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Realitatea slujbei lui Hristos
„Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi
ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit
Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi
îngerii lui. Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: ‚Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului
nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea
Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.’” Apocalipsa 12:7-10
Mereu am găsit acest pasaj ca fiind unul dintre cele mai fascinante ale Scripturii şi asta poate pentru că ridică
atât de multe întrebări: ce soi de război a fost în cer? Ce soi de arme au folosit? Mihail a luptat şi îngerii Săi au
luptat de asemenea. Întrebarea este: a putut Satan să reziste puterii lui Mihail, Fiul lui Dumnezeu, chiar şi pentru o
clipă? Dar Dumnezeu Însuşi? El de ce n-a luptat? Cum a putut Satan să-şi imagineze că, prin intermediul forţei, va
putea câştiga controlul asupra cerului? Dumnezeu are puterea de a-l şterge pe Satan într-o clipă dacă alege asta,
dar Biblia spune că a fost un război. A fost o luptă, iar Satan a fost aruncat. Imediat deducem de aici că au fost
mai multe chestiuni implicate în conflictul dintre Dumnezeu şi Satan, chestiuni care sunt dincolo de întrebarea
„Cine este mai puternic?”.
Să observăm cum a fost numit Satan: „acuzatorul fraţilor”. Biblia spune că-i acuza înaintea lui Dumnezeu „zi
şi noapte”, şi când în final a fost aruncat din cer, s-a produs o mare bucurie acolo.
Când s-a întâmplat aceasta? Este vorba despre perioada de început, când Satan a păcătuit şi şi-a pierdut locul
din cer? Nu, acest moment este după moartea şi revenirea în cer a lui Hristos. Ştim aceasta deoarece este scris
despre el că era „pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru…”.
Înainte ca această lume să fie creată, Satan nu avea pe cine să acuze. După ce această lume a fost creată şi
omul a păcătuit, el a mers la Dumnezeu, noapte şi zi, acuzând poporul lui Dumnezeu continuu. Când Isus a fost
înviat şi a revenit în cer, Satan a fost în final şi permanent aruncat din cer, şi s-a produs o mare bucurie în oastea
cerească pentru că nu mai erau obligaţi să asculte vocea lui cicălitoare şi acuzatoare.
Să luăm în consideraţie încă un aspect! Satan este numit „acuzatorul fraţilor”. Se pare că avea obiceiul de a
merge la Dumnezeu, de a lua fiecare păcat comis de poporul lui Dumnezeu de pe pământ şi de a-i acuza înaintea
lui Dumnezeu. Dacă Satan nu credea că aceste acuzaţii aveau greutate, şi-ar mai fi pierdut timpul cu ele? Adevărul
este că acuzaţiile lui erau relevante. Să vedem cât de puternice erau acestea!

Iov
Istoria lui Iov este un exemplu bun al modului în care Satan acuză poporul lui Dumnezeu şi în care caută să-i
distrugă.
„Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor.”
Iov 1:6.
Există ocazii în care în cer au loc mari adunări în cadrul cărora toţi locuitorii cerurilor se strâng înaintea lui
Dumnezeu. Ce fac ei atunci? Stau şi-L privesc? Nu, uneori se adună pentru a I se închina lui Dumnezeu şi a-L
preamări, alteori scopul este de a discuta şi analiza anumite chestiuni.
Aşadar, cu această ocazie, ei s-au adunat înaintea lui Dumnezeu, iar Satan a venit printre ei. Pe măsură ce
discutau, Dumnezeu i-a spus lui Satan: „Ce faci aici şi de unde vii?”
Răspunsul lui Satan este plin de înţeles: „De la cutreerarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe
el”. El spune de fapt: „Acolo jos pe pământ, ei mi se închină mie. Crezi că cei din cer Ţi se închină Ţie deoarece
calea Ta este bună, dar vreau să-Ţi spun că cei care sunt cu adevărat liberi sunt cei de pe pământ. Şi ştii ce?
Absolut toţi mi se închină mie! Ei au ales cu toţii calea mea. Ei au ales cu toţii calea pe care Tu o numeşti calea
păcatului şi a răului, şi fiecare îmi slujeşte mie! Fiecare dintre ei Îţi arată cum calea mea este mai bună şi mai
vrednică de dorit. Aceşti îngeri din cer trebuie să-Ţi slujească şi dacă n-o fac, îi vei alunga şi-i vei distruge, dar jos
pe pământ ei sunt cu adevărat liberi şi mă slujesc pe mine!”
Aşadar, Satan L-a acuzat pe Dumnezeu. Biblia nu oferă toate detaliile, dar atunci când studiem argumentele,
vedem că despre asta era vorba.
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Iar Domnul i-a răspuns lui Satan: „Ai văzut pe robul Meu, Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om
fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.” Iov 1:8.
Dumnezeu îi spunea lui Satan: „Ceea ce susţii nu este adevărat. Încă există cineva pe pământ care, de bună
voie, potrivit propriei lui voinţe libere, Mă serveşte pe Mine; iar acest om, Iov, îţi spune ţie, Satan, cum calea Mea
este mai bună.”
A avut Dumnezeu un argument de adus? Dar Satan?
„Şi Satan a răspuns Domnului: ‚Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi
tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, şi turmele lui acopăr ţara. Dar ia întinde-Ţi mâna, şi atinge-te
de tot ce are, şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă’. Domnul a zis Satanei: ‚Iată, îţi dau pe mână tot ce are,
numai asupra lui să nu întinzi mâna.’” Iov 1:9-12.
Ştia Dumnezeu dacă Iov Îl iubea sau nu? Ştia Satan dacă Iov Îl iubea sau nu cu adevărat pe Dumnezeu?
Bineînţeles că ştia. Dar Satan este un mincinos. Este mincinos şi acuzatorul fraţilor. Satan ştia în inima lui că este
mai bună calea lui Dumnezeu. Dar el este mincinos şi încerca să-L aşeze pe Dumnezeu împotriva lui Iov.
Întrebarea este: până la urmă, de ce a trebuit Dumnezeu să-i dovedească lui Satan ceva? Trebuia Dumnezeu să se
asigure în privinţa lui Iov? Se îndoia de el? Sau de dragul lui Satan? Dar de ce ar fi trebuit Dumnezeu să-i
dovedească lui Satan ceva? Satan nu mai putea fi salvat. La timpul acela era demult trecut de limita de la care s-ar
fi putut întoarce. Cui încerca Dumnezeu să dovedească ceva? Evident, trebuie că fiilor Săi care erau prezenţi acolo
şi îngerilor. Ei nu ştiau totul aşa cum Dumnezeu ştie totul. Dumnezeu a trebuit să demonstreze acestor fiinţe
necăzute că într-adevăr Iov alesese calea Sa din dragoste pentru Dumnezeu şi ca urmare a aprecierii a ceea ce este
drept, adevărat şi corect. Dumnezeu trebuia să demonstreze aceasta şi nu exista decât o singură cale.
Durere mare s-a abătut asupra lui Iov. Cei zece copii ai săi au murit într-o zi. În altă zi tot ce avea s-a dus. A
trebuit Dumnezeu să-i răspundă lui Satan aşa? Trebuie să înţelegem că aici este vorba de mai mult decât un
simplu răspuns dat lui Satan. Erau chestiuni importante implicate în viaţa lui Iov şi în ceea ce se întâmpla cu el.
Întregul univers îl privea pe Iov!
Curând după aceea, cu o altă ocazie, a avut loc o altă adunare în cer. Citim despre ea în Iov capitolul 2. Ca şi în
prima ocazie, Satan era prezent.
„Domnul a zis Satanei: ‚Ai văzut pe robul Meu, Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană
şi curat la suflet. El se teme de Dumnezeu, şi se abate de la rău. El se ţine tare în neprihănirea lui, şi tu Mă
îndemni să-l pierd fără pricină.’” Iov 2:3.
„Fără pricină?” De ce îl apăsa Dumnezeu pe Iov „fără temei?” Dumnezeu ştia că nu există niciun temei; Satan
ştia că nu există niciun temei şi totuşi el a fost capabil de a-L determina pe Dumnezeu să acţioneze împotriva lui
Iov – fără temei. În ceea ce-L privea pe Dumnezeu, nu exista temei; şi nici în ceea ce-l privea pe Satan, pentru că
el ştia adevărul. Dar existau unii care nu ştiau. Fiinţele necăzute în păcat nu ştiau şi, de dragul lor, Dumnezeu a
trebuit să facă această demonstraţie. Satan a sperat că-l va distruge pe Iov, a sperat că va putea să-l apese şi să-l
persecute astfel încât să-l determine să se revolte împotriva lui Dumnezeu şi împotriva căii Sale. El ştia că Iov Îi
slujea lui Dumnezeu din motive curate, dar spera ca, prin chinurile acelea teribile, să-l întoarcă de la loialitatea sa
faţă de El.
În acelaşi fel va încerca el să-i distrugă pe cei 144.000. El va spune: „Dă-mi-i pentru câteva momente şi-Ţi voi
demonstra că nu Te iubesc cu adevărat”. Şi va însemna multă încredere din partea lui Dumnezeu în poporul Său
pentru a spune: „Fă ce poţi mai bine cu ei”. Dumnezeu nu spune aşa ceva despre creştinul de rând. Dumnezeu
afirmă aşa ceva numai despre cineva despre care ştie că este cu adevărat vrednic de încredere.

Avraam
Citind istoria lui Avraam descrisă de Ellen White în cartea „Patriarhii şi profeţii”, este interesant de observat
faptul că ea subliniază ideea că tot cerul îl privea pe Avraam. Atunci când Dumnezeu i-a promis că-i va da un fiu
care a întârziat mai apoi mulţi ani, Avraam şi-a pierdut credinţa şi a încercat să împlinească făgăduinţa lui
Dumnezeu prin efort omenesc. A avut un fiu de la Hagar. Ellen White subliniază faptul că Satan l-a acuzat pe
Avraam a fi nepotrivit pentru ca Dumnezeu să-l folosească, pentru că nu avea credinţă în El; făcuse ceva care se
baza pe lipsa credinţei. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a trebuit să-l încerce prin cea mai grea probă cu
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Isaac. Dumnezeu l-a adus în punctul în care întregul univers putea vedea clar dacă acest om Îl iubea pe Dumnezeu
şi dacă avea pe deplin încredere în El. Când Avraam era pe cale să înfigă cuţitul în fiul său, Dumnezeu a spus: „Să
nu pui mâna pe băiat…”. Citiţi cu atenţie următoarele cuvinte: „Ştiu acum că te temi de Dumnezeu…”. Nu ştia
Dumnezeu mai înainte? Bineînţeles că ştia, dar fiinţele pentru care Dumnezeu făcuse această demonstraţie, nu
ştiau. Acum puteau să vadă singure. Acum puteau şti.

