgăduinţă divină — că sămânţa femeii urma să
zdrobească capul şarpelui. Legământul acesta le oferea tuturor oamenilor iertare şi sprijinul harului
lui Dumnezeu pentru ascultare viitoare prin credinţa în Hristos. Li se făgăduia, de asemenea, viaţa
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veşnică, cu condiţia credincioşiei faţă de Legea lui Dumnezeu. În felul acesta, patriarhii au primit
nădejdea mântuirii.
Acelaşi legământ a fost reînnoit faţă de Avraam în făgăduinţa: „Toate neamurile pământului
vor fi binecuvântate în sămânţa ta” (Geneza 22, 18). Această făgăduinţă arăta spre Domnul Hristos.
Aşa a înţeles‐o Avraam (veziGalateni 3, 8.16) şi şi‐a pus încrederea în Domnul Hristos pentru iertarea
păcatelor. Credinţa aceasta i‐a fost socotită ca neprihănire. Legământul cu Avraam menţinea, de
asemenea, autoritatea Legii lui Dumnezeu. Domnul S‐a arătat lui Avraam şi i‐a zis: „Eu sunt
Dumnezeul cel Atotputernic; umblă înaintea Mea şi fii fără prihană” (Geneza 17, 1). Mărturia lui
Dumnezeu cu privire la servul Său credincios a fost: „Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce
i‐am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele şi legile Mele” (Geneza 26, 5). şi Domnul i‐a
spus: „Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; acesta
va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine”
(Geneza 17, 7).
Deşi acest legământ a fost făcut cu Adam şi reînnoit cu Avraam, a putut fi ratificat numai la
moartea lui Isus Hristos. El existase în chip de făgăduinţă a lui Dumnezeu de la cea dintâi comunicare
făcută cu privire la mântuire; fusese primit prin credinţă; şi cu toate acestea, când a fost ratificat de
Domnul Hristos, a fost numit un legământ nou. Legea lui Dumnezeu stătea la baza acestui legământ,
care în principiu era un acord pentru a‐i aduce din nou pe oameni în armonie cu voinţa divină,
aşezându‐i într‐o poziţie în care puteau asculta de Legea lui Dumnezeu.
Un alt contract — numit în Scriptură „vechiul legământ” — a fost încheiat între Dumnezeu şi
Israel, la Sinai, şi a fost apoi ratificat prin sângele jertfei. Legământul avraamic a fost ratificat prin
sângele Domnului Hristos şi a fost numit „al doilea” sau „noul” legământ, deoarece sângele cu care a
fost sigilat a fost vărsat după sângele primului legământ. Faptul că noul legământ era valabil în zilele
lui Avraam reiese în mod clar din aceea că a fost confirmat atunci atât prin făgăduinţă, cât şi prin
jurământul lui Dumnezeu, cele „două lucruri care nu se pot schimba şi în care este cu neputinţă ca
Dumnezeu să mintă” (Evrei 6, 18).
Dar, dacă legământul avraamic conţinea făgăduinţa mântuirii, de ce s‐a mai făcut un alt
legământ la Sinai? În robie, poporul pierduse în mare măsură cunoaşterea de Dumnezeu şi a
principiilor legământului avraamic. Eliberându‐i din Egipt, Dumnezeu a căutat să le descopere
puterea şi mila Sa, pentru ca ei să fie făcuţi să‐L iubească şi să aibă încredere în El. I‐a dus la Marea
Roşie, unde, fiind urmăriţi de egipteni, scăparea părea că este imposibilă. Aceasta pentru ca ei să‐şi
poată da seama de totala lor neputinţă, de nevoia lor de ajutor dumnezeiesc, cum şi de faptul că El
lucrase izbăvirea lor. În felul acesta, ei au fost umpluţi de iubire şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu şi
de încredere în puterea Lui de a‐i ajuta. El şi‐i alipise de Sine, ca Eliberator al lor din robia trecătoare.
Dar mai era un adevăr, mult mai mare, care trebuia să fie înscris în mintea lor. Trăind în
mijlocul idolatriei şi al corupţiei, ei nu aveau o concepţie dreaptă cu privire la sfinţenia lui Dumnezeu,
la păcătoşenia fără margini a inimii lor, la faptul că în ei înşişi nu aveau nici un pic de putere pentru a
da ascultare Legii lui Dumnezeu, precum şi la nevoia lor după un Mântuitor. Toate acestea trebuia să
le înveţe.
Dumnezeu i‐a adus la Sinai, unde şi‐a descoperit slava, le‐a dat Legea Sa şi făgăduinţa unor
mari binecuvântări, cu condiţia ascultării: „Dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul
Meu.... Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt” (Exod 19, 5.6). Poporul nu şi‐a dat seama
de păcătoşenia inimii lor şi de faptul că, fără Hristos, era imposibil pentru ei să ţină Legea lui
Dumnezeu; şi, în mod pripit, au încheiat un legământ cu Dumnezeu. Având impresia că sunt în stare
să realizeze propria lor neprihănire, au declarat: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul” (Exod
24, 7). Ei au fost martori ai proclamării Legii într‐o măreţie înspăimântătoare şi au tremurat de
groază înaintea muntelui; şi, cu toate acestea, n‐au trecut decât câteva săptămâni şi au rupt
legământul cu Dumnezeu, s‐au plecat până la pământ şi s‐au închinat înaintea unui chip cioplit. Ei nu
mai puteau nădăjdui în bunăvoinţa lui Dumnezeu pe temeiul unui legământ pe care îl călcaseră; şi
acum, văzându‐şi păcătoşenia lor şi nevoia de iertare, au fost aduşi în situaţia de a‐şi da seama de
nevoia lor după un Mântuitor, descoperit în legământul avraamic şi preînchipuit în jertfele aduse.
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Acum, prin credinţă şi iubire, au fost legaţi de Dumnezeu ca Izbăvitor al lor din robia păcatului. Acum
erau pregătiţi să preţuiască binecuvântările noului legământ.
Condiţiile „vechiului legământ” erau: ascultă şi vei trăi. „Să le împlinească omul, ca să
trăiască prin ele” (Ezechiel 20, 11; Leviticul 18, 5); dar „blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele
legii acesteia şi cine nu le va face” (Deuteronom 27, 26). Noul legământ a fost întemeiat pe
„făgăduinţe mai bune” — făgăduinţa iertării păcatelor şi a harului lui Dumnezeu de a înnoi inima şi a
o aduce în armonie cu principiile Legii lui Dumnezeu. „Iată legământul pe care‐l voi face cu casa lui
Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor ... le
voi ierta nelegiuirea şi nu‐Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor” (Ieremia 31, 33‐34).
Aceeaşi Lege care a fost săpată pe tablele de piatră este scrisă de Duhul Sfânt pe tablele
inimii. În loc să încercăm să realizăm propria noastră neprihănire, noi primim neprihănirea Domnului
Hristos. Sângele Său face ispăşire pentru păcatele noastre. Ascultarea Lui este primită ca fiind a
noastră. Apoi, inima renăscută prin Duhul Sfânt va aduce „roadele Duhului”. Prin harul lui Hristos,
vom trăi în ascultare de Legea lui Dumnezeu, scrisă acum în inimile noastre. Având Duhul lui Hristos,
vom umbla aşa cum a umblat El. Prin profet, El declară despre Sine: „Vreau să fac voia Ta,
Dumnezeule! şi Legea Ta este în fundul inimii mele” (Psalmii 40, 8). Iar când era în mijlocul
oamenilor, El a spus: „Tatăl Meu nu M‐a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce‐I este plăcut” (Ioan
8, 29).
Apostolul Pavel arată lămurit legătura dintre credinţă şi Lege în cadrul noului legământ. El
zice: „Fiindcă suntem îndreptăţiţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus
Hristos”. „Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum, noi întărim Legea.”. „Căci lucru cu
neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere” — ea nu putea să‐l îndreptăţească
pe om, pentru că, în natura sa păcătoasă, el nu putea să ţină Legea — „Dumnezeu a osândit păcatul
în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într‐o fire asemănătoare cu a
păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii
pământeşti, ci după îndemnurile Duhului” (Romani 5, 1; 3, 31; 8, 3.4).
Lucrarea lui Dumnezeu este aceeaşi în toate timpurile, deşi sunt diferite trepte de dezvoltare
şi diferite manifestări ale puterii Sale, pentru a putea face faţă nevoilor oamenilor din diferite
timpuri. Începând cu prima făgăduinţă a Evangheliei, coborând prin timpurile patriarhale şi iudaice şi
ajungând până în vremurile noastre, are loc o desfăşurare progresivă a scopurilor urmărite de
Dumnezeu în planul de mântuire. Mântuitorul preînchipuit în ritualurile şi ceremoniile legii iudaice
este acelaşi cu Cel descoperit în Evanghelie. Norii care învăluiau fiinţa Sa divină s‐au dat la o parte;
ceaţa şi umbrele au dispărut şi Isus, Răscumpărătorul lumii, Se descoperă. El, care a proclamat Legea
pe Sinai şi care i‐a dat lui Moise preceptele legii ceremoniale, este acelaşi care a rostit Predica de pe
Munte. Marile principii ale iubirii lui Dumnezeu, pe care le‐a prezentat ca temelie a Legii şi profeţilor,
sunt numai o repetare a ceea ce i‐a spus prin Moise, poporului evreu: „Ascultă, Israele! Domnul,
Dumnezeul nostru, este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu
tot sufletul tău şi cu toată puterea ta”. „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Deuteronom
6, 4.5; Leviticul 19, 18). În ambele dispensaţiuni, Învăţătorul este acelaşi. Cerinţele lui Dumnezeu
sunt aceleaşi. Căci toate pornesc de la Cel, „în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”
(Iacov 1, 17).
Patriarhi si profeți, paginile 363‐373

Ellen White susține legământul
Sesiunea Conferinței de la Minneapolis, precum și ceea de dinaintea ei, au fost caracterizate
de discuții aprinse pe tema legii din Galateni. Dar, strâns legat de această temă este subiectul
legâmintelor. Nici anii imediat următori nu au adus o rezolvare în această discuție. Controversa cu
privire la cele două legăminte nu și‐a găsit rezolvare în biserică la întâlnirea lucrătorilor din 1890 și a
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continuat să reprezinte un prilej de dispută în anii următori. Ellen White însă, a făcut o precizare
publică în timpul acelei întruniri cu privire la unde se găsește autoritatea divină. Biblia trebuia să fie
mijlocul prin care disputa să fie rezolvată. În continuare vom prezenta o scurtă istorie a modului în
care Ellen White s‐a raportat la acest concept în accea perioadă.
Câțiva, printre care și fratele J. O. Corliss, au studiat Biblia și au ajuns la aceeași concluzie cu
privire la lege și cele două legăminte așa cum erau prezentate de E. J. Waggoner. Un altul era fratele
D. T. Bourdeau care a și prezentat o temă împreună cu Waggoner, pentru o mai bună clarificare.
Ellen White privea problema legii din Galateni ca fiind o chestiune minoră. Cu siguranță nu
era un „pilon“ al doctrinei bisericii. Acesta era motivul pentru care nu putea înțelege de ce acest
subiect a determinat un așa „incredibil război“1 la Minneapolis. În problema legămintelor însă, dânsa
era pe punctul de a rupe tăcerea.
După Conferința de la Minneapolis, Ellen White a încurajat studiul biblic pe acest subiect.
Nici cuvântul lui E.L. Waggoner și nici al lui Uriah Smith nu trebuiau să fie luate ca fiind adevărate. Ea
însăși a încercat să se situeze în afara controversei prin faptul că nu a luat poziție cu privire la legea
din Galateni sau cele două legăminte.
Acum sosise clipa. Fusese trimisă lumină de Sus. Joi, 6 martie 1890, Ellen White a primit
înțelegerea pe care o avea Cerul cu privire la cele două legăminte. Sabatul următor, pe 8 martie, i‐a
scris o scrisoare fratelui Smith.
„Cu două nopți în urmă mi s‐a arătat că dovezile cu privire la legăminte au fost clare și
convingătoare. Dumneata, fratele Dan Jones, fratele Porter și alții vă irosiți capacitățile de a investiga
pentru a da naștere unei poziții cu privire la legăminte care să difere de cea prezentată de fratele
Waggoner. Dacă ați fi primit adevărata lumină care luminează, nu ați fi călcat pe urmele iudeilor prin
maniera de interpretare și prin denaturarea Scripturii. Ce anume îi făcea așa zeloși? De ce îi deranjau
cuvintele lui Hristos? De ce iscoadele Îl urmăreau pentru a‐I vâna cuvintele cu scopul de a le repeta,
reinterpreta și de a le schimba sensul în așa fel încât să se potrivească intenției minților lor nesfinte?
