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ZguduireaAdvenƟsmuluiesteunsitecaresusƜinelucrareaîncredinƜatĉBisericiiAdvenƟstedeZiuaacapteadecĉtreDumnezeu.Credemcĉacesteibisericiis-aîncredinƜatulƟmasoliedeharcaretrebuiedusĉlumiiƕiprivimcu
încrederespretriumfulgloriosalacesteimiƕcĉriprofeƟcecareîƕivaîncheialucrareaînneprihĉnire.Faptulcĉîn
acestezilegrelebisericanureŇectĉvoinƜaDomnuluiestepentrunoiunmoƟvdeamĉrĉciune,darnuƕidedescurajare.CuvântulluiDumnezeustĉcaogaranƜiecĉaceicarefacpartedineavorĮcernuƜiƕiîncercaƜiƕideƕiceamai
marepartedineinuvortrecetestul,varĉmâneorĉmĉƕiƜĉcarevaonorapeDomnulprinascultareadetoateporuncileSale.TimpuldecernerepecareîltrĉimcereopregĉƟrespecialĉƕideaceeaconsiderĉmapariƜiasite-ului
absolutnecesarĉ.SuntemîncrezĉtoricĉDumnezeuareoamenicareiubescadevĉrulƕivorstapentruelînciuda
tuturorîncercĉrilor.Sperĉmcaprinprezentareasubiectelorabordate,DuhulSfântsĉnepoatĉtrezidinamorƜeala
speciĮcĉLaodiceeiƕiasƞelsĉputemgrĉbirevenireaMântuitorului.
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Editorial
„Lumea cÞzutÞ este terenul de luptÞ pentru cel mai mare conƮict la
care au asistat vreodatÞ universul ceresc Śi puterile pÞmântului. Ea a fost
desemnatÞ ca Ƭind teatrul de desfÞŚurare a marii bÞtÞlii dintre bine Śi rÞu,
dintre cer Śi iad. Fiecare om joacÞ un rol în acest conƮict. Nimeni nu poate
rÞmâne neutru.” – Manuscris 56, 1899.



Tema Marii Lupte este din ce în ce mai relevantĉ cu scurgerea Ɵmpului. ÎnƜelegerea profundĉ a
acesteitemearĮferitbisericanoastrĉdedisputeleeiteologicemajore,cumsuntneprihĉnireaprincredinƜĉdinanul1888ƕiîndeceniilecareauurmatsauispĉƕireaƕiumanitateaDomnuluiIsusHristosîncepândcuanul1957,ƕidupĉ.ArĮferitbisericadeorientarealiberalĉ,darƕideconcepƜiauneineprihĉniri
obƜinuteprinascultareaomeneascĉdelegealuiDumnezeu.Totodatĉne-arĮferitƕidemoƟveca„înHristos”sauharulieŌin.Acestesubiecte,departedeaĮconsideratedoarniƕteopiniialeunortabereteologicecareîƕidisputĉiscusinƜascolasƟcĉƕiretoricĉ,înƜeleseprinprismamariiluptearĮajutatpoporullui
Dumnezeusĉ-ƕigĉseascĉloculînplanurileCeluiPreaînalt.

TemaMariiLupteestecontribuƜiateologicĉdisƟncƟvĉaluiEllenWhite,lacarenuauparƟcipat
teologiicontemporanicuea.ÎnƜelegândMareaLuptĉ,vomînƜelegecumagânditprofetulpecareDumnezeul-atrimispentruaoferiadevĉrurilecarearĮtrebuitsĉpregĉteascĉunpoporpentruvenireaRegelui,
vomînƜelegesistemuleiteologic,educaƜiaholisƟcĉpecareapromovat-o,principiiledesĉnĉtateprogresive,precumƕialteariialegândiriiei.

ci asƞel, nu vom mai folosi scrierile Spiritului ProfeƟc pentru a susƜine anumite opinii teologice,
obƜinuteprineducaƜieintelectualĉ,ciîlvomfolosipentrualuadineladevĉrulluiDumnezeu.

Toate contribuƜiile teologice, pentru a Į coerente ƕi lipsite de paradoxuri, sunt construite pe un
principiudeorganizare.TemaMariiLupteesteunasƞeldeprincipiu,defapt,esteuniculprincipiuhermeneuƟccareneajutĉsĉînƜelegemfĉrĉgreƕSĮnteleScripturi.Eaconstruieƕteonouĉparadigmĉprincare
noiprivimlacuvintecaiertare,har,credinƜĉ,pĉcatƕineprihĉnirecunoideĮniƜiidinamice.

TemaMariiLupteestecheiacaredeschideceeacepareaĮvag,paradoxal,poatechiarcontradictoriuînSĮnteleScripturi.

ÎnƜelegândTemaMariiLupte,vomajungelaconcluziacĉpoporulluiDumnezeunuarenevoiede
ideidinteologialuiAugusƟn,cumarĮnaturapĉcatului,saudeconceptedinReformaprotestantĉ,cumar
Įispĉƕirea,slujireaDomnuluiHristos,precumƕisubiectulneprihĉniriiprincredinƜĉcarenupoateĮregĉsitînteologiaprotestanƜilor.TemaMariiLupteafostunsubiectimportantînscrierileluiEllenWhite.Ea
nuaprimitdoarosingurĉviziunepeaceastĉsubiect,cioseriedeviziunicareaudeterminat-osĉgândeascĉaƕacumputemînƜelegestudiindscrierileei.AcestescrieriaufostinŇuenƜatedeviziunileavuteƕi
aufostscrisesubinspiraƜiaDuhuluiluiDumnezeu.

TemaMariiLupteîiplaseazĉpeAdvenƟƕƟideZiuaacapteapeopoziƜieunicĉ,cuvederiprofunde
asupraistorieƕinaturiipĉcatului,precumƕialucrĉriiderĉscumpĉrare.Pierdereaacestuiconceptteologic
vaconduceînmodclarlanecesitateainexistenƜeinoastre.
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Paradigma Marii Lupte
DeceavemnevoiedeparadigmaMariiLupte?

PoatecĉniciunsubiectnuestemainecesarînacestmomentînBisericaAdvenƟstĉcaprezentareageneralĉa
ceeaceadvenƟƕƟiînƜelegprin„TemaMariiLupte”.CeînƜelegemnoiîngeneralprin„marealuptĉ”?Rĉspunsurile
variazĉ:1)ulƟmacartedinsetulmarealuptĉ;2)controversadintrebineƕirĉu,sociologic,ĮlozoĮcƕipoliƟc;3)Lupta din aceastĉ lume dintre Dumnezeu ƕi forƜele rĉului – Ieremia 25:31; 4) Lupta dintre Dumnezeu ƕi Satana – un
conŇictcosmic;5)luptaînoricesuŇetdintreluminĉ/întuneric,Hristos/Satanaƕiadevĉr/eroare.

Marealuptĉînglobeazĉtoateacesteaƕimultealtele.ÎnƜelegereamariiluptedevinedinceîncemairelevantĉcutrecereaƟmpului.ElipsaeiteologicĉarĮferitbisericanoastrĉdedisputeleeiteologicemajore,cumsuntneprihĉnireaprincredinƜĉdin1888sauispĉƕireaƕiumanitatealuiHristosîncepândcu1955.AltechesƟunidezbinĉtoareca,ceesteEvangheliasauceroljoacĉceiloialiluiDumnezeuîna-LajutapeDumnezeusĉ-cispunĉpunctulde
vedereînmarealuptĉ,arĮfostrezolvate.

TemaMariiLupteestecontribuƜiateologicĉdisƟncƟvĉaluiEllenWhite.EaoferĉraƜiuneƕicoerenƜĉpentru
1)sistemuleiteologic;2)ĮlozoĮaeducaƜionalĉapartepecareaavut-o;3)principiiledesĉnĉtateprogresive,precumƕialteariialegândiriiei.

ToatecontribuƜiileteologice,pentruaĮcoerenteƕilipsitedeparadoxuri,suntconstruitepeunprincipiude
organizare.TemaMariiLupteoferĉonouĉperechedeochelariprincaresĉprivimspreevidenƜelebiblice.Eaconstruieƕteonouĉparadigmĉprincarenoiprivimlacuvintecahar,credinƜĉ,pĉcatƕineprihĉnirecunoideĮniƜiidinamice.DeceesteimportantĉTemaMariiLupte?PentrucĉdelaReformaƜiunetoƜiteologiiaufolositacestecuvinte,
darcudeĮniƜiiradicaldiferite–toateadĉugateladivizareadininteriorulcreƕƟnĉtĉƜii.

UnadinproblemelemajoredinBisericaAdvenƟstĉdeastĉziestefolosireagreƕitĉaluiEllenWhite,înspecial
închesƟunileteologice.NoioîmpingemîndirecƜiiopuse,chiarînaceleaƕichesƟuni,apoi,pentruanearĉtapregĉƟreascolasƟcĉvenimcuoconcluzieechilibratĉ–iarapoineîntrebĉmdeceuniiaudescris-opeEllenWhitecaĮind
pepersoanĉcarepoateĮuƕorinŇuenƜatĉ.

În loc de a-i asocia vreo paradigmĉ teologicĉ, sĉ o ascultĉm ƕi sĉ-i descoperim paradigma. Prezentarea pe
careeaofaceTemeiMariiLuptescoateînevidenƜĉprincipiuldeorganizarealcontribuƜieieiteologice.

TemaMariiLupteestecheiacaredeschideceeacepareaĮvag,paradoxal,chiarcontradictoriu.Eafoloseƕte
elipsateologicĉcapeouƕĉspreadevĉrulsalvator.Oelipsĉaredouĉfocare.Cândunuldintreeleesteîmpinsdela
loculluielipsadispare,iarmecanismeleconstruitepeacestprincipiunumaifuncƜioneazĉetc.Îngândire,scoaterea
înevidenƜĉaunuiadintrefocareîlanuleazĉpecelĉlaltînmodautomat.RezultatulconstĉînobƜinereaadouĉcercuri care aruncĉ grenade verbale – ca ƕi în istoria ĮlozoĮei ƕi teologiei din vremurile Ɵmpurii. Ca istoria bisericii
noastredinulƟmii40deani.

Toateariilegândirii(Įeteologie,ĮlozoĮe,lege,muzicĉ,etc.)audouĉfocare,darniciunuldinelenuesteîntreguladevĉr.Nevoiaumanĉ,pedeopartedupĉautoritateƕiordine(obiecƟviƕƟi),iarpedealtĉparte,dupĉlibertate,relevanƜĉƕiînƜelegere(subiecƟviƕƟi),contureazĉstructuradebazĉcĉadevĉrulestedesƟnatsĉsaƟsfacĉ.