Ahab
Să cercetăm acest conflict nevăzut aşa cum s-a desfăşurat în cazul lui Ahab. Era Ahab bun sau rău? Era un om
extrem de rău. A fost unul dintre cei mai răi regi din Israel şi totuşi, cercetând viaţa acestui om, descoperim o milă
extraordinară manifestată de Dumnezeu pentru el.
Atunci când Ilie s-a confruntat cu profeţii falşi pe muntele Carmel, Ahab era acolo şi privea. El a văzut 480 de
profeţi falşi tăindu-se, dansând şi sărind, strigând numele zeului lor fals şi neputincios timp de o zi întreagă, fără
niciun răspuns. El a văzut cum a trimis Dumnezeu foc din cer la rugăciunea lui Ilie şi a fost martorul distrugerii
acestor profeţi falşi. El a fost martorul ocular şi i s-a dovedit că Iehova este adevăratul Dumnezeu.
A făcut Dumnezeu ceva deosebit pentru Ahab în acea seară? Din cât înţeleg de pe hartă, erau aproape 30 de
kilometri de la muntele Carmel la Izreel, iar Dumnezeu a pus Spiritul Său în Ilie şi l-a făcut să alerge în faţa
carului lui Ahab toată această distanţă. Ploaia a început să cadă în torente atât de puternice încât nici nu se putea
distinge drumul, iar Dumnezeu l-a făcut pe Ilie să alerge în faţă pentru a-l conduce pe Ahab până la Izreel.
Dumnezeu S-a manifestat asemenea unui părinte faţă de un copil rău. Este probabil ca în cer Satan să fi spus: „Dămi-l pe Ahab! Este al meu! Lasă-mă să-l distrug”. Iar Dumnezeu a răspuns: „Încă nu a avut o ocazie cinstită!”
Pe măsură ce urmărim modul în care a lucrat Dumnezeu în viaţa lui Ahab, următorul eveniment reprezintă un
incident în care Ben-Hadad, regele Siriei, căuta să pornească război împotriva lui Ahab. Şi, cu toate că Ahab nu-şi
dorea conflictul, cererile regelui Siriei sunt atât de iraţionale, încât nu-i rămâne altă alternativă decât lupta. Putem
citi această istorie în 1 Regi 20. Lucrul minunat este că Dumnezeu a trimis în două rânduri un profet pentru a-l
călăuzi pe Ahab cum să-i învingă pe sirieni. A doua oară i-a spus că sirienii umpluseră întreaga ţară, iar israeliţii
erau aşezaţi lângă ei asemenea a două grupuri de copii. Dumnezeu a trimis un profet pentru a-i spune lui Ahab
(!!!) că el îi va învinge pe sirieni şi, urmând instrucţiunile lui Dumnezeu, Ahab i-a înfrânt definitiv. (1 Regi 20:2630).
Ne putem de asemenea aminti de întâmplarea în care Ahab şi Izabela l-au ucis pe Nabot, pentru că Ahab
poftise via acestuia. Dumnezeu l-a trimis pe profetul Ilie pentru a-i spune: „În locul în care câinii au lins sângele
lui Nabot, vor linge şi sângele tău”. Şi ce a făcut Ahab? S-a îmbrăcat în sac şi cenusă, şi a postit şi s-a umilit. Iar
Domnul i-a spus lui Ilie: „Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea Mea? Pentru că s-a smerit înaintea Mea, nu voi
aduce nenorocirea în timpul vieţii lui; ci în timpul vieţii fiului său voi aduce nenorocirea casei lui!” 1 Regi 21:29.
Sufletul lui Ahab tremura în balanţă; se hotăra destinul lui, iar Dumnezeu lucrase pentru el, întinzând fiecare
milă posibilă în încercarea de a-l elibera de ghearele duşmanului.
Dar în final, ajungem la un moment decisiv. Găsim istoria în 1 Regi 22. Ahab, împreună cu Iosafat, împăratul
lui Iuda, s-au unit pentru încă o luptă cu sirienii. În timp ce-şi făceau planurile, Iosafat i-a spus lui Ahab: „Înainte
de a merge la această acţiune riscantă, hai să-L întreb pe Domnul”. Şi astfel, Ahab a trimis după profeţii lui.
Să reţinem că, de două ori înainte, Dumnezeu îl eliberase din mâinile aceloraşi sirieni şi i-a dăruit victorii
răsunătoare. Dar după cine trimite Ahab acum? 450 de profeţi ai Astarteei! Dar nu îi omorâse Ilie la muntele
Carmel? Acum erau mai bine de 400. Ce ne spune lucrul acesta? În ciuda a ceea ce văzuse la muntele Carmel şi în
ocaziile pline de milă care au urmat, Ahab îi înlocuise pe profeţii pe care Dumnezeu îi distrusese. Era ceva bun în
inima acestui om pentru Iehova? Ahab Îi spusese lui Iehova: „Nu am niciun respect pentru Tine, indiferent de
ceea ce faci pentru mine!”
Aşadar, profeţii falşi i-au spus: „Mergi; vei învinge în lupta de azi”. Dar Iosafat nu s-a simţit bine; nu i-a plăcut
de ei. A spus: „Nu există un profet al lui Iehova pe care-l putem întreba?” Ahab a răspuns: „Mai este un om prin
care am putea să întrebăm pe Domnul; dar îl urăsc, căci nu-mi prooroceşte nimic bun, nu prooroceşte decât rău:
este Mica, fiul lui Imla”. Iosafat a spus: „Să nu vorbească regele aşa”. Şi au trimis să-l aducă pe Mica, care a spus:
„Văd tot Israelul risipit pe munţi, ca nişte oi care n-au păstor. Şi Domnul zice: ‚Oamenii aceştia n-au stăpân; să se
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întoarcă fiecare acasă în pace’”. Ahab i-a spus lui Iosafat: „Nu ţi-am spus că el nu prooroceşte nimic bun despre
mine?” Dar Mica a continuat: „Am văzut pe Domnul stând pe scaunul Lui de domnie, şi toată oştirea cerurilor
stând lângă El, la dreapta şi la stânga Lui. Şi Domnul a zis: ‚Cine va amăgi pe Ahab, ca să se suie la Ramot din
Galaad şi să piară acolo?’ Şi au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. Şi un duh a venit şi s-a înfăţişat înaintea
Domnului şi a zis: ‚Eu îl voi amăgi.’ Domnul i-a zis: ‚Cum?’ ‚Voi ieşi’ a răspuns el ‚şi voi fi un duh de minciună
în gura tuturor proorocilor lui.’ Domnul a zis: ‚Îl vei amăgi, şi-ţi vei ajunge ţinta; ieşi, şi fă aşa!’” 2 Regi 22:19-22.
La momentul respectiv, uşa pentru Ahab fusese închisă. În cer nu se mai purta nicio discuţie despre modul în
care se putea salva sufletul lui Ahab; acum se discuta numai despre modul în care urma să piară. Observaţi cum sa întâmplat totul. Dumnezeu strânge toată oastea cerească şi încep să discute. Dumnezeu ridică întrebarea şi toţi
încep să-şi ofere părerea şi, în final, vine un agent al lui Satan, un înger căzut (să nu uităm că în acele zile aveau
încă acces în cer) care spune: „Eu voi merge şi voi fi un duh de minciună în gura tuturor proorocilor lui”. Dacă
Ahab ar fi mai fi avut vreo legătură cu Dumnezeu, ar fi putut acel spirit să meargă acolo pentru a-l înşela? Nu!
Dar atunci când treci de o anumită linie, atunci când îţi fixezi mintea într-o anume direcţie, Dumnezeu nu mai are
nicio altă alternativă decât de a-i da lui Satan permisiunea de a face ce doreşte, şi aşa s-a întâmplat şi în acest caz.
S-a întâmplat cu Saul, şi se întâmpla cu Ahab acum. Dumnezeu spune: „Mergi; ai permisiunea mea să faci cum
doreşti cu el”. Asta este ceea ce Satan a încercat să facă cu Iov, dar n-a mers pentru că, vedeţi? Iov nu se aşezase
de partea lui Satan. Lui Satan nu i s-a permis să-l distrugă, cu toate că l-a apăsat cu putere. Dar acum, în cazul lui
Ahab, Dumnezeu spune: „Poţi face ce doreşti cu el”. Şi asta s-a şi întâmplat. Ahab a murit în luptă în acea zi, un
om pierdut, aşezat de partea lui Satan, având destinul pentru totdeauna decis, aşteptând ziua judecăţii.

Simon Petru
Putem vedea acelaşi conflict şi în cazul lui Simon Petru. „Domnul a zis: ‚Simone, Simone, Satana v-a cerut să
vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta.’” Luca 22:31-32.
Să cercetăm această imagine. Să ne gândim ce înseamnă aceasta. Satan a venit înaintea lui Dumnezeu şi a
spus: „Dumnezeule, ai un om acolo jos pe nume Simon Petru, care se tot plimbă cu Fiul Tău, Isus. Crezi că este
potrivit pentru a fi salvat? Ascultă! El nu este mai bun decât mine! Dacă-l mântuieşti pe el, trebuie să mă
mântuieşti şi pe mine”. L-a acuzat pe Petru aşa cum ne acuză şi pe noi folosind cele mai aspre cuvinte.
„Dumnezeule, crezi că acestui om îi pasă de Tine? Dă-mi-l pentru o clipă şi-Ţi voi arăta cum este el cu adevărat”.
Cunoaşte Dumnezeu răspunsul? Evident că da. Dar fiinţele angelice nu-l cunosc, şi acesta este motivul pentru care
totul trebuie să fie făcut deschis, public atunci când Dumnezeu discută în contradictoriu cu Satan pentru sufletele
oamenilor.
Dar aici avem ceva vrednic de considerat: Fiul lui Dumnezeu, Isus, are aceeaşi minte cu cea a Tatălui, aceeaşi
atitudine faţă de noi, şi spune: „M-am rugat pentru tine”. Isus S-a pus pe genunchi şi I-a spus Tatălui Său din
ceruri: „Tatăl Meu, Satan caută să-l distrugă pe Petru. Tată, Te rog să-i oferi un ajutor special pentru ca să nu se
piardă credinţa sa”. De ce are nevoie să se roage astfel în condiţiile în care El şi Tatăl au aceeaşi atitudine faţă de
Petru? De ce are nevoie să-I vorbească Tatălui? Poate ridici aceeaşi întrebare: „Cum face El mijlocire pentru mine
şi pentru tine azi?” Aceasta este o imagine pe care ne-o oferă Dumnezeu pentru a ne arăta modul în care Hristos
mijloceşte pentru noi azi. El vorbeşte literalmente pentru noi, atunci când Satan literalmente spune: „Dă-mi-l pe
ăsta!”
Gândiţi-vă la ce aţi făcut azi. Gândiţi-vă la faptele pe care le-aţi făcut, la gândurile pe care le-aţi gândit, la
cuvintele pe care le-aţi rostit, la neînsemnatele priviri aruncate la alţii, priviri pe care se poate ca nimeni să nu le fi
observat, dar pe care îngerii le-au observat şi le-au înregistrat, şi pe care Satan le-a văzut fără îndoială. El Îi spune
lui Dumnezeu: „Crezi că este creştin? Priveşte la ce a făcut în dimineaţă. Îl vei mântui? Atunci mai bine m-ai
mântui pe mine! Dumnezeule, acesta este al meu. Nu este potrivit să fie numit ca aparţinându-Ţi Ţie”. Dar Isus se
roagă. El Se pune la mijloc.
Isus i-a spus lui Petru: „M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta.” Şi astfel, atunci când S-a rugat,
Petru a primit un ajutor special de la Dumnezeu.
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De ce mijloceşte Isus public
În Ioan capitolul 11 s-a întâmplat ceva interesant, atunci când l-a înviat pe Lazăr. Înainte de a-l chema pe Lazăr
la viaţă, Isus S-a oprit pentru a Se ruga, mulţumindu-I Tatălui Său pentru că L-a ascultat. Dar la finalul rugăciunii
Sale, a adăugat ceva ce ne aduce multă lumină. El a spus: „Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel
pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.” Ioan 11:42.
De ce S-a mai obosit să sublinieze asta, de vreme ce Tatăl mereu Îl asculta? Era pentru cei care erau în jurul
Său. Nu pentru El, nici pentru Dumnezeu şi nici pentru Lazăr. Era pentru cei prezenţi acolo şi care nu puteau
înţelege şi nici discerne legătura completă şi desăvârşită dintre inima lui Isus şi cea a lui Dumnezeu. Înţelegeţi
principiul descoperit aici? Putem astfel înţelege motivul pentru care Hristos Se roagă Tatălui pentru noi?
Mai trebuie să te întreb dacă tu ştii deja la ce mă gândesc? Singurul motiv pentru care aş putea avea nevoie să
te întreb este datorită celor care sunt în jurul nostru şi care nu pot să ne citească minţile, aşa că-ţi vorbesc pentru
ei. Asta spunea Isus că face. În cer este aceeaşi situaţie. Singurele Persoane din cer care cunosc totul sunt
Dumnezeu şi Fiul Său, Isus. Dar îngerii? Ei studiază constant planul de mântuire. 1 Petru 1:12.
Fiinţele cereşti sunt foarte interesate de lucrurile pe care le facem noi aici pe pământ, şi toate faptele noastre
constituie subiectul lor de cercetare detaliată. Vă amintiţi ce a spus Isus? El a spus că există mai multă bucurie în
cer pentru un păcătos care se pocăieşte decât pentru 99 de persoane neprihănite care nu au nevoie de pocăinţă
(Luca 15:7, 10). Credeam că aici vorbeşte în mod figurativ. Dar să ne imaginăm o persoană care azi cade
finalmente pe genunchi şi spune: „Doamne, îmi pare rău pentru păcatele mele. Oh, Doamne, vreau să-mi dai un
nou început şi o nouă viaţă. Mă predau pe deplin în mâna Ta, Doamne, pentru a fi al Tău acum şi pentru
totdeauna”. Cu un strigăt de bucurie, îngerul lui păzitor poartă vestea înapoi în cer. Imediat ce ajunge în marea
adunare, anunţă vestea: „Ascultaţi! Ascultaţi! Am veşti minunate! David s-a decis azi să-I servească Domnului şi
Regelui nostru!” Ce se întâmplă atunci? Toţi îngerii îşi lasă treburile pentru o clipă. Încep să râdă, să cânte şi să se
bucure, alăturându-se sărbătorii. Toţi se alătură! Nu este nimeni indiferent. Fiecare înger din cer se bucură. Asta
chiar se întâmplă sau e numai un fel de a spune? Adevărul este că, dacă nu avem nici cea mai mică idee despre
cum este cerul şi ce se petrece acolo, nu putem niciodată ca, prin credinţă, să ne prindem de lucrarea care se
desfăşoară pentru noi acolo.