În felul acesta îi înșelau ei pe oameni. Inventau false probleme. Interpretau acele lucruri pentru a
încețoșa și a duce în rătăcire mințile altora. Problema legământului este una clară și va fi acceptată
de către orice minte sinceră, lipsită de prejudecăți, dar Domnul mi‐a dat lumină cu privire la acest
subiect. Ați întors spatele luminii clare pentru că vă era teamă că problema legii din Galateni va
trebui acceptată și ea. Cu privire la legea din Galateni nu am și nu am avut vreo povară.”2
Aceasta a fost o susținere hotărâtă din partea lui Ellen White cu privire la cele două
legăminte așa cum fuseseră prezentate de către E.J. Waggoner. Evident că Domnul a văzut marea
lipsă de unitate dintre conducătorii bisericii. El dorea să‐i unească în adevăr așa cum este el în Isus –
dacă ei doreau să umble în lumina prezentată din Scripturi.
O ilustrație amară pe care Ellen White a luat‐o din Scriptură cu privire la susținerea teologiei
legământului prezentată de Waggoner a fost comparația dintre iudeii de pe timpul Domnului Hristos
și conducerea bisericii din zilele ei. Dânsa afirma că ei aveau idei confuze care derutau poporul.
Observăm că în contextul legămintelor, evreii credeau că legământul de la Sinai era alegerea
unică a lui Dumnezeu cu privire la poporul evreu. De aceea I‐au respins lui Hristos pretenția că El ar fi
fost Mijlocitorul legământului lui Dumnezeu.
În mod asemănător, fratele Smith a prezentat o înțelegere a vechiului legământ care făcea
din Israel poporul ales al lui Dumnezeu prin intermediul legământului cu Avraam. Problema stării
inimii și a credinței în Hristos erau secundare alegerii lui Dumnezeu. În viziunea sa cu privire la
vechiul legământ era un iz de predestinație. Prezentând vederile sale confuze prin care susținea că
noul legământ era doar o continuare a vechiului legământ, fratele Smith acționa la fel ca iudeii din
zilele lui Hristos, care‐I vânau cuvintele și le răstălmăceau înaintea oamenilor. Ellen White îi spusese:
„Ai întărit mâinile și mințile unor oameni ca Larson, Porter, Dan Jones, Eldridge, Morrison, Nicola și a
unui mare număr de alți oameni prin intermediul lor. Toți te citează pe tine, iar dușmanul
neprihănirii privește cu satisfacție.”
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Ellen White l‐a avertizat pe fratele Smith:3
„Dacă întorci spatele unei raze de lumină temându‐te că aceasta te obligă să accepți poziții
pe care nu vrei să le accepți, lumina respectivă devine un așa întuneric pentru tine, încât fiind greșit,
vei crede cu sinceritate că susții adevărul.”4
Evident că fratele Smith se temea că dacă acceptă ideea diferenței dintre cele două
legăminte, atunci va trebui să cedeze și în chestiunea legii morale din Galateni 3.
Fratele Smith îi scrisese lui Ellen White pe 17 februarie 1890 despre îngrijorarea aceasta.
Putea să citească scrisul de mână de pe zid despre direcția în care dânsa se îndrepta și lucrul acesta îl
neliniștea profund. I se părea atât de neînțeles încât punea sub semnul întrebării Mărturiile. Dacă
una din piesele domino‐ului teoriei lui cădea, atunci toate urmau să cadă. Îi scrisese lui Ellen White
despre Waggoner că:
„… poziția sa față de Galateni, eu o consider eronată ... El [E. J. Waggoner] și‐a însușit acea
poziție cu privire la Galateni pe care dumneavoastră ați dezaprobat‐o la tatăl lui. [J. H. Waggoner].”5
Importanța pe care o dădea acestei chestiuni se poate vedea când i‐a scris în termeni clari:
„După cum văd eu lucrurile, cea mai mare nenorocire care a căzut peste lucrarea noastră,
întrecută doar de moartea fratelui [James] White, a avut loc atunci când Dr. Waggoner a publicat
articolele sale cu privire la cartea Galateni în revista Signs (Semnele timpului). Am crezut că
problema legii din Galateni a fost lămurită în 1856... M‐au surprins articolele pentru că îmi păreau și
atunci și acum în contradicție cu ceea ce i‐ați scris lui J.H. Waggoner ...”6
Smith se opunea vehement vederilor lui Waggoner cu privire la deosebirea dintre cele două
legăminte datorită poziției acestuia din urmă față de legea ceremonială din Galateni 3. Pe 9 martie
1890, ziua de după momentul în care dânsa a transmis fratelui Smith poziția ei în chestiunea
legământului, Ellen White îi mărturisea fiului ei W.C. White:
„Nu vreau să pun niciun fel de frână acum. Am o libertate deplină, numind lumina lumină și
întunericul întuneric. Le‐am spus ieri că poziția mea cu privire la legăminte e cea exprimată în primul
meu volum [Patriarhi și Profeți]. Dacă aceasta este și poziția Dr. Waggoner atunci dânsul este de
partea adevărului.”7
Conducerea bisericii împreună cu Ellen White se întâlnise în Sabatul din 8 martie, după‐
amiaza, în capela de la Review.8 Luni i‐a scris din nou fiului ei:
„Îmi pare bine să aud că Profesorul Prescott predă aceleași lecții studenților de la clasă ca și
fratele Waggoner. Prezintă legămintele ... După ce am afirmat în ultimul Sabat că poziția cu privire la
legăminte așa cum e prezentată de fratele Waggoner este cea corectă, se pare că pentru multe minți
a fost o mare ușurare.”9
Pe 9 martie, duminica, Ellen White relata ce se întâmplase la acea întâlnire din Sabat după‐
amiază:
„Un mare număr de persoane a fost prezent. Frații Olsen10 și Waggoner au condus întâlnirea.
Binecuvântarea lui Dumnezeu a venit peste mine și toți au știut că Duhul și puterea lui Dumnezeu
erau peste mine și mulți au fost binecuvântați. Am vorbit cu hotărâre ...”11
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Dânsa a îndreptat atenția lor la acea frază din volumul întâi (Patriarhi și profeți, „Legea și
legămintele”) cu privire la legăminte și a spus că aceasta era în armonie cu Dr. Waggoner. Aceasta a
fost o întâlnire publică crucială pentru că sprijinul dumneaei față de vederile lui Waggoner cu privire
la legăminte fusese transmis prin scrisori fraților Uriah Smith, W. C. White și Mary White. Acum
făcea cunoscută „lumina”într‐un serviciu public.12
Ellen White s‐a ridicat să vorbească în capelă în acea după‐amiază de Sabat. Le‐a spus exact
care era poziția dumneaei în conflictul prezent. A făcut referire și la descoperirea care îi fusese dată
pe 6 martie, joi noaptea, spunând:
„… lumina care mi‐a fost dată cu două nopți în urmă mi‐a clarificat totul, influența care era la
lucru și care urmau să fie consecințele... Pășiți pe același drum pe care s‐a mers în zilele lui Hristos.
Ați repetat experiența lor, dar Dumnezeu să ne izbăvească ... V‐ați pus de‐a curmezișul lucrării lui
Dumnezeu. Pământul va fi luminat cu slava Sa, iar dacă voi veți sta în poziția în care vă aflați astăzi,
veți putea la fel de repede spune că Duhul lui Dumnezeu e de fapt duhul diavolului ... Nu vă agățați
de fratele Smith. În numele lui Dumnezeu vă spun, dânsul nu este în lumină. Dânsul nu a fost de
partea luminii de când a avut loc întâlnirea de la Minneapolis ... Permiteți adevărului lui Dumnezeu
să vină în inimile voastre, deschideți‐i ușa. Acum vă spun înaintea lui Dumnezeu că problema
legământului, așa cum a fost prezentată, este adevărul.”13
Ellen White considera adevărul despre deosebirea dintre cele două legăminte, așa cum era
prezentat de către E. J. Waggoner, ca fiind lumină de la Duhul Sfânt.
Aceasta era aceeași lumină a evangheliei veșnice care va lumina pământul cu slava Sa
(Apocalipsa 18:1). A respinge adevărul cu privire la legăminte însemna a respinge Duhul lui
Dumnezeu și a‐L socoti de la diavol. Acesta fusese modul în care iudeii procedaseră cu adevărul
prezentat de Hristos.
Acceptarea vederilor fratelui Smith cu privire la legăminte însemna a păși pe cărările
întunericului. Viziunea sa cu privire la legăminte fusese revizuită de multe ori. De acum trebuia să fie
o diferență clară între adevăr și eroare. Nu exista niciun dubiu cu privire la poziția lui Ellen White față
de legăminte. Era de partea lui E.J. Waggoner. Legământul veșnic era lumina îndreptățirii prin
credință. Era lumina care trebuia împărtășită lumii. O dată cu primirea ei avea să aibă loc și venirea
binecuvântării Duhului Sfânt pentru a încheia lucrarea.
La începutul lui 1890, Ellen White lucra la o îmbogățire a primului volum din Spiritul Profetic.
După ce a primit confirmarea divină, pe 6 martie 1890, cu privire la poziția lui Waggoner despre cele
două legăminte, a inclus această poziție în ediția revizuită intitulată Patriarhi și Profeți.14 Acesta era
un element complet nou. A fost una dintre cele mai bune descrieri a relației dintre legăminte și
îndreptățirea prin credință.15 Patriarhi și Profeți a fost publicată pe 26 august 1890.16 Ellen White
scria:
„Legământul harului a fost încheiat prima oară cu omul în Eden ... Același tip de legământ a
fost reînnoit cu Avraam ... Această făgăduință țintea spre Hristos. Așa l‐a înțeles Avraam (vezi
Galateni 3:8,16), și s‐a încrezut în Hristos pentru iertarea păcatelor. Această credință i‐a fost socotită
neprihănire. Legământul cu Avraam a păstrat de asemenea autoritatea legii lui Dumnezeu ... Legea
lui Dumnezeu era baza acestui legământ, care era pur și simplu o rânduială pentru a‐i aduce pe
oameni în armonie cu voința divină, punându‐i într‐o poziție din care puteau să asculte de legea lui
Dumnezeu. O altă rânduială ‐ numită în Scripturi „vechiul” legământ ‐ a luat naștere între Dumnezeu
și Israel la Sinai și a fost ratificată prin sângele unei jertfe. Legământul avraamic fusese ratificat prin
sângele lui Hristos …”17
Ellen White făcea diferența dintre cele două legăminte prin timpul și modul în care fuseseră
ratificate. Ea nu le confunda, așa cum făcea fratele Porter. Apoi dânsa a afirmat validitatea noului
legământ pentru timpurile Vechiului Testament.
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„Faptul că noul legământ era valabil în zilele lui Avraam este evident din faptul că a fost
confirmat atunci, atât prin făgăduința cât și prin jurământul lui Dumnezeu – „două lucruri care nu se
pot schimba, și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă.” ‐ Evrei 6:18.18
Ellen White își continuă observațiile cu privire la legăminte astfel:
„Dar dacă legământul avraamic conținea făgăduința mântuirii, de ce a fost instituit un alt
legământ la Sinai? În robia în care fusese, poporul pierduse în mare măsură cunoașterea de
Dumnezeu și a principiilor legământului avraamic. În eliberarea lor din Egipt, Dumnezeu a căutat să‐
Și descopere puterea și harul pentru ca ei să fie conduși să‐L iubească și să se încreadă în El. I‐a
condus la Marea Roșie unde, urmăriți de către egipteni, scăparea părea imposibilă și astfel puteau
conștientiza situația lor disperată și nevoia după ajutor divin; în acel moment El i‐a scăpat. În felul
acesta au fost umpluți cu dragoste și recunoștință față de Dumnezeu și cu încredere în puterea Sa de
a‐i ajuta. I‐a legat de Sine ca și eliberator din robia lor vremelnică ... Trăind în mijlocul idolatriei și al
corupției, ei nu aveau o concepție corectă cu privire la sfințenia lui Dumnezeu, cu privire la nespusa
păcătoșenie a propriilor inimi, precum și cu privire la completa lor incapacitate ca prin ei înșiși să
asculte de legea lui Dumnezeu și nevoia lor după un Salvator. Toate aceste lucruri trebuiau să le
învețe ... Poporul nu realiza păcătoșenia propriilor inimi și că fără Hristos era imposibil să păzească
legea lui Dumnezeu; astfel s‐au grăbit să încheie legământ cu Dumnezeu. Simțind că puteau să
realizeze propria îndreptățire, au declarat: „Vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul.” ‐ Exod 24:7
... Au trecut doar câteva săptămâni până când au rupt legământul lor cu Dumnezeu și s‐au închinat la
un chip cioplit. Nu puteau să spere la favoarea lui Dumnezeu printr‐un legământ pe care l‐au
încălcat; văzând acum păcătoșenia lor și nevoia de iertare, au fost aduși în punctul în care să simtă
nevoia după Mântuitorul descoperit în legământul avraamic și spre care ținteau jertfele. Acum erau
legați prin credință și dragoste de Dumnezeu ca eliberator din robia păcatului. Acum erau pregătiți
să aprecieze binecuvântările noului legământ. Termenii «vechiului legământ» erau Ascultă și vei trăi:
... «Noul legământ» era întemeiat pe «făgăduințe mai bune»—făgăduința iertării păcatelor și a
harului lui Dumnezeu de a reînnoi inima și de a o aduce în armonie cu principiile legii lui
Dumnezeu.”19
În acest punct dânsa a preluat tema lui Waggoner că „nu exista speranță pentru favoarea lui
Dumnezeu” în legământul lor încălcat. Păcătoșenia lor devenea evidentă. Și‐au simțit „nevoia după
iertare.” Au fost aduși la Mântuitorul legământului avraamic. Acum, în loc să vină cu promisiuni, au
fost legați de Dumnezeu printr‐o „credință și iubire” adevărate. Căpătaseră o înțelegere nouă cu
privire la eliberarea lor din „robia” păcatului.