EllenWhite,fĉrĉnicioformĉdeinstruire,avĉzutcuopreciziedelasercĉ:„Progresulreformeidepindedeo
înƜelegereclarĉaadevĉruluifundamental.ÎnƟmpcepedeopartepericolulpândeƕteîntr-oĮlozoĮestrâmtĉƕio
ortodoxiereceƕidurĉ,pedealtĉparteesteunmarepericolînliberalismullipsitdegriji.Fundamentulpentrutoate
reformeletrainiceestelegealuiDumnezeu.NoitrebuiesĉprezentĉmdisƟnctƕicuclaritatenevoiadeaascultade
aceastĉlege.PrincipiileeitrebuieƜinuteînainteapoporului.ElesuntlafeldeveƕniceƕineînduplecatecaDumnezeu
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însuƕi.Unuldintrecelemaijalniceefectealeapostazieioriginaleafostpierdereaputeriioamenilordeasecontrola
desine.DoarcândaceastĉputereesterecâƕƟgatĉpoateexistaunprogresreal.Trupulestesinguracaleprincare
minteaƕisuŇetulsuntdezvoltatepentruzidireacaracterului.Prinurmare,vrĉjmaƕulsuŇetelorîƕiîndreaptĉispitele
pentru slĉbirea ƕi degradarea puterilor Įzice. Succesul lui înseamnĉ supunerea la rĉu a întregii ĮinƜe. TendinƜele
naturiinoastreĮzice,dacĉnusuntsubcontroluluneiputerimaiînalte,cusiguranƜĉvorproduceruinĉƕimoarte.
Trupultrebuieadussubstĉpânire.PuterileînaltealeĮinƜeitrebuiesĉguverneze.PasiuniletrebuiesĉĮecontrolate
devoinƜĉ,iareaînsĉƕitrebuiesĉseaŇesubcontrolulluiDumnezeu.PutereanobilĉaraƜiunii,sĮnƜitĉdeharuldivin,trebuiesĉaibĉstĉpânirepevieƜilenoastre.”–DivinaVindecare,129-130.

„El(Dumnezeu)plĉnuieƕtecamarelesubiectalreformeisĉnĉtĉƜiisĉĮeprezentatpentrucaomulsĉĮepe
deplinprovocatsĉcerceteze,pentrucĉesteimposibilcabĉrbaƜiiƕifemeile,cuobiceiurilorlorpĉcĉtoase,distrugĉtoaredesĉnĉtateƕiiritatoareacreierului,sĉpoatĉînƜelegeadevĉrulsacru,princaretrebuiesĉĮesĮnƜiƜi,raĮnaƜi,
înĉlƜaƜiƕifĉcuƜidemnipentrusocietateaîngerilorcereƕƟînîmpĉrĉƜiaslavei.”–Mĉrturii,vol.3,162(vedeƜideasemeneaSfaturipentrusĉnĉtate,pagina32-33).

ObservaƜioaltĉuƟlizareaelipsei,printremultealtele:„SĉvorbeƕƟdespreHristos,darCuvântulsĉnuducĉla
senƟmente;ƕisĉprimeƕƟteoriaCuvântuluifĉrĉaacceptaƕiapreciapeAutor,îifacepeoamenilegaliƕƟformali.
DarHristosƕiCuvântulSĉupreƜiossuntînperfectĉarmonie.”–ManuscriptReleases,vol.20,308.

Înprincipiulelipsei,adevĉrulnuestevĉzutcapunctuldeechilibruîntredouĉextremeasupracĉruianeexprimĉmsaƟsfacƜiacĉsuntemechilibraƜi.Adevĉrulestereprezentatdeuniuneacomponentelorîntr-unaƕamod,încât
dacĉocomponentĉnuestelegatĉdecealaltĉ,areloccevapericulospentruînƜelegereaĮecĉreipĉrƜiaelipsei.Spre
exemplu,unaltmoddeaspuneapĉesteH2O,darhidrogenulnuestemaiimportantdecâtoxigenul.FĉrĉevidenƜiereacorectĉaĮecĉreipĉrƜiaformulei(sauaelipsei),nuexistĉapa.Altexempluestecĉ,„neprihĉnireaprincredinƜĉ”nuexistĉcaadevĉrbiblicdacĉîndreptĉƜireaƕisĮnƜireanusuntdeĮnitecorectƕitratatecorespunzĉtor,pentru
cĉaltcevadecâtapĉseformeazĉatuncicândseformeazĉouniunenecorespunzĉtoareîntrehidrogenƕioxigen.


CeînƜelegemnoiprinTemaMariiLupte?

ChesƟuneacentralĉînMareaLuptĉestelegatĉdecinepoateguvernacelmaibineuniversul,Dumnezeusau
Satana?AceastĉproblemĉtrebuierezolvatĉînaintecauniversulsĉĮeasiguratpentrutotdeauna.AcestaestemoƟvulpentrucarecelmaiînaltimboldalcreƕƟnilorestesĉajutela„curĉƜarea”NumeluiluiDumnezeu,iarplanulde
mântuireesteorientatspreDumnezeuƕinuspreomenire.ÎndreptĉƜirealuiDumnezeuestecumultmaiimportantĉ
decâtsalvareanoastrĉpersonalĉ.

„Dar Planul Mântuirii are un mai larg ƕi mai profund scop decât mântuirea omului, nu numai pentru acest
lucruavenitHristospepĉmânt;Eln-avenitnumaicalocuitoriiacesteimicilumisĉpoatĉconsideraLegealuiDumnezeuaƕacumartrebuiprivitĉ,cilucrulacestaafostfĉcutpentruapĉrareacaracteruluiluiDumnezeuînainteaîntreguluiUnivers.LaacestrezultatalmareluiSĉusacriĮciu-inŇuenƜaSaasuprainteligenƜeloraltorlumi,caƕiasupra
omului - Mântuitorul a privit chiar înaintea cruciĮcĉrii Sale, când a spus: "Acum are loc judecata lumii acesteia,
acumstĉpânitorullumiiacesteiavaĮaruncatafarĉ.cidupĉcevoiĮînĉlƜatdepepĉmânt,voiatragelaMinepetoƜi
oamenii"(Ioan12,31-32).JerƞaluiHristospentrusalvareaomuluinunumaicĉvafacecerulaccesibilpentruoameni,dar,înainteaîntreguluiUnivers,vaĮjusƟĮcatĉaƟtudinealuiDumnezeuƕiaFiuluifaƜĉderĉzvrĉƟrealuiSatana.EavastabiliperpetuitateaLegiiluiDumnezeuƕivadescoperinaturaƕirezultatelepĉcatului.”–PatriarhiƕiprofeƜi,68(vedeƜiƕipaginile78-79).

„Prinplanuldemântuireurmeazĉsĉseelaborezeunscopmaiînaltdecâtmântuireaomuluiƕirĉscumpĉrareapĉmântului.PrindescoperireacaracteruluiluiDumnezeuînHristos,beneĮciileguvernĉriidivinevorĮdescoperiteînainteauniversului,acuzaƜiileluiSatanavorĮrespinse,naturaƕirezultatelepĉcatuluivorĮanulate,iareternitatealegiipedeplindemonstratĉ.”–ST,22decembrie1914.

6


PlecânddelapunctuldevederealimplicĉriiacesteilumiiînMareaLuptĉ,putemspunecĉaceastĉtemĉeste
strategialuiDumnezeuprincarefacecabĉrbaƜiƕifemei,prinƕiîncapcanarebeliuniiluiLucifer,sĉ-iĮeloiali.MesajulprincipalalTemeiMariiLupte,scopulEvangheliei,estecĉDumnezeuvarestauraoricelucrudistrusdepĉcat;iar
aceastaînseamnĉcĉrebeliireintegraƜidevinparteamoƟvuluipentrucareuniversulesteasiguratpentrueternitate.

„TemacentralĉaBiblie,temaînjurulcĉreiagraviteazĉoricarealtadinîntreagacarte,esteplanuldemântuire,restaurareaînsuŇetulumanachipuluiluiDumnezeu.”–EducaƜie,125.

CareestepromisiuneaintrinsecĉaTemeiMariiLupte?„DelaprimullicĉrdesperanƜĉdinsenƟnƜapronunƜatĉînEdenƕipânĉlaulƟmafĉgĉduinƜĉslĉvitĉaApocalipsei;«eivorvedeafaƜaLui,ƕiNumeleLuivaĮpefrunƜile
lor»(Apocalipsa22:4),povaraĮecĉreicĉrƜiƕiaĮecĉruipasajdinBiblieestedesfĉƕurareaacesteitememinunate—
ridicarea omului — puterea lui Dumnezeu, „care ne dĉ biruinƜa prin Domnul nostru Isus Hristos!» - 1 Corinteni15:57”–EducaƜie,125-126.

Maimult,cumdevineTemaMariiLupteounealtĉepistemologicĉ?„CelcarepĉtrundeacestgândareînaintealuiuncâmpinĮnitdestudiu.EldeƜinecheiacareîivadeschideîntreagacomoarĉaCuvântuluiluiDumnezeu”–
EducaƜie,126.

CuvintelecheiealeacesteiTemesunt„libertate”ƕi„restaurare”.TemaMariiLupteesteconstruitĉpeaceste
douĉ cuvinte. Cuvintele cheie ale Evangheliei veƕnice sunt „iertare” care duce la „restaurare” – relaƜia dintre ele
ĮindmaibineînƜeleasĉîncadrulelipseievangheliei.

„ReligialuiHristosînseamnĉmaimultdecâtiertareapĉcatelor;înseamnĉîndepĉrtareapĉcatelornoastreƕi
înlocuireagoluluicuharulDuhuluiSfânt.Înseamnĉoinimĉgolitĉdesine[…].Gloria,plinĉtateaƕidesĉvârƕireaplanuluiEvanghelieiesteîmplinitînviaƜĉ.”–ParaboleleDomnuluiHristos,420.

„IertareapĉcatelornuestesingurulrezultatalmorƜiiluiHristos.ElafĉcutacestsacriĮciuimens,nudoarpentrucapĉcatulsĉĮeîndepĉrtat,ciƕipentrucanaturaumanĉsĉpoatĉĮrestauratĉ,reînfrumuseƜatĉ,reconstruitĉ
dinruineƕifĉcutĉpotrivitĉpentruastaînprezenƜaluiDumnezeu.”–Mĉrturii,vol.5,537.

„Refacerea în om a chipului Creatorului sĉu, readucerea sa la perfecƜiunea în care fusese creat, sprijinirea
dezvoltĉriitrupului,minƜiiƕisuŇetului,asƞelîncâtsĉpoatĉĮîmplinitscopuldivinavutînvederelacrearealui,iatĉ
care avea sĉ Įe lucrarea de rĉscumpĉrare. Acesta este obiectul educaƜiei, marele obiecƟv al vieƜii.” EducaƜie 15.
[ObservaƜicucâtĉuƕurinƜĉEllenWhitetrecedelateologielaĮlozoĮaeducaƜiei;TemaMariiLuptedeterminĉceea
ceEllenWhitespunedespreoricesubiectcarearede-afaceculuareaînsiguranƜĉabĉrbaƜilorƕifemeilorpentrua
ĮsalvaƜi].

