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Vicarius Filii Dei 3 

 

 

 

Zguduirea Adven smului este un site care sus ine lucrarea încredin at Bisericii Adven ste de Ziua a aptea de c -
tre Dumnezeu. Credem c acestei biserici i s-a încredin at ul ma solie de har care trebuie dus lumii i privim cu
încredere spre triumful glorios al acestei mi c ri profe ce care î i va încheia lucrarea în neprih nire. Faptul c în
aceste zile grele biserica nu re ect voin a Domnului este pentru noi un mo v de am r ciune, dar nu i de descura-
jare. Cuvântul lui Dumnezeu st ca o garan ie c acei care fac parte din ea vor cernu i i încerca i i de i cea mai
mare parte din ei nu vor trece testul, va r mâne o r m i care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate po-
runcile Sale. Timpul de cernere pe care îl tr im cere o preg re special i de aceea consider m apari ia site-ului
absolut necesar . Suntem încrez tori c Dumnezeu are oameni care iubesc adev rul i vor sta pentru el în ciuda
tuturor încerc rilor. Sper m ca prin prezentarea subiectelor abordate, Duhul Sfânt s ne poat trezi din amor eala
speci c Laodiceei i as el s putem gr bi revenirea Mântuitorului.
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„Lumea c zut  este terenul de lupt  pentru cel mai mare con ict la 
care au asistat vreodat  universul ceresc i puterile p mântului. Ea a fost 
desemnat  ca ind teatrul de desf urare a marii b t lii dintre bine i r u, 
dintre cer i iad. Fiecare om joac  un rol în acest con ict. Nimeni nu poate 
r mâne neutru.” – Manuscris 56, 1899. 

Tema Marii Lupte este din ce în ce mai relevant cu scurgerea mpului. În elegerea profund a
acestei teme ar ferit biserica noastr de disputele ei teologice majore, cum sunt neprih nirea prin cre-
din din anul 1888 i în deceniile care au urmat sau isp irea i umanitatea Domnului Isus Hristos înce-
pând cu anul 1957, i dup . Ar ferit biserica de orientarea liberal , dar i de concep ia unei neprih niri
ob inute prin ascultarea omeneasc de legea lui Dumnezeu. Totodat ne-ar ferit i de mo ve ca „în Hris-
tos” sau harul ie in. Aceste subiecte, departe de a considerate doar ni te opinii ale unor tabere teologi-
ce care î i disput iscusin a scolas c i retoric , în elese prin prisma marii lupte ar ajutat poporul lui
Dumnezeu s - i g seasc locul în planurile Celui Preaînalt.

Tema Marii Lupte este contribu ia teologic dis nc v a lui Ellen White, la care nu au par cipat
teologii contemporani cu ea. În elegând Marea Lupt , vom în elege cum a gândit profetul pe care Dumne-
zeu l-a trimis pentru a oferi adev rurile care ar trebuit s preg teasc un popor pentru venirea Regelui,
vom în elege sistemul ei teologic, educa ia holis c pe care a promovat-o, principiile de s n tate progre-
sive, precum i alte arii ale gândirii ei.

i as el, nu vom mai folosi scrierile Spiritului Profe c pentru a sus ine anumite opinii teologice,
ob inute prin educa ie intelectual , ci îl vom folosi pentru a lua din el adev rul lui Dumnezeu.

Toate contribu iile teologice, pentru a coerente i lipsite de paradoxuri, sunt construite pe un
principiu de organizare. Tema Marii Lupte este un as el de principiu, de fapt, este unicul principiu herme-
neu c care ne ajut s în elegem f r gre S ntele Scripturi. Ea construie te o nou paradigm prin care
noi privim la cuvinte ca iertare, har, credin , p cat i neprih nire cu noi de ni ii dinamice.

Tema Marii Lupte este cheia care deschide ceea ce pare a vag, paradoxal, poate chiar contradic-
toriu în S ntele Scripturi.

În elegând Tema Marii Lupte, vom ajunge la concluzia c poporul lui Dumnezeu nu are nevoie de
idei din teologia lui Augus n, cum ar natura p catului, sau de concepte din Reforma protestant , cum ar
isp irea, slujirea Domnului Hristos, precum i subiectul neprih nirii prin credin care nu poate reg -

sit în teologia protestan ilor. Tema Marii Lupte a fost un subiect important în scrierile lui Ellen White. Ea
nu a primit doar o singur viziune pe aceast subiect, ci o serie de viziuni care au determinat-o s gân-
deasc a a cum putem în elege studiind scrierile ei. Aceste scrieri au fost in uen ate de viziunile avute i
au fost scrise sub inspira ia Duhului lui Dumnezeu.

Tema Marii Lupte îi plaseaz pe Adven i de Ziua a aptea pe o pozi ie unic , cu vederi profunde
asupra istorie i naturii p catului, precum i a lucr rii de r scump rare. Pierderea acestui concept teologic
va conduce în mod clar la necesitatea inexisten ei noastre.

Editorial 
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Paradigma Marii Lupte 
De ce avem nevoie de paradigma Marii Lupte?

Poate c niciun subiect nu este mai necesar în acest moment în Biserica Adven st ca prezentarea general a
ceea ce adven i în eleg prin „Tema Marii Lupte”. Ce în elegem noi în general prin „marea lupt ”? R spunsurile
variaz : 1) ul ma carte din setul marea lupt ; 2) controversa dintre bine i r u, sociologic, lozo c i poli c; 3) Lup-
ta din aceast lume dintre Dumnezeu i for ele r ului – Ieremia 25:31; 4) Lupta dintre Dumnezeu i Satana – un
con ict cosmic; 5) lupta în orice su et dintre lumin /întuneric, Hristos/Satana i adev r/eroare.

Marea lupt înglobeaz toate acestea i multe altele. În elegerea marii lupte devine din ce în ce mai relevan-
t cu trecerea mpului. Elipsa ei teologic ar ferit biserica noastr de disputele ei teologice majore, cum sunt ne-
prih nirea prin credin din 1888 sau isp irea i umanitatea lui Hristos începând cu 1955. Alte ches uni dezbin -
toare ca, ce este Evanghelia sau ce rol joac cei loiali lui Dumnezeu în a-L ajuta pe Dumnezeu s - i spun punctul de
vedere în marea lupt , ar fost rezolvate.

Tema Marii Lupte este contribu ia teologic dis nc v a lui Ellen White. Ea ofer ra iune i coeren pentru
1) sistemul ei teologic; 2) lozo a educa ional aparte pe care a avut-o; 3) principiile de s n tate progresive, pre-
cum i alte arii ale gândirii ei.

Toate contribu iile teologice, pentru a coerente i lipsite de paradoxuri, sunt construite pe un principiu de
organizare. Tema Marii Lupte ofer o nou pereche de ochelari prin care s privim spre eviden ele biblice. Ea con-
struie te o nou paradigm prin care noi privim la cuvinte ca har, credin , p cat i neprih nire cu noi de ni ii dina-
mice. De ce este important Tema Marii Lupte? Pentru c de la Reforma iune to i teologii au folosit aceste cuvinte,
dar cu de ni ii radical diferite – toate ad ugate la divizarea din interiorul cre n t ii.

Una din problemele majore din Biserica Adven st de ast zi este folosirea gre it a lui Ellen White, în special
în ches unile teologice. Noi o împingem în direc ii opuse, chiar în acelea i ches uni, apoi, pentru a ne ar ta preg -
rea scolas c venim cu o concluzie echilibrat – iar apoi ne întreb m de ce unii au descris-o pe Ellen White ca ind
pe persoan care poate u or in uen at .

În loc de a-i asocia vreo paradigm teologic , s o ascult m i s -i descoperim paradigma. Prezentarea pe
care ea o face Temei Marii Lupte scoate în eviden principiul de organizare al contribu iei ei teologice.