În exprimarea dumneaei se regăseau chiar expresiile pe care Waggoner le folosise pentru a
descrie relația dintre legământul vechi și cel nou. Dacă Duhul Sfânt a sprijinit vreodată un concept cu
ardoare, aceasta a fost în privința legământului veșnic din mesajul de la 1888.
Ellen White a accentuat ideea lui Waggoner că vechiul legământ era legalismul. Doar
făgăduința noului legământ oferea iertare de păcat și ajutor divin. Pasajul din Patriarhi și Profeți a
fost unul dintre cele mai frumoase și mai succinte comentarii cu privire la veștile bune despre
legământul veșnic care au fost scrise în afara paginilor Scripturii.
Pe măsură ce persoanele care aveau lumina cu privire la legăminte aveau ocazia, în diverse
locuri aceștia au prezentat adevărul oamenilor. A fost primit de către unii.
Putem aminti pe scurt evenimentele majore de la institutul biblic al lucrătorilor.
În Sabatul din 8 martie 1890 Ellen White dădea mărturie în fața conducătorilor bisericii.
Avusese o viziune de noapte, pe 6 martie, care confirma că fratele Waggoner avea lumina cu privire
la chestiunea legămintelor. A confirmat de asemenea acest lucru prin scrisorile trimise lui Uriah
Smith și lui W. C. White.
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Deși Dan Jones nu a fost prezent pe 8 martie, când Ellen White și‐a exprimat public
aprobarea față de vederile cu privire la legământ pe care le avea E. J. Waggoner, această informație
a devenit publică. La întoarcerea sa în Battle Creek trebuie să fi fost înștiințat despre ce spusese
dânsa. În ciuda poziției ei, Dan Jones a scris următoarele:
„Se părea că sora White venise și aprobase poziția Dr. Waggoner cu privire la legământ și
acest lucru mi‐a produs confuzie neștiind cum să privesc această chestiune; asta pentru că mi se
părea clar că vederile lui nu erau toate corecte. Dar ... problema doctrinei nu era deloc punctul
important. Sora White și Dr. Waggoner au spus că le era indiferent ce credeam noi cu privire la
legea din Galateni sau despre legăminte ...”20
Dan Jones presupunea că nici Ellen White și nici E. J. Waggoner nu socoteau legea sau
legămintele a fi chestiuni cruciale. Cu toate acestea, dovezile arată că E. J. Waggoner nu a renunțat
niciodată la poziția sa cu privire la legea morală din Galateni 3 sau la distincția dintre legământul
vechi și cel nou. În ce o privea pe Ellen White, a sprijinit înțelegerea acestuia cu privire la legăminte,
dar încă nu se exprimase cu privire la problematica legii.
O altă falsă presupoziție sub care opera Dan Jones era că Waggoner cedase asupra unui
punct important al învățăturii sale. Jones scria că Waggoner „... renunțase la poziția că în vechiul
legământ făgăduințele erau toate făcute de către oameni și nici una făcută de către Dumnezeu.”21
Nu exista nicio dovadă că Waggoner renunțase la poziția lui. Dan Jones părea ușurat când i‐a scris lui
J.H. Morrison:
„Am înțeles că s‐a acordat o importanță considerabilă punctelor de doctrină conținute în
problematica legii din Galateni și a celor două legăminte.”22
Dacă nu era nicio implicație doctrinară, care mai era conflictul atunci? Dan Jones a
găsit adevărata problemă în propria minte. El i‐a scris lui R.M.Kilgore:
„Dânsa a avut obiecții doar față de spiritul în care s‐a discutat și, raportat la aceasta,
Waggoner făcea excepție. Atât sora White cât și Dr. Waggoner au afirmat că în discuție nu erau
puncte doctrinare. În felul acesta se elimină problema majoră care era în mintea mea tot timpul.”23
El a raționalizat că doctrina nu era importantă. În felul acesta a reușit să aducă pace în
conflictele din mintea sa.
Raționamentele sale însă nu i‐au adus cu adevărat pace pentru că afirma: „... Școala
lucrătorilor se apropie de încheiere. Studierea chestiunii legământului nu s‐a încheiat cu rezultate
mai bune decât înainte de a începe [sic.].”24 Săracul Dan Jones! O dată ce Duhul adevărului a fost
respins, i‐a fost mai ușor să umble în propria lumină. Adevărul devenise prea confuz pentru dânsul.
Duminică, 16 martie, a avut loc o altă întâlnire în capelă. Unii dintre frații conducători s‐au
adunat. Ellen White descrie ce s‐a întâmplat. Îi scria următoarele fiului ei W. C. White:
„Fratele Dan Jones a luat cuvântul. A afirmat că fusese ispitit să renunțe la mărturii; dar dacă
făcea asta, știa că trebuie să renunțe la tot pentru că noi priveam mărturiile ca fiind întrețesute cu
solia îngerului al treilea; a descris scene de ispitire teribilă. L‐am compătimit.”25
Trebuie să fi fost dureroasă această scenă pentru dânsa. Ellen White a vorbit despre
opoziția încăpățânată a unor conducători față de solia lui Dumnezeu.
„Duminică dimineața, deși epuizată și aproape descurajată, m‐am dus la întâlnire... Le‐am
descris ceea ce făcuseră pentru a face fără efect ceea ce Domnul încercase să facă și motivele. Legea
din Galateni era singurul lor argument. I‐am întrebat: «De ce vă este interpretarea legii din Galateni
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atât de dragă și sunteți atât de zeloși în a vă păstra propriile idei cu privire la acest punct decât să
recunoașteți lucrarea Duhului lui Dumnezeu? Ați cântărit fiecare mărturie prețioasă trimisă din Cer
prin același filtru prin care ați interpretat legea din Galateni.» Nu primeați nimic cu privire la adevăr
și puterea lui Dumnezeu dacă nu purta pecetea voastră, ideile pe care le‐ați idolatrizat cu privire la
legea din Galateni. Aceste mărturii ale Duhului lui Dumnezeu, roadele Duhului lui Dumnezeu, nu au
nicio greutate până nu sunt pecetluite cu propria voastră înțelegere a legii din Galateni. Mi‐e frică de
voi și mi‐e frică de interpretarea oricărei scripturi care s‐a dat pe față într‐un spirit atât de necreștin
ca cel pe care l‐ați manifestat și care mi‐a pricinuit o mare mâhnire. Dacă sunteți atât de precauți și
atât de critici de teamă să nu acceptați ceva ce nu este în armonie cu Scriptura, aș vrea ca mințile
voastre să privească la aceste lucruri în adevărata lor lumină. Folosiți‐vă precauția ca nu cumva să
comiteți păcatul împotriva Duhului Sfânt. Au luat în considerare acest pericol mințile voastre critice?
Spun că dacă înțelegerea voastră cu privire la legea din Galateni și roadele voastre sunt de felul celor
pe care le‐am văzut la Minneapolis și de atunci încoace, rugăciunea mea este să fiu îndepărtată cât
se poate de mult de înțelegerea pe care o aveți a Scripturilor. Mi‐e teamă de orice aplicare a
Scripturilor care are nevoie de un asemenea spirit și care dă pe față roadele pe care le‐ați
manifestat. Un lucru este sigur, niciodată nu voi fi în armonie cu un asemenea spirit atâta timp cât
Dumnezeu îmi păstrează gândirea ... Acum fraților, nu am nimic de zis cu privire la legea din
Galateni. Această chestiune mi se pare minoră în urmări față de spiritul pe care l‐ați adus. Este exact
același spirit manifestat de către evrei față de lucrarea și misiunea lui Isus Hristos. Cea mai puternică
mărturie pe care o putem oferi altora că noi avem adevărul este dată de spiritul în care apărăm
adevărul. Dacă inima este sfințită, dacă îl va face pe apărător amabil, blând, răbdător, asemenea lui
Hristos, atunci el va da dovadă de faptul că are adevărul. Dar dacă acționează precum evreii atunci
când opiniile și ideile lor erau contrazise, atunci nu putem primi o asemenea mărturie pentru că ea
nu dă dovada roadelor neprihănirii. Interpretarea Scripturii de către ei nu era corectă, dar evreii nu
ar fi primit vreo dovadă din descoperirea Duhului lui Dumnezeu ci erau gata, atunci când ideile lor
erau contrazise, chiar să Îl omoare pe Fiul lui Dumnezeu”.26
Era foarte clar că eroarea a adus cu sine și un spirit de persecuție. Adevărul era sprijinit de
Duhul lui Dumnezeu manifestat în viață. Ellen White avea darul discernerii. Nu dorea să aibă nimic
de‐a face cu interpretări omenești ale Bibliei care purtau cu ele o asemenea atitudine încât dacă li s‐
ar fi dat frâu liber ar fi „omorât pe Fiul lui Dumnezeu.”
Duhul Sfânt îi conducea în adevăruri mai adânci cu privire la distincția dintre cele două
legăminte și neprihănirea prin credință, dar ei se opuneau luminii.27 Le era teamă că, dacă ar fi
acceptat cele două legăminte așa cum erau prezentate de Waggoner, atunci ar fi trebuit să renunțe
la noțiunile îndrăgite despre legea ceremonială din Galateni 3.
Până în acest moment era evident că Ellen White nu venise cu o poziție anume despre legea
din Galateni 3. Dânsa se exprimase public în legătură cu distincția dintre cele două legăminte,
sprijinind vederile lui Waggoner. Frații susțineau ferm interpretările personale despre legea
ceremonială din Galateni 3. Nu doreau să stăruiască prea mult asupra subiectului legămintelor de
teama implicațiilor asupra chestiunii legii și deveniseră caustici cu Mesagerul Domnului în problema
aceasta.
În acest context Ellen White a spus: „Problema legii din Galateni nu este una vitală și nici n‐a
fost vreodată.”28 Dânsa a clarificat ce anume respingea: „Sunt forțată să spun, prin atitudinea luată
de frați și de spiritul de care au dat dovadă, că mă rog să fiu păzită de Dumnezeu de ideile voastre cu
privire la legea din Galateni ...”29
Dânsa se distanța de poziția lor cu privire la legea ceremonială. Putea vedea rezultatele
tragice ale efectului pe care îl avea în biserică. Duhul Sfânt și adevărul erau respinse. Dânsa simțea că
„vederile lor” nu puteau fi cele corecte.
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„Neavând spiritul lui Hristos, adoptând poziții greșite în controversa cu privire la legea din
Galateni – o chestiune pe care mulți nu au înțeles‐o pe deplin înainte de a adopta o poziție greșită –
biserica a suferit o pierdere tristă.”30
Pe 27 februarie 1891, Ellen White afirma cu tărie că interpretarea, conform căreia legea din
Galateni era cea ceremonială, era una greșită. În Sabatul din 8 martie, când a sprijinit legămintele
prezentate de Waggoner, dumneaei afirma:
„Vă spun acum înaintea lui Dumnezeu, că problema legământului, așa cum a fost prezentată,
este adevărul. Este lumină. Mi‐a fost prezentată în mod clar. Iar cei care s‐au opus luminii, vă întreb
dacă au lucrat de partea lui Dumnezeu sau de partea celui rău ... I‐am spus fratelui Dan Jones că nu
vă voi spune părerea mea, încredințarea mea. Săpați în Biblie.”31
Dânsa nu i‐a spus lui Dan Jones părerea pe care o avea. A sprijinit lumina care venea din
Biblie cu privire la cele două legăminte. În plus era foarte îngrijorată cu privire la spiritul aspru care
se dădea pe față. Făcea legătura între acest spirit și vederile greșite cu privire la lege și legăminte.