Lucrarea lui Hristos în sanctuar
Prin intermediul ritualului din sanctuarul Vechiului Testament, Hristos a încercat să ne înveţe că există o
lucrare reală pentru poporul Lui, care are loc în cer, în sanctuarul de acolo. Pe tot parcursul anului, pe măsură ce
poporul îşi aducea jertfele şi-şi mărturiseau păcatele, sanctuarul devenea în mod simbolic pângărit de păcatele
adunării. Acesta era, evident, un simbol al faptului că prin moartea lui Hristos păcătosul convertit are privilegiul
de a i se şterge păcatele în sanctuarul ceresc.
Sângele purtat în sanctuar simboliza că acum, în cer există pentru noi o jertfă acceptabilă pentru Dumnezeu,
jertfă care satisface toate pretenţiile dreptăţii care cerea moartea noastră şi despărţirea de Dumnezeu datorită
păcatelor pe care le-am făcut. Legea spune că trebuie să murim. De ce? Pentru că am călcat-o şi suntem păcătoşi.
Dar Isus spune: „Am plătit preţul pentru ei. Sângele Meu a curs pentru ei. Tată, primeşte-i ca pe copiii Tăi, aşa
cum vin în Numele Meu”. Isus oferă acum propriul Său sânge în sanctuarul din cer (Evrei 8:3), vorbind pentru
noi, cerând pentru noi darurile şi binecuvântările lui Dumnezeu.
Când sângele lui Hristos este aplicat pentru mine în cer, Spiritul Sfânt devine disponibil pentru mine; harul
oferit prin rugăciune, reprezentată prin altarul de tămâiere, devine disponibil pentru mine; Cuvântul lui
Dumnezeu, înţelegerea, puterea din acel cuvânt, reprezentate prin pâinile punerii înainte, devin disponibile pentru
mine. Dar în ce mod devin toate acestea disponibile pentru mine? Prin sângele lui Hristos, sângele dus în sanctuar.
Ce înseamnă cu adevărat că sângele este stropit în cer? În sens practic, ce înseamnă că Hristos Îşi oferă sângele
pentru mine? Nu mă pot împăca cu imaginea lui Hristos stând pe un tron, nefăcând nimic sau repetând acelaşi
lucru din nou şi din nou, toată ziua: „Tată, sângele Meu, sângele Meu!” Ce face El cu adevărat? Este cerul real, un
loc practic sau nu se întâmplă nimic acolo? Pasajele pe care le-am studiat ne arată clar faptul că Isus, literalmente,
vorbeşte pentru noi! El aduce dovezi, fapte şi motive pentru noi, în prezenţa oştirii cereşti adunate.
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În volumul 7 al Comentariilor Biblice, la pagina 931, Ellen White spune: „Hristos priveşte. El cunoaşte totul
despre poverile noastre, pericolele noastre şi dificultăţile în care ne găsim; şi Îşi umple gura cu argumente în
sprijinul nostru. El Îşi potriveşte mijlocirea necesităţilor fiecărui suflet, aşa cum a făcut în cazul lui Petru. …
Mijlocitorul nostru Îşi umple gura cu argumente pentru a-i învăţa pe cei încercaţi, ispitiţi să se întărească
împotriva ispitelor lui Satan. El explică fiecare moment al duşmanului. El ordonă evenimente.” (7BC, 931).
Să ne gândim la ce înseamnă această expresie: „Îşi umple gura cu argumente pentru noi”. Am văzut deja că în
cer au loc din timp în timp, mari adunări. Dar atunci când aceste fiinţe cereşti se întâlnesc pentru a participa la
aceste adunări, ce fac ele practic? Unul din lucrurile importante pe care le fac este acela de a cerceta vieţile celor
de pe pământ. Am văzut acest lucru în cazul lui Iov, Ahab şi Petru. Ei cercetează vieţile oamenilor. Examinează
viaţa mea şi pe a ta. Pe măsură ce viaţa îmi este cercetată, fiecare faptă pe care am făcut-o este pusă în balanţă şi
cântărită. Când aceste fiinţe ne cercetează vieţile, discută între ele? Eu cred că da. Discută despre faptele noastre.
Ei spun: „Uite-te la David. Iată faptele pe care le-a făcut azi. Demonstrează ele că el Îl iubeşte cu adevărat pe
Domnul?” Şi Satan este implicat în această chestiune, pentru că el caută încă fiecare ocazie de a-i acuza pe copiii
lui Dumnezeu, pentru a arăta către căderile lor şi pentru a-i pretinde ca fiind ai lui.
Dar ce face Isus? În ceea ce priveşte vina păcatului, Satan nu mai are niciun argument convingător, căci
sângele lui Isus s-a ocupat de păcat. El spune: „Uite: am făcut totul pentru ei. Am murit pentru păcatele lor”. Iar
cerul nu are nevoie să i se amintească de asta. Ei ştiu asta deja, dar ştiţi care este adevărata chestiune în discuţie?
Am acceptat eu acest dar? Am acceptat ceea ce a făcut Hristos pentru mine? Cum pot şti cu siguranţă cei din cer
că eu am acceptat ceea ce a făcut Hristos pentru mine? Cum pot şti ei asta? Singura cale de a afla este prin viaţa
mea, prin comportamentul meu.

Demonstrându-ne loialitatea
Atunci când am înţeles acest lucru, mi s-a făcut ruşine. M-am gândit la îngerul care se întoarce în cer cu
înregistrarea activităţilor mele zilnice, şi m-am întrebat: „Ce fel de raport duce el? Ce reacţie va stârni deseară în
cer raportul faptelor mele?” Este una să spui: „Toţi suntem cercetaţi”. Oh, ne putem ascunde după asta! Dacă spun
că suntem cu toţii păcătoşi, pot primi o consolare prin faptul că nu sunt singur. Nu sunt singurul, ci toţi suntem
aşa! Dar atunci când ştiu că numele „David Clayton” este chemat în cer asemenea numelui lui Iov, iar Satan
spune: „Uite-te la el! Priveşte-l pe acest om!” Şi atunci când ştiu că îngerii se uită la viaţa mea (pentru că şi ei au
de învăţat), şi când ştiu că Isus încearcă să găsească o cale pentru a îndrepta balanţa în favoarea mea, mă întreb
câte motive I-am oferit lui Isus să Se bucure azi. Când mă gândesc la aceasta, doresc fierbinte ca îngerii să vadă că
Îl iubesc pe Domnul. Vreau ca ei să ştie că eu sunt de partea Lui, că nu-mi doresc sub nicio formă căile lui Satan
pline de păcat. Nu doresc ca Satan să aibă nici cel mai mic argument cu care să mă acuze înaintea Domnului, să-I
aducă reproş Numelui Său şi să câştige control în viaţa mea.
Acest lucru m-a încurajat de asemenea să mă rog cu voce tare. Vreau ca ei să audă, vreau ca Satan să ştie unde
este loialitatea mea. Atunci când păcătuiesc, vreau ca ei să afle rapid că îmi pare rău. Atunci când păcătuim, este
înregistrat. Ei privesc şi spun: „Iată ce-a făcut. Acest lucru arată că îi este loial lui Satan. Încă se agaţă de lucrurile
astea. Nu-i pare rău de ele!” Ei nu ne cunosc inimile! Ei pot vedea loialitatea noastră numai din modul în care ne
comportăm şi din lucrurile pe care le afirmăm în rugăciune.
Aşadar, văd că pocăinţa de păcat este foarte importantă. Trebuie să clarificăm fiinţelor cereşti faptul că
regretăm ce am făcut greşit. Trebuie să le spunem că urâm păcatul şi că dorim să renunţăm la el, astfel încât ei să
vadă că suntem de partea lui Iehova. Poate cădem uneori (Dumnezeu să ne ferească!), dar se poate întâmpla să
facem faptele lui Satan. Înştiinţaţi-i că a fost un accident; înştiinţaţi-i că nu aceasta este calea aleasă de inima
voastră. Înştiinţaţi-i, pentru că ne cercetează vieţile, iar această investigare este în plină desfăşurare tot timpul.
Satan ne pretinde pentru a ne cerne ca pe grâu, dar Isus este acolo pentru a mijloci.
Într-o dimineaţă, am mers să mă rog. În timpul acela, mergeam în maşină pentru a mă ruga. Dimineţile sunt
uneori reci, şi acela era cel mai cald loc pe care-l puteam găsi în afara casei. Când m-am trezit în acea dimineaţă,
m-am simţit foarte somnoros. A trebuit să mă lupt pentru a merge la baie să mă spăl pe faţă. Numai faptul că ştiam
că Domnul mă aşteaptă şi că îngerii privesc, dorind să vadă că dragostea mea pentru Domnul este reală, mi-a dat
puţin avânt. Când am ajuns în maşină, m-am gândit: „Trebuie că ei gândesc că dragostea ta este pe moarte, pentru
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că odată obişnuiai să mergi în tufişuri pentru a te ruga, dar acum ai mers într-un loc mult mai confortabil şi tot
greu îţi este să te trezeşti”. Cum mă tot gândeam la asta, ştiţi ce gând mi-a venit? „E bine că cine te reprezintă este
cineva care ştie cum este omul, cineva care poate fi atins de slăbiciunile tale”. Pentru că îngerii nu pot înţelege pe
deplin cum este să nu te simţi atât de puternic, şi mai înaintezi în vârstă şi nu te mai simţi ca la tinereţe. Dar,
vedeţi: Isus este carne din carnea mea, şi sânge din sângele meu! El înţelege; El este atins de sentimentul
slăbiciunilor mele, şi când îngerii gândesc: „David nu-L mai iubeşte pe Tatăl atât de mult. Aprecierea pe care o
are pentru Dumnezeu a scăzut”. Isus poate explica, pentru că El ştie cum e să fii om. Acesta este motivul pentru
care Unul la fel ca şi mine este înaintea tronului lui Dumnezeu ca să mijlocească pentru mine.
Ştim că Tatăl înţelege, dar vedeţi: aici nu este vorba despre numai Dumnezeu şi despre Isus, ci despre fiinţele
necăzute în păcat. Tot ceea ce face Dumnezeu trebuie demonstrat înaintea lor; ei trebuie să înţeleagă raţiunea din
spatele fiecărui act. Dacă numai Dumnezeu trebuia să lămurească problema, cât ar fi durat rebeliunea lui Satan?
Din clipa în care s-a răzvrătit, Dumnezeu a ştiut tot ce urma să se întâmple, a ştiut că nu este potrivit decât pentru
moarte, dar totuşi l-a lăsat să trăiască. De ce? Pentru că Dumnezeu nu Se gândeşte la Sine. Tot ce face trebuie
demonstrat în mod clar ca fiind drept şi corect înaintea întregului univers.