ÎnƜelegândimagineadeansambluîmbogĉƜitĉdeTemaMariiLupte,putemapreciamaibinemodeluldidacƟcal
serviciuluidinsanctuar

„Subiectulsanctuaruluiafostcheiacareadeschismisteruldezamĉgiriidin1844.Eladeschisvederiiunsistemcompletaladevĉrului,unitarƕiarmonios,arĉtândcĉmânaluiDumnezeucondusesemareaMiƕcareAdventĉ,
ƕidescoperinddatoriaprezentĉînƟmpceaducelaluminĉpoziƜiaƕilucrareapoporuluiSĉu[…]Luminadinsanctuar
aluminattrecutul,prezentulƕiviitorul.”–Tragediaveacurilor,423

[TrebuiesĉrecunoaƕtemcĉînƜelegereaproprieasubiectuluimântuirii(scopulEvangheliei)estededeparte
diferitĉfaƜĉdeaaltora,cupropriilelorevangheliilimitate.ÎnƜelegândceeacefaceacumIsuspentrunoi,caMare
Preot,scoateînevidenƜĉocaracterisƟcĉaparteaTemeiMariiLupte–„cheia”pentruscopulEvangheliei.Aproape
ĮecareprofesorsaupastorcareapĉrĉsitbisericanoastrĉînulƟmii100deani,arespinsadevĉrulprivitorlaceeace
faceacumIsus,caMarePreot,pentrupoporulSĉudepepĉmânt.Dece?PentrucĉrolulluiHristoscaMarePreot,
înspecialsemniĮcaƜiaanului1844ƕiaevenimentelordedupĉacestan,nusepotrivesccuînƜelegerealorlimitatĉîn
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ceeacepriveƕteEvanghelia.CândsegândesclalucrarealuiHristoscaMântuitor,einuvĉddecâtunfocar–focarul
jerƞei.Einuvĉdcelĉlaltfocaralelipseiadevĉrului–rolulSĉucaMediatorAtotputernic(Tragediaveacurilor,488).
Eirespingacestrolpentrucĉnuvĉdprinevanghelialorlimitatĉ,necesitateatransformĉriicaracterului]

TemaMariiLupte,„mareatemĉcentralĉ”aBibliei,cuprindetoateîntrebĉrileesenƜialedintoateariileteologiei

„Bibliaestepropriuleiinterpret.ScripturatrebuiecomparatĉcuScriptura.ElevultrebuiesĉînveƜesĉpriveascĉcuvântulcaunîntregƕisĉvadĉrelaƜiadintrepĉrƜilelui.EltrebuiesĉobƜinĉoînƜelegerea(1)mariitemecentrale,a(2)planuluioriginalalluiDumnezeupentrulume,a(3)apariƜieimariilupteƕialucrĉriiderĉscumpĉrare.El
trebuiesĉînƜeleagĉ(4)naturacelordouĉprincipiicareseluptĉpentrusupremaƜieƕitrebuiesĉînveƜesĉ(5)ledescoperelucrareadinrapoarteleistorieiƕiprofeƜieipânĉlamareleĮnal.Acestatrebuiesĉvadĉcumaceastĉluptĉ
(6)estecuprinsĉînĮecarefazĉaexperienƜeiumane;cumelînsuƕidĉpefaƜĉ,înĮecareîmprejurareavieƜii,unadin
celedouĉraƜiuniantagoniste,ƕicum,Įecĉvreasaunu,(7)eldecideîncĉdepeacumdecepartealupteivaĮgĉsit.”–EducaƜie,190.

MareaTemĉCentralĉaBiblieiîlsalveazĉchiarƕipeînvĉƜatulbiblicelaƟraniaconcentrĉriilimitate.Studiul
biblicpoateĮinspiratorƕiintrigant,dardacĉnuesteurmĉritprinperspecƟvaTemeiMariiLupte,multadevĉrrĉmânenedescoperitƕineconectat.

Nuconteazĉdacĉcinevaestepriceputînlimbilebiblice,arheologie,studiibiblicealeuneianumitecĉrƜidin
ea,sauîninterpretareaprofeƟcĉci,„cândsuntpriviteînrelaƜiecumarelelorgândcentral,eleauunorizontincomparabilmaimare,deovaloareinĮnitmaimare.Privitînluminaacesteiidei,ĮecaresubiectareonouĉsemniĮcaƜie.”–EducaƜie,125.

TemaMariiLuptecuprindeelementeleuneiĮlozoĮieducaƜionaleAdvenƟstedisƟncte,precumƕiuncadrupentruoteologieAdvenƟstĉcoerentĉ

„PentruapricepececuprindelucrareadeeducaƜie,avemnevoiesĉluĉmînconsideraƜieatâtnaturaomului,
câtƕiscopulpecarel-aurmĉritDumnezeuprincrearealui.TrebuiesĉƜinemcont,deasemenea,deschimbareadin
condiƜiaomului,prinfaptulcĉelaajunssĉcunoascĉrĉulƕideplanulluiDumnezeudea-ciaƟnge,chiarƕiînaceste
condiƜii,scopulslĉvitîneducarearaseiumane.”–EducaƜie,14

[ObservĉmîncĉodatĉcumEllenWhiteareînminteimaginealargĉamântuirii:TemaMariiLupteesteorientatĉînprincipalspreîndreptĉƜirealuiDumnezeu–aceeaƕiorientarecareartrebuisĉnemoƟvezevieƜileasƞelîncâtsĉavemƕinoiminƜileîndreptatemaiîntâispreonoarealuiDumnezeuƕinuasuprauneiîngrijorĉriegocentrice
înceeacepriveƕtesalvareapersonalĉ.Cualtecuvinte,ochiinoƕtritrebuiesĉĮeîndreptaƜiasupramoduluiîncare
Dumnezeu duce la bun sfârƕit în Sfânta SĮntelor, prin Isus ca Atotputernic Mediator, consumarea Marii Lupte –
ridicându-ne asƞel ochii de pe poverile noastre egocentriste. Câmpul vizual mai larg al Evangheliei îl menƜine pe
IsusînfaƜĉcaMântuitorƕiExemplu(elipsa)ƕinuînoglindaretrovizoarecapeunpoliƜistruƟerîncruntat.Dincolo
deegocentrismuluinostru,nevompreocupademodulprincareamputeasĉ-LonorĉmmaibinepeDumnezeu–
acoloundeluptaafostconcentratĉdecândSatanaacalomniatcaracterulluiDumnezeu.]


PrincipaleleacuzaƜiipecareSatanale-aridicatînceruriîmpotrivaluiDumnezeusuntîngeneralaceleaƕicu
celepecarebĉrbaƜiiƕifemeileauconƟnuatsĉlerepete.Cunoscându-le,putemînƜelegemaiclardeceIsusavenitaƕacumavenitƕideceamurit.DoarTemaMariiLuptenescotedincuƟateologieiconvenƜionalepentrua
vedeaimagineadeansamblu

Deƕi pentru noi e greu sĉ credem, una din acuzaƜiile aduse de Satana a fost cĉ Dumnezeu este egoist, cĉ
DumnezeuafostundictatorcosmiccaredoreaadoraƜiaƕisupunereaoricĉreiĮinƜe–darnumaipentrumoƟveego-

8

iste:„delaînceputulmariilupte,el(Satana)s-astrĉduitsĉdovedeascĉfaptulcĉprincipiiledupĉcareacƜioneazĉ
Dumnezeusuntegoiste”–EducaƜie,154.

Pentrua-ƕiputeajusƟĮcapemaideparteteribileleacuzaƜii,Satanal-aprezentatpeDumnezeu(ƕiîncĉoface)
caĮind„severƕineiertĉtor”–o„ĮinƜĉcareestecaracterizatĉînprincipaldedreptaterigidĉ–unjudecĉtorsever,
uncreditoraspruƕiexigent.”–CaleacĉtreHristos,10-11,(vedeƜiƕiProfeƜiƕiregi,311;Mĉrturii,vol.5,738;ManuscrisReleases,vol.18,331).

SatanaesteîncântatatuncicândoferĉmoƟveprincareĮinƜeleinteligentesĉseîndoiascĉdeDumnezeu,„sĉ
se îndoiascĉ de dorinƜa ƕi puterea de a ne salva” (RH 14 ianuarie 1890), sĉ creadĉ cĉ, într-un anume fel,
„Dumnezeu,prinacƜiunileProvidenƜei,nevrearĉul”.Eldoreƕtesĉprezinte„viaƜareligioasĉ”caĮind„oviaƜĉplinĉ
detristeƜe.Eldoreƕtecaeasĉparĉapĉsĉtoareƕifoartegrea.AtuncicândcreƕƟnul,înpropriasaviaƜĉ,trĉieƕteo
asƞeldereligie,elsusƜineprinnecredinƜasaminciunileluiSatana.”(CaleacĉtreHristos,116).

Încĉdelaînceput,Satanaaargumentatcĉ„Dumnezeueranedrept,cĉLegeaSaeragreƕitĉƕicĉbineleUniversuluicereacaeasĉĮeschimbatĉ”–PatriarhiƕiProfeƜi,69(vedeƜiƕiProfeƜiƕiregi,311).

Cumeradeaƕteptat,SatanaainclusînataculsĉufaptulcĉDumnezeueste„autorulpĉcatului,alsuferinƜeiƕi
almorƜii”–PatriarhiƕiProfeƜi,311.

Unuldintre„celemaidesucceselementepentruaaruncareproƕasuprapuritĉƜiiƕiadevĉrului”afostabilitatea lui de a-i face pe creƕƟni sĉ înƜeleagĉ greƕit natura sĮnƜirii. Aceasta este una din înƕelĉciunile de frunte:
„sĮnƜeniafalsiĮcatĉ,sĮnƜireafalsĉ,îƕifacîncĉlucrareadeamĉgire.SubdiverseformeeledaupefaƜĉacelaƕispirit
caƕiînzileleluiLuther,îndepĉrtândminteadelaScripturiƕiconducându-ipeoamenisĉurmezemaidegrabĉpropriilesimƜĉminteƕiimpresiidecâtsĉsesupunĉascultĉriideLegealuiDumnezeu.”–TragediaVeacurilor,193.

CaparteaacuzaƜieicĉĮinƜelecreatenuaucuadevĉratlibertate,ƕicarĉspunslacererealuiDumnezeupentrucredincioƕie,Satanaadeclaratcĉ„lepĉdareadesinenueracaracterisƟcĉluiDumnezeuƕideaceeanueraesenƜialĉpentrufamiliaumanĉ.”[DesigurcĉviaƜaƕimoartealuiHristos„auruptpentrutotdeaunaputereaacuzatoare
aluiSatana,dedeasuprauniversului]–Soliialese,vol.1,341.

Probabil cĉ una dintre cele mai uimitoare acuzaƜii aduse de Satana la adresa caracterului ƕi guvernĉrii lui
Dumnezeuseaudedecândoameniiauînceputsĉspunĉ:„dacĉDumnezeuestecuadevĉratdreptƕibun,«nuarĮ
permisomuluisĉîncalceLegeaSa»ƕiasƞel«sĉpĉcĉtuiascĉƕisĉaducĉmizerieƕimoarte»”.Aceastĉ„plângererebelĉîmpotrivaluiDumnezeu”nupoateînƜelegecĉ„a-llipsipeomdelibertateadeaalegearînsemnasĉ-ljefuieƕƟ
deprerogaƟvelesalecaĮinƜĉinteligentĉ,sĉfacidinelunsimpluautomat.”–PatriarhiƕiProfeƜi,331.