„Aceste mărturii ale Duhului lui Dumnezeu, roadele Duhului lui Dumnezeu, nu au nicio
greutate dacă nu se potrivesc cu ideile voastre cu privire la legea din Galateni. Mi‐e teamă de voi și
mi‐e teamă de interpretarea pe care o dați oricărui text biblic care s‐a dat pe față într‐un spirit atât
de necreștinesc precum cel pe care l‐ați manifestat și care mi‐a pricinuit multă întristare ... Vă spun
că dacă vederile cu privire la legea din Galateni și roadele sunt de un caracter precum cel pe care l‐
am văzut la Minneapolis și de atunci încoace, mă rog să pot sta cât pot de departe posibil de
înțelegerea și interpretarea pe care o dați Scripturilor. Mi‐e teamă de orice aplicare a Scripturilor
care are nevoie de un asemenea spirit și care dă pe față roadele pe care le‐ați manifestat. Un lucru
este sigur: niciodată nu voi fi în armonie cu un astfel de spirit atâta timp cât îmi dă Dumnezeu minte
sănătoasă.”32
Dânsa afirma că doctrinele lor erau sursa spiritului lor. Învățăturile false aveau nevoie de un
spirit aspru, dictatorial pentru a le impune pentru că nu puteau fi demonstrate din Scriptură. Pentru
a respinge adevărul de dragul experienței era o dilemă falsă. Ambele erau absolut necesare pentru a
produce ceva în armonie cu Hristos.
Patru ani mai târziu (pe 1 iunie 1894), Ellen White spunea despre frații Butler și Smith că ei
„și‐au ales propriul drum” atunci când a venit lumină de la Dumnezeu.
„Lucrarea lui Dumnezeu avea nevoie de fiecare iotă, de fiecare frântură de experiență pe
care o aveau frații Butler și Smith, dar ei și‐au ales propriul drum în unele privințe ignorând lumina
dată de Dumnezeu.”33
Această apreciere a făcut mai mult decât să confirme valoarea mărturisirilor făcute bisericii
de către frații Butler și Smith. Oricât de sincere au fost aceste scuze, ei au continuat să se opună
soliei și solilor. Niciodată nu au aderat la conceptele cheie ale distincției dintre cele două legăminte,
așa cum fuseseră sprijinite de Ellen White. Fratele A.G. Daniells i‐a scris lui W.C. White despre acest
lucru câțiva ani mai târziu (1902):
„Nu doar frații mai în vârstă care erau în lucrare atunci când frații Butler, Morrison și alții
luptau, ci și unii dintre cei mai tineri s‐au molipsit de aceste vechi erezii de la bărbații din lucrare,
care sunt încă neconvertiți la această lumină nouă.”34
Astfel opoziția față de lumina neprihănirii prin credință și relația acesteia cu cele două
legăminte a continuat vreme de decenii.
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Conceptul lui E. J. Waggoner cu privire la cele două legăminte includea două modele
scripturistice. În primul rând, primul sau vechiul legământ, ratificat prin jertfa animalelor, a fost făcut
cu națiunea israelită din vechime, având ca temelie făgăduința făcută de popor: „Vom face tot a
poruncit Domnul ” (Exodul 19:8). La acest legământ Dumnezeu a adăugat în harul Lui câteva
elemente, și anume: preoția levitică, tabernacolul, cele zece porunci scrise pe piatră, legea jertfelor
și a sărbătorilor, cu scopul de a învăța pe Israel cu privire la nevoia lor după făgăduința promisă de
Dumnezeu care se găsea doar în legământul Său cel veșnic.
În al doilea rând, Waggoner învăța că atât modelul biblic al vechiului legământ, cât și cel al
noului legământ, implicau două experiențe ale inimii diferite, așa cum reieșea din Galateni 3.
Experiența inimii în vechiul legământ era făgăduința auto suficientă a poporului de a asculta, în timp
ce experiența inimii sub noul legământ sau a legământului veșnic se baza pe credință, pe „Amin,”
având temelia în făgăduința unilaterală a lui Dumnezeu.
Deși a fost scris la trei ani după conferința lucrătorilor, articolul lui Waggoner intitulat „Ziua
de odihnă” prezenta aceste două experiențe ale inimii numindu‐le două experiențe dispensaționale:
„«Dispensațiunea creștină» a început pentru om odată cu căderea în păcat. Există într‐
adevăr două dispensațiuni, una a păcatului și a morții și o alta a neprihănirii și a vieții, dar aceste
două dispensațiuni au coexistat de la căderea în păcat. Dumnezeu se raportează la oameni în mod
individual, nu la nivel de națiune, nu raportat la secolul în care ei trăiesc. Indiferent de perioada
istorică, un om poate trece oricând de la vechea dispensațiune la cea nouă.”35
Vechiul legământ și noul legământ erau două experiențe paralele care s‐au desfășurat de‐a
lungul timpului, atât în cronologia vechii dispensațiuni cât și în cea a noii dispensațiuni.
Waggoner scria: „Legea și Evanghelia au fost unite la Sinai ca și în alte locuri. Slava Calvarului
strălucea la Sinai așa cum strălucește acum.”36 Calvarul la Sinai exprima unitatea Evangheliei cu
Legea descoperită Israelului din vechime. Sinaiul a fost Evanghelia și Legea unite în Hristos. Hristos
era în Lege și Legea era în Hristos.
Cele două dispensațiuni erau două piste paralele care au mers în paralel dintotdeauna,
începând cu căderea în păcat. „Vechea dispensațiune reprezintă eul, iar noua dispensațiune Îl
reprezintă pe Hristos.”37 Dispensațiunile erau două principii diferite la lucru în inimile oamenilor. Ele
reprezentau starea inimii. Cât de frumos și simplu era legământul cel veșnic al lui Dumnezeu.
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Sacrificiul ispășitor și noul legământ
27 iulie 1899
Către cei care lucrează în educație
Scrisoarea 108, 1899 27 iulie 1899

Dragi frați,
Trebuie să vorbesc cu voi cu privire la conducerea școlii din Battle Creek, pentru că nu vreau
să faceți vreo greșeală în această privință. Dacă am înțeles corect, sunt făcute planuri pentru a avea
școala împărțite în clase și fiecare profesor să fie responsabil pentru clasa stabilită lui. Acest lucru
este justificat de exemplul lui Hristos, care i‐a învățat pe ascultătorii Săi în toate aspectele.
Nu ar trebui să avem în minte cine a fost Hristos – Lumina lumii, primul, ultimul, cel mai bun
în toate lucrurile? Noi trebuie să fim elevi în școala lui Hristos. Niciun învățător nu va reuși cu
metodele pe care voi le propuneți. Învățăturile date elevilor ar trebui extrase din cărți care nu au
erori sau sentimente fără valoare. Biblia stă la baza educației, dar mulți învățători nu au această
cunoștință de a preda în acest fel. O minte, o formă a caracterului, nu este suficientă pentru educația
perfectă a oricărui suflet.
Învățătura dată în fiecare școală ar trebui să fie predată cât mai simplu pentru a fi ușor de
înțeles, la fel ca adevărurile predate de Hristos, dar acest lucru nu se poate întâmpla până când
Hristos nu locuiește în inima învățătorului și devine o persoană care învață zilnic în școala lui Hristos.
Utilizarea cuvintelor lungi, pe care puțini le înțeleg, aduce doar confuzie în minte și umbrește
simplitatea și frumusețea adevărului. Limbajul lui Hristos nu este criticat. Simplitatea este mai presus
de critică. Trebuie să învățăm să predăm adevărurile spirituale prin compararea lor cu lucrurile și
experiența noastră de zi cu zi. Hristos a făcut acest lucru, pentru a face tema mai familiară
ascultătorilor Săi.
În orice loc în care există o biserică, mare sau mică, trebuie să se înființeze o școală. Dacă
numărul membrilor este mic, un cadru didactic, cu ajutor din partea unui elev mai mare, poate să
lucreze pentru un timp. Dar chiar și acel profesor, nu ar trebui să se stabilească în acea localitate în
permanență. Ar trebui să se facă modificări și să fie aduși profesori cu alte talente. Un loc mai mare
va necesita o capacitate mai mare de predare.
Frații mei, mergeți pe o direcție bună cu școala de la Battle Creek. Ridicați taxa de
școlarizare, dar înainte de a face aceasta, puneți problema în fața părinților elevilor, arătându‐le că
taxa a fost prea mica și din această cauză școala are datorii. Această problemă ar trebui pusă pe o
bază reală. Cu toate că există un număr mare de elevi la școală, datoria rămâne neștirbită. Acest
lucru nu este necesar, iar Dumnezeu nu este mulțumit cu o astfel de situație. Fără întârziere ar trebui
să se facă o cercetare. De ce este așa? Ca profesori, ar trebui să aveți un nivel ridicat de excelență, o
gândire serioasă, planificând îmbunătățirea acestor lucruri.
Am multe de spus cu privire la multe lucruri, dar cum le voi spune? Fie ca Domnul să‐mi dea
înțelepciune cum să vorbesc. Dacă profesorii din școlile noastre Îl primesc pe Mântuitorul într‐o
credință și dragoste vie, ei vor studia într‐o nouă lumină cuvintele ucenicului Ioan vorbind despre
Hristos. El a spus: „A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L‐au primit. Dar tuturor celor ce L‐au primit, adică
celor ce cred în Numele Lui, le‐a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge,
nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” Acest lucru ne arată că harul nu este
inseparabil în noi. El se capătă prin primirea lui Hristos, prin credință.
Lucrarea de răscumpărare va uni sufletul cu Hristos. Dar mintea nu trebuie să fie lăsată să
plutească potrivit înclinațiilor naturale. Noi trebuie să ne instruim mintea să înțeleagă posibilitățile
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înaintea fiecărui suflet care are cunoștința lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos, pe care L‐a trimis. Noi
trebuie să înțelegem marea iubire nemăsurată a lui Hristos față de creaturile Sale. După cum mintea
noastră înțelege marele plan de mântuire, credința și vederile noastre limitate se vor extinde.
Nu ar trebui să simțim nicio incertitudine în ceea ce privește mântuirea noastră. Speranța
noastră ca și copii ai lui Dumnezeu este să nu fim nehotărâți. Noi trebuie să trăim sub influența și
călăuzirea Duhului Sfânt. Dumnezeu să‐i ajute pe cei cu o credință slabă, în mărturisirea lui Hristos.
Ca profesori, trebuie să‐i educăm pe elevi să țină la ceea ce ei au, pentru ca în experiența lor
religioasă să capete o încredere fermă. Atunci când ispitele vin, puterea de rezistență va fi trimisă de
Cel care a lucrat pentru răscumpărarea lor. Prindeți prin credință fiecare făgăduință, crezând că
Hristos este în spatele ei.
Prezentați în fața elevilor ilustrația oferită de Pavel cu privire la implicarea în jocurile care
aveau un scop în zilele lui. „Nu știți”, spune el, „că cei ce aleargă în locul de alergare toţi aleargă, dar
numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul! Toţi cei ce se luptă la
jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care
se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji. Eu, deci, alerg,
dar nu ca şi cum n‐aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. Ci mă
port aspru cu trupul meu şi‐l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi
să fiu lepădat.”
Prin robul Său Ieremia, Dumnezeu a vorbit: „Te pusesem de pază peste poporul Meu, ca o
cetăţuie, ca să le cunoşti şi să le cercetezi calea. Toţi sunt nişte răzvrătiţi, nişte bârfitori, aramă şi fier,
toţi sunt nişte stricaţi. De aceea se vor numi argint lepădat, căci Domnul i‐a lepădat.”
„Şezi la poarta Casei Domnului, vesteşte acolo cuvântul acesta şi spune: «Ascultaţi Cuvântul
Domnului, toţi bărbaţii lui Iuda care intraţi pe aceste porţi ca să vă închinaţi înaintea Domnului!» Aşa
vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Îndreptaţi‐vă căile şi faptele, şi vă voi lăsa să locuiţi
în locul acesta. Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare, zicând: ‘Acesta este Templul Domnului, Templul
Domnului, Templul Domnului!’ Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile şi faptele, dacă veţi înfăptui
dreptatea unii faţă de alţii, dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă, dacă nu veţi vărsa
sânge nevinovat în locul acesta şi dacă nu veţi merge după alţi dumnezei, spre nenorocirea voastră,
numai aşa vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta, în ţara pe care am dat‐o părinţilor voştri, din veşnicie
în veşnicie.»”
Din nou Dumnezeu vorbește prin apostol: „Pe voi înşivă încercaţi‐vă dacă sunteţi în credinţă.