O altă licărire
Să citim un alt pasaj biblic din care primim o altă licărire referitor la această lucrare a lui Isus. Ni s-a spus în
Ioan 16:7 că Isus a trebuit să meargă în cer înainte ca Spiritul Sfânt să poată fi revărsat: „Totuşi, vă spun adevărul:
Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi
trimite.”
De ce a trebuit Isus să revină în cer? Nu putea să-I ceară lui Dumnezeu darul în timp ce El era încă pe pământ,
tot la fel cum a făcut-o în cer? Nu putea Dumnezeu să-I răspundă la fel în ambele cazuri?
Adevărul este că El a trebuit să meargă în cer, în sanctuarul ceresc, pentru a face lucrarea din Sfânta. Acolo a
stropit cu sângele Său înaintea Tatălui, adică a prezentat argumente puternice pe baza sacrificiului pe care l-a
făcut. El a spus: „Tată, tot ce ai pentru ei, Eu Îţi cer pentru ei. Am plătit preţul cu propria Mea viaţă. Este drept să
le dai, Tată, pentru că am plătit preţul”. El a făcut această cerere în prezenţa întregului univers care privea.
În dimineaţa învierii, Maria Magdalena a venit la El şi I-a căzut la picioare spunând: „Rabuni!”, „Doamne!”.
Iar Isus a spus: „Nu Mă atinge!” De ce? „Nu M-am urcat la Tatăl. Sunt pe drumul către cer, dar nu Mă întârzia”.
A trebuit să revină în cer dintr-un motiv şi totuşi, Dumnezeu şi Hristos au aceeaşi minte. El este în cer, Isus pe
pământ, dar cu siguranţă că au aceleaşi gânduri şi fiecare ştie ce este în mintea Celuilalt. De ce trebuie El să
meargă înapoi în cer imediat? De ce este atât de important ca El să apară în prezenţa Tatălui şi în prezenţa
adunării? El trebuie să primească public asigurarea că sacrificiul Său a fost acceptat.

Motiv de acuzare?
Acum se poate ridica întrebarea: are încă Satan motiv pentru a acuza poporul lui Dumnezeu? Nu a înlăturat
Isus toate motivele pe baza cărora el ar fi putut să acuze poporul lui Dumnezeu, atunci când a plătit preţul pentru
fiecare păcat comis de rasa umană? Încă acuză Satan poporul lui Dumnezeu de această parte a crucii?
Iuda 9 ne spune că, atunci când Arhanghelul Mihail s-a luptat cu Satan pentru trupul lui Moise, El nu a
îndrăznit să aducă nicio acuză. Evident, ştim că Satan nu este interesat de carnea şi sângele lui Moise. Această
luptă se ducea pentru sufletul lui Moise. Vedeţi, Isus a trebuit să vină pentru a-l învia pe Moise şi a-l lua la cer, aşa
că Satan I s-a opus spunând: „Uite ce e: nu poţi să-l învii pe acest om. Nu-i poţi da viaţa veşnică. El a murit având
păcate înregistrate. Îmi aparţine!” Biblia spune că Isus nu i-a putut aduce niciun argument. Nu i-a putut spune:
„Sângele Meu a plătit preţul, aşa că înapoi!” Nu fusese încă răstignit, aşa că nu putea face această afirmaţie.
Singura cale prin care s-a putut opune pretenţiilor lui Satan a fost prin a spune: „Domnul să te mustre, Satan”.
Acelaşi lucru s-a petrecut în Zaharia 3, când Iosua, marele preot, a fost văzut stând înaintea Domnului, avândul pe Satan la dreapta pentru a i se opune. Domnul S-a întors spre Satan şi a spus: „Iehova să te mustre, Satan”. Din
nou, El nu a putut spune: „Sângele Meu a plătit preţul pentru el”.
Dar în Apocalipsa, atunci când se vorbeşte despre balaurul care a fost aruncat din cer, este scris că poporul lui
Dumnezeu l-a înfrânt prin sângele Mielului. Sângele a curs; avem ce pretinde; Hristos are acest argument pentru
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noi. Satan nu poate acum pretinde că nu avem drept la mântuire, dar are alte argumente pe care le poate folosi
pentru a ne acuza, şi acest aspect doresc să-l subliniez. Întrebarea este: eşti într-adevăr creştin? L-ai acceptat întradevăr pe Hristos? Aceasta este întrebarea! Întrebarea nu este dacă Dumnezeu are sau nu dreptul de a-l mântui pe
om. Această problemă a fost rezolvată! Oricine Îl primeşte cu adevărat pe Hristos, are biruinţă asupra lui Satan.
Sângele lui Hristos a plătit preţul şi a făcut totul posibil pentru noi. Noi, creştinii, nu vom muri niciodată. Dar
întrebarea este: eşti cu adevărat creştin? Aceasta este întrebarea şi aici găseşte Satan motive pentru a acuza
poporul lui Dumnezeu. Cât de des găseşte el motiv pentru a spune: „Ăsta e creştin? Ăsta?!! Uită-te numai la ce-a
făcut mai devreme…!”

Implicaţiile păcatului
Biblia spune că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte. 1 Ioan 3:9. Cel care păcătuieşte este de la
Diavolul. În felul acesta recunoaştem copiii Diavolului: prin faptul că păcătuiesc! Putem afirma că Satan nu are
motive cu care să acuze pretinsul popor al lui Dumnezeu?
Şi când viaţa mea este examinată în cer, ce gând teribil că păcatele pe care le-am săvârşit azi vor deveni de
notorietate publică în mijlocul întregii oştiri cereşti! Şi toate lucrurile pe care le fac azi vor demonstra dacă-L
iubesc pe Dumnezeu sau dacă prefer calea lui Satan; dacă sunt cu adevărat reprezentantul lui Dumnezeu sau dacă
Isus va fi sau nu capabil să-Şi ţină capul sus atunci când numele meu va fi menţionat. Deoarece Hristos a murit
pentru păcatele mele, da! Aceasta este partea Lui, iar El a plătit preţul, mulţumim lui Dumnezeu! Dar în ce mă
priveşte pe mine? Ce am făcut eu pentru Hristos? Ce arăt eu universului despre Hristos?
Spun vieţile noastre: „Isus, eu cred că drumul lui Satan este mai bun decât calea Ta şi, de fapt, îl prefer cu
adevărat! Ai murit pentru mine şi ai plătit preţul, mi-ai dat Spiritul Sfânt şi tot ceea ce am nevoie, dar tot am să mă
predau lui Satan când şi când, deoarece calea lui este cu adevărat mai plăcută!”? Asta pot spune faptele noastre,
iar Satan trebuie să triumfe asupra lui Dumnezeu prin cuvintele: „Tu spui că drumul Ta este mai bun! Uită-Te la
cei despre care spui că i-ai salvat. Uită-Te şi vezi pe cine servesc ei!” Şi sunt convins că face paradă cu
comportamentul nostru în faţa Mântuitorului şi înaintea Tatălui nostru.
Există un loc tainic unde mă pot întâlni cu Dumnezeu. Există un nivel de comunicare între noi în care nici
măcar îngerii nu au acces. Dar vedeţi: există de asemenea şi un loc public unde, înainte ca Dumnezeu să poată
interveni în sprijinul nostru, trebuie să se vadă fără echivoc că noi am ales să ne aşezăm de partea lui Dumnezeu în
controversă. Acesta este motivul pentru care este atât de important să facem cât se poate de clar prin
comportamentul nostru şi prin pocăinţa de păcate, că nu mai aparţinem lui Satan. Întreaga istorie a lui Iov şi
modul în care a fost asaltat de Satan, arată că sunt şi alte aspecte implicate. Nu este vorba doar că: „Îl rog pe
Dumnezeu, şi dacă-I convine, va răspunde”. În primul rând este clar faptul că trebuie demonstrat înaintea fiilor
necăzuţi ai lui Dumnezeu că suntem de partea lui Dumnezeu, că am ales calea Lui, înainte ca El să intervină în
vieţile noastre. Pentru că, dacă păcătuim, arătăm că preferăm calea răului.
Dacă, prin faptele noastre, demonstrăm că suntem de partea lui Satan, dacă păcătuim şi apoi venim să
prezentăm o cerere lui Dumnezeu în timp ce caracterul arată că, de fapt, ne bucurăm de calea lui Satan, ne
aşteptăm ca Dumnezeu să fie îndreptăţit înaintea cerului răspunzându-ne la rugăciune?
Isus a spus: „dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu
care este în ceruri”. De ce doi sunt mai eficienţi decât unul? Nu este Dumnezeu tot atât de binevoitor să asculte pe
unul ca şi pe doi? Nu-I pasă lui Dumnezeu de noi în mod individual sau numai când venim la El în grupuri?
Adevărul este că în unele cazuri există pietre de poticnire în vieţile unor creştini. Este posibil ca unii să nu-şi fi
demonstrat în mod clar loialitatea pentru Dumnezeu şi, de aceea, există blocaje în vieţile acestor persoane care fac
imposibil ca Dumnezeu să răspundă. Atunci când creştinii se unesc în rugăciune pentru o cauză, este mai posibil
ca unii să-şi fi făcut clară loialitatea, îngăduindu-I astfel lui Dumnezeu să răspundă rugăciunii.

Durerea lui Dumnezeu
În final, să cercetăm un citat din cartea „Educaţie” de la pagina 263: „Cei care se gândesc la rezultatul grăbirii
sau întârzierii Evangheliei, se gândesc la aceasta în legătură cu ei înşişi şi cu lumea. Puţin se gândesc la aceasta în
legătură cu Dumnezeu. Puţini se gândesc la suferinţa pe care păcatul a cauzat-o Creatorului nostru…”.
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Ei bine, eu vreau să grăbesc lucrarea pentru că vreau să merg în cer. Vreau să ajung la oameni cu Evanghelia,
pentru că oamenii sunt pierduţi! … Dar datorită faptului că Dumnezeu suferă? Ce ziceţi de asta? Dar noi gândim:
„Suferă? Cum se poate ca Dumnezeu să sufere cu adevărat? Poate Dumnezeu să simtă durere? Nu este Dumnezeu
Atotputernic? Cu siguranţă că Dumnezeu nu simte cu adevărat durere! El este prea mare şi de neatins pentru a fi
cu adevărat preocupat de astfel ce lucruri!”
Dar Dumnezeu simte durere. El este teribil de rănit de necredinţa noastră. Ezechiel 16 ne oferă o perspectivă a
modului în care vede Dumnezeu lipsa noastră de loialitate şi ne arată că durerea Sa poate fi comparată cu durerea
pe care o simte un bărbat a cărui soţie îi este necredincioasă. Niciodată nu am ştiut cum este să-mi fie soţia
necredincioasă şi nici nu mă aştept să trec prin asta. Dar numai gândul este teribil de dureros! Numai gândindu-mă
la asta, pot simţi puţin din durerea pe care trebuie s-o simtă un bărbat a cărui soţie pleacă cu un alt bărbat. Acesta
este soiul de durere pe care Dumnezeu o simte atunci când noi alegem calea lui Satan. Dumnezeu este mai mare
decât noi, da. Dar luaţi în consideraţie următorul aspect: cu cât este Dumnezeu mai mare decât noi, cu atât
sentimentele Sale sunt mai profunde, şi cu atât durerea Sa este cu mult mai mare decât ar putea fi a noastră
vreodată.
Da, se poate să nu vedem lacrimile lui Dumnezeu. Pe tronul Său din cer, lacrimile Sale pot fi invizibile, dar
Isus a venit pe pământ pentru a ne arăta cum este cu adevărat Dumnezeu, şi aici Isus a plâns de mai multe ori
datorită durerii pricinuite de păcatul poporului Său. Cum a mai plâns asupra Ierusalimului când L-au respins!
Simte Dumnezeu durerea? Cu siguranţă!
Aici spune: „Tot cerul a suferit în agonia lui Hristos; dar acea suferinţă nu a început şi nici nu s-a sfârşit cu
manifestarea Sa în omenire. Crucea este o descoperire pentru simţurile noastre tocite ale durerii care, de la
începutul său, păcatul a adus-o inimii lui Dumnezeu.” (Ed. 263).
Aşadar, crucea nu este numai locul în care a murit Fiul lui Dumnezeu, ci ne şi descoperă suferinţa lui
Dumnezeu. Putem cuprinde aceasta? Ne gândim la Isus murind pe cruce şi strigând: „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Ne gândim la durerea fizică, dar dacă ne vom gândi la agonia mentală
şi spirituală prin care a trecut, vom înţelege următorul lucru: crucea nu este decât o descoperire (oferită pentru că
simţurile noastre sunt tocite) a ceea ce păcatul I-a făcut lui Dumnezeu.
Azi, I-a produs tot atâta suferinţă. Am adus suferinţă şi ruşine Tatălui nostru şi Domnului nostru. Ştiţi ce fel de
suferinţă? Este soiul de suferinţă pe care aş simţi-o dacă fiul meu ar deveni un criminal. Este soiul de suferinţă pe
care aş simţi-o dacă fiul meu ar începe să ia cocaină. Acesta este soiul de durere pe care o simte Dumnezeu. Cât
de dureros să te gândeşti că, în ciuda faptului că afirmăm că suntem răscumpăraţi, încă avem parte cu păcatul. Încă
oferim duşmanului motive pentru a aduce acuze împotriva lui Dumnezeu.
„Fiecare depărtare de ce este drept, fiecare faptă de cruzime, fiecare eşec al omenirii de a atinge idealul Său, Îi
aduce mâhnire.” (Ed. 263).
Există un text în Zaharia care este relevant în legătură cu aceasta: „Atunci voi turna peste casa lui David şi
peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care Lau străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un
întâi-născut.” Zaharia 12:10.
Aţi citit vreodată acest text şi v-aţi gândit la el? Sper ca de azi să fie pentru totdeauna fixat în mintea voastră.
Spune că Domnul va turna peste poporul Său un spirit de îndurare şi de rugăciune. Chiar acum, azi, acel duh nu
este peste noi. Îndrăznesc să spun că Dumnezeu doreşte să-l avem, dar nu avem acel spirit de mâhnire pentru
durerea lui Dumnezeu. Şi ce spune El că vom face atunci când El va vărsa acel duh peste noi? Ce vom face? „Vă
veţi întoarce privirile spre Mine, pe care voi L-aţi străpuns”. Vreau să vă spun că nu mâinile romane L-au răstignit
pe Hristos. Nu conducătorii iudei L-au osândit la moarte. Ci păcatele mele şi ale tale. Şi zi după zi, prin îngăduinţa
noastră faţă de păcat, continuăm să-L răstignim pe Fiul lui Dumnezeu, să-L rănim şi să-I îndurerăm inima.
Cuvintele nu pot exprima această realitate, dar ea este adevărată! Cuvintele mele nu pot exprima acest adevăr,
inima mea nu simte faţă de aceasta cum ar trebui, dar sper ca inima ta să fie atinsă şi să simţi ceea ce Dumnezeu
vrea să simţi. Domnul spune că atunci Îl vei privi pe Cel pe care L-ai străpuns şi-L vei plânge pe EL! Oh, da; noi
ne plângem de păcatele noastre; ne plângem rudele care nu sunt încă mântuite şi încă robi ai păcatului, şi aşa şi ar
trebui. Dar L-am jelit noi pe Domnul? Am plâns noi pentru ceea ce-I facem? Domnul spune că atunci când vom
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privi lucrurile din perspectiva corectă, vom jeli pentru Cel pe care L-am străpuns. Vreau să vă spun că aceasta este
calea prin care vom birui în final păcatul. Atunci când Îl iubim pe Domnul cel mai mult şi El este mai important
decât oricine altcineva şi-L privim şi înţelegem ce-I facem, atunci Îl vom jeli. Să nu uităm niciodată prin ce trece
Domnul atunci când păcătuim!