Tema Marii Lupte este cheia care deschide ceea ce pare a vag, paradoxal, chiar contradictoriu. Ea folose te
elipsa teologic ca pe o u spre adev rul salvator. O elips are dou focare. Când unul dintre ele este împins de la
locul lui elipsa dispare, iar mecanismele construite pe acest principiu nu mai func ioneaz etc. În gândire, scoaterea
în eviden a unuia dintre focare îl anuleaz pe cel lalt în mod automat. Rezultatul const în ob inerea a dou cer-
curi care arunc grenade verbale – ca i în istoria lozo ei i teologiei din vremurile mpurii. Ca istoria bisericii
noastre din ul mii 40 de ani.

Toate ariile gândirii ( e teologie, lozo e, lege, muzic , etc.) au dou focare, dar niciunul din ele nu este în-
tregul adev r. Nevoia uman , pe de o parte dup autoritate i ordine (obiec vi i), iar pe de alt parte, dup liber-
tate, relevan i în elegere (subiec vi i), contureaz structura de baz c adev rul este des nat s sa sfac .

Ellen White, f r nicio form de instruire, a v zut cu o precizie de laser c : „Progresul reformei depinde de o
în elegere clar a adev rului fundamental. În mp ce pe de o parte pericolul pânde te într-o lozo e strâmt i o
ortodoxie rece i dur , pe de alt parte este un mare pericol în liberalismul lipsit de griji. Fundamentul pentru toate
reformele trainice este legea lui Dumnezeu. Noi trebuie s prezent m dis nct i cu claritate nevoia de a asculta de
aceast lege. Principiile ei trebuie inute înaintea poporului. Ele sunt la fel de ve nice i neînduplecate ca Dumnezeu
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însu i. Unul dintre cele mai jalnice efecte ale apostaziei originale a fost pierderea puterii oamenilor de a se controla
de sine. Doar când aceast putere este recâ gat poate exista un progres real. Trupul este singura cale prin care
mintea i su etul sunt dezvoltate pentru zidirea caracterului. Prin urmare, vr jma ul su etelor î i îndreapt ispitele
pentru sl birea i degradarea puterilor zice. Succesul lui înseamn supunerea la r u a întregii in e. Tendin ele
naturii noastre zice, dac nu sunt sub controlul unei puteri mai înalte, cu siguran vor produce ruin i moarte.
Trupul trebuie adus sub st pânire. Puterile înalte ale in ei trebuie s guverneze. Pasiunile trebuie s e controlate
de voin , iar ea îns i trebuie s se a e sub controlul lui Dumnezeu. Puterea nobil a ra iunii, s n it de harul di-
vin, trebuie s aib st pânire pe vie ile noastre.” – Divina Vindecare, 129-130.

„El (Dumnezeu) pl nuie te ca marele subiect al reformei s n t ii s e prezentat pentru ca omul s e pe
deplin provocat s cerceteze, pentru c este imposibil ca b rba ii i femeile, cu obiceiurilor lor p c toase, distrug -
toare de s n tate i iritatoare a creierului, s poat în elege adev rul sacru, prin care trebuie s e s n i i, ra na i,
în l a i i f cu i demni pentru societatea îngerilor cere în împ r ia slavei.” – M rturii, vol. 3, 162 (vede i de ase-
menea Sfaturi pentru s n tate, pagina 32-33).

Observa i o alt u lizare a elipsei, printre multe altele: „S vorbe despre Hristos, dar Cuvântul s nu duc la
sen mente; i s prime teoria Cuvântului f r a accepta i aprecia pe Autor, îi face pe oameni legali formali.
Dar Hristos i Cuvântul S u pre ios sunt în perfect armonie.” – Manuscript Releases, vol. 20, 308.

În principiul elipsei, adev rul nu este v zut ca punctul de echilibru între dou extreme asupra c ruia ne expri-
m m sa sfac ia c suntem echilibra i. Adev rul este reprezentat de uniunea componentelor într-un a a mod, încât
dac o component nu este legat de cealalt , are loc ceva periculos pentru în elegerea ec rei p r i a elipsei. Spre
exemplu, un alt mod de a spune ap este H2O, dar hidrogenul nu este mai important decât oxigenul. F r eviden i-
erea corect a ec rei p r i a formulei (sau a elipsei), nu exist apa. Alt exemplu este c , „neprih nirea prin credin-
” nu exist ca adev r biblic dac îndrept irea i s n irea nu sunt de nite corect i tratate corespunz tor, pentru

c altceva decât ap se formeaz atunci când se formeaz o uniune necorespunz toare între hidrogen i oxigen.

Ce în elegem noi prin Tema Marii Lupte?

Ches unea central în Marea Lupt este legat de cine poate guverna cel mai bine universul, Dumnezeu sau
Satana? Aceast problem trebuie rezolvat înainte ca universul s e asigurat pentru totdeauna. Acesta este mo -
vul pentru care cel mai înalt imbold al cre nilor este s ajute la „cur area” Numelui lui Dumnezeu, iar planul de
mântuire este orientat spre Dumnezeu i nu spre omenire. Îndrept irea lui Dumnezeu este cu mult mai important
decât salvarea noastr personal .

„Dar Planul Mântuirii are un mai larg i mai profund scop decât mântuirea omului, nu numai pentru acest
lucru a venit Hristos pe p mânt; El n-a venit numai ca locuitorii acestei mici lumi s poat considera Legea lui Dum-
nezeu a a cum ar trebui privit , ci lucrul acesta a fost f cut pentru ap rarea caracterului lui Dumnezeu înaintea în-
tregului Univers. La acest rezultat al marelui S u sacri ciu - in uen a Sa asupra inteligen elor altor lumi, ca i asupra
omului - Mântuitorul a privit chiar înaintea cruci c rii Sale, când a spus: "Acum are loc judecata lumii acesteia,
acum st pânitorul lumii acesteia va aruncat afar . i dup ce voi în l at de pe p mânt, voi atrage la Mine pe to i
oamenii" (Ioan 12,31-32). Jer a lui Hristos pentru salvarea omului nu numai c va face cerul accesibil pentru oa-
meni, dar, înaintea întregului Univers, va jus cat a tudinea lui Dumnezeu i a Fiului fa de r zvr rea lui Sata-
na. Ea va stabili perpetuitatea Legii lui Dumnezeu i va descoperi natura i rezultatele p catului.” – Patriarhi i pro-
fe i, 68 (vede i i paginile 78-79).

„Prin planul de mântuire urmeaz s se elaboreze un scop mai înalt decât mântuirea omului i r scump ra-
rea p mântului. Prin descoperirea caracterului lui Dumnezeu în Hristos, bene ciile guvern rii divine vor descope-
rite înaintea universului, acuza iile lui Satana vor respinse, natura i rezultatele p catului vor anulate, iar eterni-
tatea legii pe deplin demonstrat .” – ST, 22 decembrie 1914.
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Plecând de la punctul de vedere al implic rii acestei lumii în Marea Lupt , putem spune c aceast tem este
strategia lui Dumnezeu prin care face ca b rba i i femei, prin i în capcana rebeliunii lui Lucifer, s -i e loiali. Mesa-
jul principal al Temei Marii Lupte, scopul Evangheliei, este c Dumnezeu va restaura orice lucru distrus de p cat; iar
aceasta înseamn c rebelii reintegra i devin parte a mo vului pentru care universul este asigurat pentru eternita-
te.

„Tema central a Biblie, tema în jurul c reia graviteaz oricare alta din întreaga carte, este planul de mântui-
re, restaurarea în su etul uman a chipului lui Dumnezeu.” – Educa ie, 125.

Care este promisiunea intrinsec a Temei Marii Lupte? „De la primul lic r de speran din sen n a pronun a-
t în Eden i pân la ul ma f g duin sl vit a Apocalipsei; «ei vor vedea fa a Lui, i Numele Lui va pe frun ile
lor» (Apocalipsa 22:4), povara ec rei c r i i a ec rui pasaj din Biblie este desf urarea acestei teme minunate —
ridicarea omului — puterea lui Dumnezeu, „care ne d biruin a prin Domnul nostru Isus Hristos!» - 1 Corin-
teni 15:57” – Educa ie, 125-126.