OaltĉacuzaƜiepecareSatanai-adeterminatpeoamenisĉoacceptede-alungulmileniiloresteaceeacĉĮinƜelecreatenupotpĉziLegealuiDumnezeu,acestlucrufĉcându-lpeDĉtĉtorulLegiinedreptînrelaƜiecucreaturile
inteligente:„Laînceputulmariilupte,SatanadeclarasecĉLegealuiDumnezeunupoateĮascultatĉ,cĉdreptateaƕi
milanusepotîmpĉcaƕicĉ,dacĉlegeaarĮcĉlcatĉ,arĮcunepuƟnƜĉcapĉcĉtosulsĉĮeiertat.SatanasusƜineacĉ
oricepĉcattrebuiesĉĮepedepsitƕicĉ,dacĉDumnezeuariertavreunpĉcat,atuncin-arputeaĮunDumnezeual
adevĉruluiƕialdreptĉƜii.CândoameniiaucĉlcatLegealuiDumnezeuƕiaunesocoƟtvoinƜaLui,Satanaajubilat.Se
dovedea,spuneael,cĉLegeanuputeaĮascultatĉ;omulnuputeaĮiertat.”–ViaƜaluiIsus,761.

Cele douĉ „laboratoare” ale lui Dumnezeu, prin care a urmĉrit sĉ spunĉ partea Lui în luptĉ au fost 1) crearea
omeniriiƕi2)întruparealuiIsus.

Creareaomenirii–Noiîntrebĉm:dece„aceastĉsocietatenouĉƕidisƟnctĉ”acreaƜieiadevenitopartedin
rĉspunsulluiDumnezeulaacuzaƜiileSatanei?EllenWhitesugereazĉcĉunuldinscopurileavutedeDumnezeula
creareaĮinƜelorumaneafostacelaca„omulsĉdescopereacestchip,cuatâtmaimult,cucâttrĉiamaimult(n.tr.
chipulluiDumnezeu)-sĉreŇectedinceîncemaiĮdelslavaCreatorului.[…]De-alungulveacurilornesfârƕite,elar
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ĮconƟnuatsĉdobândeascĉnoicomorialecunoaƕterii,sĉdescopereizvoareproaspetedefericireƕisĉobƜinĉconcepƜiimereumaiclare,legatedeînƜelepciunea,putereaƕiiubirealuiDumnezeu.ArĮîmplinitdinceîncemaimult
scopulcreĉriisaleƕiarĮreŇectatdinceîncemaiĮdelslavaCreatorului.”–EducaƜie,15

În plus, Dumnezeu a plĉnuit ca în dezvoltarea neamului omenesc „prin cooperarea cu El, sĉ punem capĉt
acesteisceneanenorocirii”(EducaƜie,264).[Acestgândartrebuisĉnedeterminesĉneoprimƕisĉneîntrebĉm
cumÎlajutĉmnoipeDumnezeusĉpunĉcapĉtacestei„sceneanenorocirii”.SaudacĉîmpiedicĉmpeDumnezeusĉ
ducĉtoateacesteaspreunĮnal.ciastarepede!]

EsteuƟlsĉseîntrebecumsepoatecaaducerealaviaƜĉabĉrbaƜilorƕifemeilorsĉreprezinte„osocietate
nouĉƕidisƟnctĉ”înunivers?CevreasĉînsemnefaptulcĉbĉrbaƜiiƕifemeilecreaƜidupĉ„chipulƕiasemĉnarealui
Dumnezeu”devinocartedestudiupentruuniversdescoperindcâtdecinsƟt,vrednicdeîncredereƕiiubitoreste
DumnezeuƕiprincipiileSale?

AmputeasĉîncepemîntrebânddeceDumnezeui-acreatpebĉrbaƜiƕifemeicuresponsabilitateaprocreaƜiei.Esteposibiloare,cabĉrbaƜiiƕifemeile,prinrelaƜiadecĉsĉtorieƕidefamilie,sĉofereoînƜelegereacaracterului
luiDumnezeupecareîngeriinupotsĉoredea?EstevreunindiciuîniubireapĉrinƜilorpentrucopii–înspecialcând
einuascultĉ?ObservaƜidurereapĉrinƜilorcândcopiiiƕiadolescenƜiispunNU–pĉrinƜicareoferĉdoarargumente
solide,rĉbdareƕidragoste!PriviƜicumpĉrinƜiîncearcĉdiferitecĉiprincaresĉ-iajutepecopii„sĉcreascĉ”.TegândeƕƟ apoi la modul în care Dumnezeu se raporteazĉ la noi? Oare nu este ceva semniĮcaƟv în aceastĉ „societate
nouĉƕidisƟnctĉ”dinpunctuldevederealiubiriiƕirĉbdĉriiparentale –înacestlaboratoromenescdin pĉrinƜiƕi
copii–carealƞelnuarputeaĮsesizatniciundeînunivers?

ÎnafararelaƜiilorfamiliale,altelocuridepepĉmânt,punînluminĉguvernarealuiDumnezeu.Aceastĉplanetĉavĉzutmulteplanurinobile(darnunumai)pentrubinelegeneral–învecinĉtĉƜi,încomunitĉƜilelargiƕilanaƜiunilecareocupĉteritoriilargi.Libertateaƕiordinea:cumsepoaterealizacelmaibineunechilibruîntreacesteadouĉ?De-alungulsecolelor,întreguluniversavĉzut maiclarcumprincipiiledeguvernare satanice producsisteme
auto-distrucƟve în case, vecinĉtĉƜi sau pentru naƜiuni. Experimentele dureroase, Įe a dictaturilor totalitare, Įe a
democraƜiiloranarhicedovedesccĉSatanaestegreƕitînmodulîncarevedeconducereauniversului.Cânduneori
gĉsimgrupuricareîncearcĉsĉtrĉiascĉsubregulalegiicondusedeprincipiicreƕƟne,universulpoatevedea,posibil
doarînparte,câtdeînƜeleaptĉpoateĮregulalegiiluiDumnezeu.

Cu siguranƜĉ Dumnezeu ƕi-a asumat un risc când a pus o parte din viitorul Lui pe linia creĉrii acestei
„societĉƜi”deĮinƜe„noiƕidisƟncte”,carearĮpututsĉserevoltetotaƕadeuƕorcumafĉcut-oaceeatreimede
îngeristrĉlucitoriƕiinteligenƜi!CâtîivaluauniversuluipentruavedeaîndeplinitplanulluiDumnezeucuaceastĉ
creaƜieaunei„societĉƜinoiƕidisƟncte”?OgeneraƜie?Omiedeani?captemiideani?Unmiliondeani?

Laurmaurmei,Dumnezeus-aexprimatsuĮcientdeclar,cĉguvernareaSa,caracterulSĉu,nuva,ƕinupoate
impunerespectulƕiloialitateacreaturilorSaleinteligente.Eli-acreatpentruslavaSa(Isaia43:7)ƕinuarĮfostnicio
slavĉ(adicĉnicioreŇectareacaracteruluiSĉu)saubucurieînrelaƜiaLuicueidacĉarĮfostroboƜisaupĉpuƕi.VedeƜiCaleacĉtreHristos,paginile43,45.

ÎntruparealuiHristos–Isusafostînsĉrcinatcudouĉmisiuni:1)avenitsĉnespunĉcumesteDumnezeucu
adevĉratƕisĉaratecĉElnuesteaƕacumL-areprezentatSatanaƕi2)ElavenitsĉnespunĉcumtrebuiesĉĮebĉrbaƜiiƕifemeile.

Unu:ElexistĉdelaînceputulînceputurilorCreatorultuturorlucrurilor(Ioan1:1-3,Coloseni1:15-17).EladevenitDumnezeu-om,reŇectândglorialuiDumnezeuprinviaƜaƕifapteleSale(Evrei1:1-3).IsusaspusdespreSine:
„cineM-avĉzutpeMineavĉzutpeTatĉl”(Ioan14:9);pentrucaoricineîlrecunoaƕtecaMântuitorsĉaibĉ„viaƜa
veƕnicĉ”(Ioan17:3).Eli-aspusluiPilatmoƟvulprincipalpentrucareavenitpepĉmânt:„casĉmĉrturisescdespre
adevĉr”(Ioan18:37).


„SinguracaleprincareîiputeafaceƕipĉstrapeoamenineprihĉniƜiafostaceeadeasefacepeElînsuƕivizi-
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bil ochilor lor și să fie familial cu ei. Pentru ca oamenii să poată obține mântuirea, El a venit la om direct și a devenit
părtaș al naturii sale. Tatăl a fost descoperit în Fiul ca o ființă total diferită de ceea reprezentată de Satana.” – Sem‐
nele Timpului, 20 ianuarie, 1890. [Acest paragraf trebuie ci t des, și reci t, pentru că în aceste puține cuvinte avem
raționamentul pentru ceea ce teologii numesc „îndreptățire” și „sfințire”. Singura cale prin care putem fi îndreptă‐
țiți (a‐l considera pe om neprihănit) și sfințiți (adică păstrați neprihăniți) este prin păstrarea privirilor noastre spre
mo vul pentru care Isus a venit pe pământ. Observați elipsa adevărului!]
Doi: Isus a venit pentru a fi Marele Învățător, iar noi suntem elevii Lui. „Marele învățător a venit în lumea
noastră, nu numai pentru a face ispășire pentru păcat, ci pentru a fi un învățător atât prin precepte cât și prin prac‐
că.” Ce ne‐a învățat? „El a venit să arate omului cum să păzească legea în natura umană, as el încât omul să nu
aibă nicio scuză pentru că a dat curs proprie judecăți defectuoase. Noi vedem ascultarea lui Hristos. Viața Sa a fost
fără păcat. Ascultarea Sa de o viață, este un reproș pentru omenirea neascultătoare. Ascultarea lui Hristos nu tre‐
buie pusă la o parte ca diferită de ascultarea pe care o cere de la fiecare dintre noi. Hristos a demonstrat că toată
lumea poate să asculte de legea lui Dumnezeu (Solii alese, vol. 3, p. 135). Ce Învățător și ce plan de lecție!