Pe voi înşivă încercaţi‐vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi
lepădaţi. Dar trag nădejde că veţi recunoaşte că noi nu suntem lepădaţi. Totuşi ne rugăm lui
Dumnezeu să nu faceţi nimic rău; nu pentru ca să ne putem arăta noi înşine primiţi, ci ca să faceţi ce
este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădaţi. Căci noi nu putem face nimic împotriva adevărului,
ci pentru adevăr. Căci ne bucurăm, când suntem slabi, iar voi sunteți tari, și acest lucru ni‐l dorim,
chiar desăvârșirea voastră. Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri când nu sunt de faţă, pentru ca,
atunci când voi fi de faţă, să nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi‐a dat‐o Domnul
pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Lucrarea noastră este o lucrare aparte, una pe care lumea nu
o poate aprecia, căci nu o înțelege. Trebuie să stăm lângă Dumnezeu în mod individual. „Mulţumiri
fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care
răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui
Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe
calea pierzării: pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la
viaţă spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm Cuvântul lui
Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi, ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui
Dumnezeu, în Hristos.”
Lucrarea de desăvârșire a sfinților nu este încă încheiată, așa cum ar trebui să fie. Apostolul
pune înaintea noastră lucrarea de transformare care trebuie să aibă loc în viața noastră. „Noi toţi
privim cu faţa descoperită, ca într‐o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al
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Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” Lucrarea aceasta merge mai departe, în timp ce noi ne
păstrăm ochii doar spre slava lui Dumnezeu.
Marea noastră nevoie este să umblăm în lumină, după cum Hristos este în lumină. „Noi nu
dăm nimănui niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Ci, în toate
privinţele, arătăm că suntem nişte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri,
în nevoi, în strâmtorări în bătăi, în temniţe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăţie,
prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr‐o dragoste
neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire şi de
apărare pe care le dă neprihănirea.”
Fiecare pregătire specială a fost făcută pentru via Domnului. Dar bisericile noastre sunt doar
pe jumătate convertite. Bărbații care își desfășoară activitatea în instituțiile noastre nu sunt
îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos. Dumnezeu nu cere poporului Său accese de pocăință, ci o
căință sinceră. Puneți‐vă casa în ordine frații mei, iar schimbarea va fi evidentă pentru toți cei cu care
vă asociați.
Sunt înmuiați și supuși Duhului Sfânt toți cei care purtați responsabilități? Există o continuă
creștere în credință și puritate? Au loc înaintări în sfințenie personală și în sfințire prin Duhul? Este
templul sufletului purificat de adevăr, aruncând afară idolii? Este Hristos, nădejdea slavei, în voi. Este
descoperit Mântuitorul prin cuvinte și fapte? Sunt acești oameni convertiți suflet, trup și spirit?
Trăiesc ei prin orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu? Sunt adevărurile care le au consolidate
în convingeri clare? Corespund faptele lor cu credința și marile adevăruri? În cazul în care sunt
sfințiți, iubirea lui Hristos va pătrunde sufletul și se va arăta în caracter.
Frații mei, când Hristos locuiește în voi, El va fi Învățătorul vostru. Nu veți avea nevoie ca
orice om să vă învețe. Hristos în inimă, este descoperit în cuvinte și spirit, și în fiecare tranzacție de
afaceri. El călătorește cu voi, iar voi cumpărați și vindeți ca și cum întregul univers vă privește. Un
martor stă de partea voastră. El veghează la ușa buzelor voastre. Când El este tovarășul vostru
permanent, nu veți face nicio cotitură pentru a face loc pentru sine. Templul sufletului vostru va fi
sfințit și în loc să priviți spre lucrurile voastre, veți privi spre lucrurile altora. Hristos‐ul din voi, îl va
recunoaște pe Hristos descoperit în fratele vostru.
Noi trebuie să murim față de sine, zi de zi. Fiecare suflet trebuie să experimenteze această
crucificare și să se facă părtaș suferințelor Sale. Lepădarea și sacrificiul de sine manifestate, vor arăta
că ești un misionar în inimă, simțire și principiu. Voi trebuie să arătați un zel care caută să
restabilească chipul moral al lui Dumnezeu în om. Atunci când adevărul, marele șlefuitor, aduce
bărbați și femei din cariera lumii, în atelierul lui Dumnezeu, trebuie să folosească toporul, dalta și
ciocanul. Aceste pietre brute trebuie să fie rotunjite. Apoi, începe lucrarea de lustruire, pentru ca
fiecare piatră să devină o piatră vie, emițătoare de lumină. Atunci când Hristos este iubit mai mult
decât sinele, imaginea frumoasă a Mântuitorului este reflectată în credincios.
Niciun om nu Îl poate vedea pe Hristos dacă adevărul nu exercită o influență sfințitoare
asupra vieții. „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe
care Dumnezeu Şi l‐a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v‐a chemat
din întuneric la lumina Sa minunată.” Mântuitorul spune poporului Său de astăzi ceea ce a spus și
ucenicului Filip: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M‐ai cunoscut, Filipe? Cine M‐a văzut pe Mine a
văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: «Arată‐ne pe Tatăl»? Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în
Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face
aceste lucrări ale Lui.”
Unde este astăzi credința Adventiștilor de Ziua a Șaptea? Ceea ce avem nevoie acum este o
pregătire care să fie în concordanță cu marile adevăruri rostite de Hristos. Noi nu avem nicio scuză
pentru a nu răspunde la adevărurile pe care le deținem în teorie, pentru a nu le permite să‐și
exercite puterea sfințitoare asupra vieții și caracterului. Ați privit slava Lui, plină de har și adevăr?
Dacă ați privit‐o, alții o vor vedea în cuvintele și faptele voastre. Veți manifesta altruism și
integritate, iar necredincioșii vor ști că ați umblat cu Isus. Privind la Hristos, veți fi inspirați de acea
credință care lucrează prin dragoste și curăță sufletul.
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„Preaiubiţilor, vă sfătuiesc, ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii
pământeşti care se războiesc cu sufletul. Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în
ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să
slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.”
Problema celor mai mulți este că încearcă să țină atât la ei, cât și la Hristos, în același timp.
Experiența lor este stricată. Până când sinele nu este pus pe altarul sacrificiului, Hristos nu se va
descoperi în caracter. Când eul este îngropat, iar Hristos ocupă tronul inimii, va exista o descoperire
a principiilor care va curăța atmosfera morală ce înconjoară sufletul. Calea Regelui va fi văzută, iar
căile strâmbe vor fi îndreptate. Atunci, o putere va însoți poporul lui Dumnezeu.
Dar, la fel de sigur cum refuzăm să cădem pe Stâncă și să fim zdrobiți, nori și întuneric ne vor
învălui sufletul. Vom fi orbi, și nu vom vedea calea. Varianta despre care vorbea Mântuitorul, va veni.
Stânca va cădea cu siguranță peste cei care nu au fost reînnoiți în cunoaștere și sfințenie adevărată.
Daunele pe care Satana le‐a făcut pentru suflet sunt mari. Otrava a circulat prin sângele vieții.
Neprihănirea proprie nu este neprihănirea lui Hristos. Este doar o piatră de poticnire pentru
păcătoși.
Sacrificiul ispășitor este complet și suficient. Este noul legământ pecetluit cu sângele Său,
care a fost vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor. Hristos a declarat acest lucru la ultima cină. În
această cupă sunt cei care beau în credință, pacea și curățarea sufletului. Este balsamul de Galaad,
pe care Dumnezeu l‐a oferit pentru a restabili sănătatea și puterea sufletului lovit de păcat. Duhul
Sfânt ia adevărul cu privire la Isus și îl aplică înțelegerii. Veniți la Isus, voi cei care nu sunteți decât pe
jumătate convertiți. Citiți cu atenție capitolele opt și zece din Romani, cu o dorință sinceră în suflet și
vedeți dacă nu intrați în lumina care a fost descoperită acolo.
Ellen White

Fundamentul noului legământ
Sunnyside Cooranbong, New South Wales, Australia
Scrisoarea 119, 8 martie 1897

Dragă frate și soră Peter Wessel,
Nu mă aștept ca această scrisoare să poată fi copiată. Vă rog să‐mi spuneți în următoarea
scrisoare dacă ați putut citi, pentru că aș fi bucuroasă să vă scriu uneori cu scrisul meu de mână. Aș fi
foarte bucuroasă să vă văd în mica voastră familie. Domnul să vă dea har pentru a face voia Lui. Nu
vă lăsați descurajați. Nu sunteți bucuroși că Isus cunoaște fiecare din slăbiciunile noastre? El știe cum
să‐i ajute pe cei ce sunt ispitiți. Am mari speranțe că tu, cu fratele tău Philip, vei fi biruitor.
Amândoi stați tari pentru adevăr, și nu lăsați ca prin nicio acțiune să aduceți dezonoare lui
Dumnezeu. Timpul, caracterul și influența voastră să fie date în serviciul Său. Fiți sinceri cu voi înșivă,
croind cărări drepte pentru picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din
drum. Fie ca Domnul să lase peste voi Duhul Sfânt în mare măsură. Atunci Îl veți descoperi pe Hristos
în cuvinte, spirit și caracter. Mintea care este adusă în supunere față de Isus Hristos, va medita
asupra lucrurilor cerești, și ce dulce va fi acea contemplare.
Prin sacrificiul infinit pe care Domnul Dumnezeul cerului L‐a făcut dând pe Fiul Său, pentru ca
păcătoșii să fie salvați de la moarte veșnică, știm că are o cale de a împiedica păcatul. El a oferit
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aceste mijloace scumpe, pentru a salva sufletele care ar pieri cu siguranță dacă nu ar face astfel. În
locul pedepsirii păcătosului vinovat, Domnul a permis singurului Său Fiu să sufere pedeapsa
păcatului, pentru ca omul să poată avea o altă ocazie, o altă probă prin care să se întoarcă de la
călcarea legii și păcat la loialitate față de Dumnezeu, stând în pocăință înaintea Sa. El nu poate sta
înaintea lui Dumnezeu nevinovat prin meritele lui Hristos, în timp ce continuă să păcătuiască. El
trebuie să înceteze să încalce legea și să devină loial și sincer.
Domnul L‐a dat pe Isus lumii noastre, la o viață de suferință și la o moarte rușinoasă, pentru
a salva sufletele care pier. După ce a făcut acest lucru, El nu va reține nicio facilitate, niciun dar al
cerului care va permite omului să realizeze marea lucrare de salvare. Murind astfel pentru om,
Hristos a arătat că iubirea Sa pentru familia omenească este de nemăsurat. Ieșind din mormânt și
proclamând peste mormântul lui Iosif, „Eu sunt învierea și viața”, a arătat biruința Sa asupra morții.
Domnul ne va ajuta să înțelegem că toate acestea au fost făcute pentru a contracara păcatul
și răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu, și să aducă neprihănirea veșnică. „Căci tuturor celor ce L‐au
primit, le‐a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, adică celor ce cred în Numele Său.” El poate
și dorește să „salveze pe deplin pe toți cei care vin la Dumnezeu prin El.”
Isus, scumpul Mântuitor, este singura ta speranță. El te iubește. El vrea să ai credință în El și
să o manifești. Nu lăsa niciun lucru să rupă legătura ta cu Dumnezeu. Să ne asigurăm că rămânem în
legătură cu Dumnezeu ca și copii ai Săi. „Și dacă suntem copii, moștenitori ai lui Dumnezeu, și
împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim împreună cu El, vom fi proslăviți împreună cu El.”
Dumnezeu îi iubește pe copiii Săi ascultători. El are pregătită o împărăție, nu pentru cei
neloiali, ci pentru copiii Săi pe care i‐a testat și încercat într‐o lume stricată și coruptă de păcat. Ca și
copii ascultători, avem privilegiul unei relații cu Dumnezeu. „Copii”, spune El, „apoi moștenitori” la o
moștenire veșnică.
Hristos dorește ca noi să luăm jugul împreună cu El. „Învățați de la Mine”, spune El, „căci Eu
sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.” Vom fi biruitori. Vom
„vedea fața Sa”, iar Numele Lui va fi pe frunțile noastre. Vom fi cei aleși ai Săi de pe pământ care să
se bucure de împărăția harului Său și vom fi cu El în împărăția slavei Sale. Vom fi moștenitori ai lui
Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, pentru că El este partea și moștenirea noastră.
Suntem părtași de natura Sa divină și una cu El în desăvârșirea Lui. Avem aceeași viață ca Isus,
suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. Hristos și poporul Său sunt una.
Dumnezeu îi iubește pe copiii Săi care sunt biruitori la fel cum Îl iubește pe Fiul Său. Să avem
un sentiment al relației cu Dumnezeu, și să umblăm cu atenție înaintea lumii, pentru că acesta este
locul nostru de formare pentru cer. Dacă vom fi sfinți în ceruri, vom fi mai întâi sfinți aici pe pământ.
Vedem o mare lucrare ce trebuie făcută. Nu suntem nici pe jumătate conștienți. În acest moment
avem nevoie de dovezi puternice că Dumnezeu este cu adevărat cu noi. Trebuie să ne consacrăm pe
noi înșine și tot ce avem lucrării lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim împreună lucrători cu El.
