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Arta de a umbla pe apă
Unul dintre cele mai neobişnuite evenimente ce s-au petrecut în experienţa ucenicilor lui Isus a avut loc într-o
noapte întunecată pe Marea Galileii. În timp ce stăteau în barcă neajutoraţi şi expuşi pericolului, au întrezărit prin
întuneric o figură misterioasă care se apropia de ei, mergând pe suprafaţa apei. Strigătele lor îngrozite le-au adus
asigurarea că acea figură stranie nu era altul decât Isus, iar teama lor a fost înlocuită de un sentiment de veneraţie.
Ceea ce s-a întâmplat apoi nu este uşor pentru mine să înţeleg. Este dificil să urmăresc ce s-a petrecut în mintea
lui Petru. Nu mă pot pune pe deplin în pielea lui şi nu mă pot vedea pe mine făcând aceeaşi cerere ca el. Dar
raportul este clar. Auzind că era Hristos, instantaneu el a strigat: „Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la
Tine pe apă.” Matei 14:28.
Petru nu a făcut această cerere cu scopul de a-i fi întărită credinţa. Exprimarea cererii sale pare că ar suna în
felul următor: „Nu sunt sigur că eşti Tu, dar dacă Tu eşti, atunci spune-mi să vin şi o să vin.” Dacă Petru nu ar fi
fost sigur de identitatea figurii de pe apă, ar fi îndrăznit el să se aventureze afară din barcă? Nu cred. Ştia că este
Isus şi pe această bază a făcut el cererea. Ceea ce este şi mai dificil de înţeles este care a fost motivul cererii lui. A
fost pur şi simplu dorinţa de a simţi fiorul umblării pe apă? Se gândea el ce poveste interesantă o să spună
nepoţilor lui? Era atât de nerăbdător să-L vadă pe Isus încât nu a mai putut aştepta până ce El ajungea în barcă?
Nici una din aceste sugestii nu are sens, dar este sigur că Isus imediat a rostit un cuvânt. Fără să ezite, El a spus:
„Vino”.
Răspunsul lui Isus este la fel de încurcat ca şi cererea lui Petru, dar este specific modului Său de a lucra. Rar a
existat un timp când El a refuzat cererea vreunei persoane, indiferent cât de nerezonabilă sau de nerealistă părea.
De exemplu, când a fost rugat să transforme apa în vin, în Cana Galileii, El a consimţit, chiar dacă părea că este
contrar planurilor Sale. Nu era nicio nevoie aparentă pentru a satisface cererea lui Petru. Pe acest fond, Petru părea
că doar voia să simtă tremurul sau să arate ucenicilor cât de grozav este. Oricare ar fi fost motivul, Isus i-a spus să
vină şi imediat Petru a ieşit din barcă şi a început să umble pe apă.
Era la fel de uşor precum respiraţia. Petru nu a studiat niciodată teoria şi practica umblării pe apă. Nu s-a
antrenat niciodată să meargă domol, nu a luat niciodată în considerare atitudinea mentală sau spirituală ori
calificările fizice necesare pentru a putea merge pe apă cu succes. Ochii lui erau fixaţi asupra lui Isus şi pe baza
puterii acelui singur cuvânt, rostit de buze care nu puteau să mintă sau să dezamăgească, el a ieşit din barcă în
pace şi încredere deplină. Nicio fiinţă umană nu va putea să explice vreodată mecanismul a ceea ce s-a întâmplat.
Este inutil chiar să ne gândim la acest lucru. Poate că marea a devenit dintr-o dată la fel de tare ca stânca sau poate
că Petru a devenit la fel de uşor ca un balon de heliu. Probabil că nici una din aceste opţiuni nu este corectă, dar
adevărul clar este că el era implicat în ceva ce era imposibil, iar acel lucru îl făcea fără niciun efort.
Care a fost secretul umblării pe apă cu succes al lui Petru în acea noapte (atât cât a durat)? Care erau
elementele vitale care făceau ca umblarea pe apă să fie dusă la bun sfârşit şi – să nu uităm – menţinută?
Mai întâi, era Cuvântul lui Isus. Acel singur cuvânt, „Vino”, era susţinut de integritatea unei vieţi în care nu
exista umbră de şiretlic, de modificare sau schimbare. A fost rostit de buze care nu au minţit niciodată şi care nu
au fost niciodată implicate în rostiri inutile. Nu era îndoială că acel cuvânt purta ştampila adevărului şi a autorităţii
infailibile.
În al doilea rând era prezenţa şi puterea lui Hristos. În El era puterea care nu a eşuat niciodată în a realiza chiar
şi cele mai imposibile sarcini, nici chiar învierea morţilor. În El era siguranţa infailibilităţii şi a omnipotenţei.
În al treilea rând, era credinţa lui Petru. Nu curajul aparent al lui Petru a fost cel care l-a determinat să iasă
afară din barcă în încredere deplină că va umbla pe apă. Nu era doar o suspiciune, o speranţă sau vreun gând că ar
fi posibil. Cu ochii la Isus nu era nicio îndoială în mintea lui referitor la ce se va întâmpla când picioarele lui vor
atinge suprafaţa apei. Când s-a descoperit umblând pe apă, nu a fost deloc surprins. Ştia exact ce se va întâmpla şi
acesta este motivul pentru care el a ieşit din barcă fără vestă de salvare, fără funie de salvare, fără să roage pe
vreunul dintre ucenici să fie gata să îl ajute în cazul unei urgenţe.
Nu putem şti exact care au fost gândurile ce treceau prin mintea lui Petru şi a lui Isus în acea noapte, dar putem
fi siguri că această minune remarcabilă a fost înregistrată şi păstrată cu scopul ca noi să învăţăm câteva lecţii
vitale din ea. Cine ştie, poate că acesta este chiar motivul pentru care Isus a consimţit la cererea lui Petru. Isus a
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realizat minuni cât a fost aici şi în timp ce nu toate au fost înregistrate, în fiecare din cele despre care Biblia
vorbeşte putem găsi adevăruri şi principii vitale care au lecţii pline de putere referitoare la viaţa creştină şi cum
este ea trăită.
În Romani 1:16 apostolul Pavel ne spune: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos: pentru că ea este
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului”.
În aceste minuni ale lui Isus vedem adesea puterea lui Dumnezeu aplicată restaurării fizice. Pavel spune că
Evanghelia este aceeaşi putere, dar aplicată la mântuire. În ambele cazuri este puterea lui Dumnezeu. Nu este
nicio diferenţă între modurile în care se aplică vindecarea, doar că într-un caz trupul este cel afectat, iar în celălalt