Mai mult, cum devine Tema Marii Lupte o unealt epistemologic ? „Cel care p trunde acest gând are înain-
tea lui un câmp in nit de studiu. El de ine cheia care îi va deschide întreaga comoar a Cuvântului lui Dumnezeu” –
Educa ie, 126.

Cuvintele cheie ale acestei Teme sunt „libertate” i „restaurare”. Tema Marii Lupte este construit pe aceste
dou cuvinte. Cuvintele cheie ale Evangheliei ve nice sunt „iertare” care duce la „restaurare” – rela ia dintre ele
ind mai bine în eleas în cadrul elipsei evangheliei.

„Religia lui Hristos înseamn mai mult decât iertarea p catelor; înseamn îndep rtarea p catelor noastre i
înlocuirea golului cu harul Duhului Sfânt. Înseamn o inim golit de sine […]. Gloria, plin tatea i des vâr irea pla-
nului Evangheliei este împlinit în via .” – Parabolele Domnului Hristos, 420.

„Iertarea p catelor nu este singurul rezultat al mor ii lui Hristos. El a f cut acest sacri ciu imens, nu doar pen-
tru ca p catul s e îndep rtat, ci i pentru ca natura uman s poat restaurat , reînfrumuse at , reconstruit
din ruine i f cut potrivit pentru a sta în prezen a lui Dumnezeu.” – M rturii, vol. 5, 537.

„Refacerea în om a chipului Creatorului s u, readucerea sa la perfec iunea în care fusese creat, sprijinirea
dezvolt rii trupului, min ii i su etului, as el încât s poat împlinit scopul divin avut în vedere la crearea lui, iat
care avea s e lucrarea de r scump rare. Acesta este obiectul educa iei, marele obiec v al vie ii.” Educa ie 15.
[Observa i cu cât u urin Ellen White trece de la teologie la lozo a educa iei; Tema Marii Lupte determin ceea
ce Ellen White spune despre orice subiect care are de-a face cu luarea în siguran a b rba ilor i femeilor pentru a
salva i].

În elegând imaginea de ansamblu îmbog it de Tema Marii Lupte, putem aprecia mai bine modelul didac c al
serviciului din sanctuar

„Subiectul sanctuarului a fost cheia care a deschis misterul dezam girii din 1844. El a deschis vederii un sis-
tem complet al adev rului, unitar i armonios, ar tând c mâna lui Dumnezeu condusese marea Mi care Advent ,
i descoperind datoria prezent în mp ce aduce la lumin pozi ia i lucrarea poporului S u […] Lumina din sanctuar
a luminat trecutul, prezentul i viitorul.” – Tragedia veacurilor, 423

[Trebuie s recunoa tem c în elegerea proprie a subiectului mântuirii (scopul Evangheliei) este de departe
diferit fa de a altora, cu propriile lor evanghelii limitate. În elegând ceea ce face acum Isus pentru noi, ca Mare
Preot, scoate în eviden o caracteris c aparte a Temei Marii Lupte – „cheia” pentru scopul Evangheliei. Aproape
ecare profesor sau pastor care a p r sit biserica noastr în ul mii 100 de ani, a respins adev rul privitor la ceea ce

face acum Isus, ca Mare Preot, pentru poporul S u de pe p mânt. De ce? Pentru c rolul lui Hristos ca Mare Preot,
în special semni ca ia anului 1844 i a evenimentelor de dup acest an, nu se potrivesc cu în elegerea lor limitat în
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ceea ce prive te Evanghelia. Când se gândesc la lucrarea lui Hristos ca Mântuitor, ei nu v d decât un focar – focarul
jer ei. Ei nu v d cel lalt focar al elipsei adev rului – rolul S u ca Mediator Atotputernic (Tragedia veacurilor, 488).
Ei resping acest rol pentru c nu v d prin evanghelia lor limitat , necesitatea transform rii caracterului ]

Tema Marii Lupte, „marea tem central ” a Bibliei, cuprinde toate întreb rile esen iale din toate ariile teologiei

„Biblia este propriul ei interpret. Scriptura trebuie comparat cu Scriptura. Elevul trebuie s înve e s priveas-
c cuvântul ca un întreg i s vad rela ia dintre p r ile lui. El trebuie s ob in o în elegere a (1) marii teme centra-
le, a (2) planului original al lui Dumnezeu pentru lume, a (3) apari iei marii lupte i a lucr rii de r scump rare. El
trebuie s în eleag (4) natura celor dou principii care se lupt pentru suprema ie i trebuie s înve e s (5) le de-
scopere lucrarea din rapoartele istoriei i profe iei pân la marele nal. Acesta trebuie s vad cum aceast lupt
(6) este cuprins în ecare faz a experien ei umane; cum el însu i d pe fa , în ecare împrejurare a vie ii, una din
cele dou ra iuni antagoniste, i cum, e c vrea sau nu, (7) el decide înc de pe acum de ce parte a luptei va g -
sit.” – Educa ie, 190.

Marea Tem Central a Bibliei îl salveaz chiar i pe înv atul biblic e la rania concentr rii limitate. Studiul
biblic poate inspirator i intrigant, dar dac nu este urm rit prin perspec va Temei Marii Lupte, mult adev r r -
mâne nedescoperit i neconectat.

Nu conteaz dac cineva este priceput în limbile biblice, arheologie, studii biblice ale unei anumite c r i din
ea, sau în interpretarea profe c ci, „când sunt privite în rela ie cu marele lor gând central, ele au un orizont incom-
parabil mai mare, de o valoare in nit mai mare. Privit în lumina acestei idei, ecare subiect are o nou semni ca-
ie.” – Educa ie, 125.

Tema Marii Lupte cuprinde elementele unei lozo i educa ionale Adven ste dis ncte, precum i un cadru pen-
tru o teologie Adven st coerent

„Pentru a pricepe ce cuprinde lucrarea de educa ie, avem nevoie s lu m în considera ie atât natura omului,
cât i scopul pe care l-a urm rit Dumnezeu prin crearea lui. Trebuie s inem cont, de asemenea, de schimbarea din
condi ia omului, prin faptul c el a ajuns s cunoasc r ul i de planul lui Dumnezeu de a- i a nge, chiar i în aceste
condi ii, scopul sl vit în educarea rasei umane.” – Educa ie, 14

[Observ m înc o dat cum Ellen White are în minte imaginea larg a mântuirii: Tema Marii Lupte este orien-
tat în principal spre îndrept irea lui Dumnezeu – aceea i orientare care ar trebui s ne mo veze vie ile as el în-
cât s avem i noi min ile îndreptate mai întâi spre onoarea lui Dumnezeu i nu asupra unei îngrijor ri egocentrice
în ceea ce prive te salvarea personal . Cu alte cuvinte, ochii no tri trebuie s e îndrepta i asupra modului în care
Dumnezeu duce la bun sfâr it în Sfânta S ntelor, prin Isus ca Atotputernic Mediator, consumarea Marii Lupte –
ridicându-ne as el ochii de pe poverile noastre egocentriste. Câmpul vizual mai larg al Evangheliei îl men ine pe
Isus în fa ca Mântuitor i Exemplu (elipsa) i nu în oglinda retrovizoare ca pe un poli ist ru er încruntat. Dincolo
de egocentrismului nostru, ne vom preocupa de modul prin care am putea s -L onor m mai bine pe Dumnezeu –
acolo unde lupta a fost concentrat de când Satana a calomniat caracterul lui Dumnezeu.]

Principalele acuza ii pe care Satana le-a ridicat în ceruri împotriva lui Dumnezeu sunt în general acelea i cu
cele pe care b rba ii i femeile au con nuat s le repete. Cunoscându-le, putem în elege mai clar de ce Isus a ve-
nit a a cum a venit i de ce a murit. Doar Tema Marii Lupte ne scote din cu a teologiei conven ionale pentru a
vedea imaginea de ansamblu

De i pentru noi e greu s credem, una din acuza iile aduse de Satana a fost c Dumnezeu este egoist, c
Dumnezeu a fost un dictator cosmic care dorea adora ia i supunerea oric rei in e – dar numai pentru mo ve ego-
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iste: „de la începutul marii lupte, el (Satana) s-a str duit s dovedeasc faptul c principiile dup care ac ioneaz
Dumnezeu sunt egoiste” – Educa ie, 154.