Oriunde ați fi, amintiți‐vă că sunteți aproape de Dumnezeu. El dorește să vă predați Lui cu
tot ceea ce aveți. Totul este al Domnului. Să fim conștienți de faptul că Dumnezeu ne vede și aude
orice cuvânt pe care îl rostim. „Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni.” „Căci
nu‐mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.” Satana poate pune în inima
noastră întrebarea, „Cum știe Dumnezeu? Există această cunoștință în Cel Prea Înalt?” Satana
dorește ca oamenii să uite că Dumnezeu îi privește.
Dacă am crede doar că îngerii lui Dumnezeu sunt în mod constant în jurul nostru pentru a ne
proteja de cursele lui Satana și de a ne fi un ajutor în vreme de nevoie, am crește mai puternici.
Simțind tovărășia pe care o avem, vom face lucrurile care sunt plăcute în ochii lui Dumnezeu. Cât de
atenți am fi ca nu cumva cuvintele noastre să‐L supere pe Hristos, al cărui caracter trebuie să‐l
reprezentăm în lume. Avem nevoie să medităm și să discutăm despre dragostea, compasiunea și
mila lui Dumnezeu pentru noi. Satana nu este mulțumit cu astfel de subiecte pure, înnobilatoare și
încearcă să ne îndepărteze. Pentru acest motiv ne‐au fost oferite cuvintele: „Apropiați‐vă de
Dumnezeu și El se va apropia de voi.” Fie ca gândurile și conversațiile voastre să fie despre lucrurile
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cerești. Făgăduința lui Dumnezeu pentru noi este: „Voi pune legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în
inima lor, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.”
Adevărul, sfințenia și desăvârșirea caracterului sunt realizabile pentru toți cei care luptă
pentru ele. Acesta este fundamentul noului legământ al Evangheliei. Nu a existat nicio înlocuire a
unei legi schimbate. Legea rostită de pe Muntele Fericirilor pentru oameni, era aceeași lege rostită
de la început. În învățăturile Sale Hristos a arătat cât de înalte sunt principiile legii rostite pe Sinai, și
a făcut o aplicare vie a aceleași legi ale cărei principii rămân pentru totdeauna marele standard al
neprihănirii, standardul prin care toate vor fi judecate în acea mare zi a judecății. Legea lui Iehova
este arborele, evanghelia fiind floarea înmiresmată și fructele care le poartă.
Domnul Isus, în lucrarea Sa, a împlinit toate lucrurile cu dreptate, iar în calitate de
Conducător al omenirii, a arătat omului că poate face aceeași lucrare, împlinind fiecare specificare a
cerințelor lui Dumnezeu. Prin comorile harului Său oferite oamenilor, niciunul nu trebuie să piardă
cerul. Pentru păzirea poruncilor lui Dumnezeu calea a fost făcută ușoară. Astfel, putem înălța legea.
Acesta este prețiosul privilegiu garantat fiecăruia, în mod individual. Domnul va veni în
curând. Noi vrem să fim în numărul celor ce sunt admirați de toți cei ce cred. Avem nevoie să ne
rugăm zilnic, să studiem și să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu.
Fie ca Mângâietorul să fie lângă voi atunci când citiți această scrisoare, scrisă cu mâna mea.
Gândiți‐vă mai mult la îndurarea lui Hristos, și lăsa‐ți ca întreg sufletul vostru, puterea, mintea și tăria
să vă fie predate slujirii Sale. Vă iubesc pe toți ca o familie în Isus Hristos.

Ellen White

Condițiile noului legământ
St. Helena, California
Scrisoarea 216, 2 iulie 1906

Dragul meu frate în Hristos,
Am primit și am citit scrisoarea ta. Mă bucur că am vești de la tine. Am un interes deosebit
pentru bunăstarea ta.
Hristos este Mântuitorul nostru, evanghelia Sa este mântuire, iar prin harul Său, nemărginita
bogăție a îndurării Sale, este acordată păcătosului pocăit. Duhul Sfânt, prin gura lui Zaharia, descrie
Evanghelia ca fiind salvarea prin iertarea păcatului, prin mila Dumnezeului nostru. Binecuvântările
noului legământ sunt bazate doar pe mila iertării celor păcătoși. Domnul spune celor ce se întorc la
El, părăsind răul și alegând binele: „Le voi ierta nelegiuirile, și nu‐Mi voi mai aduce aminte de
păcatele și fărădelegile lor.”
„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra
voastră, și învățați de la Mine; căci Eu sunt blând și smerit cu inima. și veți găsi odihnă pentru
sufletele voastre." Toți cei care își smeresc inima, mărturisindu‐și păcatele, vor găsi milă, har și
asigurare.
A încetat Dumnezeu să fie drept, arătând milă păcătosului? A dezonorat El legea Sa sfântă și
va trece cu vederea încălcarea ei? Nu! Dumnezeu este adevărat. El nu se schimbă. Condițiile
mântuirii sunt întotdeauna aceleași. Viața veșnică este pentru toți aceia care păzesc legea lui
Dumnezeu. Ascultarea desăvârșită arătată în gând, cuvânt și faptă este la fel de importantă pentru
noi ca și atunci când învățătorul legii l‐a întrebat pe Domnul Isus: „Ce să fac ca să moștenesc viața
veșnică?” Isus i‐a zis: „Ce este scris în lege? Cum citești în ea?” El a răspuns: „Să iubești pe Domnul
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Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, și cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău; și pe
aproapele tău ca pe tine însuți." Hristos i‐a zis: „Drept ai răspuns. Fă așa și vei trăi.”
Condițiile prin care viața veșnică poate fi dobândită sub noul legământ, sunt aceleași ca în
vechiul legământ. Condițiile sunt, și întotdeauna au fost, bazate pe ascultarea desăvârșită. Sub
vechiul legământ erau multe greșeli cu caracter îndrăzneț, îngâmfat, pentru care nu exista ispășire
specificată de lege. În noul legământ, Hristos a împlinit legea pentru cei vinovați, dacă ei Îl primeau
prin credință ca Mântuitor personal. „Dar tuturor celor ce L‐au primit le‐a dat dreptul să se facă copii
ai lui Dumnezeu.” Mila și iertarea sunt răsplata tuturor celor care vin la Hristos, încrezându‐se în
meritele Sale pentru îndepărtarea păcatelor lor. Suntem curățiți de păcate prin sângele lui Isus
Hristos, Mântuitorul nostru.
Pentru noi, în această ultimă generație, ne sunt adresate cuvintele: „Ce era de la început, ce
am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la
Cuvântul vieții ‐ pentru că viața a fost arătată, și noi am văzut‐o și mărturisim despre ea și vă vestim
viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne‐a fost arătată ‐ deci ce am văzut și am auzit, aceea vă
vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus
Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea, pe care am auzit‐
o de la El și pe care v‐o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, și în El nu este întuneric.
Făgăduința spune: „Voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor.”
Aceste asigurări prețioase sunt cu totul apreciate de păcătosul care se pocăiește și vine la
Hristos, primind de la El puterea de a deveni un fiu al lui Dumnezeu. Păcătosul este neputincios
pentru ispășirea păcatului cuiva. Puterea este în darul fără plată al lui Hristos, o promisiune apreciată
doar de aceia care sunt conștienți de păcatele lor și care le părăsesc, predându‐și sufletele lor
neajutorate lui Hristos, Mântuitorul care iartă păcatele. El va pune în inimile lor legea Sa desăvârșită,
care este sfântă, dreaptă și bună, legea caracterului lui Dumnezeu însuși. Făcându‐se părtași de
natură divină, ei fug de stricăciunea care este în lume prin pofte.
Singura speranță a omului este că va fi salvat prin puterea lui Hristos. Experiența sfinților din
toate veacurile a fost o istorie plină de încercări și confesiuni făcute, o înregistrare a unui război
neîncetat împotriva influențelor satanice, iar de‐a lungul drumului a putut fi văzut un progres
constant.
Primul capitol din a doua epistolă a lui Petru ne arată cum să trăim din planul de adăugare.
„Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus
Hristos! Dumnezeiasca Lui putere ne‐a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui
ce ne‐a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne‐a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi
scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este
în lume prin pofte. De aceea, daţi‐vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu
fapta, cunoştinţa cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia,
dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri
în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ceea ce priveşte deplina cunoştinţă a
Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat
că a fost curăţit de vechile lui păcate. De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi
chemarea şi alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în
chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru
Isus Hristos. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le ştiţi şi
sunteţi tari în adevărul pe care‐l aveţi.”
Ellen White
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Promisiunea noului legământ
Geelong, Victoria, Australia
Scrisoarea 167, 23 martie 1900

Frate Irwin,
Mi‐am primit corespondența din America. Am avut o mare povară în minte, dar acum
problema este rezolvată. Dacă Domnul cruță viața mea, voi părăsi această țară. Ar putea să mai fie
patru luni înainte de a pleca. Ne‐am dorit ca mai întâi să iasă Mărturii pentru biserică. În cazul în care
există o nevoie imediată, am putea să ne întoarcem mai repede, dar cea mai importantă este
problema sanatoriului, pentru care am veni.
Sper că ați văzut copia articolului din New York Observer, din martie 1896. Am trimis o copie
fratelui Haskell, dar nu ți‐am trimis și ție, cu toate că am avut în plan acest lucru. Acesta arată cum
sanatoriul a fost cuprins de rușine și ce fel de lucrare a făcut doctorul Kellogg timp de ani de zile.
Toate apelurile mele pentru un sanatoriu în Australia nu au fost luate în considerare. Sunt atât de
bucuroasă că în fiecare an am adăugat noi teritorii cauzei Domnului, nelăsând nicio clasă de oameni,
care a fost pregătită de articol, să absoarbă, fără a produce.
În fiecare loc sunt memoriale ale lui Dumnezeu, ale Sabatului Său și ale slavei Sale în crearea
cerurilor și a pământului. Dumnezeu s‐a odihnit în ziua a șaptea și a pus‐o deoparte pentru om,
pentru a o respecta în cinstea creării cerurilor și pământului în șase zile literale. El a binecuvântat și a
sfințit ziua de odihnă. Când oamenii caută atât de atent să vadă care este perioada de timp exactă,
noi trebuie să spunem, Dumnezeu a făcut Sabatul Său pentru tot pământul, iar când a șaptea zi vine,
oriunde ne‐am afla pe pământ, controlată de soare care aduce o nouă zi, este timpul, în toate țările,
să se păzească Sabatul. În țările în care nu există apus și răsărit timp de luni de zile, perioada de timp
va fi calculată pe baza înregistrărilor păstrate. Dar Dumnezeu are o lume destul de mare și
corespunzătoare pentru ființele create pentru a o locui, fără a fi nevoie să locuiască în acele zone
atât de neplăcute în foarte multe feluri.
Domnul acceptă toată ascultarea fiecărei făpturi create de El, în funcție de circumstanțele de
timp cu privire la răsăritul sau apusul soarelui în lume. Ascultarea este testul. Toată această muncă
cu privire la complexitatea preciziei minutelor și orelor de Sabat, este testul ascultării omului în a‐L
onora și glorifica pe Dumnezeu. Față de păcat sau călcarea legii Sale, Dumnezeu va aduce un foc
mistuitor. Respectarea Sabatului este „un semn între Mine și voi și urmașii voștri pentru totdeauna.”
Când Hristos, Răscumpărătorul nostru, a venit în lumea noastră, misiunea Sa a fost de a‐i
face pe oameni părtași de natura Sa divină, prin strângerea tuturor oamenilor care vor primi, vor
crede și vor practica ascultarea de Hristos. Ei vor deveni una cu Hristos, fiind astfel într‐o armonie
perfectă, completă cu principiile legii cerului. Cu fiecare bărbat și femeie care‐L va primi pe Hristos ca
Mântuitor personal, legea este înălțată. Apostolul întreabă: „anulăm atunci legea, prin credință?
Nicidecum, noi întărim legea.” Promisiunea noului legământ este: „voi pune legile Mele în inimile lor
și le voi scrie în mintea lor.”
Sabatul a fost făcut pentru tot pământul, și, prin urmare, este nevoie de ascultarea
oamenilor, care sunt în concordanță perfectă cu lumea creată de Dumnezeu.
Fratele meu, vreau ca apelul din Buletinul Conferinței Generale să fie pus sub formă de
broșură și trimis tuturor fraților noștri. Banii care curg atât de liber în mâinile lui Kellogg din darurile
familiei Wessels, nu ar trebui să meargă în acea direcție. El ar fi trebuit să se trezească complet și să
lucreze în câmpul larg, fără să irosească banii în misiunile făcute în Chicago. Nu Dumnezeu l‐a
inspirat să facă această lucrare. Misionarii noștri din Africa și‐au distrus influența, pentru că în marea
lor strâmtorare, au folosit mâncarea în avantajul lor, cerând un preț foarte mare.