David Clayton Ianuarie 2004

Omega ereziilor mortale
– prima parte –

Curând după ce am devenit creştin (în anul 1975), am început să aud despre ceva numit „Omega”. Am auzit că
Ellen White profeţise despre ceva care va veni, raportându-se la acesta ca fiind „Omega” şi am găsit întreaga
concepţie fascinantă. Ce a vrut Ellen White să spună când a vorbit despre Omega? Să vă dau paragrafele în care
ea foloseşte acest cuvânt „Omega”.
La începutul anilor 1900, aproximativ 1902-1904, a existat un om numit John Harvey Kellogg. El a fost unul
dintre „creierii” Bisericii Adventiste şi unul dintre cei mai influenţi oameni. Era doctor şi conducea sanatoriul din
Battle Creek şi, de fapt, era unul dintre prietenii sorei White – adică era unul dintre primii prieteni ai sorei White.
Ea şi soţul ei chiar l-au ajutat să fie trimis la colegiu.
Dr. Kellogg a scris o carte numită „Templul viu” şi, în timp ce mulţi oameni din biserică (mulţi conducători
din biserică) au crezut că este o carte extraordinară, Ellen White, de îndată ce a auzit ce anume învăţa cartea, a
citit ea însăşi părţi din ea şi a descoperit că această carte învăţa doctrine care vor distruge pe deplin temelia
credinţei adventiştilor de ziua a şaptea – şi astfel, a început să vorbească puternic împotriva acestei cărţi. Ea s-a
opus învăţăturilor din această carte şi, datorită scrierilor şi a influenţei ei, învăţăturile doctorului Kellogg nu au
devenit o parte din doctrina Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.
Oricum, ea s-a referit la învăţăturile dr. Kellogg ca la „Alfa ereziilor mortale” şi a spus că Omega va urma
curând. Interesant!

Teorii prezentate în „templul viu”
Care a fost învăţătura de bază a dr. Kellogg? El învăţa că Dumnezeu este în orice lucru, ceea ce este adevărat,
în mod strict vorbind, pentru că puterea lui Dumnezeu este cea care acum este prezentă într-un mod activ în orice
lucru din Univers – păstrând totul în ordine şi păstrându-le mişcarea. Dar dr. Kellogg ducea aceasta la o extremă.
Miezul învăţăturii lui ar fi condus oamenii să creadă că Dumnezeu este toate lucrurile. Observaţi diferenţa? Nu că
Dumnezeu este în toate lucrurile, ci că toate lucrurile sunt Dumnezeu. Deşi aceste două idei par similare, există o
mare diferenţă între ele. Dacă ai fi urmat învăţătura dr. Kellogg până la concluzia ei logică, ceea ce ai fi făcut în
final era ca, în realitate, să te închini la copaci, la stânci, la flori etc., pentru că el susţinea că Dumnezeu este în
toate aceste lucruri, de aceea, accentul subtil al cuvintelor era că aceste lucruri sunt de fapt Dumnezeu. Poate că
dr. Kellogg nu s-a exprimat chiar în felul acesta, dar tendinţa învăţăturii lui era spre această direcţie, iar Ellen
White a tras semnalul de alarmă văzând acest pericol.

Ce se înţelege prin „alfa şi omega”?
Acum, să citesc rapid una sau două dintre afirmaţiile pe care le-a făcut ea privind această sintagmă Alfa şi
Omega. Cea mai mare parte a citatelor vor fi luate din cartea intitulată „Mesaje selectate, vol. 1” (1SM), pentru că
lucrurile pe care Ellen White le-a scris în acea perioadă au fost grupate într-o mică broşură intitulată „Mărturii
speciale, seria B, nr.2”, iar secţiunea care se ocupă de „Alfa şi Omega” a fost inclusă în „Mesaje selectate, vol. 1”.
La pagina 197, ea scrie: „Nu vă lăsaţi înşelaţi; mulţi se vor depărta de credinţă, dând atenţie spiritelor
seducătoare şi doctrinelor demonilor. Avem acum înaintea noastră alfa acestui pericol. Omega va fi de o natură şi
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mai surprinzătoare”. (SM1-197).
După cum puteţi vedea, „Alfa şi Omega” va implica o schimbare a credinţei din partea multora.
La pagina 200 a aceleiaşi cărţi, ea scrie: „În cartea Templul viu sunt prezentate alfa ereziilor mortale. Omega
va veni şi va fi primită de aceia care nu sunt dispuşi să dea atenţie avertismentului pe care l-a dat Dumnezeu.”
Remarcaţi că ea le numeşte „erezii mortale”! Ea nu spune „poate că” sau „s-ar putea ca”, ci spune „omega va
veni”. Acest lucru ea l-a văzut venind, era o certitudine.
Acum, notaţi că Ellen White le numeşte aici „alfa ereziilor mortale”. O parte din literatura pe care am citit-o
despre subiectul omega, de fapt majoritatea cărţilor şi articolelor, fac referire la „omega apostaziei”. Dar am
observat că Ellen White nu o numeşte omega şi alfa apostaziei – ea le numeşte „ erezie”. Acum, există o diferenţă
de sens între aceşti doi termeni pe care vreau să o punctez rapid. Când vorbim de apostazie, vorbim despre ceea
ce, probabil, reprezintă o cădere de la Credinţă (care poate fi într-un sens generalizat). Pur şi simplu poate
însemna că o persoană, în mod gradat, se depărtează de credinţă sau că cineva, probabil neschimbându-şi părerea
în anumite puncte de doctrină, se leapădă sau se îndepărtează. Dar când vorbeşti de erezie, vorbeşti de un punct
specific de doctrină în privinţa căruia o persoană se schimbă sau se îndepărtează de adevărurile fundamentale ale
creştinismului.
Ellen White a spus că ceea ce învăţa dr. Kellogg reprezenta alfa ereziilor mortale şi că omega va veni.
„Alfa” este prima literă a alfabetului grecesc, iar „omega” este ultima. Ceea ce spunea ea de fapt era aceasta:
„Iată, aici, avem începutul acestui lucru. Aceasta este prima erezie mortală”, adăugând „o vom vedea pe ultima, pe
cea mai mare, pe cea extremă”. Orice ar fi fost, era cea mai mare, ceva de proporţii teribile. Ea a spus că va veni şi
că va fi primită de mulţi.
Să mai citim încă o afirmaţie în care ea vorbeşte despre alfa şi omega. La pagina 203, ea scrie:
„Templul viu conţine alfa acestor teorii. Ştiu că omega va urma într-un timp scurt; şi tremur pentru poporul
nostru. Ştiu că trebuie să avertizez pe fraţii şi surorile noastre să nu intre într-o controversă privind prezenţa sau
personalitatea lui Dumnezeu.” (SM1-203).
Remarcaţi ce spune ea; ceea ce a văzut venind era atât de teribil, atât de devastator, încât profetul a tremurat
pentru poporul nostru. A scris toate acestea în 1904 şi a spus că o să vină într-un timp scurt. Vă rog, notaţi această
dată pentru că este semnificativă. Ne vom întoarce la această dată şi ne vom referi la ea de mai multe ori, pentru
că trebuie să fim familiarizaţi cu data la care ea a vorbit cu scopul de a aprecia cu adevărat ceva din cele spuse de
ea – avem nevoie de un tablou în mintea noastră a întregii situaţii.
Când citiţi asta, ce fel de sugestie vă vine în minte? Despre ce credeţi că a încercat de fapt Ellen White să
spună? Să pun întrebarea în alt mod: cum credeţi că va fi problema omega? Observaţi ce spune ea: „omega va
veni şi ştiu că trebuie să avertizez pe fraţii şi surorile noastre să nu intre într-o controversă despre prezenţa şi
personalitatea lui Dumnezeu”.
Ei bine, ceea ce îmi spune mie acest lucru este că omega, orice ar fi, va fi ceva care se va centra în jurul
personalităţii lui Dumnezeu. Despre exact acest lucru era erezia lui Kellogg – se centra în jurul prezenţei sau al
personalităţii lui Dumnezeu. Dar acum, când vorbeşte despre omega, spune: „ştiu că trebuie să avertizez pe fraţii
noştri… să nu intre într-o controversă despre acest lucru”.
Acum aş vrea să vă pun o altă întrebare: de ce credeţi că Ellen White ar fi considerat o discuţie, o doctrină falsă
referitoare la cine este Dumnezeu, de o asemenea importanţă încât să facă referire la ea ca la alfa şi omega
ereziilor mortale? Când vorbim despre alfa şi omega, celelalte litere ale alfabetului sunt între ele. Există Beta,
Gama, Delta, Epsilon… şi restul. Dar ea spune alfa şi omega - începutul şi sfârşitul. Ceea ce înţeleg eu de aici este
că celelalte doctrine nu sunt la fel de importante ca doctrina referitoare la cine este Dumnezeu. Acum vă voi
demonstra că într-adevăr aşa este.
Dacă credeţi în Biblie veţi observa că Biblia învaţă că prima şi cea mai mare doctrină sau învăţătură este
referitoare la cine este Dumnezeu. A fost menţionat în felul următor de către Isus:
„Ascultă Israele, prima poruncă este aceasta: Domnul Dumnezeul tău este un singur Domn; să Îl iubeşti pe
Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta şi cu toată puterea ta.” Marcu
12:29.
Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Face referire la cine este Dumnezeu şi la relaţia noastră cu El.
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De fapt, dacă privim diferitele denominaţiuni creştine şi chiar religiile păgâne – dacă ne uităm la crezurile şi
principiile de credinţă ale diferitelor grupuri – vom descoperi că toate încep cu chestiunea referitoare la Dumnezeu
pe care o cred diferitele grupuri. În Biserica Catolică, crezul apostolic începe astfel: „Credem într-un singur
Dumnezeu Atotputernic”. Principiile de credinţă ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, în secolul al
nouăsprezecelea, începeau cu ce cred despre Dumnezeu. Ceea ce se crede despre Dumnezeu este întotdeauna
prima chestiune, întotdeauna cea principală; întotdeauna este de cea mai mare importanţă.
Ellen White, văzând că această Omega va veni, a spus că ştie că trebuie să avertizeze poporul să nu intre în
vreo controversă referitoare la prezenţa sau personalitatea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, sugera că această
Omega ce urma să vină, va fi de o aşa natură încât va influenţa gândirea Bisericii cu privire la subiectul prezenţei
şi al personalităţii lui Dumnezeu. Acest lucru este foarte semnificativ şi cred că atunci când îl compari cu alte
dovezi pe care le vom pune laolaltă, veţi vedea că aceasta încerca ea să spună.