Pentru a- i putea jus ca pe mai departe teribilele acuza ii, Satana l-a prezentat pe Dumnezeu ( i înc o face)
ca ind „sever i neiert tor” – o „ in care este caracterizat în principal de dreptate rigid – un judec tor sever,
un creditor aspru i exigent.” – Calea c tre Hristos, 10-11, (vede i i Profe i i regi, 311; M rturii, vol. 5, 738; Manu-
scris Releases, vol. 18, 331).

Satana este încântat atunci când ofer mo ve prin care in ele inteligente s se îndoiasc de Dumnezeu, „s
se îndoiasc de dorin a i puterea de a ne salva” (RH 14 ianuarie 1890), s cread c , într-un anume fel,
„Dumnezeu, prin ac iunile Providen ei, ne vrea r ul”. El dore te s prezinte „via a religioas ” ca ind „o via plin
de triste e. El dore te ca ea s par ap s toare i foarte grea. Atunci când cre nul, în propria sa via , tr ie te o
as el de religie, el sus ine prin necredin a sa minciunile lui Satana.” (Calea c tre Hristos, 116).

Înc de la început, Satana a argumentat c „Dumnezeu era nedrept, c Legea Sa era gre it i c binele Uni-
versului cerea ca ea s e schimbat ” – Patriarhi i Profe i, 69 (vede i i Profe i i regi, 311).

Cum era de a teptat, Satana a inclus în atacul s u faptul c Dumnezeu este „autorul p catului, al suferin ei i
al mor ii” – Patriarhi i Profe i, 311.

Unul dintre „cele mai de succes elemente pentru a arunca repro asupra purit ii i adev rului” a fost abilita-
tea lui de a-i face pe cre ni s în eleag gre it natura s n irii. Aceasta este una din în el ciunile de frunte:
„s n enia falsi cat , s n irea fals , î i fac înc lucrarea de am gire. Sub diverse forme ele dau pe fa acela i spirit
ca i în zilele lui Luther, îndep rtând mintea de la Scripturi i conducându-i pe oameni s urmeze mai degrab pro-
priile sim minte i impresii decât s se supun ascult rii de Legea lui Dumnezeu.” – Tragedia Veacurilor, 193.

Ca parte a acuza iei c in ele create nu au cu adev rat libertate, i ca r spuns la cererea lui Dumnezeu pen-
tru credincio ie, Satana a declarat c „lep darea de sine nu era caracteris c lui Dumnezeu i de aceea nu era esen-
ial pentru familia uman .” [Desigur c via a i moartea lui Hristos „au rupt pentru totdeauna puterea acuzatoare
a lui Satana, de deasupra universului] – Solii alese, vol. 1, 341.

Probabil c una dintre cele mai uimitoare acuza ii aduse de Satana la adresa caracterului i guvern rii lui
Dumnezeu se aude de când oamenii au început s spun : „dac Dumnezeu este cu adev rat drept i bun, «nu ar
permis omului s încalce Legea Sa» i as el «s p c tuiasc i s aduc mizerie i moarte»”. Aceast „plângere re-
bel împotriva lui Dumnezeu” nu poate în elege c „a-l lipsi pe om de libertatea de a alege ar însemna s -l jefuie
de preroga vele sale ca in inteligent , s faci din el un simplu automat.” – Patriarhi i Profe i, 331.

O alt acuza ie pe care Satana i-a determinat pe oameni s o accepte de-a lungul mileniilor este aceea c in-
ele create nu pot p zi Legea lui Dumnezeu, acest lucru f cându-l pe D t torul Legii nedrept în rela ie cu creaturile
inteligente: „La începutul marii lupte, Satana declarase c Legea lui Dumnezeu nu poate ascultat , c dreptatea i
mila nu se pot împ ca i c , dac legea ar c lcat , ar cu nepu n ca p c tosul s e iertat. Satana sus inea c
orice p cat trebuie s e pedepsit i c , dac Dumnezeu ar ierta vreun p cat, atunci n-ar putea un Dumnezeu al
adev rului i al drept ii. Când oamenii au c lcat Legea lui Dumnezeu i au nesoco t voin a Lui, Satana a jubilat. Se
dovedea, spunea el, c Legea nu putea ascultat ; omul nu putea iertat.” – Via a lui Isus, 761.

Cele dou „laboratoare” ale lui Dumnezeu, prin care a urm rit s spun partea Lui în lupt au fost 1) crearea
omenirii i 2) întruparea lui Isus.

Crearea omenirii – Noi întreb m: de ce „aceast societate nou i dis nct ” a crea iei a devenit o parte din
r spunsul lui Dumnezeu la acuza iile Satanei? Ellen White sugereaz c unul din scopurile avute de Dumnezeu la
crearea in elor umane a fost acela ca „omul s descopere acest chip, cu atât mai mult, cu cât tr ia mai mult (n.tr.
chipul lui Dumnezeu) - s re ecte din ce în ce mai del slava Creatorului. […] De-a lungul veacurilor nesfâr ite, el ar
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con nuat s dobândeasc noi comori ale cunoa terii, s descopere izvoare proaspete de fericire i s ob in con-
cep ii mereu mai clare, legate de în elepciunea, puterea i iubirea lui Dumnezeu. Ar împlinit din ce în ce mai mult
scopul cre rii sale i ar re ectat din ce în ce mai del slava Creatorului.” – Educa ie, 15

În plus, Dumnezeu a pl nuit ca în dezvoltarea neamului omenesc „prin cooperarea cu El, s punem cap t
acestei scene a nenorocirii” (Educa ie, 264). [Acest gând ar trebui s ne determine s ne oprim i s ne întreb m
cum Îl ajut m noi pe Dumnezeu s pun cap t acestei „scene a nenorocirii”. Sau dac împiedic m pe Dumnezeu s
duc toate acestea spre un nal. i asta repede!]

Este u l s se întrebe cum se poate ca aducerea la via a b rba ilor i femeilor s reprezinte „o societate
nou i dis nct ” în univers? Ce vrea s însemne faptul c b rba ii i femeile crea i dup „chipul i asem narea lui
Dumnezeu” devin o carte de studiu pentru univers descoperind cât de cins t, vrednic de încredere i iubitor este
Dumnezeu i principiile Sale?

Am putea s începem întrebând de ce Dumnezeu i-a creat pe b rba i i femei cu responsabilitatea procrea i-
ei. Este posibil oare, ca b rba ii i femeile, prin rela ia de c s torie i de familie, s ofere o în elegere a caracterului
lui Dumnezeu pe care îngerii nu pot s o redea? Este vreun indiciu în iubirea p rin ilor pentru copii – în special când
ei nu ascult ? Observa i durerea p rin ilor când copiii i adolescen ii spun NU – p rin i care ofer doar argumente
solide, r bdare i dragoste! Privi i cum p rin i încearc diferite c i prin care s -i ajute pe copii „s creasc ”. Te gân-
de apoi la modul în care Dumnezeu se raporteaz la noi? Oare nu este ceva semni ca v în aceast „societate
nou i dis nct ” din punctul de vedere al iubirii i r bd rii parentale – în acest laborator omenesc din p rin i i
copii – care al el nu ar putea sesizat niciunde în univers?