– sufletul, mintea, spiritul. De ce am crede că este un lucru mai dificil pentru Dumnezeu de a vindeca spiritul
decât este pentru El a vindeca trupul? Adevărul este că minunile lui Isus sunt pline de lecţii care, înţelese cum se
cuvine, ne vor face capabili să prindem cele mai importante principii necesare vindecării sufletului.
Aşa că, haideţi să vedem ce putem înţelege din realizarea extraordinară a lui Petru.
Cea mai evidentă lecţie este că viaţa creştină biruitoare nu este dificilă. Nu este mai dificilă decât umblarea pe
apă. Ambele sarcini sunt, desigur, imposibile din punct de vedere omenesc. Nicio cantitate de putere de voinţă,
concentrare, dedicare sau zel nu va face capabilă vreo persoană să realizeze vreo sarcină măcar o secundă.
Vorbind din perspectivă omenească, sunt imposibile, totuşi, ambele aşteaptă un singur lucru, şi anume: credinţa
celui care pur şi simplu crede Cuvântul lui Dumnezeu. Credinţa în acel cuvânt nu numai că face imposibilul
posibil, dar îl face uşor şi fără eforturi.
O altă lecţie pe care o învăţăm este că împlinirea sarcinii este în totalitate lucrarea lui Hristos. Ce a făcut Petru
ca să-L ajute pe Hristos? Ce a făcut el ca să pregătească drumul pentru minune? Ce a făcut pentru a se pregăti pe
el însuşi pentru a face imposibilul? Răspunsul este acesta: el nu a făcut absolut nimic. Tot ce a făcut a fost să
creadă Cuvântul lui Hristos. Asta a fost tot. Când a crezut acel cuvânt, a ieşit din barcă în lumea imposibilului.
Sarcina era a lui Hristos, pregătirea era a lui Hristos. El a avut grijă de dificultăţile fizice. Tot ce a făcut Petru a
fost să se încreadă în El şi în Cuvântul Lui. Este în vreo privinţă diferită metoda de a birui păcatul şi a trăi o viaţă
victorioasă? Îl ajutăm noi pe Hristos? Putem face ceva ca să uşurăm lucrarea? Nu, tot ce trebuie să facem, tot ce
putem face este să Îl credem pe Dumnezeu, că El a împlinit salvarea noastră, sfinţirea noastră, neprihănirea
noastră în Isus Hristos.
O altă lecţie care este esenţială, vitală, este nevoia de a ne menţine focalizarea. Umblarea pe apă nu a fost un
eveniment care s-a petrecut şi a trecut într-un singur moment. A cerut menţinere, nu doar pentru un moment, ci
pentru mulţi paşi într-o anumită perioadă de timp. Petru a început bine, dar nu şi-a păstrat focalizarea. Dacă acea
călătorie a sa ar fi fost de 10.000 de mile şi i-ar fi luat un an, ar fi cerut altceva de-a lungul călătoriei faţă de ce a
avut la început? Cât de diferită a fost umblarea faţă de început? Nu a existat nici măcar o umbră de diferenţă.
Aceeaşi metodă prin care a început este metoda prin care a continuat. A devenit călătoria mai dificilă? A existat
vreun timp când el a trebuit să se concentreze la paşii pe care îi făcea, când a trebuit să se gândească la tehnicile
acelei sarcini? În mod absolut, răspunsul este nu. Tot ce a trebuit el să facă a fost pur şi simplu să îşi ţină ochii la
Isus şi să ignore toate lucrurile care îi atrăgeau atenţia, confuziile. În acea relaţie, Petru a făcut imposibilul. În acea
relaţie, el a menţinut imposibilul. A eşuat numai când şi-a luat ochii de la Hristos.
Este la fel cu umblarea creştină? Este interesant că în Biblie călătoria creştină este comparată cu o umblare.
Suntem îndemnaţi să „umblăm în Spirit”, să continuăm să umblăm în Domnul Isus aşa cum L-am primit etc.
Accentul se aşază pe menţinerea experienţei originale, focalizarea originală. Când avem credinţa în Hristos am
găsit singura metodă de care avem nevoie şi de care vom avea vreodată nevoie pentru a primi fiecare
binecuvântare de la Dumnezeu.
A patra lecţie importantă este nevoia de a evita elementele ce vor să distragă atenţia. Acest lucru nu poate fi
accentuat îndeajuns. Când Petru a umblat pe apă, a fost de fapt o fiinţă supranaturală. A făcut ceea ce oamenii nu
pot face. Cu ochii la Isus, el a intrat în lumea supranaturală şi a exercitat puterile lumii ce va veni. Dar erau câteva
elemente care rivalizau cu Hristos pentru atenţia lui Petru în acea noapte.
(a) Era măreţia vântului şi a valurilor de admirat.
(b) Era groaza de furtună.
(c) Erau ucenicii muţi de uimire care admirau din barcă.
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(d) Era contemplarea poveştilor pe care le va spune nepoţilor.
Sarcina lui, singura lui sarcină, era să îşi ţină ochii focalizaţi. Nu avea nevoie să înveţe teoria sau practica
umblării pe apă. Tot ce avea nevoie era să îşi ţină focalizarea pe Isus şi să ignore celelalte aspecte care îi atrăgeau
atenţia, dar în faţa a tot ce se petrecea, aceea era o provocare pe care a eşuat să o întâmpine cum se cuvine. El a
permis ca atenţia să îi fie atrasă de la Hristos şi imediat s-a scufundat în apă. Este exact aceeaşi situaţie cu care ne
confruntăm noi astăzi. Nimic nu ne poate înfrânge, nu vom păcătui, nu vom fi biruiţi de vrăjmaş. Putem face
aceasta la fel de simplu şi de uşor cum a umblat Petru pe apă. Singura condiţie este să ne focalizăm pe Hristos şi
pe Cuvântul Lui în credinţă şi să ne menţinem ochii centraţi pe El.
Întrebarea care se ridică deseori este cum poate fi un creştin biruitor deplin faţă de păcat. Întrebarea reală este,
cum ar putea fi altfel dacă avem cu adevărat credinţă în Hristos şi în Cuvântul Lui? Nu există eşec în Hristos, doar
în om. Când ne încredem în El, El va face slujba şi o va face în mod perfect. De un singur lucru trebuie să ne fie
teamă şi anume, că ne putem lua ochii de la El. Aici este marele nostru pericol.
Aşa că, să fim atenţi. Nu contează cât de înalte sunt valurile, nu contează aspectele ce ne atrag atenţia, nu
contează cât de mult ne pot admira oamenii, nu contează cum încearcă Satan să introducă gânduri inutile în
minţile noastre, să nu permitem niciodată ca atenţia noastră să fie distrasă. El este speranţa noastră, El este viaţa
noastră, El este totul. Crezând şi trăind prin acest adevăr este unica noastră siguranţă.
Fie ca Dumnezeu să ne ajute să învăţăm arta de a umbla pe apă! Dacă nu ştim cum să facem aceasta, este puţin
probabil că vom învăţa vreodată cum să învingem păcatul.