Trimiterea misionarilor în Australia a fost un lucru ce a adus dezonoare lui Dumnezeu ‐ și
fără încurajare sau sprijin – în timp ce lucrătorii din instituțiile noastre au primit salarii mari. Cum
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evaluează Dumnezeu aceste lucruri. Ce fel de consemnare va fi deschisă în ultima zi? „Mi‐a fost
foame, și voi nu Mi‐ați dat să mănânc, Mi‐a fost sete și nu Mi‐ați dat să beau, am fost gol și nu M‐ați
îmbrăcat.” Niciun dolar din banii donați de Wessel lucrării lui Kellogg, nu ar fi fost dat dacă ar fi văzut
venirea judecății. El ar fi spus, este o lucrare ce trebuie făcută… (pagini lipsă)
…Dar trebuie să avem o credință mai mare. Dumnezeu este marele Lucrător. Vom face acum
tot ceea ce putem mai bine, dar dacă a existat vreodată un timp în care puterea lui Dumnezeu a
lucrat, a fost evident că oștile Domnului au fost pe pământ. Știm că a fost așa, dar uneori lucrurile au
fost mai evidențiate. Semințele au fost semănate și vor da roade pentru viața veșnică.
În ceea ce privește neglijarea arătată în privința publicării articolului fratelui Haskell, este
exact cum ne‐am așteptat să fie. Cei care au fost deficitari în înălțarea standardului adevărului
pentru acest timp, nu doresc ca altcineva să le‐o ia înainte și să înalțe standardul în dreptul căruia ei
au căzut. Dar Domnul stă de partea lor și va lucra pentru slava Numelui Său.
Doar ce am citit apelul din Buletin. Răspândește‐l peste tot sub formă de broșură. Este
Cuvântul Domnului, și nu găsesc niciun cuvânt pe care să‐l pot schimba sau modifica.
Trebuie să mă pregătesc să plec din Melbourne.
Mașinile noastre au ajuns la Sydney la ora 11 a.m. Am pus acestea în plicuri în timp ce eram
în mașină.
PS. Trimit fratelui Haskell o scrisoare pentru tine pe care s‐o citești lui J.H. Kellogg. Puteți să
hotărâți în funcție de starea lui de spirit, cum să o folosiți.
Mai târziu: Am crezut că am avut o copie pentru tine, dar nu o mai pot găsi. Este o scrisoare
pentru Kellogg. Sara și cu mine suntem singure în mașină. W.C. White este în Melbourne. John
Wessel și fratele Daniels vor pleca mâine. W.C. White se întoarce la Sydney mâine.
Ellen White

Legământul făgăduinței
De aceea, amintiţi‐vă că, fiind în trecut neamuri după trup, numiţi necircumcişi de aceia care
sunt numiţi circumcişi în trup de către mâini omeneşti, în acel timp eraţi fără Hristos, străini de
comunitatea lui Israel şi străini de legămintele făgăduinţei, fără speranţă şi fără Dumnezeu în lume.”
Efeseni 2:11, 12.
O idee care domină destul de mult este aceea că Dumnezeu are un legământ pentru evrei şi
altul pentru neamuri; că a existat un timp când legământul cu evreii excludea cu desăvârşire pe
neamuri, dar că acum un nou legământ a fost făcut care priveşte în primul rând pe neamuri, dacă nu
în întregime; pe scurt, că iudeii sunt sau erau sub vechiul legământ şi că neamurile sunt sub noul.
Faptul că această idee este o mare eroare poate fi repede văzut din pasajul deja citat.
De fapt, neamurile, ca neamuri, nu au parte în legămintele făgăduinţei, oricare ar fi ele. În
Hristos este da. „Căci oricâte ar fi făgăduinţele lui Dumnezeu, în El este da; de aceea, prin El este şi
Amin, spre slava lui Dumnezeu prin noi.” 2 Corinteni 1:20. Neamurile sunt aceia care sunt fără
Hristos şi astfel sunt „străini de legămintele făgăduinţei”. Nici unul dintre neamuri nu are parte de
legământul făgăduinţei. Dar oricine vine la Hristos poate să se împărtăşească de făgăduinţe; căci
Hristos spune: „Pe cel ce vine la Mine nu‐l voi da afară.” Ioan 6:37. Dar când neamurile fac acest
lucru, nu contează naţionalitatea lor, încetează să mai fie dintre neamuri şi devin membri ai
„comunităţii lui Israel”.
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Dar să observăm că iudeu, în accepţiunea obişnuită a termenului, adică, un membru al
naţiunii ebraice şi unul care Îl respinge pe Hristos, nu are o parte mai mare în făgăduinţele lui
Dumnezeu sau în legămintele făgăduinţei decât au neamurile. Cu alte cuvinte, nimeni nu are vreo
parte în făgăduinţe, în afară de cei care le acceptă. Oricine este „fără Hristos”, fie că este numit
iudeu, fie că este numit dintre neamuri, este de asemenea „fără Dumnezeu în lume” şi un străin de
legămintele făgăduinţei, un străin de comunitatea lui Israel. Acest lucru ne învaţă cel dintâi text citat.
Cineva trebuie să fie în Hristos pentru a beneficia de „legămintele făgăduinţei” şi pentru a fi un
membru al comunităţii lui Israel. Prin urmare, a fi „cu adevărat israelit” înseamnă pur şi simplu a fi
creştin. Acest lucru este la fel de adevărat pentru cel care a trăit în zilele lui Moise cum a fost pentru
cei din zilele lui Pavel sau pentru cei care trăiesc astăzi.
Cineva probabil că se va gândi să întrebe: „Dar cum e cu legământul făcut la Sinai? Vrei să
spui că este acelaşi cu cel sub care trăiesc creştinii sau că acela era bun? Nu ni se spune că avea
cusur? Şi dacă avea cusur, cum puteau viaţa şi mântuirea să vină prin el?”
Întrebări foarte pertinente la care este uşor de răspuns. Este un fapt de netăgăduit că harul a
abundat la Sinai – „harul lui Dumnezeu care aduce mântuire” – deoarece Hristos era acolo cu toată
plinătatea harului Său şi a adevărului. Mila şi adevărul s‐au întâlnit acolo, neprihănirea şi pacea au
curs ca un râu. Dar nu în virtutea legământului făcut la Sinai erau acolo mila şi pacea. Acel legământ
nu a adus nimic poporului, deşi totul era acolo ca ei să se bucure.
Valoarea comparativă a celor două legăminte care sunt cunoscute ca „primul” şi „al doilea”
sau „vechiul” şi „noul” este prezentată astfel în cartea Evrei, care Îl înfăţişează pe Hristos ca Mare
Preot şi pune în contrast preoţia Lui cu cea a oamenilor. Iată câteva din punctele superiorităţii
Marelui nostru Preot în comparaţie cu preoţii pământeşti:
1. „Aceia au fost făcuţi preoţi fără jurământ; dar acesta, printr‐un jurământ al Celui ce I‐a
spus: ‚Domnul a jurat şi nu Îi va părea rău: Tu eşti preot în veac după rânduiala lui Melhisedec.’”
Evrei 7:21.
2. Erau preoţi, dar pentru un scurt timp, deoarece „moartea îi împiedica să rămână
pururea”; de aceea, era o continuă schimbare şi succesiune. Dar Hristos „trăieşte veşnic” şi de aceea
El are „o preoţie neschimbătoare”. Preoţii pământeşti erau preoţi atât timp cât trăiau, dar nu trăiau
mult. Hristos, de asemenea, este preot atât timp cât trăieşte, dar El este „viu în vecii vecilor”.
3. Preoţii leviţi erau făcuţi preoţi „după legea unei porunci carnale”. Preoţia lor era numai pe
din afară, în carne. Ei se puteau ocupa de păcat numai în ceea ce priveşte manifestările lui
exterioare, cu nimic de fapt. Dar Hristos este Mare Preot „după puterea unei vieţi fără sfârşit” – o
viaţă care salvează până la cel mai îndepărtat punct. El slujeşte legea în Spiritul.
4. Erau slujitori numai ai unui sanctuar pământesc, pe care l‐a făcut omul. Hristos „stă la
dreapta tronului măririi în ceruri, ca Slujitor al sanctuarului şi al adevăratului cort ridicat de Domnul,
nu de om”.
5. Ei erau doar oameni păcătoşi, aşa cum este arătat de mortalitatea lor. Hristos este
„declarat Fiul lui Dumnezeu cu putere, după Spiritul sfinţeniei, prin învierea din moarte” (Romani
1:4) şi astfel El este „sfânt, nevinovat, fără pată, separat de păcătoşi şi mai înălţat decât cerurile”.
Evrei 7:26.
Acum, „cu atât mai mult a fost Isus făcut garanţia unui legământ mai bun” Evrei 7:22.
Legământul al cărui Slujitor este Hristos este cu atât mai bun decât acela ai cărui slujitori erau preoţii
leviţi, a căror preoţie data numai de la facerea legământului la Sinai, cu cât Hristos şi preoţia Lui sunt
mai bune decât ei şi preoţia lor. Cu alte cuvinte, legământul al cărui Slujitor este Hristos ca Mare
Preot este cu atât mai bun decât legământul de la Sinai cu cât Hristos este mai bun decât omul, cu
cât cerul este mai înalt decât pământul, cu cât sanctuarul din cer este mai mare decât sanctuarul de
pe pământ, cu cât lucrările lui Dumnezeu sunt mai bune decât lucrările făpturii create; cu cât „legea
Spiritului vieţii în Hristos Isus” este mai bună decât „legea poruncii carnale”, cu cât viaţa veşnică este
mai bună decât viaţa care este doar „un abur care apare o clipă şi care trece”, cu cât jurământul lui
Dumnezeu este mai bun decât cuvântul omului.
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Diferenţa
Acum putem citi în ce constă această mare diferenţă: „Dar acum El a obţinut o slujbă cu atât
mai minunată, cu cât El este Mijlocitorul unui legământ mai bun, care a fost stabilit pe baza
făgăduinţelor mai bune. Căci, dacă acel legământ dintâi ar fi fost fără cusur, nu s‐ar fi căutat loc
pentru al doilea. Căci găsind cusur în ele, El spune: ‚Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face un
legământ nou cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda; nu după legământul pe care l‐am făcut cu părinţii
lor în ziua când i‐am luat de mână să îi conduc afară din Egipt, pentru că nu au continuat în
legământul Meu şi nu am ţinut cont de ei, spune Domnul. Acesta este legământul pe care îl voi face
cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în
inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu; nici un om nu va învăţa pe aproapele său
sau pe fratele său, zicând: ‚Cunoaşte pe Domnul’, căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la
cel mai mare. Căci voi fi îndurător faţă de nelegiuirea lor şi nu Îmi voi mai aminti de păcatele şi
fărădelegile lor.’” Evrei 8:5‐12.
Următoarele adevăruri trebuie să iasă în evidenţă pentru cititorul profund al acestui text:
1. Ambele legăminte sunt numai cu Israel. Neamurile, aşa cum deja am văzut, sunt „străini de
legămintele făgăduinţei”. Este întotdeauna admis şi chiar pretins că ei nu au nimic de‐a face cu
vechiul legământ, dar că au o legătură chiar mai mică cu noul legământ.
2. Ambele legăminte sunt făcute cu „casa lui Israel”, nu cu câţiva indivizi, nici cu o naţiune împărţită,
ci „cu casa lui Israel şi casa lui Iuda”, şi asta înseamnă cu tot poporul lui Israel. Primul legământ a fost
făcut cu toată casa lui Israel, înainte ca ei să fie împărţiţi; al doilea legământ va fi făcut când
Dumnezeu va scoate pe copiii lui Israel dintre păgâni şi îi va face o singură naţiune, când „nu vor mai
fi două naţiuni, nici nu vor mai fi împărţiţi în două împărăţii”. Ezechiel 37:22, 26. Dar în această
privinţă vom discuta mai mult mai târziu.
3. Ambele legăminte conţin făgăduinţe şi sunt fondate pe ele.
4. „Noul legământ” este mai bun decât cel de la Sinai.
5. Este mai bun, deoarece făgăduinţele pe baza cărora este fondat sunt mai bune.
6. Totuşi, se va vedea, comparând termenii noului legământ cu ai celui vechi, că sfârşitul întrezărit de
ambele este la fel. Cel vechi spune: „Dacă veţi asculta de glasul Meu”; cel nou spune: „Voi pune
legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor”. Ambele fac referire la legea lui Dumnezeu.
Ambele au sfinţenia şi răsplătirile sfinţeniei ca obiectiv. În legământul de la Sinai s‐a spus lui Israel
„Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi o naţiune sfântă.” Exodul 19:6. Exact aşa este în realitate poporul
lui Dumnezeu, „o preoţie împărătească, o naţiune sfântă, un popor special”. 1 Petru 2:5, 9.