În afara rela iilor familiale, alte locuri de pe p mânt, pun în lumin guvernarea lui Dumnezeu. Aceast plane-
t a v zut multe planuri nobile (dar nu numai) pentru binele general – în vecin t i, în comunit ile largi i la na iu-
nile care ocup teritorii largi. Libertatea i ordinea: cum se poate realiza cel mai bine un echilibru între acestea do-
u ? De-a lungul secolelor, întregul univers a v zut mai clar cum principiile de guvernare satanice produc sisteme
auto-distruc ve în case, vecin t i sau pentru na iuni. Experimentele dureroase, e a dictaturilor totalitare, e a
democra iilor anarhice dovedesc c Satana este gre it în modul în care vede conducerea universului. Când uneori
g sim grupuri care încearc s tr iasc sub regula legii conduse de principii cre ne, universul poate vedea, posibil
doar în parte, cât de în eleapt poate regula legii lui Dumnezeu.

Cu siguran Dumnezeu i-a asumat un risc când a pus o parte din viitorul Lui pe linia cre rii acestei
„societ i” de in e „noi i dis ncte”, care ar putut s se revolte tot a a de u or cum a f cut-o aceea treime de
îngeri str lucitori i inteligen i! Cât îi va lua universului pentru a vedea îndeplinit planul lui Dumnezeu cu aceast
crea ie a unei „societ i noi i dis ncte”? O genera ie? O mie de ani? apte mii de ani? Un milion de ani?

La urma urmei, Dumnezeu s-a exprimat su cient de clar, c guvernarea Sa, caracterul S u, nu va, i nu poate
impune respectul i loialitatea creaturilor Sale inteligente. El i-a creat pentru slava Sa (Isaia 43:7) i nu ar fost nicio
slav (adic nicio re ectare a caracterului S u) sau bucurie în rela ia Lui cu ei dac ar fost robo i sau p pu i. Ve-
de i Calea c tre Hristos, paginile 43, 45.

Întruparea lui Hristos – Isus a fost îns rcinat cu dou misiuni: 1) a venit s ne spun cum este Dumnezeu cu
adev rat i s arate c El nu este a a cum L-a reprezentat Satana i 2) El a venit s ne spun cum trebuie s e b r-
ba ii i femeile.

Unu: El exist de la începutul începuturilor Creatorul tuturor lucrurilor (Ioan 1:1-3, Coloseni 1:15-17). El a de-
venit Dumnezeu-om, re ectând gloria lui Dumnezeu prin via a i faptele Sale (Evrei 1:1-3). Isus a spus despre Sine:
„cine M-a v zut pe Mine a v zut pe Tat l” (Ioan 14:9); pentru ca oricine îl recunoa te ca Mântuitor s aib „via a
ve nic ” (Ioan 17:3). El i-a spus lui Pilat mo vul principal pentru care a venit pe p mânt: „ca s m rturisesc despre
adev r” (Ioan 18:37).

„Singura cale prin care îi putea face i p stra pe oameni neprih ni i a fost aceea de a se face pe El însu i vizi-
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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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a murit cu adev rat! (În limbaj biblic, cei care sunt acum în mormânt dorm.)

În termeni teologici, Pavel, a vorbit despre implica iile ve nice ale mor ii lui Isus: „Pe El Dumnezeu L-a rânduit
mai dinainte s e, prin credin a în sângele Lui, o jer de isp ire, ca s - i arate neprih nirea Lui; c ci trecuse cu
vederea p catele dinainte, în vremea îndelungii r bd ri a lui Dumnezeu; pentru ca, în vremea de acum, s - i arate
neprih nirea Lui în a a fel încât, s e neprih nit, i totu i s socoteasc neprih nit pe cel ce crede în Isus.” - Ro-
mani 3:25-26. Textul acesta este Everestul S ntelor Scripturi!

În gr dina Ghetsimani i pe cruce, putem observa cu reveren ce înseamn s mori de moartea p c tosului.
El a experimentat în gr din (nu indirect) ce însemna s e „desp r it de Tat l S u. Pr pas a aceasta era atât de
mare, atât de întunecat i atât de adânc , încât spiritul S u a început s tremure în fa a ei. În aceast agonie a su-
etului S u, El nu trebuia s Se foloseasc de puterea Sa divin pentru a sc pa. Ca om, El trebuia s sufere urm rile

p catului omului. Ca om, El trebuia s îndure mânia lui Dumnezeu împotriva p catului.” – Hristos lumina lumii, pa-
gina 686.

„Nu frica de moarte ap sa greu asupra Lui. Nu durerea i ocara crucii I-au provocat chinul de nedescris. […]
suferin a Sa provenea din faptul c era con ent de r utatea p catului, de faptul c , prin familiarizarea cu r ul,
omul devine orb fa de groz via lui. Domnul Hristos a v zut cât de înr d cinat este puterea p catului în inima
omeneasc i cât de pu ini vor binevoitori s se rup de sub puterea lui. El a c , f r ajutorul lui Dumnezeu,
omenirea avea s piar i vedea mul imile pierind, de i aveau la îndemân un ajutor îmbel ugat.

Asupra Domnului Hristos, ca înlocuitor i garant al nostru, a fost a ezat nelegiuirea noastr , a tuturor. El a
fost a ezat în rândul celor f r delege, ca s ne poat r scump ra de sub condamnarea legii. Vinov ia ec rui ur-
ma al lui Adam ap sa asupra inimii Sale. Mânia lui Dumnezeu asupra p catului, manifestarea teribil a nepl cerii
Sale fa de nelegiuire umpleau inima Fiului S u de groaz . În toat via a Sa, Domnul Hristos ves se unei lumi c zu-
te vestea cea bun a îndur rii i iubirii iert toare a Tat lui. Tema Sa era mântuirea pentru p c tosul cel mai mare.
Dar acum, sub povara teribil a vinov iei ce ap sa asupra Sa, nu putea vedea fa a d t toare de pace a Tat lui. Re-
tragerea privirii dumnezeie de la Mântuitorul în aceast or a supremei dureri a str puns inima Sa cu o întristare
ce nu va putea niciodat s e în eleas de c tre om. Atât de mare a fost chinul acesta, încât durerea zic de-abia
mai era sim it . […]Domnul Hristos sim ea groaza pe care avea s-o simt p c tosul atunci când harul nu va mai mij-
loci deloc în favoarea neamului omenesc vinovat.” – Via a lui Isus, 752-753 (n. tr. pasajul a fost redat mai complet
decât a fost citat de autor).

Dac vrea cineva s în eleag agonia spiritului pe care o va sim i oricine moare de moartea a doua, ul ma
moarte, privi i la Isus în mp ce moare! Dac cineva dore te s m soare povara p catului, privi i-L pe Isus murind!
Dac cineva este interesat s m soare adâncimea dragostei lui Dumnezeu pentru copiii rebeli de pe planeta p -
mânt, privi i la Isus în mp ce moare! În toate acestea, Isus a demonstrat corec tudinea lui Dumnezeu i dreptatea
Sa nal în rela ie cu in ele inteligente create. Dreptatea a fost sa sf cut , iar mila a fost pe deplin ar tat .

Ce leg tur exist între modul în care Isus a devenit om i demonstrarea faptului c Satana este gre it? El a
devenit o in uman , care a înfruntat acela i risc al c derii la fel ca riscul pe care îl au to i copiii la na tere, ind
c urma „s duc lupta vie ii a a cum trebuie s o duc orice vl star omenesc, cu riscul de a da gre i a pierde ve -
nicia.” – Hristos lumina lumii, pagina 49. Putem spune i al el: de ce a fost necesar ca Isus s e f cut „în toate lu-
crurile” asemenea in elor umane? (Evrei 2:17). Din dou mo ve:

El a fost ca noi „în toate lucrurile” pentru a-l putea înfrunta pe Satana tot a a cum îl înfrunt ecare in
uman , i pentru a dovedi c este mincinos! Având acelea i puteri ca i ceilal i oameni, El va demonstra c asculta-
rea, o via întreag , a fost posibil .

În cele mai profunde sensuri ale cuvântului El a trebuit s se asemene b rba ilor i femeilor „în toate lucruri-
le”, pentru a putea Marele nostru Preot, deoarece, „a fost ispi t în toate lucrurile, dar f r p cat.” (Evrei 4:20).
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Tema Marii Lupte  
i în elegerea isp irii 

O alt „rami ca ie” a Temei Marii Lupte, care clari c mo vele pentru care Hristos a devenit om, este o mai vas-
t în elegere a isp irii.