David Clayton, Noiembrie 2005

Ce este păcatul?
Întrebarea ce este păcatul nu este doar una academică, ci este de o mare importanţă practică şi are implicaţii
critice, esenţiale pentru cei care doresc să fie liberi de puterea şi stăpânirea lui. Abordarea chestiunii cum să
învingem păcatul va fi determinată de înţelegerea a ceea ce este păcatul. Este necesar să demonstrăm acest lucru?
Este un adevăr destul de evident care nu mai are nevoie de explicaţii în plus. Dacă am de-a face cu impurităţi din
afară, atunci am nevoie de săpun, dacă am probleme în stomac, am nevoie de un purgativ, dacă am probleme în
natura mea, atunci am nevoie de ceva mai mult decât aceste două lucruri. Observaţi? Aşa că este foarte important
să definim corect păcatul dacă va fi să îl învingem vreodată pe deplin. Dacă nu înţelegem adevărata natură a
păcatului, atunci evident că vom folosi întotdeauna metoda greşită în încercarea de a scăpa de el. Raportul istoriei
poporului lui Dumnezeu indică faptul că în cea mai mare parte ei au avut o înţelegere greşită a adevăratei naturi a
păcatului.
Întrebarea fundamentală în această privinţă este următoarea: este păcatul o acţiune sau o stare? Cu alte cuvinte,
este păcatul ceva ce facem sau este mai degrabă descris prin ceea ce suntem?
Dacă păcatul este o acţiune, atunci evident că abordarea subiectului biruinţei păcatului se va focaliza în
principal pe sarcina de a pune capăt acelor acţiuni care sunt păcătoase. Dar, dacă păcatul este o stare sau
reprezintă ceea ce suntem, atunci singura cale de a-l birui este ca într-un fel să scăpăm din starea noastră păcătoasă
sau să ne schimbăm din ceea ce suntem în altceva. Acesta este adevărul important. Definiţia noastră cu privire la
păcat va determina cum vom aborda această chestiune care este de o importanţă vitală. O metodă este sortită
eşecului, cealaltă este metoda lui Dumnezeu şi singura cale spre succes.

Definiţia păcatului
Cea mai cunoscută definiţie a păcatului şi cea mai des utilizată se găseşte în 1 Ioan 3:4:
„Oricine face păcat, calcă legea: căci păcatul este călcarea legii”.
Acest text pare destul de direct. Pare că indică faptul că păcatul se produce când călcăm legea sau când nu o
3

Nr. 2 / Februarie 2010

ascultăm. Aceasta ar indica faptul că păcatul este o acţiune. Totuşi este interesant de observat că cei mai mulţi
traducători ai Bibliei traduc acest text diferit faţă de Versiunea King James.
„Oricine comite păcat este vinovat de fărădelege; păcatul este fărădelege”. (NRSV)
„Oricine face păcat, face şi fărădelege, păcatul este fărădelege”. (NKJV)
„Oricine păcătuieşte calcă legea; de fapt, păcatul este fărădelege”. (NIV)
„Oricine face păcat face şi fărădelege; păcatul este fărădelege”. (ASV)
În toate aceste traduceri, păcatul nu este definit ca acţiune, ci mai degrabă ca substantiv/nume. Toate spun:
„păcatul este fărădelege”, făcând din păcat o stare sau o condiţie mai degrabă decât o acţiune. Traducerea greacă
originală a textului justifică această traducere.
Nu este îndoială că unii vor obiecta cu putere la această idee că păcatul este mai mult decât o acţiune. Dacă
acceptăm un astfel de concept, atunci cu siguranţă că avem nevoie de o evidenţă biblică mai puternică decât
aceasta. Există o astfel de evidenţă? De fapt, există o mulţime de astfel de evidenţe.
Păcatul mai este menţionat în alte câteva locuri din Noul Testament într-un mod în care pare că este definit. De
exemplu:
„Orice nedreptate este păcat…” (1 Ioan 5:17)
„…tot ce nu este al credinţei este păcat”. (Rom. 14:23)
Al doilea text este în mod deosebit interesant pentru că arată că este posibil să păcătuieşti chiar şi în mijlocul
celor mai pioase activităţi dacă motivaţia acelor acţiuni nu este credinţa. Aici avem o sugestie a faptului că păcatul
este mai mult decât acţiunile noastre şi poate fi ceva care merge mult mai adânc decât simplul act al neascultării.
Dar nu chiar asta a spus Isus? Ce vrea El să spună în versetele următoare?
Matei 5:27, 28: „Aţi auzit că s-a spus celor din vechime: Să nu comiţi adulter. Dar Eu vă spun că oricine se
uită la o femeie pentru a o pofti a comis deja adulter cu ea în inimă”.
Isus face destul de clar faptul că păcatul are de-a face cu mai mult decât acţiunile exterioare, are de-a face cu
motivele şi intenţiile inimii. Călcarea legii nu stă numai în neascultarea exterioară, ci în starea minţii care nutreşte
şi dă naştere la acea neascultare exterioară.
Astfel vedem că legea nu condamnă doar acţiunile noastre, ci şi motivele şi intenţiile. Aceasta pentru că
neprihănirea cerută de lege merge mult mai departe de comportamentul nostru. Legea, fiind legea lui Dumnezeu şi
de aceea fiind la fel de neprihănită ca Dumnezeu Însuşi, nu poate fi satisfăcută de vreun grad al neprihănirii care
este mai puţin decât Dumnezeu Însuşi! Aceasta ne conduce la întrebarea următoare şi anume: dacă legea
condamnă nu numai acţiunile, ci şi motivele noastre, condamnă ea şi natura care dă naştere la acele motive şi
acţiuni? Să clarific această întrebare!

Natura este hotărâtoare
Acţiunile noastre încep cu gândurile, motivele şi intenţiile noastre. De aceea, dacă acestea sunt greşite,
acţiunile noastre sunt obligatoriu greşite. Dar ce ne conduce la gânduri, motive şi intenţii rele? Din nou, avem un
răspuns foarte clar de la Isus Însuşi:
Matei 12:33-35: „Ori faci pomul bun şi rodul lui bun, ori faci pomul corupt şi rodul lui corupt: căci pomul se
cunoaşte după roadele lui. O, generaţie de vipere, cum puteţi voi, fiind răi, să vorbiţi lucruri bune? Pentru că din
prisosul inimii vorbeşte gura. Un om bun dă naştere la lucruri bune din inimă şi un om rău din comoara rea dă
naştere la lucruri rele”.
După Isus, motivul pentru care un om face lucruri rele este pentru că el este un om rău. La fel, motivul pentru
care un om face lucruri bune este pentru că el este un om bun. Cauza pentru tipul de fructe pe care le face un pom
este tipul de pom. Singurul fel de a asigura că fructele sunt bune este de a schimba tipul pomului sau natura
pomului. Aceasta este ceea ce Isus spune? Este foarte greu să pierzi înţelesul Lui. De aceea, un om are motive,
intenţii şi gânduri rele doar pentru că el este un om rău.
Acum, dacă legea condamnă un om pentru fapte rele şi pentru gânduri rele, îl condamnă ea şi pentru că este un
om rău? Scuză legea lui Dumnezeu, care cere chiar neprihănirea lui Dumnezeu, un om a cărui chiar natură îl face
capabil numai de gânduri şi acţiuni rele? Isus S-a referit la acei oameni ca la o „generaţie de vipere” sau, cu alte
cuvinte, „copiii şerpilor”. A fost El poetic sau abuziv ori era un adevăr profund în cuvintele Lui? Adevărul este că
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El exprima un adevăr fundamental. Este acelaşi adevăr pe care l-a declarat El când a spus: „Voi sunteţi de la tatăl
vostru diavolul şi faceţi poftele tatălui vostru…” (Ioan 8:44). Era adevărat că problema acelor oameni era natura
lor, viaţa care era în ei. Erau copiii lui Satan, sămânţa viperelor şi de aceea nu puteau face mai bine. Înainte să se
desăvârşească, aveau nevoie de o natură schimbată. Trebuia ca ei să se nască din nou.
Să luăm în considerare altceva. Isus a învăţat că numai Dumnezeu este bun (Matei 19:17). Totuşi, în versetele
citate mai devreme, Isus spune că „omul bun aduce lucruri bune din visteria inimii lui”. Dacă doar Dumnezeu este
bun, de ce se referă Isus la oameni ca fiind buni? Evident, ei sunt buni doar pentru că au devenit una cu Dumnezeu
astfel încât El trăieşte în ei. Acesta este motivul pentru care ei pot aduce lucruri bune din inima lor: Dumnezeu
locuieşte acolo. Legea nu poate găsi vreo greşeală unor astfel de oameni, pentru că ar însemna că găseşte greşeli
în Dumnezeu Însuşi.