Dar făgăduinţele acelui legământ la Sinai nu au fost niciodată realizate şi din chiar acest
motiv are cusur. Făgăduinţele acelui legământ depindeau toate de popor. Ei au spus: „Vom face tot
ce a spus Domnul”. Exodul 19:8; 24:7. Ei au promis că vor ţine poruncile, cu toate că deja
demonstraseră incapacitatea de a face ceva de la ei înşişi. Promisiunile lor de a ţine legea, ca legea
însăşi, erau „slabe prin carne”. Romani 8:3. Tăria acelui legământ era de aceea numai tăria legii; iar
aceasta înseamnă moarte.
De ce legământul de la Sinai?
Atunci de ce a fost făcut legământul? – Din exact acelaşi motiv pentru care a fost rostită
legea la Sinai: „din cauza fărădelegii”. Domnul spune că „din pricina faptului că nu au continuat în
legământul Meu”. Ei au estimat prea puţin „legământul cel veşnic” pe care Dumnezeu îl făcuse cu
Avraam şi de aceea l‐a făcut pe acesta cu ei, ca o mărturie împotriva lor.
Acel „legământul cel veşnic” făcut cu Avraam era un legământ al credinţei. Era veşnic, deci
darea legii nu îl putea anula. A fost confirmat de un jurământ de către Dumnezeu şi de aceea legea
nu putea adăuga nimic la el. Deoarece legea nu a adăugat nimic la cel legământ, totuşi nu era nici
împotriva făgăduinţelor lui, înseamnă că legea era conţinută în făgăduinţe. Legământul lui
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Dumnezeu cu Avraam îl asigura pe el şi sămânţa lui de neprihănirea legii prin credinţă. Nu prin fapte,
ci prin credinţă.
Legământul cu Avraam era atât de amplu în scopul lui încât a cuprins naţiunile, „toate
familiile pământului”. Prin acest legământ, susţinut de jurământul lui Dumnezeu, avem noi încredere
şi speranţă la venirea lui Isus, în care a fost confirmat. În virtutea acelui legământ şi numai în virtutea
lui primeşte omul binecuvântările lui Dumnezeu, căci crucea lui Hristos pur şi simplu aduce
binecuvântarea lui Avraam asupra noastră.
Acel legământ era în totalitate al credinţei şi de aceea asigură mântuirea, de vreme ce „prin
har sunteţi mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu este a voastră, ci este darul lui Dumnezeu; nu prin
fapte, ca să nu se laude nimeni”. Istoria lui Avram accentuează foarte mult faptul că mântuirea este
în întregime a lui Dumnezeu şi nu prin puterea omului. „Puterea aparţine lui Dumnezeu” (Psalmul
62:11); şi Evanghelia este „puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede”. Romani 1:16.
Din cazul lui Avraam, ca şi din cel al lui Isaac şi al lui Iacov, ni se face cunoscut că numai Dumnezeu
Însuşi poate să împlinească făgăduinţele Sale. Ei nu aveau nimic de la înţelepciunea lor, dibăcia sau
puterea lor; totul era un dar de la Dumnezeu. El i‐a condus şi i‐a protejat.
Acest adevăr este cel care a fost făcut cel mai proeminent în eliberarea copiilor lui Israel din
Egipt. Dumnezeu S‐a făcut cunoscut lor ca „Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui
Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov” (Exodul 3:15); şi l‐a însărcinat pe Moise să le
facă cunoscut faptul că El urma să îi elibereze ca împlinire a legământului făcut cu Avraam.
Dumnezeu a vorbit lui Moise şi i‐a zis:
„Eu sunt IEHOVA, şi M‐am arătat lui Avraam, Isaac şi Iacov ca Dumnezeul Atotputernic, dar
Numele Meu de Iehova nu era cunoscut de ei. De asemenea am stabilit legământul Meu cu ei, să le
dau ţara Canaanului, ţara în care să rămână. Mai mult, am auzit gemetele copiilor lui Israel, pe care
egiptenii îi ţin în robie şi Mi‐am amintit de legământul Meu. De aceea, să spui copiilor lui Israel: ‚Eu
sunt Iehova şi vă voi scoate de sub poverile egiptenilor şi vă voi scăpa de robia lor, vă voi răscumpăra
cu un braţ întins şi cu mari judecăţi; vă voi lua ca popor al Meu şi vă voi fi Dumnezeu; şi veţi şti că Eu
sunt Iehova, Dumnezeul vostru, care vă scoate de sub poverile egiptenilor. Vă voi duce în ţara pe
care am ridicat mâna că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; v‐o voi da vouă ca moştenire; Eu
sunt Iehova. ’” Exodul 6:2‐8, R.V.
Citiţi acum din nou cuvintele lui Dumnezeu chiar înainte de a face legământul de la Sinai:
„Aşa să spui casei lui Iacov şi copiilor lui Israel: aţi văzut ce am făcut egiptenilor şi cum v‐am
purtat pe aripi de vultur şi v‐am adus la Mine. De aceea acum, dacă veţi asculta cu adevărat de glasul
Meu şi veţi păzi legământul Meu, Îmi veţi fi o comoară specială mai presus de toate popoarele; căci
tot pământul este al Meu şi Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi o naţiune sfântă.” Exodul 19:4‐6.
Observaţi cum vorbeşte Dumnezeu despre faptul că El Însuşi făcuse tot ce a fost făcut pentru ei. El îi
eliberase de egipteni, El îi adusese la Sine. Acesta este lucrul pe care ei îl uitau în mod continuu, aşa
cum este indicat în murmurările lor. Au mers chiar atât de departe încât să întrebe dacă Domnul era
printre ei sau nu; murmurările lor întotdeauna indicau gândul că ei singuri se puteau ocupa de
lucruri mai bine decât Dumnezeu. Dumnezeu i‐a adus printre munţi, au trecut Marea Roşie, prin
deşert, unde nu exista mâncare sau băutură şi le‐a împlinit în mod miraculos nevoile de fiecare dată
ca să îi facă să înţeleagă faptul că nu puteau trăi decât prin Cuvântul Lui. Deuteronom 8:3.
Legământul pe care Dumnezeu l‐a făcut cu Avraam era fondat pe credinţă şi încredere.
„Avraam L‐a crezut pe Dumnezeu şi i s‐a socotit ca neprihănire.” Astfel, când Dumnezeu, ca împlinire
a acelui legământ, elibera pe Israel din robie, toate lucrările Lui cu ei erau calculate să îi înveţe
încrederea în El, pentru ca într‐adevăr ei să fie copiii legământului.
Lecţia de încredere
Răspunsul lor a fost încrederea în sine. Citiţi raportul neîncrederii lor în Dumnezeu din
Psalmul 106. El îi încercase la Marea Roşie, prin oferirea manei şi la apele de la Meriba. De fiecare
dată nu s‐au încrezut în El în mod perfect. Acum, El vine să îi încerce încă o dată prin darea legii. Aşa
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cum am învăţat deja, Dumnezeu nu a intenţionat niciodată ca oamenii să încerce să obţină
neprihănirea prin lege sau să creadă că aşa ceva este posibil. În darea legii, aşa cum arată toate
circumstanţele de atunci, El plănuise ca fiii lui Israel şi de asemenea noi, să învăţăm că legea este
infinit deasupra efortului omenesc de a o atinge şi pentru a face clar că, de vreme ce păzirea
poruncilor este esenţială pentru mântuirea pe care El a făgăduit‐o, El Însuşi va împlini legea în noi.
Acestea sunt Cuvintele lui Dumnezeu: „Ascultă, poporul Meu, şi îţi voi mărturisi; o, Israele, dacă Mă
vei asculta, nici un dumnezeu străin nu va fi în tine, nici nu te vei închina unui dumnezeu străin.”
Psalmul 81:8, 9. „Apleacă‐ţi urechea şi vino la Mine; ascultă şi sufletul tău va trăi.” Isaia 55:3.
Cuvântul Lui transformă sufletul din moartea păcatului în viaţa neprihănirii, aşa cum l‐a scos pe Lazăr
din mormânt.
O citire atentă a Exodului 19:1‐6 va arăta că nu a existat nici o aluzie că un alt legământ
trebuia atunci făcut. Într‐adevăr, evidenţa este împotriva acestui lucru. Domnul S‐a referit la
legământul Său – legământul dat cu mult timp înainte lui Avraam – şi i‐a îndemnat să îl păzească şi
le‐a spus care va fi rezultatul păzirii lui. Legământul cu Avraam era, aşa cum am văzut, un legământ al
credinţei, iar ei îl puteau păzi pur şi simplu păzind credinţa. Dumnezeu nu le‐a cerut să intre într‐un
alt legământ cu El, ci doar să accepte legământul Lui de pace, pe care îl dăduse cu mult timp înainte
părinţilor lor.
De aceea, replica potrivită a poporului ar fi trebuit să fie: „Amin, tot aşa Doamne să ni se
facă şi nouă după voia Ta.” Dimpotrivă, ei au spus: „Vom face tot ce a spus Domnul”; şi au repetat
promisiunea lor, chiar accentuând‐o după ce au auzit legea. Era aceeaşi încredere în sine care îi
făcuse pe urmaşii lor să‐I spună lui Hristos: „Ce să facem ca să lucrăm lucrările lui Dumnezeu?”.
Gândiţi‐vă la oamenii muritori care pretind că pot face lucrarea lui Dumnezeu! Hristos a răspuns:
„Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, să credeţi în Acela pe care L‐a trimis El.” Tot aşa a fost şi în
pustia de la Sinai, când a fost dată legea şi legământul făcut.
Asumarea responsabilităţii de a face lucrările lui Dumnezeu a arătat lipsă de apreciere a
măreţiei şi sfinţeniei Lui. Doar când oamenii sunt ignoranţi faţă de neprihănirea lui Dumnezeu îşi
stabilesc propria neprihănire şi refuză să se supună neprihănirii lui Dumnezeu. Vezi Romani 10:3.
Promisiunile lor nu erau bune la nimic, pentru că nu aveau nici o putere să le împlinească. De aceea,
legământul, care se baza pe acele promisiuni, era în întregime fără valoare în ceea ce priveşte
oferirea vieţii. Tot ce puteau obţine din legământ era tot ce puteau obţine de la ei înşişi, iar acest
lucru era moartea. A te încrede în el înseamnă a face legământ cu moartea şi să fii în acord cu
mormântul. Intrarea lor în legământ era o înştiinţare pentru Domnul că se pot descurca foarte bine
fără El; că erau capabili să împlinească orice făgăduinţă pe care o făcea El.
Dar Dumnezeu nu i‐a părăsit, „căci a spus: ‚Cu siguranţă, ei sunt poporul Meu, copii care nu
vor minţi.’ Aşa că le‐a fost Mântuitor.” Isaia 63:8. El ştia că sunt mânaţi de impulsuri bune atunci
când au făcut acea făgăduinţă şi că nu realizau ce înseamnă ea. Aveau râvnă pentru Dumnezeu, dar
nu potrivit cunoştinţei. El îi scosese din ţara Egiptului ca să îi înveţe să Îl cunoască şi nu S‐a supărat
pentru că erau atât de înceţi în a învăţa lecţia. Îl îndurase pe Avraam când a crezut că poate să ducă
la bun sfârşit planurile lui Dumnezeu, a fost foarte răbdător cu Iacov când a fost atât de ignorant
încât să presupună că moştenirea făgăduită de Dumnezeu putea fi câştigată prin înşelătorie şi
fraudă. Aşa că, acum, îndura ignoranţa copiilor lui Israel şi lipsa lor de credinţă, pentru ca apoi să îi
poate duce la credinţă.
Mila divină
Dumnezeu îi întâmpină pe oameni acolo unde sunt ei. El are „milă faţă de cel ignorant şi
rătăcit de pe cale”. Evrei 5:2. Întotdeauna şi în orice timp caută să atragă oamenii la Sine, indiferent
cât de depravaţi sunt; şi de aceea, atunci când întrevede cea mai slabă licărire a bunăvoinţei sau
dorinţei de a‐I sluji, imediat o hrăneşte, făcând tot ce poate pentru a conduce sufletul la o iubire mai
mare şi cunoştinţă desăvârşită. Astfel, chiar dacă fiii lui Israel au eşuat în acest test suprem al
încrederii lor în El, El a folosit avantajul exprimat în bunăvoinţa lor de a‐I sluji, cu toate că era „pe
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calea lor slabă”. Din cauza necredinţei lor nu au avut tot ce Îşi dorise El ca ei să aibă; dar ceea ce au
obţinut prin lipsa lor de credinţă era o continuă amintire a ceea ce puteau avea dacă ar fi crezut pe
deplin. Din cauza ignoranţei lor faţă de măreţia sfinţeniei Lui, ignoranţă exprimată în promisiunea lor
de a ţine legea, Dumnezeu a continuat, prin proclamarea legii, să le arate măreţia neprihănirii Lui şi
totala lor neputinţă de a o împlini.

The Present Truth, 10 decembrie 1896
E.J. Waggoner

31