Cum a lucrat Isus închizând gura Satanei?
El a anulat acuzațiile Satanei care spunea că Dumnezeu a fost nedrept atunci când a creat legi pe care ființele
create nu le puteau păstra.
„Satana a susținut că este cu nepu nță pentru om să asculte de poruncile lui Dumnezeu; și este adevărat că
în propriile noastre puteri noi nu putem să ascultăm de ele. Dar Domnul Hristos a venit în trup omenesc [n.a. în ori‐
ce punct (aspect) – Evrei 2:14‐17] și, prin desăvârșita Lui ascultare, El a dovedit faptul că natura umană, contopită în
natura divină, poate să asculte de toate preceptele Legii lui Dumnezeu.” – Parabolele Domnului Hristos, 314.
Cum a răspuns Isus la acuzația că Dumnezeu a cerut negare de sine de la creaturile Sale, dar că el nu exercită
același ne‐egoism când relaționează cu ele? Întregul univers a văzut că moartea Lui a răspuns întrebării ridicate da‐
că Tatăl și Fiul au suficientă dragoste pentru om pentru a exercita negarea de Sine și spiritul de sacrificiu. Satana și‐
a dezvăluit propriul caracter ca fiind mincinos și ucigaș.
Dar la acuzația că Dumnezeu este sever, aspru și exigent? Isus a venit „pentru a îndepărta această umbră în‐
tunecată și pentru a descoperi lumii iubirea nemărginită a lui Dumnezeu […] El umbla din loc în loc, făcând bine și
vindecând pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. […] El a luat asupra Sa natura omenească, pentru ca în acest fel să
poată sa sface mai bine nevoile omului. […] În legăturile Sale cu oamenii, El dădea pe față cel mai atent tact și o
atenție profundă și plină de bunătate. El n‐a fost niciodată nepoli cos și n‐a ros t nici un cuvânt aspru, nefolositor.
N‐a pricinuit niciodată unui suflet sensibil o durere inu lă. Domnul Hristos nu cri ca slăbiciunea omenească. […] A
denunțat fățărnicia, necredința și nedreptatea, dar lacrimile se simțeau în vocea Lui atunci când rostea mustrările
Sale tăioase. […] Viața Sa a fost o viață de renunțare de sine și de o atentă purtare de grijă pentru alții. […] Acesta
este caracterul Domnului Hristos, așa cum este descoperit în viața Sa.” – Calea către Hristos, p. 10‐11.
Isus a demonstrat că Dumnezeu a fost corect atunci când a declarat că păcătoșii vor murii, a fost corect și în
constatarea că păcatul are consecințe teribile (Geneza 2:17, Romani 6:23) – în contrast față de afirmația „hotărât că
nu veți muri” făcută de Satana (Geneza 5:4).
Viața și moartea Domnului nostru au sa sfăcut pe deplin jus ția (pe care Satana a făcut‐o nucleul Marii Lup‐
te) atunci când a oferit „darul vieții veșnice […] în Hristos Isus” (Romani 6:23). Viața Sa a arătat că Dumnezeu a fost
corect și drept în ciuda acuzațiilor lui Satana că El a făcut legi care nu sunt corecte și nu pot fi păzite.
Cum a făcut asta? El a devenit „păcat pentru noi” (2 Corinteni 5:21); adică, a luat locul nostru, acel loc în care
ne‐ar fi condus păcatele dacă acestea nu ar fi putut fi iertate și biruite. Locul acesta este numit moartea a doua,
singura moarte reală (Apocalipsa 20:13‐15). Cu alte cuvinte, Isus a pășit „pe locul” unde vor merge toți păcătoșii
secerând consecința inevitabilă a păcatelor auto‐distruc ve. Al el spus, Isus este singura Persoană din univers care
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amuritcuadevĉrat!(Înlimbajbiblic,ceicaresuntacumînmormântdorm.)

Întermeniteologici,Pavel,avorbitdespreimplicaƜiileveƕnicealemorƜiiluiIsus:„PeElDumnezeuL-arânduit
maidinaintesĉĮe,princredinƜaînsângeleLui,ojerƞĉdeispĉƕire,casĉ-ciarateneprihĉnireaLui;cĉcitrecusecu
vedereapĉcateledinainte,învremeaîndelungiirĉbdĉrialuiDumnezeu;pentruca,învremeadeacum,sĉ-ciarate
neprihĉnireaLuiînaƕafelîncât,sĉĮeneprihĉnit,ƕitotuƕisĉsocoteascĉneprihĉnitpecelcecredeînIsus.”-Romani3:25-26.TextulacestaesteEverestulSĮntelorScripturi!

ÎngrĉdinaGhetsimaniƕipecruce,putemobservacureverenƜĉceînseamnĉsĉmoridemoarteapĉcĉtosului.
Elaexperimentatîngrĉdinĉ(nuindirect)ceînsemnasĉĮe„despĉrƜitdeTatĉlSĉu.PrĉpasƟaaceastaeraatâtde
mare,atâtdeîntunecatĉƕiatâtdeadâncĉ,încâtspiritulSĉuaînceputsĉtremureînfaƜaei.ÎnaceastĉagonieasuŇetuluiSĉu,ElnutrebuiasĉSefoloseascĉdeputereaSadivinĉpentruascĉpa.Caom,Eltrebuiasĉsufereurmĉrile
pĉcatuluiomului.Caom,EltrebuiasĉînduremânialuiDumnezeuîmpotrivapĉcatului.”–Hristosluminalumii,pagina686.

„NufricademoarteapĉsagreuasupraLui.NudurereaƕiocaracruciiI-auprovocatchinuldenedescris.[…]
suferinƜa Sa provenea din faptul cĉ era conƕƟent de rĉutatea pĉcatului, de faptul cĉ, prin familiarizarea cu rĉul,
omuldevine orbfaƜĉdegrozĉvialui.Domnul Hristosavĉzut câtdeînrĉdĉcinatĉesteputereapĉcatuluiîninima
omeneascĉƕicâtdepuƜinivorĮbinevoitorisĉserupĉdesubputerealui.ElƕƟacĉ,fĉrĉajutorulluiDumnezeu,
omenireaaveasĉpiarĉƕivedeamulƜimilepierind,deƕiaveaulaîndemânĉunajutorîmbelƕugat.

AsupraDomnuluiHristos,caînlocuitorƕigarantalnostru,afostaƕezatĉnelegiuireanoastrĉ,atuturor.Ela
fostaƕezatînrândulcelorfĉrĉdelege,casĉnepoatĉrĉscumpĉradesubcondamnarealegii.VinovĉƜiaĮecĉruiurmaƕalluiAdamapĉsaasuprainimiiSale.MânialuiDumnezeuasuprapĉcatului,manifestareateribilĉaneplĉcerii
SalefaƜĉdenelegiuireumpleauinimaFiuluiSĉudegroazĉ.ÎntoatĉviaƜaSa,DomnulHristosvesƟseuneilumicĉzutevesteaceabunĉaîndurĉriiƕiiubiriiiertĉtoareaTatĉlui.TemaSaeramântuireapentrupĉcĉtosulcelmaimare.
Daracum,subpovarateribilĉavinovĉƜieiceapĉsaasupraSa,nuputeavedeafaƜadĉtĉtoaredepaceaTatĉlui.RetragereapriviriidumnezeieƕƟdelaMântuitorulînaceastĉorĉasupremeidureriastrĉpunsinimaSacuoîntristare
cenuvaputeaniciodatĉsĉĮeînƜeleasĉdecĉtreom.Atâtdemareafostchinulacesta,încâtdurereaĮzicĉde-abia
maierasimƜitĉ.[…]DomnulHristossimƜeagroazapecareaveas-osimtĉpĉcĉtosulatuncicândharulnuvamaimijlocidelocînfavoareaneamuluiomenescvinovat.”–ViaƜaluiIsus,752-753(n.tr.pasajulafostredatmaicomplet
decâtafostcitatdeautor).

DacĉvreacinevasĉînƜeleagĉagoniaspirituluipecareovasimƜioricinemoaredemoarteaadoua,ulƟma
moarte,priviƜilaIsusînƟmpcemoare!Dacĉcinevadoreƕtesĉmĉsoarepovarapĉcatului,priviƜi-LpeIsusmurind!
Dacĉ cineva este interesat sĉ mĉsoare adâncimea dragostei lui Dumnezeu pentru copiii rebeli de pe planeta pĉmânt,priviƜilaIsusînƟmpcemoare!Întoateacestea,IsusademonstratcorecƟtudinealuiDumnezeuƕidreptatea
SaĮnalĉînrelaƜiecuĮinƜeleinteligentecreate.DreptateaafostsaƟsfĉcutĉ,iarmilaafostpedeplinarĉtatĉ.

CelegĉturĉexistĉîntremodulîncareIsusadevenitomƕidemonstrareafaptuluicĉSatanaestegreƕit?Ela
devenitoĮinƜĉumanĉ,careaînfruntatacelaƕiriscalcĉderiilafelcarisculpecareîlautoƜicopiiilanaƕtere,ƕƟind
cĉurma„sĉducĉluptavieƜiiaƕacumtrebuiesĉoducĉoricevlĉstaromenesc,curisculdeadagreƕƕiapierdeveƕnicia.”–Hristosluminalumii,pagina49.Putemspuneƕialƞel:deceafostnecesarcaIsussĉĮefĉcut„întoatelucrurile”asemeneaĮinƜelorumane?(Evrei2:17).DindouĉmoƟve:

Elafostcanoi„întoatelucrurile”pentrua-lputeaînfruntapeSatanatotaƕacumîlînfruntĉĮecareĮinƜĉ
umanĉ,ƕipentruadovedicĉestemincinos!AvândaceleaƕiputericaƕiceilalƜioameni,Elvademonstracĉascultarea,oviaƜĉîntreagĉ,afostposibilĉ.

ÎncelemaiprofundesensurialecuvântuluiElatrebuitsĉseasemenebĉrbaƜilorƕifemeilor„întoatelucrurile”,pentruaputeaĮMarelenostruPreot,deoarece,„afostispiƟtîntoatelucrurile,darfĉrĉpĉcat.”(Evrei4:20).
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Tema Marii Lupte
śi înŝelegerea ispßśirii
Oaltĉ„ramiĮcaƜie”aTemeiMariiLupte,careclariĮcĉmoƟvelepentrucareHristosadevenitom,esteomaivastĉînƜelegereaispĉƕirii.


IdeilelimitatedesprecaracterulƕiscopurileluiDumnezeuconduclaideilimitatedespreispĉƕire.De-alungul
istorieicreƕƟneauapĉrutargumentemonumentale,deoareceparƟcipanƜiiladisputenuauînƜeleschesƟunileimplicateînMareaLuptĉ,înmodspecialdincauzaînƜelegeriilorlimitatĉreferitoarelamoƟvelepentrucareHristosa
devenitomƕiscopulEvangheliei.