Mai mult decât acţiune
Ideea că păcatul este în primul rând o stare mai degrabă decât o acţiune este învăţată în multe locuri din Biblie,
nu numai în versetele de mai sus. În Romani, capitolele 5, 6 şi 7 apostolul Pavel se referă la păcat într-un mod
care arată clar că păcatul este mai mult decât doar acţiuni. Să ne uităm la câteva exemple.
Romani 5:19: „Căci prin neascultarea unui singur om mulţi au fost făcuţi păcătoşi…”.
Aici vedem că un singur om a comis actul, un om a realizat acţiunea, un singur om nu a ascultat. Totuşi, prin
acea singură acţiune, mulţi au devenit păcătoşi. Cum au devenit ei păcătoşi? Înţelesul este evident. Ei au devenit
păcătoşi ca un tip de fiinţe, ca un anumit tip de creaturi care erau cu totul predate păcatului, care erau în armonie
cu păcatul prin natură. Nu au devenit păcătoşi pentru că au păcătuit ei înşişi, ci pentru că un singur om a păcătuit.
Pentru a urmări ilustraţia lui Isus de mai sus, ei au devenit pomi răi şi în consecinţă nu puteau aduce decât roade
rele. Ei erau pomi răi nu pentru că au adus roade rele, ci pentru că erau născuţi în acel fel.
Romani 6:6-7: „Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să
fie distrus, pentru ca de acum încolo să nu mai slujim păcatului. Căci cel care este mort este eliberat de păcat”.
Aici Pavel vorbeşte despre „trupul păcatului”. Ce vrea să spună prin asta? Observaţi că el spune că acest trup
trebuie distrus cu scopul ca „noi să nu mai slujim păcatului”. Implică faptul că acesta este singurul fel în care noi
putem scăpa de serviciul păcatului şi de fapt, el o spune mult mai clar mai târziu în capitolul 8, atunci când afirmă
că „cei care sunt în carne nu pot să placă lui Dumnezeu” (Romani 8:8). Singura cale de a plăcea lui Dumnezeu şi
de a scăpa de stăpânirea păcatului este să scăpăm de „carnea” sau de „trupul păcatului”. Acum, dacă un om nu
poate să placă lui Dumnezeu, poate el satisface cerinţele legii? Dacă Dumnezeu este nesatisfăcut de o astfel de
persoană, poate legea să fie satisfăcută de ea? Evident că legea găseşte greşeli unei asemenea persoane chiar
înainte de a face un act greşit şi îl condamnă pentru starea lui de fărădelege care face imposibil pentru el să facă
binele.
Romani 7:19-20: „Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac; ci răul, pe care nu-l vreau, asta fac. Acum, dacă
fac ceea ce nu vreau, nu mai sunt eu cel ce face acel lucru, ci păcatul care locuieşte în mine”.
Acesta este un pasaj izbitor. Aici Pavel personifică păcatul şi îl descrie ca un rege. De ce făcea Pavel răul? De
ce era imposibil pentru el să facă binele? Voia el să facă binele? Da. Dorea el să înceteze să mai facă răul? Da.
Atunci de ce era imposibil să facă ambele lucruri? Pentru că „regele păcat” domnea (Romani 5:21) în trupul său.
Era o putere, inerentă naturii lui păcătoase care l-a robit şi l-a legat pe calea răului. La această putere el s-a referit
cu exprimarea „păcatul care locuieşte în mine”.
Acum, dacă limităm definiţia păcatului la călcarea legii, cum putem înţelege acest pasaj? Lucrul evident pe
care-l avem de făcut este să extindem definiţia păcatului. Trebuie să concluzionăm că păcatul este mai mult decât
simplul act al călcării legii sau, dacă limităm definiţia păcatului la călcarea legii, atunci trebuie să concluzionăm
că noi călcăm legea pur şi simplu fiind născuţi cu o natură păcătoasă, pentru că în acea stare, legea ne condamnă
la moarte. În ambele cazuri, chestiunea reală de care trebuie să ne ocupăm este mai degrabă natura noastră decât
acţiunile noastre.

Ce îi face pe oameni păcătoşi?
Ce anume face ca o persoană să fie păcătoasă? Aceasta este o întrebare foarte importantă. Aşa cum am spus
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mai înainte, nu putem aborda cum se cuvine subiectul victoriei asupra păcatului dacă nu înţelegem împotriva a ce
anume ne ridicăm.
Să abordăm această întrebare în mod onest, cu inimi sincere şi umile. Nu mă aştept ca voi să credeţi ceea ce eu
spun, ci Biblia, care este cu totul altceva. Dacă nu veţi crede ceea ce Biblia spune, atunci onestitatea voastră
trebuie să fie pusă la îndoială.
Un prieten de-al meu întotdeauna este atent să facă distincţie între eisegeză şi exegeză. Dicţionarul online
defineşte ambele cuvinte în felul următor:
eisegeză – interpretare personală a unui text (în special al Bibliei) folosind propriile idei.
exegeză – „să prinzi înţelesul” dintr-un text dat. Exegeza poate contrasta cu eisegeză care înseamnă să citeşti
interpretarea cuiva dintr-un text dat. În general, exegeză presupune încercarea de a vedea textul obiectiv, în timp
ce eisegeza implică mai multă subiectivitate.
Căutând să răspundem la întrebarea ce face ca o persoană să fie păcătoasă vom fi foarte atenţi să îndeplinim
două lucruri. Unu, să folosim Biblia, o sursă cu care niciun creştin nu are dispute, şi al doilea, să fim foarte atenţi
să aplicăm regulile exegezei decât ale eisegezei.
Înainte să începem, vreau să vă spun următorul lucru: cuvântul păcătos în sensul lui de bază aşa cum îl
înţelegem înseamnă cineva care comite păcat sau cineva care a comis păcat. Mulţi dintre noi insistă că o persoană
nu poate fi clasificată ca păcătoasă dacă nu a participat în mod personal într-un act păcătos. Poate fi corect să
clasifici o persoană ca păcătoasă doar pentru că ea s-a născut într-o condiţie păcătoasă şi înainte ca ea să comită
măcar un act păcătos? Poate că este doar o chestiune de cum definim cuvintele, dar întrebarea importantă este, ce
spune Biblia? Suntem în siguranţă dacă folosim definiţiile şi exprimările Bibliei? Mi se pare că, de vreme ce
vorbim de o chestiune biblică, este rezonabil să citim în Biblie pentru a vedea care cuvinte sunt potrivite pentru a
fi utilizate. Sigur, suntem păcătoşi pentru că noi călcăm legea – pentru că noi comitem acte păcătoase. Dar putem
fi oneşti să spunem că aceasta este singura condiţie sub care Biblia ne consideră drept păcătoşi? Să aplicăm
principiile exegezei şi să vedem dacă putem ajunge la un răspuns onest.