Doctrinele fundamentale AZŞ s-au schimbat
Acum, interesant este că… să folosesc oare cuvântul interesant?... Este mai degrabă o litotă. În mod
surprinzător, şocant, a existat o schimbare în doctrina Bisericii AZŞ. O schimbare majoră, doar o singură
schimbare, a doctrinei esenţiale… doctrina… despre Dumnezeu. Nu am de gând doar să vă menţionez acest lucru,
vă voi cita chiar. Vă voi cita dintr-o sursă de care nu vă puteţi îndoi şi pe care nu o puteţi pune sub semnul
întrebării. Vă voi cita din publicaţiile oficiale ale Bisericii AZŞ înseşi.
Următorul citat este din „Ministry Magazine”, octombrie 1993, pagina 10. Această revistă este o publicaţie
oficială a Bisericii AZŞ, publicată de pastorii adventişti. Acest articol a fost scris de George Knight, un profesor la
Universitatea Andrews. El spune:
„Majoritatea fondatorilor adventismului de ziua a şaptea nu ar putea să se alăture bisericii de astăzi dacă ar
trebui să subscrie la credinţele fundamentale ale denominaţiunii. Mai specific, majoritatea nu ar accepta să creadă
punctul 2 care are legătură cu doctrina Trinităţii.” (Ministry Magazine, octombrie, 1993, pagina 10).
Sper că impactul acestui text v-a atins! Aţi prins ideea? El a spus „majoritatea fondatorilor Bisericii AZS…”
Cine sunt ei? James White, Ellen White însăşi, Joseph Bates, Hiram Edson – majoritatea acelor adventişti
timpurii, spune el, nu ar putea să se alăture bisericii de astăzi. De ce? Deoarece nu ar putea să subscrie la
credinţele fundamentale ale denominaţiunii! Cu alte cuvinte, dacă James White ar veni astăzi şi ar cere să fie
admis ca membru al Bisericii Adventiste, când ar compara convingerile lui cu credinţele acestei biserici, ar trebui
să se întoarcă. Nu ar putea fi membru al bisericii deoarece credinţele acestei biserici sunt foarte diferite de ceea ce
au crezut adventiştii timpurii.
Ce vă spune acest lucru? Mie îmi spune că o mare schimbare a avut loc în Biserică din timpul lui James White.
O schimbare atât de semnificativă încât l-ar exclude practic din biserică. Aceasta înseamnă că religia Bisericii
Adventiste de astăzi nu mai este aceeaşi cu religia Bisericii Adventiste din timpul lui James White. Mai mult, cel
mai important punct de doctrină este acela în care s-a schimbat religia noastră. Acesta este un punct care şochează.
William Johnson, editorul de la „Adventist Review” (din nou, nu aţi putea dori o publicaţie mai cu autoritate
decât aceasta), scriind în Review, 6 ianuarie 1994, spune:
„Credinţele adventiste s-au schimbat de-a lungul anilor. Cea mai surprinzătoare este învăţătura referitoare la
Isus Hristos. Mulţi dintre pionieri, inclusiv James White, J.N. Andrews, Uriah Smith şi J.H. Waggoner, au susţinut
o vedere ariană sau semi-ariană. Şi anume, că Fiul, într-un anumit punct din timp, înainte de creaţia lumii noastre,
a fost născut de Tatăl. Înţelegerea trinitariană a lui Dumnezeu, acum o parte din credinţele noastre fundamentale,
nu a fost susţinută în mod general de adventiştii timpurii. Chiar şi astăzi, câţiva nu subscriu la această doctrină.”
(Adventist Review, 6 ianuarie 1994).
Este chiar aşa? Mulţi dintre noi nici nu am ştiut de schimbarea credinţelor adventiste de-a lungul anilor!
Majoritatea dintre noi am crezut că adventismul în care am crezut, pe care îl susţinem şi pe care l-am îmbrăţişat,
are la bază lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat bisericii adventiste în zilele în care profetul era în viaţă. Dar ceea
ce spune aici William Johnson este că aceste credinţe s-au schimbat de-a lungul anilor, sub impactul a ceea ce el
numeşte „adevărul prezent”. Observaţi cum face el referire la această schimbare… „cea mai surprinzătoare”.
Păstraţi aceasta în minte deoarece vom reveni la acest punct. El scrie că mulţi dintre pionieri au crezut că Fiul a
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provenit de la Tatăl, dar ar fi trebuit să spună că fiecare dintre ei a crezut aşa, deoarece aceasta este dovada
istoriei. Fiecare pionier a îmbrăţişat această convingere.
Aşa că, prieteni, puteţi vedea acum chiar cu recunoaşterea a două autorităţi înalte din Biserica Adventistă
însăşi, că acest crez al Bisericii AZŞ la cel mai important punct de doctrină al credinţei creştine a fost schimbat.
Spun cea mai importantă doctrină deoarece poate v-aţi gândit că cea mai importantă doctrină este cea a Sabatului
sau a reformei sanitare, dar aşa cum am spus, remarcaţi cum fiecare crez al credinţei creştine, şi chiar în Biblie,
începe cu ideea referitoare la ce credem despre Dumnezeu. Cea mai mare poruncă este: „Ascultă, Israele, Domnul
Dumnezeul tău este un singur Domn; să Îl iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău…”. De aceea începe astfel, pentru că
este cea mai importantă şi la acest punct, Biserica AZŞ s-a schimbat de la ceea ce au crezut pionierii.
Acum, să ne întoarcem şi să vedem semnificaţia acestui fapt:
Benjamin Wilkinson, omul care a scris cartea intitulată „Adevărul triumfător” (care este larg citată de mulţi
aşa-zişi reformişti), a scris o scrisoare către Dr. T.S. Peters în 1936, spunând:
„Răspunzând la scrisoarea ta din 13 octombrie referitoare la doctrina Trinităţii, voi spune că adventiştii de ziua
a şaptea nu acceptă şi niciodată nu au acceptat întunecoasa, misterioasa doctrină catolică a Trinităţii.”
Observaţi dar mărturia celor care au trăit în timpul acelor zile, precum şi a celor care au studiat istoria
credinţelor pionierilor! Este clar şi în mod unanim că pionierii nu au acceptat niciodată doctrina Trinităţii. Este
ceva adus înăuntru ca rezultat al unei schimbări la care William Johnson, editorul de la Review, s-a referit ca fiind
„cea mai surprinzătoare” schimbare.

Cea mai surprinzătoare
Acum, să vedem dacă putem găsi semnificaţia acestei „celei mai surprinzătoare” schimbări. De ce accentuez
asta? Pentru că mă voi întoarce la ceea ce Ellen White a scris despre Alfa. În „Mărturii speciale”, vol 1, pagina
197, ea scrie:
„Nu vă lăsaţi înşelaţi; mulţi se vor depărta de la credinţă, dând atenţie spiritelor seducătoare şi învăţăturilor
demonilor. Avem acum înaintea noastră alfa acestui pericol. Omega va fi de o natură şi mai surprinzătoare.” (SM1
– 197).
Recunoaşteţi cuvintele? Ce fel de natură? „Cea mai surprinzătoare”. William Johnson vine în 1994 şi spune că
s-au schimbat credinţele noastre. „Cea mai surprinzătoare” este doctrina referitoare la Isus Hristos. El foloseşte
exact aceleaşi cuvinte pe care Ellen White le-a folosit. Cred că lucrul acesta este uimitor! Cred că, pe undeva, în
toate astea este mâna lui Dumnezeu, arătând celor care au ochi să vadă, exact ceea ce a avut loc. Schimbarea
acestei credinţe fundamentale este „omega ereziilor mortale” despre care a vorbit Ellen White.