Ellen White a fost îndrumatĉ pentru a vedea rezultatele „vederilor limitate a ceea ce înseamnĉ ispĉƕirea”(Mĉrturii,vol.2,213).Unelerezultatealevederilorlimitateinclud:

i
UnsenslimitatasuferinƜelordepeCalvaraDomnuluiHristos,careleagĉagoniaSadoardedurereaĮzicĉ

i
UnsenslimitatalmoduluiîncareTatĉlafostimplicatînagoniaCalvarului,carenupercepecĉ„mânia”lui
DumnezeuexprimatĉprinretragereaprezenƜeiSaleafostulƟmaplatĉapĉcatuluiƕinumâniapenalizatoare
ajusƟƜieirĉzbunĉtoare.

i
UnsenslimitatalprofunzimiiispĉƕiriiluiHristos.MulƜicreƕƟni,încĉnucred,cĉHristosamuritadouamoarteaĮecĉreipersoane.VederealimitatĉafostcauzatĉdepresupunereacĉsuveranitatealuiDumnezeuaales
doarpeceialeƕispecialpentruaĮrĉscumpĉraƜi.

i
UnsenslimitatalmoduluiîncareviaƜaƕimoarteaDomnuluiHristos,împreunĉ,auobƜinutpentruIsusdreptulsĉdevinĉMarelePreotalomenirii.

i
Unsenslimitatal„preƜului”aceeacea„oferit”Dumnezeu(Ioan3:16)lamoartealuiIsus,prinfaptulcĉnu
recunoscfaptulcĉIsusnuƕi-areluattoateprerogaƟveleanterioareƕicĉElîntr-adevĉrS-a„oferit”neamului
omenesc,pentruaseidenƟĮcapentrutotdeaunacuacesta-ElafostpentrutotdeaunalimitatlaspaƜiuƕi
Ɵmp.

i
Unsenslimitataceeacea„împlinit”Hristos–nuamuritpentrucalegealuiDumnezeusĉnumaiĮenecesarĉ,ciamuritpentruca,ceicredincioƕi,sĉsereîntoarcĉlaloialitatelorƕisĉpĉzeascĉporuncileluiDumnezeu.

i
Unsenslimitatal„ispĉƕirii”însensulcĉaceasta„nuestedoarunmodinteligentprincareseputeauierta
pĉcatelenoastre”,ci„esteunremediudivinpentrutratareacĉlcĉriidelegeƕirestaurareasĉnĉtĉƜiispirituale”,fĉrĉasimƜicĉ„estecaleaplaniĮcatĉdeCerprincareneprihĉnirealuiHristosnuestedoarpestenoi,ciƕi
îninimileƕicaracterulnostru”.

i
UnsenslimitataladâncimiistrigĉtuluiluiHristos„DumnezeulMeu,DumnezeulMeupentruce[…]?Oricine
credeîneroareanemuririisuŇetului,nupoatepĉtrundeideeacĉoramorƜiiluiHristosesteaceeapecaretoƜi
pĉcĉtoƕiiovorexperimentadupĉjudecatĉlaadoualormoarte.IsusasimƜitagoniapĉcĉtoƕilorcareîncele
dinurmĉînƜelegceaurespins–viaƜalorsevasfârƕipentrutotdeauna.

i
Unsens limitatalpĉcatuluiînaceea cĉcei maimulƜicreƕƟninuaunicioideedespre impactul universalal
pĉcatuluiasuprapĉmântuluiƕicumacestaafecteazĉbunĉstareauniversului.
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i

UnsenslimitatalmoduluiîncareDumnezeuplĉnuieƕte,prinispĉƕire,sĉ„aƕezetoatelucrurilepeobazĉde
securitateeternĉ”,unplancareimplicĉunprocesexecuƟvînainteaceleideadouaveniriatuturoroamenilorcareautrĉitvreodatĉƕiapoiunprocesinterparescondusdecĉtreceirĉscumpĉraƜiîntreceledouĉînvieri(Ioan5:29).


TemaMariiLuptedepĉƕeƕte(Įe/sau)argumenteledinzoneteologicecrucialecarede-alungulsecoleloraudivizatpecreƕƟni.


ÎnurmĉtoareleexemplevĉrogsĉobservaƜielipsaadevĉruluicarepuneîmpreunĉdouĉadevĉrurigemenetot
aƕadesigurdupĉcumhidrogenulseuneƕtecuoxigenulpentruaformaapa–cĉ,fĉrĉaceastĉunire,nuarexista
niciapaniciadevĉrul;adevĉruldespre„ispĉƕire”nuestenumaiîncruce,nicidoarînsanctuarulceresc,dupĉcum
niciapanuestedoarînhidrogensaudoarînoxigen.[Ordineaîncareestescrisceeaceurmeazĉnusugereazĉo
ordineaimportanƜei–Įecareexempluestelafeldeimportantcaƕicelelalte.]

RelaƜiadintrelucrarealuiHristospecruceƕilucrareaDuhuluiSfânt:


„DuhultrebuiasĉĮedatcaoputereînnoitoare,cĉci,fĉrĉaceasta,jerƞaluiHristosn-arĮfolositlanimic.[…]
DoarDuhulfacesĉaibĉefectcelesĉvârƕitedeMântuitorullumii.”–ViaƜaluiIsus,671.

RelaƜiadintrelegeƕiEvanghelie:


„NimeninupoateprezentaînmoddreptLegealuiDumnezeu,fĉrĉprezentareaEvanghelieisauEvanghelia
fĉrĉ Lege. Legea este Evanghelia întrupatĉ, iar Evanghelia este Legea descifratĉ. Legea este rĉdĉcina, Evanghelia
esteŇoareaplĉcutmirositoareƕirodulpecare-lpoartĉ.”–ParaboleleDomnuluiIsus,128.

RelaƜiadintreHristoscaRĉscumpĉrĉtorƕiSuveran:


„Acest punct trebuie sĉ Įe pe deplin clariĮcat în orice minte: Dacĉ îl primim pe Hristos ca Rĉscumpĉrĉtor,
trebuiesĉIIprimimƕiîncalitatedeConducĉtor.PânĉcândnuÎlrecunoaƕtemcaĮindRegelenostruƕipânĉcândnu
suntemascultĉtorideporuncileSale,nuputemaveasiguranƜaƕiîncredereadeplinĉînHristoscaMântuitoralnostru.înfelulacesta,dovedimcĉamalessĉĮmdepartealuiDumnezeu.Atunci,vomaveauncadruopƟmpentru
exercitareacredinƜei,deoareceesteocredinƜĉvie.Easemanifestĉpriniubire.”–CredinƜĉƕifapte,16.

RelaƜiadintreautoritateaobiecƟvĉƕiresponsabilitateasubiecƟvĉînexperienƜacredinƜei:


„CredinƜaînDomnulHristoscaRĉscumpĉrĉtorallumiicereacceptareauneiminƜiiluminateƕicontrolatede
oinimĉcarepoatediscerneƕiapreciavaloareacomoriicereƕƟ.AceastĉcredinƜĉestenedespĉrƜitĉdepocĉinƜĉƕi
transformareacaracterului.AaveacredinƜĉînseamnĉagĉsiƕiacceptacomoaraEvangheliei,cutoateîndatoririle
cerutedeea.”–ParaboleleDomnuluiHristos,112.

RelaƜiadintrelucrarealuiDumnezeuƕilucrareaomuluiînprocesulsalvĉrii:


„Ellucreazĉƕicoopereazĉcuacestedaruripecareile-adatomului,iaromul,capĉrtaƕalnaturiidivineƕi
prinîndeplinirealucrĉriiluiHristos,poatesĉajungĉbiruitorƕisĉcâƕƟgeviaƜaveƕnicĉ.Domnulnuîƕipropunesĉ
facĉlucrareapentrucarei-adatomuluiputeresĉofacĉ.Omultrebuiesĉ-ƕiîndeplineascĉpartealui.Eltrebuiesĉ
ĮeconlucrĉtorcuDumnezeu,purtândjugulîmpreunĉcuDomnulHristos[…].Dumnezeuesteputereacareconduce
totul.Eloferĉdarurile.OmulleprimeƕteƕilucreazĉprinputerileharuluiluiHristos,parƟcipândînmodacƟv.[…]
PutereadivinĉunitĉculucrĉtorulomenescvaĮunsuccesdeplin,deoareceneprihĉnirealuiHristospoatesĉîndeplineascĉtotul.”–CredinƜĉƕifapte,26-27.

RelaƜiadintreneprihĉnireaatribuitĉƕiîmpĉrtĉƕitĉ:


„SinguranoastrĉsperanƜĉesteînneprihĉnirealuiHristosatribuitĉnouĉ,ƕiînaceeaefectuatĉdeDuhulSĉu
carelucreazĉînƕiprinnoi.”–CaleacĉtreHristos,63.
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RelaƜiadintreiertareapĉcatuluiƕioviaƜĉtransformatĉîndeĮnireaunuicreƕƟnismautenƟc:


„Religia Domnului Hristos însemneazĉ mai mult decât numai iertarea pĉcatelor, ea înseamnĉ îndepĉrtarea
pĉcatelorƕiumplerealoculuirĉmaslibercuharulDuhuluiSfânt.ÎnseamnĉiluminarespiritualĉƕibucurieînDumnezeu.EaînsemneazĉoinimĉeliberatĉdeeuƕibinecuvântatĉdeprezenƜaconƟnuĉaDomnuluiHristos.CândDomnulHristosdomneƕteînsuŇet,atunciacoloestecurĉƜieƕieliberaredepĉcat.Slava,plinĉtateaƕidesĉvârƕireaplanuluiEvanghelieisuntatunciîmpliniteînviaƜĉ.PrimireaMântuitoruluiaducestrĉlucireauneipĉcidepline,aunei
iubiridesĉvârƕiteƕiauneiasigurĉriperfecte.FrumuseƜeaƕiparfumulcaracteruluiDomnuluiHristos,descoperiteîn
viaƜĉ,mĉrturisescdesprefaptulcĉDumnezeuatrimisînadevĉrpeFiulSĉuînlume,casĉĮeMântuitorulei.”–ParaboleleDomnuluiHristos,419-420.

RelaƜiadintrerugĉciuneapentruiertareƕirugĉciuneapentrusolicitareaajutoruluidivinînvederearezistĉriiîn
faƜaispitei:


Pentruaarĉtacumoteologiesimplĉ,corectexprimatĉ,poatesĉĮeînƜeleasĉdepubliculgeneral,urmĉriƜi
reportulluiEllenWhiteauneipredicisusƜinutelaBaselînElveƜia:„ToƜiauascultatcucelmaimareinteres,iarla
sfârƕitulprezentĉriiafostfĉcutĉoinvitaƜiepentruaceiacaredorescsĉĮecreƕƟni,ƕitoƜiceicaresimtcĉnuauavut
olegĉturĉviecuDumnezeusĉvinĉînfaƜĉ,iarnoinevomunirugĉciunilenoastrecualelorînvedereaiertĉriipĉcatelorƕipentruharcaeisĉpoatĉrezistaispitei.”–RH,3noiembrie1885.

RelaƜiadintrerolulluiHristoscaJerƞĉ/SalvatorƕiMarePreot/Mijlocitor:


„Satanainventeazĉnenumĉrateplanuripentruaneocupamintea,aƕacaeasĉnustĉruieasupralucrĉriipe
careartrebuisĉocunoaƕtemfoartebine.Arhiamĉgitorulurĉƕteadevĉrurilemari,carescotînevidenƜĉojerƞĉispĉƕitoareƕiunMijlocitorputernic.ElƕƟecĉ,înceeace-lpriveƕte,totuldepindedeabatereaminƜilordelaIsusƕide
laadevĉrulSĉu”–TragediaVeacurilor,488

RelaƜiadintrenaƕtereadinnouƕiascultareadelegealuiDumnezeu:


„Prinnaƕtereadinnou,inimaesteadusĉînarmoniecuDumnezeuƕiestepusĉînacordƕicuLegeaSa.Când
aceastĉschimbarecategoricĉaluatlocîncelpĉcĉtos,elatrecutdinmoartelaviaƜĉ,delapĉcatlasĮnƜenie;dela
cĉlcareaeiƕirĉzvrĉƟre,laascultareƕilacredincioƕie”–TragediaVeacurilor,468

RelaƜiadintrepocĉinƜĉƕireformĉ:


„PocĉinƜaîncarenusevedeschimbarenuesteadevĉratĉ.NeprihĉnirealuiHristosnuesteohainĉcaresĉ
acoperepĉcatelenemĉrturisiteƕinepĉrĉsite;eaesteunprincipiudeviaƜĉcaretransformĉcaracterulƕistĉpâneƕte
purtarea.SĮnƜeniaesteopredaredeplinĉluiDumnezeu;esteototalĉsupunereainimiiƕivieƜiifaƜĉdeprincipiile
cerului.”–ViaƜaluiIsus,555-556,veziƕiPatriarhiƕiProfeƜi92.