Trebuie să ne naştem din nou
Mulţi dintre noi nu au nicio problemă cu ideea că toţi copiii sunt născuţi cu o „natură căzută, păcătoasă”. Acest
lucru este prea evident pentru a-l nega şi în plus, termenul „natură păcătoasă” nu sună chiar aşa de urât şi îl
limităm adesea la ceea ce moştenim la nivelul trupului, fizic. Dar ce facem cu cuvintele „depravat”, „corupt” şi
„rău”? Sunt aceste cuvinte prea tari pentru a le aplica unui copil inocent? Întrebarea este următoarea: sunt acestea
adevărata descriere a stării copilului? Nu este aceasta condiţia naturală a fiecărei persoane din afara lui Hristos
încă din momentul naşterii? Negând acest lucru, negăm noi Cuvântul lui Dumnezeu şi realitatea experienţei
noastre? Să mergem mai departe. Dar cuvintele „fără speranţă”, „condamnat”, „pierdut”? Cu siguranţă aceasta nu
poate fi starea unui copil nou-născut care nu a comis niciodată un act păcătos!
Ca să înţelegem această chestiune cum se cuvine trebuie să ne uităm la omenire aşa cum ar fi ea în afara
lucrării şi influenţei lui Hristos. Dacă pedeapsa pentru păcatul omului nu ar fi fost imediat pusă asupra lui Hristos,
cât timp ar fi trăit Adam după ce a mâncat din fructul oprit? Nu ar mai fi trăit nicio zi. Timpul lui de probă s-ar fi
închis şi noi toţi am fi pierit în el. Cu alte cuvinte, condamnarea lui ne-a inclus pe noi. Dar chiar dacă lui Adam i
s-a oferit o viaţă de probă şi în consecinţă, a putut naşte copii, ce moştenire a lăsat el acelor copii? În ce condiţie
au fost ei născuţi? Au fost născuţi cu moştenirea originală a lui Adam, când a fost creat, sau au fost născuţi cu
moştenirea lui Adam cel căzut? Mai mult, au fost ei născuţi numai cu o natură căzută din punct de vedere fizic sau
şi din punct de vedere spiritual erau căzuţi încă de la naştere?
Isus a declarat că niciun om nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu decât dacă este născut din nou din Spirit
(Ioan 3:3- 5). Să nu ignorăm aceste pasaje din Scriptură. Fără această naştere din nou, care este starea naturală a
tuturor oamenilor? Adevărul este că fără această nouă naştere, toţi oamenii sunt fără speranţă, pierduţi,
condamnaţi. Dacă, aşa cum a spus Isus, asemenea persoane nu pot vedea împărăţia cerului, atunci putem nega că
toţi sunt pierduţi şi condamnaţi la moarte veşnică?
Adesea există discuţia dacă bebeluşii vor fi mântuiţi, dar adevărul este că nici măcar copii nou-născuţi nu pot fi
mântuiţi dacă natura lor nu este schimbată prin Spiritul lui Dumnezeu. De îndată ce ies din pântece ei sunt în mod
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natural depravaţi şi nepotriviţi pentru viaţă. Bineînţeles, este adevărat că Isus a murit pentru toţi oamenii. Preţul a
fost plătit pentru toţi şi deci, în cazul copiilor care mor fără posibilitatea să aleagă, pare rezonabil să presupunem
că mai degrabă ei vor fi înnoiţi de Spiritul lui Dumnezeu la înviere şi salvaţi decât pierduţi. Sângele lui Hristos
este mai puternic decât moştenirea lui Adam, iar Hristos a plătit preţul pentru toţi.
Totuşi, când ajung la vârsta în care pot alege în mod conştient, lucrurile se schimbă. Acum, nimeni nu poate fi
salvat dacă nu alege el însuşi. Numai pe baza alegerii lui Hristos poate condiţia (starea) lor să fie schimbată dintruna păcătoasă, coruptă, depravată, neajutorată, fără speranţă, condamnată şi pierdută într-o condiţie de fiinţă
neprihănită, sfântă, curată, îndreptăţită, răscumpărată şi salvată.

Intrarea păcatului
Cel mai controversat pasaj din Biblie referitor la acest subiect este Romani capitolul 5, versetele 12-19. Vom
analiza acest pasaj în timp ce căutăm să învăţăm învăţătura biblică despre această chestiune.
Romani 5:12: „Căci printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat, moartea; şi astfel moartea a
trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toţi au păcătuit”.
Printru-un singur om păcatul a intrat în lume. Prima parte a acestui verset nu prezintă dificultăţi. Un singur om
a păcătuit şi prin acţiunea lui de neascultare faţă de Dumnezeu şi împărtăşirea de fructul oprit, păcatul a câştigat
intrarea în lume. Este interesant să observăm că deşi Satan era prezent în lume, acest lucru nu a dat păcatului
intrarea în lume. Această intrare a păcatului în lume trebuie deci să se refere la intrarea păcatului în istoria
omenirii şi nu se sugerează că Satan nu era aici înainte ca Adam să păcătuiască. Această intrare a păcatului s-a
bazat în totalitate pe greşeala lui Adam. De ce se accentuează greşeala lui Adam (a unuia singur) mai mult decât a
Evei? Acest lucru se întâmplă pentru că Adam era capul rasei umane. Toate lucrurile au fost puse sub el, nu sub
Eva. În timp ce acţiunile ei o implicau numai pe ea, acţiunile lui au implicat destinul întregii rase umane şi întradevăr, destinul întregii lumi (inclusiv creaţia fără raţiune).
Moartea a intrat prin păcat. Moartea a fost introdusă, a găsit intrare în istoria omenirii pe calea păcatului.
Astfel, păcatul este cauza morţii.
Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor pentru că toţi au păcătuit. Observaţi, faptul că moartea a trecut
asupra tuturor oamenilor s-a petrecut doar pentru că toţi au păcătuit, de vreme ce păcatul omului este cauza morţii
lui. Aceasta este partea interesantă a versetului şi într-adevăr, este partea care a reprezentat subiectul multor
controverse de-a lungul secolelor. Întrebarea este, ce vrea Pavel să spună cu exprimarea „toţi au păcătuit”?
Această expresie poate fi interpretată în două feluri:
(a)
Ar putea să însemne că toţi au păcătuit într-un mod asemănător cu Adam, adică, toţi oamenii l-au
copiat sau imitat pe Adam făcând păcat aşa cum a făcut el.
sau
(b)
Ar putea să însemne că toţi au păcătuit când Adam a păcătuit. Cu alte cuvinte, că păcatul lui Adam a
fost pus asupra tuturor oamenilor înseamnă că un singur om a păcătuit şi pe calea acelei singure
acţiuni toţi am fost făcuţi păcătoşi.
Care din aceste două viziuni este corectă?
Este un adevăr clar că toţi mor pentru că toţi au păcătuit. Aceasta este indiscutabil (pe baza afirmaţiilor lui
Pavel). Trebuie deci să fie la fel de clar că dacă s-ar ridica o persoană care nu a păcătuit, atunci o asemenea
persoană nu ar muri. Păcatul din noi este motivul pentru care toţi oamenii mor. Isus a fost singurul Om care nu a
avut păcat. Nu ar fi putut muri decât datorită faptului că a murit în locul nostru. Păcatul şi moartea nu au avut
niciun drept sau loc în El, exceptând faptul că a „fost făcut păcat” pentru noi. A mai existat vreo fiinţă umană fără
păcat?