Ideile limitate despre caracterul i scopurile lui Dumnezeu conduc la idei limitate despre isp ire. De-a lungul
istoriei cre ne au ap rut argumente monumentale, deoarece par cipan ii la dispute nu au în eles ches unile im-
plicate în Marea Lupt , în mod special din cauza în elegerii lor limitat referitoare la mo vele pentru care Hristos a
devenit om i scopul Evangheliei.

Ellen White a fost îndrumat pentru a vedea rezultatele „vederilor limitate a ceea ce înseamn isp i-
rea” (M rturii, vol. 2, 213). Unele rezultate ale vederilor limitate includ:

Un sens limitat a suferin elor de pe Calvar a Domnului Hristos, care leag agonia Sa doar de durerea zic

Un sens limitat al modului în care Tat l a fost implicat în agonia Calvarului, care nu percepe c „mânia” lui
Dumnezeu exprimat prin retragerea prezen ei Sale a fost ul ma plat a p catului i nu mânia penalizatoare
a jus iei r zbun toare.

Un sens limitat al profunzimii isp irii lui Hristos. Mul i cre ni, înc nu cred, c Hristos a murit a doua moar-
te a ec rei persoane. Vederea limitat a fost cauzat de presupunerea c suveranitatea lui Dumnezeu a ales
doar pe cei ale i special pentru a r scump ra i.

Un sens limitat al modului în care via a i moartea Domnului Hristos, împreun , au ob inut pentru Isus drep-
tul s devin Marele Preot al omenirii.

Un sens limitat al „pre ului” a ceea ce a „oferit” Dumnezeu (Ioan 3:16) la moartea lui Isus, prin faptul c nu
recunosc faptul c Isus nu i-a reluat toate preroga vele anterioare i c El într-adev r S-a „oferit” neamului
omenesc, pentru a se iden ca pentru totdeauna cu acesta - El a fost pentru totdeauna limitat la spa iu i
mp.

Un sens limitat a ceea ce a „împlinit” Hristos – nu a murit pentru ca legea lui Dumnezeu s nu mai e necesa-
r , ci a murit pentru ca, cei credincio i, s se reîntoarc la loialitate lor i s p zeasc poruncile lui Dumnezeu.

Un sens limitat al „isp irii” în sensul c aceasta „nu este doar un mod inteligent prin care se puteau ierta
p catele noastre”, ci „este un remediu divin pentru tratarea c lc rii de lege i restaurarea s n t ii spiritua-
le”, f r a sim i c „este calea plani cat de Cer prin care neprih nirea lui Hristos nu este doar peste noi, ci i
în inimile i caracterul nostru”.

Un sens limitat al adâncimii strig tului lui Hristos „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu pentru ce […]? Oricine
crede în eroarea nemuririi su etului, nu poate p trunde ideea c ora mor ii lui Hristos este aceea pe care to i
p c to ii o vor experimenta dup judecat la a doua lor moarte. Isus a sim it agonia p c to ilor care în cele
din urm în eleg ce au respins – via a lor se va sfâr i pentru totdeauna.

Un sens limitat al p catului în aceea c cei mai mul i cre ni nu au nicio idee despre impactul universal al
p catului asupra p mântului i cum acesta afecteaz bun starea universului.
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Un sens limitat al modului în care Dumnezeu pl nuie te, prin isp ire, s „a eze toate lucrurile pe o baz de
securitate etern ”, un plan care implic un proces execu v înaintea celei de a doua veniri a tuturor oameni-
lor care au tr it vreodat i apoi un proces inter pares condus de c tre cei r scump ra i între cele dou învi-
eri (Ioan 5:29).

Tema Marii Lupte dep e te ( e/sau) argumentele din zone teologice cruciale care de-a lungul secolelor au divi-
zat pe cre ni.

În urm toarele exemple v rog s observa i elipsa adev rului care pune împreun dou adev ruri gemene tot
a a de sigur dup cum hidrogenul se une te cu oxigenul pentru a forma apa – c , f r aceast unire, nu ar exista
nici apa nici adev rul; adev rul despre „isp ire” nu este numai în cruce, nici doar în sanctuarul ceresc, dup cum
nici apa nu este doar în hidrogen sau doar în oxigen. [Ordinea în care este scris ceea ce urmeaz nu sugereaz o
ordine a importan ei – ecare exemplu este la fel de important ca i celelalte.]

Rela ia dintre lucrarea lui Hristos pe cruce i lucrarea Duhului Sfânt:

„Duhul trebuia s e dat ca o putere înnoitoare, c ci, f r aceasta, jer a lui Hristos n-ar folosit la nimic. […]
Doar Duhul face s aib efect cele s vâr ite de Mântuitorul lumii.” – Via a lui Isus, 671.

Rela ia dintre lege i Evanghelie:

„Nimeni nu poate prezenta în mod drept Legea lui Dumnezeu, f r prezentarea Evangheliei sau Evanghelia
f r Lege. Legea este Evanghelia întrupat , iar Evanghelia este Legea descifrat . Legea este r d cina, Evanghelia
este oarea pl cut mirositoare i rodul pe care-l poart .” – Parabolele Domnului Isus, 128.

Rela ia dintre Hristos ca R scump r tor i Suveran:

„Acest punct trebuie s e pe deplin clari cat în orice minte: Dac îl primim pe Hristos ca R scump r tor,
trebuie s II primim i în calitate de Conduc tor. Pân când nu Îl recunoa tem ca ind Regele nostru i pân când nu
suntem ascult tori de poruncile Sale, nu putem avea siguran a i încrederea deplin în Hristos ca Mântuitor al nos-
tru. în felul acesta, dovedim c am ales s m de partea lui Dumnezeu. Atunci, vom avea un cadru op m pentru
exercitarea credin ei, deoarece este o credin vie. Ea se manifest prin iubire.” – Credin i fapte, 16.

Rela ia dintre autoritatea obiec v i responsabilitatea subiec v în experien a credin ei:

„Credin a în Domnul Hristos ca R scump r tor al lumii cere acceptarea unei min i iluminate i controlate de
o inim care poate discerne i aprecia valoarea comorii cere . Aceast credin este nedesp r it de poc in i
transformarea caracterului. A avea credin înseamn a g si i accepta comoara Evangheliei, cu toate îndatoririle
cerute de ea.” – Parabolele Domnului Hristos, 112.

Rela ia dintre lucrarea lui Dumnezeu i lucrarea omului în procesul salv rii:

„El lucreaz i coopereaz cu aceste daruri pe care i le-a dat omului, iar omul, ca p rta al naturii divine i
prin îndeplinirea lucr rii lui Hristos, poate s ajung biruitor i s câ ge via a ve nic . Domnul nu î i propune s
fac lucrarea pentru care i-a dat omului putere s o fac . Omul trebuie s - i îndeplineasc partea lui. El trebuie s
e conlucr tor cu Dumnezeu, purtând jugul împreun cu Domnul Hristos […].Dumnezeu este puterea care conduce

totul. El ofer darurile. Omul le prime te i lucreaz prin puterile harului lui Hristos, par cipând în mod ac v. […]
Puterea divin unit cu lucr torul omenesc va un succes deplin, deoarece neprih nirea lui Hristos poate s înde-
plineasc totul.”– Credin i fapte, 26-27.