RelaƜiadintrelucrarealuiHristosînafarĉƕilucrareaDuhuluiînĉuntru:


„SpunĮecĉruiacarepreƟndecĉesteĮudeDumnezeusĉnuuiteniciodatĉacestmareadevĉr,ƕianumeacela
cĉnoiavemnevoieînlĉuntrulnostrudeDuhulluiDumnezeupentruaajungeîncerƕidelucrarealuiHristosînafara
noastrĉpentruaneoferiunƟtlualmoƕteniriiveƕnice.”–MĉrturiipentrupastoriƕislujitoriiEvangheliei,442.

RelaƜiadintrecredinƜĉƕifapte:


„CredinƜaluiAvraamînsĉs-amanifestatprinfaptelesale.[…]MulƜinuizbutescsĉînƜeleagĉlegĉturadintre
credinƜĉƕifapte.Eispun:„CredeƜinumaiînHristosƕin-aveƜidecesĉvĉtemeƜi.NutrebuiesĉvĉfaceƜigrijipentru
cĉnuƜineƜiLegea“.DaradevĉratacredinƜĉsevamanifestaprinascultare.”–PatriarhiƕiProfeƜi,153-154.

RelaƜiadintreacredeînHristosƕiarĉmâneînEl:


„[…]nuestesuĮcientpentruiertareapĉcatelorcapĉcĉtosulsĉcreadĉînHristos;el,princredinƜĉƕisupunere,trebuiesĉrĉmânĉînEl.”–PatriarhiƕiProfeƜi,517.


RelaƜiadintredarulgraƟsalluiHristosdeiertareapĉcatelorƕidarulgraƟsalatributelorsaleoferitpentru
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dezvoltarea unui caracter creș n:
„Viața Sa stă pentru viața oamenilor. În acest fel, ei au iertarea păcatelor din trecut, prin îndurarea lui Dum‐
nezeu. Mai mult decât atât, Hristos îi umple pe oameni cu atributele lui Dumnezeu. El reface caracterul lor după
chipul caracterului divin, o țesătură dumnezeiască de putere și frumusețe spirituală. În acest fel, adevărata neprihă‐
nire cerută de lege este împlinită în cel ce crede în Hristos. Dumnezeu poate „să fie neprihănit, și totuși să socoteas‐
că neprihănit pe cel ce crede în Isus“ (Romani 3, 26).” – Viața lui Isus, 762.

Conferința Generală din anul 1.888 ne oferă un studiu de caz despre cum Tema Marii Lupte și elipsa adevărului
au avut o contribuție monumentală în ceea ce privește neprihănirea prin credință, pentru viitorul Bisericii Adven‐
ste de Ziua a Șaptea.
Deoarece Ellen White a înțeles imaginea de ansamblu, ea a fost capabilă să depășească obiec vismul
(sublinierea exagerată a corec tudinii doctrinale) și subiec vismul (sublinierea exagerată sen mentului și autono‐
miei umane) care au dominat în teologiile convenționale ale secolului al XIX – lea și care au apărut la suprafață în
cadrul Conferinței Generale din anul 1.888. Observați cum folosește ea în mod implicit elipsa:
„În mp ce o categorie de oameni (subiec viș i) pervertește doctrina îndreptățirii prin credință și neglijează
să se conformeze condițiilor prezentate în Cuvântul lui Dumnezeu – Dacă Mă iubiți veți păzi poruncile Mele – o gre‐
șeală la fel de mare fac aceia care pre nd (obiec viș i) că ei cred și că respectă poruncile lui Dumnezeu, dar se îm‐
potrivesc razelor prețioase de lumină – nouă pentru ei – reflectată de pe crucea Golgotei. Cei din prima categorie
(subiec viș i) nu înțeleg lucrurile minunate pe care Legea lui Dumnezeu le conține pentru toți cei ce împlinesc Cu‐
vântul Său. Ceilalți (obiec viș i) cri că pentru nimicuri și neglijează lucrurile mai importante, mila și iubirea lui
Dumnezeu.
Mulți au pierdut foarte mult pentru că nu și‐au deschis ochii minții pentru a discerne lucrurile minunate ale
Legii lui Dumnezeu. Pe de o parte, oamenii religiei (subiec viș i), în general, au separat Legea de Evanghelie, în
mp ce noi (obiec viș i), pe de altă parte, am făcut aproape același lucru, dar dintr‐un alt punct de vedere. Noi nu
le‐am prezentat oamenilor neprihănirea lui Hristos și deplina semnificație a marelui Său Plan de Mântuire. L‐am
lăsat pe dinafară pe Domnul Hristos și am lăsat la o parte iubirea Sa fără egal, ne‐am implicat în teorii și raționa‐
mente și am ținut predici bazate doar pe argumente.” – Credință și Fapte, 15‐16.
Ellen White a făcut un rezumat al mesajului de bază pe care ea, A.T. Jones și E.J. Waggoner l‐au scos în evi‐
dență:
„În marea Sa milă, Domnul Hristos a trimis solia cea mai prețioasă prin frații Waggoner și Jones. Această solie
a avut scopul de a‐L aduce în atenția oamenilor pe Mântuitorul înălțat ca jer ă pentru păcatele întregii lumi. Ea a
prezentat îndreptățirea prin credința în Garantul divin, a invitat oamenii să primească neprihănirea lui Hristos, care
se manifestă prin ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu. Mulți L‐au pierdut din vedere pe Domnul Isus. Ei
aveau nevoie să li se îndrepte privirile spre Persoana Sa divină, spre meritele Sale și spre iubirea Sa neschimbătoare
față de familia omenească. Toată puterea este dată în mâinile Sale, ca să le poată împărți oamenilor daruri bogate,
împărtășindu‐i omului neajutorat darul neprețuit al neprihănirii Sale. Aceasta este solia pe care Dumnezeu ne‐a
poruncit s‐o ves m lumii. Este solia îngerului al treilea, care trebuie să fie proclamată cu glas tare și să fie însoțită
de revărsarea Duhului Său într‐o mare măsură.” – Mărturii pentru predicatori și slujitorii Evangheliei, 91‐92.
[Observați din nou folosirea implicită a elipsei.]
În mpul întâlnirilor pastorale ținute la Ba le Creek în 1890, la mai puțin de un an după conferința de la Min‐
neapolis, bătăliile erau încă furioase (pentru mulți, de fapt, ches unile nu au fost niciodată stabilite – ei au operat
în ascuns), iar Ellen White a scris Manuscrisul 36 (din anul 1890), în care sunt scrise următoarele: „acest punct tre‐
buie să fie pe deplin clarificat în orice minte: dacă îl primim pe Hristos ca Răscumpărător, trebuie să ÎI primim și în
calitate de Conducător. Până când nu Îl recunoaștem ca fiind Regele nostru și până când nu suntem ascultători de
poruncile Sale, nu putem avea siguranța și încrederea deplină în Hristos ca Mântuitor al nostru. În felul acesta, do‐
vedim că am ales să fim de partea lui Dumnezeu. Atunci, vom avea un cadru op m pentru exercitarea credinței,
deoarece este o credință vie. Ea se manifestă prin iubire.” – Credință și fapte, 16. [Observați elipsa implicită.]
Ellen White a trecut dincolo de temerile celor două părți evidențiind cu claritate că Evanghelia veșnică este unirea
dintre Lege și har, dintre iertare și putere, dintre iertare și curățire. În locul an tezelor „fie a/sau a” care au îmbol‐
năvit filozofia și teologia din mpuri străvechi ea a introdus „sfântul ȘI”. Ea nu ar fi putut face acest lucru atât de
ușor dacă nu ar fi avut imaginea de ansamblu a Temei Marii Lupte. Cu alte cuvinte, dacă ea nu ar fi înțeles plinăta‐

16

teaEvanghelieiƕiscopulplanuluidesalvare,în1.888eaarĮfostunobservatorfĉrĉsperanƜĉ,iarsetulMareaLuptĉ
nuarĮfostscrisniciodatĉaƕacumafostscris.

TemaMariiLupteînglobeazĉunciorchinededoctrineinterconectatecaredestuldedessuntconsiderateseparateuneledealtele,caƕicumcinevaarvedeaperleledelauncoliermaidegrabĉdecâtramurileintegrateîntr-un
stejaraŇatîndezvoltare.Unaltstudiudecazesteescatologia.


Nicioaltĉbisericĉnupriveƕtespreceade-adouavenireaƕacumofaceBisericaAdvenƟstĉdeZiuaacaptea.
Cumaƕa?VedereaadvenƟstĉ,diferitĉ,esteformatĉdintr-un„ciorchine”deideicare„sesusƜinereciproc”ƕicare
includenemurireasuŇetului,escatologiaistoricĉpremilenialĉ,mesajulreformeisĉnĉtĉƜii,darulprofeƜiei,simbolismulmariistrigĉriƕiaploiitârzii,observareaglobalĉaSabatuluizileiaƕaptea,încheierealucrĉriiluiHristoscaMijlocitoretc.


AcestciorchinedeconceptebibliceexistĉastĉzidatoritĉscrierilorluiEllenWhite.Dareleexistĉdoarcaun
setdepuntedecredinƜĉneconectateîntreele,dacĉnusuntvĉzutecaĮindconectate,integrate,inerenteƕiînsumateînTemaMariiLupte.


OriceconceptdespreevenimenteleulƟmelorzilecareformeazĉacestciorchinedeosebitscoatelaivealĉTemaMariiLupte.CândscopulEvanghelieiƕiplanuldesalvareesteƜinutînclaritateƕiînfaƜĉ,ĮecareconceptaƕciorchineluiestevĉzutcaĮindconectatînmodinerentcuĮecarealtconcept.


Deexemplu:ScopulEvanghelieiesterestaurarea(EducaƜie125),pregĉƟreaunuipoporpentrua-Lîntâlniipe
DomnulƕicaacestpoporsĉprezintesiguranƜĉpentruaputeaĮsalvat.SĮnƜirea,esteasƞel,ocomponentĉsemniĮcaƟvĉînacestciorchinealulƟmelorzile.


Conceptul transformĉrii caracterului interacƜioneazĉ cu mesajul advenƟst al sĉnĉtĉƜii – nu numai a trĉi cu
zeceanimaimult,cipentruapregĉƟminteadeadeosebibinelederĉu,repedeƕicaunobicei,asƞelîncâtadevĉrul
sĉsestabileascĉîninterior(aƕadeadâncturnatîncĉileneuronale)ƕiniciodatĉminteasĉnuĮemiƕcatĉpentrua
spuneNuluiDumnezeu.


ConceptultransformĉriicaracteruluiinteracƜioneazĉcuconcepteca„ploaiatârzie”ƕi„mareastrigare”–Dumnezeuaƕteaptĉpânĉareoameniîncaresepoateîncrede,oamenicarenuÎlvorfacederuƕine.