Păcătoşi imitându-l pe Adam?
Dacă noi devenim păcătoşi doar imitându-l pe Adam, adică prin a alege să păcătuim ca Adam, atunci trebuie să
punem întrebarea, de ce mor bebeluşii? Bebeluşii nu pot comite păcat. Nu au cunoştinţă de lege, de bine sau de
rău, de aceea nu pot păcătui. Păcătuirea cere decizie conştientă de a nu asculta şi chiar şi în cazul adulţilor,
Dumnezeu declară că „acolo unde nu este lege, nu este călcare”. Romani 4:15. Dacă moartea vine asupra noastră
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numai pentru că noi păcătuim, iar bebeluşii nu pot comite păcat, atunci întrebarea este „De ce mor bebeluşii?
Când păcătuiesc ei?” Dacă spunem că versetul înseamnă că noi păcătuim în mod similar cu Adam, atunci avem o
dilemă pentru că bebeluşii nu pot păcătui aşa cum a făcut Adam. Ei nu pot fi neascultători într-un mod conştient,
totuşi ei mor, unii dintre ei la câteva minute după naştere.

Făcuţi păcătoşi prin păcatul lui Adam?
Dacă luăm cel de-al doilea înţeles al expresiei, care este că atunci când Adam a păcătuit, toţi descendenţii lui
au păcătuit în el sau au devenit păcătoşi prin acţiunea lui, atunci versetul are logică perfectă. În lumina acelei
înţelegeri putem vedea că toţi oamenii (inclusiv copiii) mor, pentru că toţi oamenii (inclusiv copiii) sunt păcătoşi
indiferent dacă ei comit sau nu păcat. Noi am păcătuit când Adam a păcătuit pentru că eram în el când a păcătuit.
Am devenit păcătoşi nu în sensul că noi personal am comis păcat, ci păcătoşi pentru că am devenit un anumit tip
de fiinţe care erau în mod inerent rele, incapabile să facă binele, potrivite numai pentru a fi distruse şi de aceea
condamnate la moarte. O examinare atentă a versetului şi a întregului capitol 5, în mod special a versetelor 12-19
va descoperi că aceasta este ceea ce Pavel a intenţionat să spună.
Romani 5:13: „Căci până la lege păcatul era în lume; dar păcatul nu este imputat acolo unde nu este lege”.
În următoarele două versete, Pavel îşi dovedeşte punctul că toţi oamenii mor din cauza păcatului lui Adam (şi
faptul că oamenii sunt păcătoşi din pricina păcatului lui Adam). Argumentul lui Pavel este important şi de aceea
este important ca şi noi să înţelegem acest punct. De ce? Pentru că numai dacă înţelegem acest lucru prindem
implicaţiile depline a ceea ce Isus a făcut pentru noi, cum a făcut-o El şi adevăratul înţeles al îndreptăţirii prin
credinţă. Acesta este singurul motiv pentru care Pavel depune tot efortul să explice ce a făcut Adam şi modul în
care ne afectează pe noi.
Când Pavel spune „până la lege”, despre ce punct în timp vorbeşte el? El identifică o anumită parte din istoria
lumii şi spune că în acel timp, păcatul era în lume. Se referă la acel timp prin expresia „până la lege”. La ce se
referă el când spune „până la lege”? El spune că a existat un timp când legea (dată pe muntele Sinai) nu era încă
declarată omenirii. În această perioadă, aparent, cunoaşterea legii lui Dumnezeu era limitată şi existau oameni,
poate mulţi oameni care nu aveau o idee clară despre ce anume defineşte Dumnezeu ca fiind bine şi rău. Acum,
într-o situaţie ca aceasta, când nu există lege, cum tratează Dumnezeu omul în ceea ce priveşte păcatul? Pavel ne
dă un răspuns clar. El spune că păcatul nu este imputat (nu este pus pe seama unei persoane, iar el nu este privit ca
vinovat) când nu există lege. Aşa că, deşi păcatul era în lume (oamenii păcătuiau), acest păcat nu le era imputat
(Dumnezeu nu îi privea ca vinovaţi de păcat) pentru că nu era o lege care să îi facă să cunoască ce este bine şi ce
este rău.
Romani 5:14: „Totuşi moartea a domnit de la Adam la Moise, chiar şi asupra acelora care nu au păcătuit după
asemănarea călcării lui Adam, care este o imagine închipuitoare a Celui ce avea să vină”.
În ciuda faptului că păcatul nu a fost imputat oamenilor (nu erau priviţi ca vinovaţi în ochii lui Dumnezeu),
deoarece legea nu era încă proclamată, iar ei erau neştiutori în privinţa ei, totuşi, mureau. Moartea domnea. Ce
făceau ei? Ce a făcut ca moartea să domnească peste toţi aceşti oameni în această perioadă? Acum, putem spune
că Adam şi Eva au murit pentru că nu au ascultat de porunca să nu mănânce din fruct. Putem de asemenea să
spunem că oamenii de după timpul lui Moise (după darea legii) au murit deoarece nu au ascultat de cele zece
porunci, dar între Adam şi Moise, în timpul când nu era nicio lege scrisă, dată de Dumnezeu, de ce mureau
oamenii? De ce a domnit moartea peste oameni în perioada aceea, cu toate că nu au păcătuit în acelaşi fel ca
Adam (adică, nu au păcătuit prin neascultare deliberată faţă de o anumită poruncă a lui Dumnezeu aşa cum a făcut
Adam)? De vreme cei ei nu au încălcat în mod deliberat legile revelate ale lui Dumnezeu şi totuşi mureau
(moartea domnea peste ei), atunci singura concluzie este că păcatul lui Adam este motivul pentru care ei mureau.
Păcatul lui Adam şi nu al lor propriu era motivul pentru care moartea domnea peste ei. Aceasta este ideea lui
Pavel şi acesta este motivul pentru care el îl discută şi dovedeşte în aceste trei versete.
Când înţelegem acest lucru, atunci nu mai avem nicio dificultate în a prinde ideea lui din versetele 18 şi 19 din
acelaşi capitol.
Romani 5:18-19: „De aceea, după cum prin greşeala unuia singur, judecata a venit peste toţi oamenii spre
condamnare, tot aşa, prin neprihănirea unuia, darul gratuit a venit asupra tuturor oamenilor spre îndreptăţirea
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vieţii. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa prin ascultarea unuia
singur, mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi”.
Adam a ucis toată rasa umană. Toţi oamenii au fost condamnaţi prin greşeala unuia. În absenţa noastră
personală, am fost făcuţi păcătoşi, condamnaţi şi ucişi de Adam. Aceasta a devenit realitatea noastră de îndată ce
am fost născuţi.
În acelaşi fel, Isus a adus viaţă rasei umane. Toţi oamenii sunt îndreptăţiţi prin neprihănirea unuia singur. În
absenţa noastră personală, am fost făcuţi neprihăniţi, îndreptăţiţi şi făcuţi vii prin Hristos. Aceasta devine
realitatea noastră de îndată ce suntem născuţi din nou. Tot ce ne rămâne nouă este să primim realitatea prin
credinţă. Pur şi simplu crezând declaraţia lui Dumnezeu că El a făcut toate aceste lucruri pentru noi în Fiul Său.
Aceasta este adevărată îndreptăţire prin credinţă.