Ce a crezut Ellen White?
Ce a spus Ellen White despre această apostazie? Să ne mai uităm la câteva alte lucruri. Astăzi citez din Ellen
White, dar de asemenea doresc să mai înţelegeţi ceva: uneori, când intrăm în contrazicere cu privire la un punct de
doctrină, o parte aduce o mulţime de afirmaţii ale Ellenei White, iar cealaltă parte de asemenea aduce alte
afirmaţii din Ellen White, şi ambele părţi dau cu afirmaţii încoace şi încolo, care se termină fără o concluzie
sigură, deoarece unele din lucrurile pe care Ellen White le-a scris, dacă sunt scoase din context, par să spună ceva
şi apoi altceva. Nu vreau să abordez lucrurile în maniera aceasta astăzi. Ceea ce am de gând să fac este să ne uităm
la dovada detaliată. Pe măsură ce înaintăm, vom vedea despre ce vorbesc şi cred că dovada detaliată este atât de
puternică, încât la sfârşitul acestui studiu veţi fi absolut convinşi şi veţi vedea foarte clar că Ellen White a crezut la
acest punct ceea ce au crezut pionierii despre acest subiect. Veţi vedea adevărul şi veţi recunoaşte că o mare
apostazie a avut loc în Biserica AZS – că erezia mortală numită „omega” a fost într-adevăr acceptată de
majoritatea adventiştilor de ziua a şaptea!
Cred că toate acestea pot fi foarte clar demonstrate, aşa că să continuăm!
În „Mărturii speciale”, vol. 1, pag. 206-207, vorbind despre alfa ereziei, iată ce spune Ellen White:
„Mulţi din poporul nostru nu realizează cât de ferm a fost aşezată temelia credinţei noastre. Soţul meu,
prezbiterul Joseph Bates, Father Pierce, prezbiterul [Hiram] Edson şi alţii care au fost zeloşi, nobili şi sinceri, au
fost printre aceia care, după trecerea timpului din 1844, au căutat după adevăr ca după comoara ascunsă. M-am
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întâlnit cu ei, am studiat şi ne-am rugat stăruitor. Deseori rămâneam până târziu în noapte şi uneori întreaga
noapte, rugându-ne pentru lumină şi studiind Cuvântul. Din nou şi din nou aceşti fraţi au venit să studiem Biblia
cu scopul de a-i cunoaşte înţelesul şi de a fi pregătiţi să o înveţe cu putere. Când ajungeau la punctul din studiul
lor în care spuneau ‚Nu putem face nimic mai mult.’, Spiritul Domnului venea asupra mea, eram luată în viziune,
şi o explicaţie clară a pasajului pe care îl studiam îmi era dată, cu învăţături referitoare la modul în care trebuia să
lucrăm şi să învăţăm în mod eficient. Astfel, a fost dată lumina care ne-a ajutat să înţelegem pasajele referitoare la
Hristos, misiunea Sa şi preoţia Sa. O linie a adevărului care se extindea de la acel timp până la timpul când vom
intra în cetatea lui Dumnezeu îmi era făcută clară, iar eu dădeam învăţăturile pe care mi le dădea Domnul
celorlalţi.”
Ei bine, se pare că Ellen White nu a dat această învăţătură soţului ei sau pionierilor timpurii deoarece, chiar
dacă a spus că Dumnezeu i-a făcut clară linia adevărului de la acel timp până la timpul când vom intra în cetatea
lui Dumnezeu, aceşti pionieri timpurii au continuat să creadă ceea ce astăzi majoritatea adventiştilor privesc ca
fiind o doctrină falsă… şi cu toate astea, Ellen White nu i-a corectat niciodată! Adică, nu i-a arătat Dumnezeu
niciodată că erau greşiţi? – Greu de crezut…
Observaţi modul în care ea spune că au venit doctrinele, temeliile credinţei noastre. Ea spune că se adunau
laolaltă şi studiau, uneori până noaptea târziu. Dar ce se întâmpla? Ce se întâmpla când ajungeau în punctul în
care nu mai puteau ajunge nicăieri? Dezbăteau, erau în dezacord şi pur şi simplu nu puteau descoperi care era
adevărul chestiunii respective… Ea spune că Spiritul lui Dumnezeu venea asupra ei, era luată în viziune şi
Dumnezeu îi arăta adevărul acelei chestiuni. Aşa s-a întemeiat credinţa acelor adventişti timpurii.
Dacă aşa stau lucrurile, dacă învăţătura Divină este cea care a pus temelia credinţei advente aşa cum a fost ea
dată pionierilor, atunci cum îndrăznim noi astăzi să schimbăm acele doctrine? Aceasta este de asemenea ceea ce
Ellen White spune la pagina 207 din „Mărturii speciale”, vol. 1:
„Ce influenţă este aceea care ar conduce pe oamenii din acest stadiu al istoriei să lucreze pe o cale clandestină,
puternică pentru a dărâma temelia credinţei noastre – temelie care a fost pusă la începutul lucrării noastre de
studiul plin de rugăciune al Cuvântului şi prin revelaţie? Pe această temelie am zidit în ultimii cincizeci de ani.”
Toate acestea au fost scrise în anul 1904, iar ea spune că au construit pe această temelie în ultimii cincizeci de
ani. Mergeţi înapoi cu cincizeci de ani de la anul 1904 şi veţi ajunge în 1854. Ea spune „de cincizeci de ani
construim pe această temelie, iar acum oamenii încearcă să distrugă temelia”. Se referea în special la Dr. Kellogg.
Cineva ar putea spune că ceea ce credea biserica despre Dumnezeu nu era chiar o parte a temeliei
adventismului. Unii oameni au tot făcut caz de faptul că Ellen White vorbeşte de stâlpii credinţei noastre, de
„vechile pietre de hotar” şi că ea se referă la ele ca fiind Sabatul, sanctuarul, cele 2.300 de zile, starea morţilor şi
aşa mai departe… şi că ea nu menţionează ce credem despre Dumnezeu. Prin urmare, concluzia lor este că ce
credea biserica despre Dumnezeu nu făcea parte din vechile pietre de hotar. Observaţi totuşi că ea spune: „am
construit pe temelie în ultimii cincizeci de ani” şi explică în ce fel această temelie a fost în mod solid aşezată prin
studiul Bibliei şi revelaţie divină. Apoi ea spune: „Ce influenţă este aceea care ar conduce pe oamenii din acest
stadiu…” (referindu-se la Kellogg) „…să dărâme această temelie?”
Învăţa Kellogg ceva referitor la Sabat, la starea morţilor sau la sanctuar? Nu în mod direct. Kellogg învăţa ceva
despre Dumnezeu şi despre cine era Dumnezeu. În mod clar, Ellen White a considerat acest lucru a fi o parte din
credinţele fundamentale, deoarece ea spune că acest om dobora temelia credinţei noastre; şi cu toate acestea, el
învăţa ceva despre prezenţa şi personalitatea lui Dumnezeu. Evident că aceea reprezenta o parte din învăţătura
fundamentală pe care ea a primit-o în acele zile timpurii. Nu poţi schimba ceea ce a crezut Biserica Adventistă
despre Dumnezeu fără să loveşti la temelia pe care Dumnezeu Însuşi a pus-o.
La pagina 208, ea continuă să spună:
„…Solii de toate felurile urgentate asupra adventiştilor de ziua a şaptea pentru a lua locul adevărului care,
punct cu punct, a fost căutat prin studiu plin de rugăciune” (punct cu punct) „şi atestat de puterea făcătoare de
minuni a Domnului. Dar pietrele de hotar care ne-au făcut ceea ce suntem trebuie păstrate, după cum ne-a indicat
Dumnezeu prin Cuvântul Său şi mărturia Spiritului Sfânt.” (MS1- 208).
Din nou ea spune în „Mărturii” vol.8, pag. 297, făcând referire la situaţia Kellogg, mărturie scrisă în 1904 (o
dată foarte importantă, nu o uitaţi):
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„Nimeni să nu caute să dărâme temelia credinţei noastre, temelia care a fost pusă la începutul lucrării noastre
prin studiul plin de rugăciune al Cuvântului şi revelaţie. Pe aceste temelii am zidit în ultimii cincizeci de ani.” (T8
– 297).
Ea spune că ei au construit pe această temelie din 1854 până în 1904. Acum, păstraţi aceasta în minte, deoarece
mulţi oameni, susţinând doctrina trinitariană, spun că Ellen White a schimbat gândirea bisericii scriind o carte
numită „Hristos lumina lumii” în 1898. Ei spun că, atunci când oamenii au început să citească această carte, au
ajuns să înţeleagă faptul că Dumnezeu este cu adevărat o trinitate. Ei spun că Ellen White a fost cea care a
schimbat gândirea bisericii.
Foarte interesant. De fapt, prezbiterul John Grosboll, conducătorul de la Steps to Life Independent Ministry, a
scris un articol numit „Dumnezeirea” în decembrie 1996 din „Landmarks Magazine”. În acest articol, el pretinde
că, din cauza cărţii „Hristos lumina lumii”, biserica şi-a schimbat gândirea… că Ellen White a corectat biserica
asupra acestui punct referitor la Dumnezeire. Observaţi că în afirmaţia pe care am citat-o din Ellen White (care a
fost scrisă în 1904), nu spune că au construit pe temelie din 1898 – în ultimii şase ani. Ea spune că au construit pe
o temelie în ultimii cincizeci de ani. Nu face nicio referire că în 1898 ar fi venit vreo nouă revelaţie, că „Hristos
lumina lumii” ar fi adus vreo schimbare semnificativă. Ea spune „că în ultimii cincizeci de ani am construit pe
ea.” Soţul ei a ajutat să zidească pe ea; J.N. Andrews, Jones, Waggoner, Uriah Smith, toţi aceştia construiau pe
acea temelie şi cu toate acestea, ei erau cu toţii antitrinitarieni.
Acum aş vrea să menţionez ceva semnificativ. Majoritatea dintre noi suntem familiari cu scrierile sorei White,
aşa că aş dori să vă întreb: când era învăţată o doctrină falsă, era modul ei acela de a păstra tăcerea în ceea ce
privea acea chestiune? A permis ea oamenilor să continue să înveţe eroarea şi apoi doar să publice o carte şi să
lase să schimbe în mod gradat mintea oricui ar citi-o, fără ca măcar să spună cuiva, „am fost greşiţi în acest
punct”? A fost aceasta maniera lui Ellen White? Dacă aşa a răspuns Ellen White la această criză, dacă aşa a
schimbat ea gândirea antitrinitariană a Bisericii AZS, atunci aceasta trebuie să fie cu adevărat ciudat, pentru că
trebuie să fi fost singura dată, în toată viaţa ei, când ea a răspuns la o doctrină falsă în acest fel! Nu aceasta era
maniera ei! Ştiţi că spun adevărul dacă sunteţi familiari cu scrierile lui Ellen White.
Iată cum obişnuia ea să răspundă la o învăţătură falsă:
„După trecerea timpului din 1844, a trebuit să întâmpinăm fanatism de orice fel. Mărturii de mustrare mi-au
fost date pentru a le duce celor care se ţineau de unele teorii spiritiste. Existau unii care erau activi în a propaga
idei false despre Dumnezeu. Mi-a fost dată lumină că aceşti oameni făceau fără efect adevărul prin învăţăturile lor
false. Am fost instruită că ei conduceau sufletele pe un drum greşit prin prezentarea unor teorii speculative
referitoare la Dumnezeu. Am mers la locul în care se găseau şi am deschis înaintea lor natura lucrării lor. Domnul
mi-a dat putere să aşez lămurit înaintea lor pericolul. Acesta este doar unul din exemplele în care am fost chemată
să mustru pe cei care prezentau doctrina unui Dumnezeu impersonal ce pătrunde în toată natura şi erori similare.”
(T8 – 292, 293).
Acum, nu credeţi că ar fi foarte ciudat ca soţul ei să înveţe doctrine false şi toţi oamenii din conducerea
bisericii ei să înveţe o idee falsă despre Dumnezeu, iar Ellen White să nu îi corecteze nici măcar o dată, spunândule: „această idee este greşită”? Nu credeţi că aşa ceva ar fi ciudat? Şi totuşi Dumnezeu i-a dat mărturii pentru a le
duce la aceşti alţi oameni care învăţau idei greşite despre Dumnezeu. Nu vi se pare ciudat?
Ştiu că aceasta este o dovadă condiţionată de împrejurări, dar reprezintă o dovadă puternică şi dacă sunteţi o
persoană raţională, ar trebui să fiţi capabil să vedeţi că Ellen White nu putea niciodată să creadă în trinitate şi să
rămână atât de tăcută printre toţi aceşti anti-trinitarieni. Nu acesta era modul ei. Nu acesta era modul lui
Dumnezeu!

David Clayton
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Panorama creaţiei
Cap. 7