Conceptul transformĉrii caracterului interacƜioneazĉ cu proclamarea Evangheliei în lumea întreagĉ (Matei
24:14).CeidescriƕiînApocalipsa14:12vorĮmartoriviiaiputeriievanghelieiveƕnicecareafostpentrumultĉvremelimitatĉîndeĮnireaei(adicĉ,deaceiacaredenatureazĉelipsasalvĉriiƕicaretransformĉcredinƜaîntr-oexperienƜĉemoƜionalĉsauîntr-unacordmental).


Acestciorchinedinamicdeconceptearenevoiesĉleaibĉintegrateînelpetoate–independentĮecaredintreeleestesteril.EvidenƜiereafĉcutĉînurmĉcuunsecoldevineoprovocarelogicĉ:mesajulAdvenƟstdeZiuaa
capteaesteînprincipalpreocupatdepregĉƟreaoamenilorpentruluarealorlacer,precumƕidepregĉƟrealorpentrumoarte.

EllenWhite,înmulteocazii,estecumultmaiexplicitĉîndezvĉluireascopuluiEvanghelieiprinînƜelegereaescatologicĉaƟmpuluisfârƕitului.Iatĉaiciunexemplu:


„Cândvaveni,ElnuvavenisĉnecurĉƜeascĉdepĉcatelenoastre,sĉîndepĉrtezedefecteledincaracterele
noastre,sau sĉvindeceinĮrmitĉƜile temperamentuluiƕiĮrii noastre.Dacĉ,totuƕi,vafaceaceastĉlucrarepentru
noi,eatrebuieadusĉlaîndeplinireînaintedeacelƟmp.[…]Ceicareƕi-aupĉstrattrupulƕiduhullorînsĮnƜenieƕi
cinstevorfacelegĉturaĮnalĉcunemurirea.DarceicaresuntnedrepƜi,nesĮnƜiƜiƕimurdarivorrĉmâneaƕapentru
totdeauna.NiciolucrarenuvaĮfĉcutĉatuncipentruaîndepĉrtadefectelelorƕisprealedacaracteresĮnte.CurĉƜitorulnuvastaatuncisĉconƟnueprocesulLuidecurĉƜireƕisĉîndepĉrtezepĉcateleƕistricĉciunealor.ToateacesteatrebuiefĉcuteînacestƟmpdeprobĉ.AcumesteƟmpulsĉseaducĉlaîndeplinireaceastĉlucrarepentrunoi.
NoiîmbrĉƜiƕĉmadevĉrulluiDumnezeucudiferitelenoastreapƟtudiniƕi,pemĉsurĉceneaŇĉmsubinŇuenƜaadevĉrului,elvaîndeplinipentrunoilucrareacareestenecesarĉspreanedadestoiniciamoralĉpentruÎmpĉrĉƜiaslaveiƕipentrusocietateaîngerilorcereƕƟ.AcumsuntemînatelieruldelucrualluiDumnezeu.MulƜidintrenoisunt
pietrebrutedincarierĉ.Dar,dacĉneprindemdeadevĉrulluiDumnezeu,inŇuenƜaluinevaînrâuri.ElneînalƜĉƕi
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îndepĉrteazĉdelanoioricenedesĉvârƕireƕipĉcatdeoricenaturĉ.Înfelulacesta,suntempregĉƟƜisĉ-Lvedempe
ÎmpĉratulîntoatĉfrumuseƜea[…].cicareestelucrareapecaretrebuies-oîntreprindemaici,tocmaiînaintedea
priminemurirea?Trebuiesĉpĉstrĉmtrupulnostrusfântƕiduhulnostrucurat,casĉputemstanepĉtaƜiînmijlocul
stricĉciunilorcareabundĉînjurulnostru,înacesteziledepeurmĉ.cidacĉaceastĉlucrareesteadusĉlaîndeplinire,
noitrebuiesĉneangajĉmîneadeîndatĉ,cutoatĉinimaƕiînmodînƜelept.”–Mĉrturii,vol.2,355-356(vezide
asemeneaƕipaginile505ƕi705precumƕiEvenimenteleĮnale,295).


AcestprincipiualEvangheliei,reŇectatîncreƕƟniiulƟmelorzile,esteomniprezentînscrierileluiEllenWhite.
Unexemplu:„CaracterulnusemaipoateschimbanicilavenireaDomnuluiHristos,niciatuncicândomulestepe
punctuldeamuri.CaracterultrebuiesĉĮeformatînviaƜaaceasta.”–MĉrturiipentrupastoriƕislujitoriiEvangheliei,430.



DacĉcinevacautĉînscrierileluiEllenWhite,TemaMariiLupteesteacolo–organizând,integrândƕispeciĮcândadevĉruldinmijloculgrĉmezilordeeroriadunatede-alungulsecolelor.


CeeacecredecinevadespreNeprihĉnireaprinCredinƜĉ,Ispĉƕire,HristologiesauEscatologie,afecteazĉceea
cecredeînceeacepriveƕtealteconcepte.Înadevĉrtotulesteinterconectatƕideacolovacurgeunprincipiude
bazĉalTemeiMariiLupte:restaurareapĉcĉtoƕilorînoamenisigurdeaĮsalvaƜi.
TemaMariiLupte,nunumaicĉnesalveazĉdeerorileteologicealesecolelortrecute,eaoferĉbisericiiƕilumiiun
mesajcareoferĉunsenspentruceicecautĉsiguranƜĉmentalĉƕicerƟtudineemoƜionalĉ.TemaMariiLuptenueste
onoƜiunepecareoricineogândeƕte;esteunadevĉrvechicareadevenit„adevĉrulprezent”încredinƜatdeDumnezeuuneifemeiumileƕiascultĉtoare,mesagerulsĉupentruacesteulƟmezile.

Partea a III-a


DescoperirealuiHelwigînregistreazĉpepaginileistorieicareaajunspânĉlanoiunmomentdedisconƟnuitatedepesteunsecolƕijumĉtateconformunorcercetĉtori.Spreexemplu,LeRoyFroomadeclaratîncarteasa,
ThePropheƟcFaithofOurFathers,pagina608:„Aceastĉevaluareafostîntr-ostarelatentĉpânĉînƟmpulrevoluƜieifranceze,cândesƟmĉribazatepeacestaƕipealteƟtlurialepapeiaufostfolositedemulƜi.”Prezentareafĉcutĉ
deFroomarputeainocula,celpuƜinînminteaunora,ideeacĉpefondulrepulsieisocietĉƜiifrancezefaƜĉdereligie
ƕiodatĉcueliminareapapalitĉƜiiîn1798oameniifĉceauaceastĉasocierelegatĉdeVicariusFiliiDeipefondulresenƟmentelorfaƜĉdereligieƕipapalitate.Înfapt,disconƟnuitateadescopeririiluiHelwigafostmaiscurtĉcucel
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puƜincâƜivazecideani.LaoanalizĉmaiatentĉadatelorexistentesepoateobservaorevenirelaideealuiHelwig
începânddin1751-1753,iardin1793urmeazĉoavalanƕĉdematerialepublicatedeprotestanƜicaretrateazĉƟtlul
ponƟĮcalVicariusFiliiDei.

Totuƕi,deƕiamputeapresupuneolipsĉdeinformaƜiiƕidocumenteîntre1630ƕi1751,estedepreferatsĉ
explicĉmaceastĉdisconƟnuitate.NecesitateaacesteiexplicaƜiiestederivatĉdinfaptulcĉestenecesar1)sĉînƜelegemcĉuƟlizareaechivalĉriiƟtluluiponƟĮcalVicariusFiliiDeicunumĉrul666nuarelegĉturĉcurevoluƜiafrancezĉ
ƕicurepulsiaoamenilorfaƜĉdepapalitateƕicĉ2)aceastĉasociereesterezultatuluneiînƜelegericorecteacapitolului13dinApocalipsa.


ExistĉtreiexplicaƜiiimportantepentruaceastĉdisconƟnuitate.


1)PublicaƜiiledeatuncisefĉceaumultmaigreuƕiîncanƟtĉƜimaimicidecâtastĉzi.Numĉrulmicdecopiiale
cĉrƜiiluiHelwigdisponibileastĉziînbibliotecilelumii,nearatĉcĉesteposibilcaacesteasĉnuĮsupravieƜuitrĉzboiuluide30deanicareîncepuseîn1618.LaînceputrĉzboiulafostîntrestatelecatoliceƕiprotestanteînfragmentareaSfântuluiImperiuRoman,iarmaiapoiaevoluatîntr-unconŇictcareaimplicatomarepartedinmarileputeri
aleEuropei.ÎnacelevremuriobiceiuldeaardecĉrƜiînconŇagraƜiireligioaseeracevacomunƕiluândînconsiderare
caracteruldevastatoralrĉzboiuluiînGermania,darnunumai,putemînƜelegecĉcelemaimultecĉrƜialeluiHelwig
aufostopradĉpentrucatoliciicaredoreaurecâƕƟgareateritoriilorpierdute.

2)AldoileamoƟvpoateĮapreciatprinprismafaptuluicĉDonaƜialuiConstanƟneraconsideratĉdeprotestanƜiunfalsƕideaceeaeinus-austrĉduitsĉpreiainterpretarealuiHelwigcareerabazatĉpeaceldocument.

3)Altreilea moƟvpoate Įvĉzutînfaptulcĉ lamomentul descopeririiluiHelwig protestanƜiiaveaudejao
interpretareapasajuluidinApocalipsa13carevorbeƕtedesprenumĉrul666.DacĉîlluĉmînconsiderarepeLuther
aŇĉmcĉacestacredeacĉnumĉrul666sereferealanumĉrulanilorîncarepapalitateavarezista.Estedelasine
înƜelescĉlumealutheranĉîmpĉrtĉƕeaaceastĉideecareeraprezentĉƕilauniidintrecalviniƕƟ.

RanademoarteprimitĉdeĮarĉeraunsemnalƟmpurilorsfârƕitului,iarodatĉcuacesteacreƕteaînƜelegerea
cĉrƜiiluiDanielînluminarevelaƜieidinApocalipsa.DescoperirealuiHelwigesteceamaibunĉdescoperirefĉcutĉîn
legĉturĉcunumĉrulnumeluiĮarei,666.ToateexplicaƜiileprotestanƜilordintrecut,precumƕiceleprezente,dovedescolipsĉdeînƜelegerecorectĉaversetului18dinApocalipsa13.DescoperirealuiHelwigarĮpututajutaprotestanƟsmulînvremuriletulburialcontra-reformei.Redescoperireaacestuiadevĉrîncepânddin1751-1753,urmatĉ
deavalanƕadematerialeprotestantededupĉ1790,pusĉînfaƜamoduluiîncareastĉzilumeaprotestantĉtrateazĉ
acest subiect este un
mare mister pentru
noi. ci mai mare este
misterul, când advenƟƕƟirefuzĉsĉmaiasocieze Ɵtlul papal
Vicarius Filii Dei cu numĉrulĮarei666.
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Recomandare

MaterialulpoateĮdescĉrcatdepesitesaucomandatpentruaĮtrimisprinpoƕtĉ.