Comentarii ale pionierilor
E.J.Waggoner
În capitolul cinci din Romani primim această lecţie: „Căci aşa cum prin neascultarea unui singur om [care a
fost rezultatul?] mulţi au fost făcuţi păcătoşi”. Prin al cui păcat mulţi au fost făcuţi păcătoşi? – Al lui Adam.
Atunci noi venim în lume păcătoşi, nu-i aşa? Moştenirea pe care o primim de la părinţii noştri – caracteristicile
lor, tendinţele lor, trăsăturile lor rele – poţi vedea toate acestea în orice copil. Îl poţi vedea pe tată în copil din nou
şi toate relele pe care părinţii lui le-au comis, nu doar ale tatălui şi ale mamei lui, ci şi ale bunicului şi bunicii lui,
patru generaţii în urmă. Tot răul pe care l-au făcut ei din generaţie în generaţie îşi lasă pecetea pe ei, iar acest rău
şi-a lăsat pecetea asupra noastră. Nu avem nevoie să argumentăm acest lucru. Îl cunoaştem. Toţi recunoaştem
această realitate, pentru că a fost descurajator, nu mă îndoiesc, pentru mulţi dintre noi; şi poate că uneori ne-am
folosit de acest lucru ca să facem o scuză pentru eşec, spunând: „Moştenesc acest lucru.” Spunem: „Nu pot
schimba aceasta, deoarece este o parte din natura mea. Am moştenit acest lucru de la tatăl sau bunicul meu.” Să
luăm spre exemplu tendinţa de a bea. Atârnă de generaţii. Deseori vine de la generaţiile din urmă, dar cu siguranţă
se arată. Aceste lucruri nu sunt ficţiuni: ne reprezintă, nu-i aşa? Ele sunt o parte din fiinţa noastră – ne fac ceea ce
suntem: nu putem schimba acest lucru. Ştim că nu trebuie să încercăm să facem aceste rele. Apar în mod spontan.
Acum, să luăm tot versetul. Nu avem nicio dificultate în prima parte şi dacă acceptăm concluzia, vom fi
fericiţi:
„Căci după cum prin neascultarea unui singur om mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa prin ascultarea unuia
singur mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi”. Versetul 19.
Cum adică prin neascultarea unui singur om noi am fost făcuţi păcătoşi? – L-am moştenit. Şi acum, prin
oferirea Unuia singur în trup, suntem făcuţi neprihăniţi în acelaşi fel. Avem contrastul. La fel cum am ajuns
sărmane creaturi căzute, păcătoase, tot aşa vom fi făcuţi neprihăniţi. Ce este neprihănirea? – A face ce este drept.
Atunci mulţi vor face ce este drept; aceasta este clar. Şi cum vor face mulţi ce este bine? – Prin ascultarea Unuia
singur. Ei bine, dacă eu sunt făcut neprihănit prin ascultarea Lui, dacă eu fac ce este drept prin ascultarea Lui,
unde ascultă El? – În mine. Ce fac eu? – Îi permit, supunându-mă neprihănirii lui Dumnezeu. (E.J. Waggoner –
Buletinul Conferinţei Generale, 1897, par.6-9)
Deci, Adam a murit şi din cauza aceasta, fiecare om născut în această lume este un păcătos, iar sentinţa morţii
trece asupra lui. Judecata a trecut asupra tuturor oamenilor spre condamnare şi nu există om în această lume care
să nu fie sub condamnarea morţii. Singura cale prin care el poate să fie eliberat de acea condamnare şi acea
moarte este prin Hristos, care a murit pentru el şi care, în propriul Lui trup, a purtat păcatele noastre pe cruce. El a
purtat pedeapsa legii şi a suferit condamnarea legii pentru noi, nu pentru El, căci El era fără păcat.
„După cum printr-un singur om păcatul a intrat în lume şi prin păcat moartea… tot aşa prin neprihănirea Unuia
darul gratuit a venit asupra tuturor oamenilor spre îndreptăţirea vieţii.” Care este darul gratuit? Este darul gratuit
prin har şi aparţine multora. Fapta lui Adam a tras omul în păcat; lucrarea lui Hristos scoate oamenii afară din
păcat. Greşeala unui singur om a tras pe mulţi în multe greşeli, dar ascultarea unui singur Om strânge multele
greşeli ale celor mulţi şi îi scoate de sub condamnarea acelor greşeli. (E.J. Waggoner, Lecturile Conferinţei
Generale, nr.9)
A.T. Jones
9