Rela ia dintre neprih nirea atribuit i împ rt it :

„Singura noastr speran este în neprih nirea lui Hristos atribuit nou , i în aceea efectuat de Duhul S u
care lucreaz în i prin noi.” – Calea c tre Hristos, 63.
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Rela ia dintre iertarea p catului i o via transformat în de nirea unui cre nism auten c:

„Religia Domnului Hristos însemneaz mai mult decât numai iertarea p catelor, ea înseamn îndep rtarea
p catelor i umplerea locului r mas liber cu harul Duhului Sfânt. Înseamn iluminare spiritual i bucurie în Dumne-
zeu. Ea însemneaz o inim eliberat de eu i binecuvântat de prezen a con nu a Domnului Hristos. Când Dom-
nul Hristos domne te în su et, atunci acolo este cur ie i eliberare de p cat. Slava, plin tatea i des vâr irea pla-
nului Evangheliei sunt atunci împlinite în via . Primirea Mântuitorului aduce str lucirea unei p ci depline, a unei
iubiri des vâr ite i a unei asigur ri perfecte. Frumuse ea i parfumul caracterului Domnului Hristos, descoperite în
via , m rturisesc despre faptul c Dumnezeu a trimis în adev r pe Fiul S u în lume, ca s e Mântuitorul ei.” – Pa-
rabolele Domnului Hristos, 419-420.

Rela ia dintre rug ciunea pentru iertare i rug ciunea pentru solicitarea ajutorului divin în vederea rezist rii în
fa a ispitei:

Pentru a ar ta cum o teologie simpl , corect exprimat , poate s e în eleas de publicul general, urm ri i
reportul lui Ellen White a unei predici sus inute la Basel în Elve ia: „To i au ascultat cu cel mai mare interes, iar la
sfâr itul prezent rii a fost f cut o invita ie pentru aceia care doresc s e cre ni, i to i cei care simt c nu au avut
o leg tur vie cu Dumnezeu s vin în fa , iar noi ne vom uni rug ciunile noastre cu ale lor în vederea iert rii p ca-
telor i pentru har ca ei s poat rezista ispitei.” – RH, 3 noiembrie 1885.

Rela ia dintre rolul lui Hristos ca Jer /Salvator i Mare Preot/Mijlocitor:

„Satana inventeaz nenum rate planuri pentru a ne ocupa mintea, a a ca ea s nu st ruie asupra lucr rii pe
care ar trebui s o cunoa tem foarte bine. Arhiam gitorul ur te adev rurile mari, care scot în eviden o jer is-
p itoare i un Mijlocitor puternic. El e c , în ceea ce-l prive te, totul depinde de abaterea min ilor de la Isus i de
la adev rul S u” – Tragedia Veacurilor, 488

Rela ia dintre na terea din nou i ascultarea de legea lui Dumnezeu:

„Prin na terea din nou, inima este adus în armonie cu Dumnezeu i este pus în acord i cu Legea Sa. Când
aceast schimbare categoric a luat loc în cel p c tos, el a trecut din moarte la via , de la p cat la s n enie; de la
c lcarea ei i r zvr re, la ascultare i la credincio ie” – Tragedia Veacurilor, 468

Rela ia dintre poc in i reform :

„Poc in a în care nu se vede schimbare nu este adev rat . Neprih nirea lui Hristos nu este o hain care s
acopere p catele nem rturisite i nep r site; ea este un principiu de via care transform caracterul i st pâne te
purtarea. S n enia este o predare deplin lui Dumnezeu; este o total supunere a inimii i vie ii fa de principiile
cerului.” – Via a lui Isus, 555-556, vezi i Patriarhi i Profe i 92.

Rela ia dintre lucrarea lui Hristos în afar i lucrarea Duhului în untru:

„Spun ec ruia care pre nde c este u de Dumnezeu s nu uite niciodat acest mare adev r, i anume acela
c noi avem nevoie înl untrul nostru de Duhul lui Dumnezeu pentru a ajunge în cer i de lucrarea lui Hristos în afara
noastr pentru a ne oferi un tlu al mo tenirii ve nice.” – M rturii pentru pastori i slujitorii Evangheliei, 442.

Rela ia dintre credin i fapte:

„Credin a lui Avraam îns s-a manifestat prin faptele sale. […] Mul i nu izbutesc s în eleag leg tura dintre
credin i fapte. Ei spun: „Crede i numai în Hristos i n-ave i de ce s v teme i. Nu trebuie s v face i griji pentru
c nu ine i Legea“. Dar adev rata credin se va manifesta prin ascultare.” – Patriarhi i Profe i, 153-154.

Rela ia dintre a crede în Hristos i a r mâne în El:

„ […] nu este su cient pentru iertarea p catelor ca p c tosul s cread în Hristos; el, prin credin i supune-
re, trebuie s r mân în El.” – Patriarhi i Profe i, 517.

Rela ia dintre darul gra s al lui Hristos de iertare a p catelor i darul gra s al atributelor sale oferit pentru
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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

tea Evangheliei i scopul planului de salvare, în 1.888 ea ar fost un observator f r speran , iar setul Marea Lupt
nu ar fost scris niciodat a a cum a fost scris.

Tema Marii Lupte înglobeaz un ciorchine de doctrine interconectate care destul de des sunt considerate separa-
te unele de altele, ca i cum cineva ar vedea perlele de la un colier mai degrab decât ramurile integrate într-un
stejar a at în dezvoltare. Un alt studiu de caz este escatologia.

Nicio alt biseric nu prive te spre cea de-a doua venire a a cum o face Biserica Adven st de Ziua a aptea.
Cum a a? Vederea adven st , diferit , este format dintr-un „ciorchine” de idei care „se sus ine reciproc” i care
include nemurirea su etului, escatologia istoric premilenial , mesajul reformei s n t ii, darul profe iei, simbolis-
mul marii strig ri i a ploii târzii, observarea global a Sabatului zilei a aptea, încheierea lucr rii lui Hristos ca Mijlo-
citor etc.

Acest ciorchine de concepte biblice exist ast zi datorit scrierilor lui Ellen White. Dar ele exist doar ca un
set de punte de credin neconectate între ele, dac nu sunt v zute ca ind conectate, integrate, inerente i însu-
mate în Tema Marii Lupte.

Orice concept despre evenimentele ul melor zile care formeaz acest ciorchine deosebit scoate la iveal Te-
ma Marii Lupte. Când scopul Evangheliei i planul de salvare este inut în claritate i în fa , ecare concept a cior-
chinelui este v zut ca ind conectat în mod inerent cu ecare alt concept.

De exemplu: Scopul Evangheliei este restaurarea (Educa ie 125), preg rea unui popor pentru a-L întâlnii pe
Domnul i ca acest popor s prezinte siguran pentru a putea salvat. S n irea, este as el, o component semni -
ca v în acest ciorchine al ul melor zile.

Conceptul transform rii caracterului interac ioneaz cu mesajul adven st al s n t ii – nu numai a tr i cu
zece ani mai mult, ci pentru a preg mintea de a deosebi binele de r u, repede i ca un obicei, as el încât adev rul
s se stabileasc în interior (a a de adânc turnat în c ile neuronale) i niciodat mintea s nu e mi cat pentru a
spune Nu lui Dumnezeu.

Conceptul transform rii caracterului interac ioneaz cu concepte ca „ploaia târzie” i „marea strigare” – Dumne-
zeu a teapt pân are oameni în care se poate încrede, oameni care nu Îl vor face de ru ine.

Conceptul transform rii caracterului interac ioneaz cu proclamarea Evangheliei în lumea întreag (Matei
24:14). Cei descri i în Apocalipsa 14:12 vor martori vii ai puterii evangheliei ve nice care a fost pentru mult vre-
me limitat în de nirea ei (adic , de aceia care denatureaz elipsa salv rii i care transform credin a într-o experi-
en emo ional sau într-un acord mental).

Acest ciorchine dinamic de concepte are nevoie s le aib integrate în el pe toate – independent ecare din-
tre ele este steril. Eviden ierea f cut în urm cu un secol devine o provocare logic : mesajul Adven st de Ziua a
aptea este în principal preocupat de preg rea oamenilor pentru luarea lor la cer, precum i de preg rea lor pen-
tru moarte.