Mecanismul potopului
Continuând studiul nostru despre panorama creaţiei, am dori să afirmăm că, potrivit cunoştinţelor noastre,
aceasta este prima ocazie în care cineva a prezentat un model complet al creaţiei orchestrate.
Potrivit convingerilor noastre, creaţia originală a fost orchestrată spre beneficiul omului şi al tuturor formelor
de viaţă: animale şi plante, dar în final şi în special, ea a fost orchestrată spre beneficiul omului făcut după chipul
lui Dumnezeu. Şi vă rog să reţineţi că acest model este experimental; noi nu am fost acolo pentru a examina
detaliile. Dar atunci când corelăm relatarea Scripturii cu detaliile ştiinţifice, ele se armonizează într-un mod
minunat. Înţelegem că, în ciuda faptului că nu deţinem o cunoaştere desăvârşită, într-o zi vom cunoaşte aşa cum
suntem şi noi cunoscuţi. Cred că vom vedea conceptul creaţiei reinstaurat în veacul următor, Pământul restaurat.
Atunci vom cunoaşte în mod desăvârşit dacă toate aceste detalii pe care le prezentăm sunt în totalitate conform
realităţii. Dar suntem convinşi că, într-o mare măsură, ele corespund realităţii datorită afirmaţiilor Scripturii.
Una dintre ariile luate actualmente în consideraţie şi descoperită în toate înregistrările primare ale tuturor
culturilor omeneşti, este existenţa unui potop mondial într-un moment din trecut. Aceste relatări despre un potop
mondial se găsesc nu numai în legendele naţiunilor şi ale civilizaţiilor din istorie, dar mai bine de 500 de culturi
au lăsat mărturii scrise sau orale despre modul în care câţiva oameni au supravieţuit potopului. Numele
supravieţuitorilor potopului au fost relatate în aceste înregistrări. Spre exemplu, în cronicile Babilonului, se spune
că zeii au spus unui om să construiască o barcă având nouă punţi şi să o umple cu vite, fiare sălbatice şi hrană
datorită faptului că lumea urma să fie distrusă de un potop. După o ploaie ce a durat şase zile, potrivit relatării
babiloniene, acest caldeean Noe a trimis un porumbel, o rândunică şi un corb. Din nou, potrivit străvechii relatări
babiloniene, când bărbatul şi-a părăsit corabia a adus un sacrificiu, iar zeii au fost atât de satisfăcuţi încât i-au
făcut pe aceştia împreună cu familiile lor zei.
Într-o străveche legendă grecească, un om a construit o cutie în care a pus toate lucrurile necesare vieţii. Istoria
continuă relatând faptul că Zeus a trimis o ploaie mare, iar bărbatul şi soţia lui s-au închis în cutie. Toată lumea a
murit în potop, exceptându-i pe cei care au reuşit să se caţere pe vârfurile celor mai înalţi munţi şi, după nouă zile
şi nouă nopţi, ploaia s-a oprit şi bărbatul împreună cu soţia lui au părăsit cutia.
Dr. John Morris, în cartea sa „Arca lui Noe şi lumea pierdută”, aminteşte multe legende şi tradiţii ale
civilizaţiilor trecute care vorbesc despre un potop ce a ucis toţi oamenii din lume, cu excepţia câtorva suflete.
În toate relatările diferitelor naţiuni, rase şi limbi, punctele principale relativ la marele potop corespund
relatării biblice. Legendă după legendă, relatare după relatare, dovada clară este a unui potop care a acoperit
Pământul şi faptul că au existat numai câţiva supravieţuitori.
Să continuăm prin a menţiona alte câteva tradiţii referitoare la potop: în America, indienii Lenni Lenape
credeau că a existat un timp în care un şarpe puternic i-a făcut pe toţi oamenii răi. Potrivit acestei legende indiene,
şarpele a făcut ca apa să distrugă totul. Dar, pe o insulă, a trăit un om numit Manabozho, părintele tuturor
oamenilor, acesta fiind salvat din calea potopului pe spatele unei broaşte ţestoase. În timp ce istoria diferă de cea a
lui Noe din Biblie, detaliile fundamentale sunt aceleaşi.
În Peru, localnicii au transmis din generaţie în generaţie o istorie care ne spune despre un păstor şi familia lui.
Potrivit acestei istorii, într-o zi au observat că lamele lor erau triste. Cercetând animalele triste, familia a
descoperit şi din studiul stelelor că un mare potop urma să vină. Păstorul şi familia lui s-au urcat pe un munte înalt
şi, pe măsură ce nivelul apei creştea, vârful muntelui a început să plutească şi astfel ei au fost salvaţi.
Indigenii din Pacificul de Sud povesteau despre un peşte care s-a prins în firul de păr al unui zeu al oceanului.
Zeul s-a trezit într-o stare rea şi a decis ca toţi oamenii să fie omorâţi. Pescarul a implorat pentru iertare, şi astfel
zeul i-a spus să meargă pe o insulă unde va fi în siguranţă în momentul în care va veni potopul.
În timp ce nu putem oferi credit unui mit, legendă sau tradiţie izolată ca descriind un eveniment istoric literal,
în cazul potopului, despre care sunt găsite atât de multe relatări în cinci sute de surse complet diferite de pe
întregul Pământ, dovada devine copleşitoare. Trebuie să fi existat un potop, iar în Biblie avem relatarea exactă a
ceea ce s-a petrecut. Mituri asemănătoare, legende sau tradiţii deţin aceste fapte asemănătoare: oamenii de pe
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Pământ erau răi; a existat marele potop care i-a ucis pe toţi cu excepţia unui om până la câţiva; iar cei care au fost
cruţaţi au supravieţuit într-o barcă sau un alt fel de mijloc de scăpare.
Oricum, pot să afirm cu tărie că relatarea biblică este relatarea exactă şi necontaminată a potopului datorită
faptului că este singura care poate fi pe deplin dovedită şi sprijinită de dovezi ştiinţifice. Dr. Henry Morris şi alţii
asemenea lui au strâns dovezi care arată faptul că s-a petrecut un potop global. Profesorul M. E. Clark de la
Universitatea din Illinois şi Dr. Henry Voss au formulat un model care înfăţişează contextul sedimentar global
format prin efectul lunii asupra apelor în timpul potopului. Impactul academic constă în faptul că există dovada
unui potop global şi există o asociere globală în straturile desfăcute ale rocilor sedimentare. Dovada
intercontinentală este aceea că, înainte ca toate continentele să fie despărţite, a existat un mare potop. Plaje şi
terase (chiar pe vârful munţilor) şi imense platforme de fosile sunt găsite, fapt ce arată că formele de viaţă tind să
graviteze împreună într-un timp caracterizat prin evenimente cataclismice. În aceste platforme fosile, milioane şi
uneori chiar miliarde de forme de viaţă sunt păstrate într-o rocă ce s-a solidificat rapid.
Calcarul este carbonat de calciu care are aceeaşi compoziţie chimică asemenea betonului şi, fie se întăreşte
rapid, fie nu se mai întăreşte deloc. Deci, dovada este că a existat un potop; că a fost mai mult decât un potop
local; că a fost un potop de proporţii globale.
Deseori sunt întrebat care a fost cauza potopului. Explicaţia mea, cu toate că este experimentală, se potriveşte
faptelor avute în vedere. Pentru început, să recapitulăm condiţiile existente înainte de potop, unde aveam deasupra
Pământului o boltă de hidrogen subţire compresat, înconjurat de straturi de apă. Presiunea atmosferică era mai
mare, precum şi cantitatea de oxigen existentă, pentru a susţine formele de viaţă uriaşe care existau atunci. Undele
radio aducătoare de muzică de la stele erau recepţionate de cristalele din nisip şi amplificate în vibraţii muzicale.
Undele radio care veneau de la stele afectau astfel stratul de apă. Prin intermediul cercetării ştiinţifice, s-a
descoperit că un cristal, asemenea unui fir de nisip din siliciu, reacţionează într-o manieră foarte interesantă în
prezenţa apei atunci când este supus acţiunii semnalelor radio. Începe să vibreze, iar apa învecinată începe să
pompeze, uneori la nivel molecular, prin straturile de nisip silicat, în felul acesta curăţind apa de impurităţile
moleculare. Aceasta reprezenta o minunată condiţie ecologică: înainte de potop era în desfăşurare un continuu
proces de autocurăţire.
Apa rezonantă mai făcea şi altceva. În prezenţa unui cristal, care era energizat de semnalele undelor lungi
radio, apa începe să pompeze, rezultând în creşterea nivelului de apă ca şi când ar fi fost orchestrată de stele. De
aceea, la orele dimineţii, înainte de potop, trebuie să fi existat o continuă şi uşoară revărsare de apă de la suprafaţă
spre sus, rezultând în ape curgătoare care se revărsau uşor şi care se uneau în cursuri mai mari de apă. Un
asemenea sistem rezulta de asemenea şi într-o ceaţă care se ridica şi uda tot pământul. Ceaţa absorbea oxigenul
din aer care se găsea din abundenţă, încărcând toate sursele de apă cu acest element esenţial dătător de viaţă
pentru întreaga apă marină. Atunci când apei îi lipseşte oxigenul, viaţa marină suferă, dar înainte de potop,
oxigenul din apă era atât de abundent încât toate formele de viaţă care trăiau în apă creşteau la dimensiuni enorme.
Mediul ecologic dinainte de potop era ceea ce noi am numi „paradis”.
În interiorul Pământului, aşa cum am observat, existau mecanisme termonucleare pentru a păstra atmosfera
Pământului de la suprafaţă la un nivel aproximativ de 22, 25 grade Celsius. Crusta Pământului era compusă din
granit de o grosime de la 9,6 până la 25,6 kilometri (aşa cum este astăzi), cu imense rezervoare de apă în interior.
Referitor la cauzele specifice ale potopului, ne raportăm la relatarea din Geneza, care ne oferă o descriere
ştiinţifică evidentă:
„După cele şapte zile, au venit apele potopului pe pământ. În anul al şase sutelea al vieţii lui Noe, în luna a
doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare şi s-au deschis
ferestrele cerurilor. Ploaia a căzut pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi”.
Aici sunt enumerate într-o ordine perfectă trei lucruri care s-au petrecut:
1.
Izvoarele adâncului celui mare s-au deschis.
2.
S-au deschis ferestrele cerurilor.
3.
A început să plouă şi ploaia a durat patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.
Imaginaţi-vă lumea cum era, cu o boltă care se găsea la cca 17,6 kilometri deasupra Pământului; carapacea
solidă de granit; interiorul plin cu largi cantităţi de apă, incluzând imense bălţi de asfalt şi petrol în forma originală
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veche, hidrocarbonată; şi elemente radioizotopice perfect echilibrate, cu un miez dur dintr-un material pe bază de
fier la centru. Pământul a avut o compoziţie similară cu cea a unui ou (fără materia organică, evident).
Aţi luat vreodată un ou să-l puneţi într-un cuptor cu microunde, să închideţi uşa şi să apăsaţi pe buton? Dacă
nu, vă rog nici să nu încercaţi! Pentru că acest simplu, mic şi curat ou dătător de viaţă va exploda literalmente!
Psalmul 46:6 afirmă că Dumnezeu a vorbit şi Pământul s-a topit. De-a lungul cercetărilor pe care le-am
întreprins la Muzeul Dovezilor Creaţiei am fost uimiţi de acurateţea literală a afirmaţiilor asemănătoare cu cea de
mai sus. Dumnezeu a vorbit, iar Pământul s-a topit. Acest proces este similar topirii atomice de la Cernobâl, Rusia
– o fluidizare într-un context termonuclear. Fizicienilor nici nu le place măcar să vorbească despre fluidizare,
datorită faptului că aceasta reprezintă o condiţie catastrofică scăpată de sub control.
Capitolul treizeci şi opt din Iov indică faptul că, în cadrul creaţiei orchestrate, elementele interne ale
Pământului, incluzându-le şi pe cele radioizotopice, erau într-un echilibru desăvârşit. Dacă aceste elemente ar fi
fost dezechilibrate sau împrăştiate, aceasta ar fi avut un rezultat grav. Dar se pare că exact acest lucru s-a
întâmplat, şi aceasta a rezultat într-o topire termonucleară. Dumnezeu a vorbit şi Pământul s-a topit.
Energia microundelor reprezintă vibraţii care se produc de două miliarde şi jumătate de ori pe secundă. Vocea
noastră reprezintă o formă vibratoare de energie, dar noi nu avem acea energie, putere sau abilitate de a vibra
vocea noastră de două miliarde şi jumătate de ori pe secundă. Dar Dumnezeu are această abilitate, deoarece El
este atotputernic şi poate face orice doreşte.
Cu simpla afirmaţie „m-am săturat” (fie că este literală sau metaforică), Dumnezeu ar fi putut să aducă
judecata potopului cu glasul Său. Calităţile fizice ale unui asemenea glas au rezultat probabil într-o reacţie
universală a microundelor. Atunci când apeşi un buton al cuptorului cu microunde, nu se produce nicio încălzire –
ci o simplă energie vibratoare. Acea energie a microundelor prinde moleculele de apă şi le încălzeşte, datorită
faptului că molecula de apă are aproximativ aceeaşi dimensiune cu spectrul vibraţiei.
Dr. Walter T. Brown a introdus acest model fundamental într-un computer şi a descoperit că, atunci când apa
ajungea la temperatura de 121 grade Celsius, anumite lucruri începeau să se întâmple. Dr. Brown a descoperit, ca
şi în cazul oului, că atunci când apa din interiorul Pământului ajunge la temperatura de 121 grade Celsius, acea
căldură creşte presiunea, mai multă presiune creşte temperatura, temperatura crescută creşte presiunea etc., şi în
câteva minute trebuie să se întâmple ceva. În modelul din computer, a devenit evident faptul că, în locurile în care
crusta de granit a Pământului era mai subţire, erupţiile au început probabil în zona Pacificului.
Dacă am fotografia cu o viteză mare un ou care erupe datorită energiei microundelor, ar părea că este rupt. Oul
ar fi spulberat în bucăţi mici şi mari, ca şi în cazul Pământului – continente şi insule. Observând modelul din
computer, Dr. Brown a postulat că ruperea Pământului în zonele de intercalare a straturilor înainte de potop s-a
produs cu o viteză de 1,6 până la 3,2 kilometri pe secundă. El a descoperit că ar fi durat numai 8 minute pentru ca
Pământul să se rupă în continente. Ele nu au fost separate la acel moment, ci pur şi simplu s-au rupt la intercalaţii.
Dr. Brown a descoperit de asemenea faptul că, analiza realizată de computer a relevat următoarele: atunci când
Pământul s-a rupt, apa a ţâşnit într-un jet cu o asemenea forţă încât a erupt până la 112 kilometri înălţime.
Într-un capitol anterior am observat faptul că singura cale prin care bolta formată din hidrogen cristalin
compresat s-ar fi spart, ar fi fost prin schimbarea temperaturii. De aceea, atunci când fântânile adâncului au erupt,
jeturile de apă de 121 de grade Celsius sau chiar mai mult, au ţâşnit spre boltă, formând găuri sau ferestre în
aceasta. Aşa cum descrie relatarea din Geneza, ferestrele cerurilor au fost deschise.
Glasul lui Dumnezeu a pătruns Pământul, iar energia microundelor a creat ultravibraţii, inducând o reacţie
termonucleară în interiorul Pământului. Ca rezultat al apei care a fost încălzită peste punctul de fierbere şi care a
fost aruncată până la boltă cu o presiune foarte mare, bolta s-a rupt. Apa încălzită a schimbat temperaturile în
atmosfera înaltă şi atunci razele solare au început să pătrundă prin straturile sparte ale bolţii. Astfel, în următoarele
patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi bolta s-a topit şi a căzut pe Pământ sub formă de ploaie. Dacă nu ar fi existat
liniile de forţă de la polii magnetici ai Pământului, bolta ar fi căzut sub formă de gheaţă...
De aceea, avem un mecanism care a făcut posibil ca toate continentele să se lovească unele de altele, rezultând
în munţi giganţi, ca şi un model pentru condiţiile care au adus pe Pământ potopul din zilele lui Noe.

Dr. Carl E. Baugh
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