Ellen White, în multe ocazii, este cu mult mai explicit în dezv luirea scopului Evangheliei prin în elegerea escatolo-
gic a mpului sfâr itului. Iat aici un exemplu:

„Când va veni, El nu va veni s ne cur easc de p catele noastre, s îndep rteze defectele din caracterele
noastre, sau s vindece in rmit ile temperamentului i rii noastre. Dac , totu i, va face aceast lucrare pentru
noi, ea trebuie adus la îndeplinire înainte de acel mp. […] Cei care i-au p strat trupul i duhul lor în s n enie i
cinste vor face leg tura nal cu nemurirea. Dar cei care sunt nedrep i, nes n i i i murdari vor r mâne a a pentru
totdeauna. Nici o lucrare nu va f cut atunci pentru a îndep rta defectele lor i spre a le da caractere s nte. Cur -
itorul nu va sta atunci s con nue procesul Lui de cur ire i s îndep rteze p catele i stric ciunea lor. Toate aces-
tea trebuie f cute în acest mp de prob . Acum este mpul s se aduc la îndeplinire aceast lucrare pentru noi.
Noi îmbr i m adev rul lui Dumnezeu cu diferitele noastre ap tudini i, pe m sur ce ne a m sub in uen a ade-
v rului, el va îndeplini pentru noi lucrarea care este necesar spre a ne da destoinicia moral pentru Împ r ia sla-
vei i pentru societatea îngerilor cere . Acum suntem în atelierul de lucru al lui Dumnezeu. Mul i dintre noi sunt
pietre brute din carier . Dar, dac ne prindem de adev rul lui Dumnezeu, in uen a lui ne va înrâuri. El ne înal i
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îndep rteaz de la noi orice nedes vâr ire i p cat de orice natur . În felul acesta, suntem preg i s -L vedem pe
Împ ratul în toat frumuse ea […]. i care este lucrarea pe care trebuie s-o întreprindem aici, tocmai înainte de a
primi nemurirea? Trebuie s p str m trupul nostru sfânt i duhul nostru curat, ca s putem sta nep ta i în mijlocul
stric ciunilor care abund în jurul nostru, în aceste zile de pe urm . i dac aceast lucrare este adus la îndeplinire,
noi trebuie s ne angaj m în ea de îndat , cu toat inima i în mod în elept.” – M rturii, vol. 2, 355-356 (vezi de
asemenea i paginile 505 i 705 precum i Evenimentele nale, 295).

Acest principiu al Evangheliei, re ectat în cre nii ul melor zile, este omniprezent în scrierile lui Ellen White.
Un exemplu: „Caracterul nu se mai poate schimba nici la venirea Domnului Hristos, nici atunci când omul este pe
punctul de a muri. Caracterul trebuie s e format în via a aceasta.” – M rturii pentru pastori i slujitorii Evangheli-
ei, 430.

Dac cineva caut în scrierile lui Ellen White, Tema Marii Lupte este acolo – organizând, integrând i speci -
când adev rul din mijlocul gr mezilor de erori adunate de-a lungul secolelor.

Ceea ce crede cineva despre Neprih nirea prin Credin , Isp ire, Hristologie sau Escatologie, afecteaz ceea
ce crede în ceea ce prive te alte concepte. În adev r totul este interconectat i de acolo va curge un principiu de
baz al Temei Marii Lupte: restaurarea p c to ilor în oameni sigur de a salva i.
Tema Marii Lupte, nu numai c ne salveaz de erorile teologice ale secolelor trecute, ea ofer bisericii i lumii un
mesaj care ofer un sens pentru cei ce caut siguran mental i cer tudine emo ional . Tema Marii Lupte nu este
o no iune pe care oricine o gânde te; este un adev r vechi care a devenit „adev rul prezent” încredin at de Dumne-
zeu unei femei umile i ascult toare, mesagerul s u pentru aceste ul me zile.

Partea a III-a 

Descoperirea lui Helwig înregistreaz pe paginile istoriei care a ajuns pân la noi un moment de discon nui-
tate de peste un secol i jum tate conform unor cercet tori. Spre exemplu, LeRoy Froom a declarat în cartea sa,
The Prophe c Faith of Our Fathers, pagina 608: „Aceast evaluare a fost într-o stare latent pân în mpul revolu i-
ei franceze, când es m ri bazate pe acesta i pe alte tluri ale papei au fost folosite de mul i.” Prezentarea f cut
de Froom ar putea inocula, cel pu in în mintea unora, ideea c pe fondul repulsiei societ ii franceze fa de religie
i odat cu eliminarea papalit ii în 1798 oamenii f ceau aceast asociere legat de Vicarius Filii Dei pe fondul re-
sen mentelor fa de religie i papalitate. În fapt, discon nuitatea descoperirii lui Helwig a fost mai scurt cu cel
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pu in câ iva zeci de ani. La o analiz mai atent a datelor existente se poate observa o revenire la ideea lui Helwig
începând din 1751-1753, iar din 1793 urmeaz o avalan de materiale publicate de protestan i care trateaz tlul
pon cal Vicarius Filii Dei.

Totu i, de i am putea presupune o lips de informa ii i documente între 1630 i 1751, este de preferat s
explic m aceast discon nuitate. Necesitatea acestei explica ii este derivat din faptul c este necesar 1) s în ele-
gem c u lizarea echival rii tlului pon cal Vicarius Filii Dei cu num rul 666 nu are leg tur cu revolu ia francez
i cu repulsia oamenilor fa de papalitate i c 2) aceast asociere este rezultatul unei în elegeri corecte a capitolu-
lui 13 din Apocalipsa.

Exist trei explica ii importante pentru aceast discon nuitate.

1) Publica iile de atunci se f ceau mult mai greu i în can t i mai mici decât ast zi. Num rul mic de copii ale
c r ii lui Helwig disponibile ast zi în bibliotecile lumii, ne arat c este posibil ca acestea s nu supravie uit r zbo-
iului de 30 de ani care începuse în 1618. La început r zboiul a fost între statele catolice i protestante în fragmenta-
rea Sfântului Imperiu Roman, iar mai apoi a evoluat într-un con ict care a implicat o mare parte din marile puteri
ale Europei. În acele vremuri obiceiul de a arde c r i în con agra ii religioase era ceva comun i luând în considerare
caracterul devastator al r zboiului în Germania, dar nu numai, putem în elege c cele mai multe c r i ale lui Helwig
au fost o prad pentru catolicii care doreau recâ garea teritoriilor pierdute.

2) Al doilea mo v poate apreciat prin prisma faptului c Dona ia lui Constan n era considerat de protes-
tan i un fals i de aceea ei nu s-au str duit s preia interpretarea lui Helwig care era bazat pe acel document.

3) Al treilea mo v poate v zut în faptul c la momentul descoperirii lui Helwig protestan ii aveau deja o
interpretare a pasajului din Apocalipsa 13 care vorbe te despre num rul 666. Dac îl lu m în considerare pe Luther
a m c acesta credea c num rul 666 se referea la num rul anilor în care papalitatea va rezista. Este de la sine
în eles c lumea lutheran împ rt ea aceast idee care era prezent i la unii dintre calvini .

Rana de moarte primit de ar era un semn al mpurilor sfâr itului, iar odat cu acestea cre tea în elegerea
c r ii lui Daniel în lumina revela iei din Apocalipsa. Descoperirea lui Helwig este cea mai bun descoperire f cut în
leg tur cu num rul numelui arei, 666. Toate explica iile protestan ilor din trecut, precum i cele prezente, dove-
desc o lips de în elegere corect a versetului 18 din Apocalipsa 13. Descoperirea lui Helwig ar putut ajuta protes-
tan smul în vremurile tulburi al contra-reformei. Redescoperirea acestui adev r începând din 1751-1753, urmat
de avalan a de materiale protestante de dup 1790, pus în fa a modului în care ast zi lumea protestant trateaz
acest subiect este un
mare mister pentru
noi. i mai mare este
misterul, când adven-

i refuz s mai aso-
cieze tlul papal
Vicarius Filii Dei cu nu-
m rul arei 666.
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Recomandare 

Materialul poate desc rcat de pe site sau comandat pentru a trimis prin po t .