Nr. 2 / Februarie 2010

Întrebarea este: îmbrăţişează neprihănirea celui de-al doilea Adam la fel de mulţi ca păcatul primului Adam?
Priviţi cu atenţie. Fără consimţământul nostru, fără să avem ceva de-a face, am fost cu toţii incluşi în primul
Adam, am fost acolo. Întreaga rasă umană era în primul Adam. Ce a făcut primul Adam – ce a făcut primul om,
ne-a implicat şi pe noi. Ce a făcut primul Adam ne-a adus în păcat, iar sfârşitul păcatului este moartea, iar aceasta
atinge pe fiecare dintre noi şi ne implică pe fiecare.
Isus Hristos, al doilea om, a luat natura noastră căzută. Ne-a atins în „toate punctele”. El a devenit noi şi a
murit. Şi astfel în El şi prin aceasta, fiecare om care a trăit vreodată pe pământ şi care a fost inclus în primul
Adam, este inclus în aceasta şi va trăi din nou. Va fi o înviere a morţilor, atât a celor drepţi cât şi a celor nedrepţi.
Fiecare suflet va trăi din nou prin al doilea Adam din moartea care a venit prin primul Adam. (A.T. Jones –
Buletinul Conferinţei Generale 1895, Predica 14)
J.N. Andrews
„Greşeala” despre care se vorbeşte în aceste versete este astfel văzută ca fiind greşeala lui Adam, care a făcut
păcătoşi din toată rasa umană. Înainte ca al doilea Adam să moară, trebuie să intre legea, ca să arate măreţia
greşelii primului Adam. (J.N. Andrews, De ce atunci când legea a intrat, a venit numai pentru evrei, par. 13)
E.G. White
Avem motive să Îi mulţumim continuu lui Dumnezeu pentru că Hristos, prin ascultarea Lui desăvârşită, a
câştigat înapoi cerul pe care Adam l-a pierdut prin neascultare. Adam a păcătuit, iar copiii lui Adam s-au
împărtăşit de vina lui şi de consecinţele sale; dar Isus a purtat vina lui Adam şi toţi copiii lui Adam care vor fugi la
Hristos, al doilea Adam, pot scăpa de pedeapsa fărădelegii. Isus a recâştigat cerul pentru om ducând testul pe care
Adam nu l-a îndurat, căci El a ascultat de lege în mod desăvârşit şi toţi cei care au o concepţie corectă a planului
de mântuire vor vedea că nu pot fi mântuiţi în timp ce se găsesc în călcarea preceptelor sfinte ale lui Dumnezeu.
Ei trebuie să înceteze să calce legea şi să se prindă de făgăduinţele lui Dumnezeu care sunt la dispoziţia noastră
prin meritele lui Hristos. (ST, 19 mai 1890, par.8)
Mama care urmează în a-L cunoaşte pe Domnul îşi va învăţa copiii să urmeze paşii ei. Făgăduinţa este pentru
taţi, mame şi copiii lor (Fapte 2:39). Aceşti copii dragi au primit de la Adam o moştenire de neascultare, de vină şi
moarte. Domnul L-a dat lumii pe Isus Hristos şi lucrarea Lui a fost de a restaura lumii imaginea morală a lui
Dumnezeu în om şi să remodeleze caracterul. (13MR 14.1)
Părinţii au o responsabilitate mai mare decât îşi imaginează. Moştenirea copiilor este aceea a păcatului. Păcatul
i-a despărţit de Dumnezeu. Isus Şi-a dat viaţa pentru a putea uni legăturile rupte cu Dumnezeu. De la primul
Adam, oamenii nu primesc nimic altceva decât vina şi sentinţa morţii. Dar Hristos păşeşte şi trece pe terenul unde
Adam a căzut, îndurând fiecare test în favoarea omului. El răscumpără eşecul ruşinos şi căderea lui Adam, ieşind
din încercare nepătat. Aceasta îl aşază pe om pe un teren avantajos cu Dumnezeu. Îl aşază acolo unde prin
acceptarea lui Hristos ca Mântuitor al său, el devine părtaş de natură divină. Astfel, el devine unit cu Dumnezeu şi
Hristos. Exemplul desăvârşit al lui Hristos şi harul lui Dumnezeu îi sunt date şi îl fac capabil să îşi instruiască fiii
şi fiicele de a fi fii şi fiice ale lui Dumnezeu. (9MR 236.1).

David Clayton, Noiembrie 2005

Să spunem lucrurilor pe nume
Dezbaterile pe tema doctrinei trinităţii continuă. Aproape fiecare publicaţie tipărită azi, fie de sursele oficiale
ale Bisericii AZŞ, fie de mişcările independente conţine cel puţin un articol care tratează acest subiect, sau dacă
nu, face referire la această discuţie într-un fel sau altul.
Unele dintre articolele tipărite de aceste publicaţii sunt cu adevărat tragice. Probabil că acesta este cel mai
potrivit mod de a le descrie. Adunate la un loc formează o combinaţie de gânduri confuze, ilogice care sunt
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remarcabile atât prin greşita interpretare şi distorsionarea faptelor pe de o parte, cât şi prin ignorarea deliberată a
faptelor pe de altă parte. Probabil că este semnificativ faptul că toate aceste idei, deseori în conflict una cu
cealaltă, se armonizează în suportul comun oferit doctrinei trinităţii. Biserica AZŞ şi-a imortalizat poziţia tipărindo în „Adventist Review.” În publicaţia pentru săptămâna de rugăciune din Octombrie 1996 găsim următoarea
afirmaţie:
„… un plan de mântuire a fost conceput în legământul făcut de cele trei Persoane ale Dumnezeirii, care posedă
atributele Divinităţii în mod egal. Pentru a eradica păcatul şi rebeliunea din univers şi pentru a restabili pacea şi
armonia, una din Fiinţele divine a acceptat şi a intrat în rolul Tatălui, alta în rolul Fiului. Cealaltă Fiinţă divină,
Spiritul Sfânt, trebuia de asemenea să participe la împlinirea planului de salvare. Toate acestea s-au petrecut
înainte de apariţia păcatului şi a rebeliunii în cer. Prin acceptarea rolurilor impuse de acest plan, Fiinţele divine nu
şi-au pierdut nicio putere divină. În ceea ce priveşte veşnica lor existenţă şi alte atribute, ele erau una, dar şi egale.
Dar în ceea ce priveşte planul de mântuire, într-un sens era nevoie de supunerea de partea Fiului în faţa Tatălui…”
„Adventist Review” – 31 Octombrie 1996, pagina 12.
Aici ne este făcută cunoscut în mod deschis care este învăţătura Bisericii AZŞ despre Dumnezeu. Potrivit
acesteia, Dumnezeu este format din trei persoane care sunt identice din toate punctele de vedere. Nici una dintre
ele nu are un fiu. Nici una dintre ele nu are un tată. Dar, datorită unei convenţii sau a unei necesităţi, fiecare dintre
ele decid să JOACE un rol. Una dintre ele pretinde a fi tatăl alteia. Acesta din urmă pretinde că este fiul celei care
joacă rolul de tată, în timp ce a treia persoană pretinde că este o fiinţă intangibilă, imposibil de cunoscut, supusă
celorlalte două, fără a avea voinţă proprie. Ce bătaie de joc faţă de planul de mântuire şi de preţiosul sacrificiu pe
care l-a făcut Dumnezeu trimiţând pe SINGURUL SĂU FIU NĂSCUT!
Marea majoritate a grupărilor independente sunt excluse din „Adventismul istoric”, deşi se încadrează în
această categorie. Adevărul este că declaraţiile trinitariene ale grupărilor independente le-ar fi exclus din Biserica
AZŞ timpurie şi i-ar fi împiedicat pe primii adventişti să aibă vreo părtăşie cu ei. Persoane ca James White, Joseph
Bates, J. N. Andrews, E. J. Waggoner şi toţi ceilalţi i-ar fi acuzat pe aceşti „reformatori” ai zilelor noastre de
aceeaşi greşeală pe care au făcut-o şi bisericile reformatoare.
„Cea mai mare greşeală pe care o găsim în Reformă este faptul că Reforma s-a oprit din reformă. Dacă ar fi
continuat până când s-ar fi debarasat şi de ultimul vestigiu al papalităţii, ca nemurirea naturală, botezul prin
stropire, trinitatea şi păzirea zilei de duminică, biserica ar fi fost liberă de erorile nescripturistice.” James White,
„R&H”, 7 februarie 1856.
Nu este dificil de imaginat ce ar fi gândit aceşti adventişti despre anumite idei exprimate de o proeminentă
publicaţie independentă din Australia, şi anume că Isus a devenit Fiul lui Dumnezeu numai când a fost născut în
Betleem; că Isus nu era Fiul lui Dumnezeu înainte de a deveni fiinţă omenească. Şi mai interesant, ce ar fi gândit
Ellen White despre o asemenea idee? Nu trebuie decât ca cineva să citească lucrări precum „Patriarhii şi profeţii”
sau „Istoria mântuirii” pentru a înţelege ce a afirmat Ellen White referitor la acest subiect.
„Marele Creator a adunat oastea cerească pentru ca, în prezenţa tuturor îngerilor, să confere o onoare specială
Fiului Său. Fiul era aşezat pe tron împreună cu Tatăl Său, iar mulţimea îngerilor sfinţi era adunată în jurul lor.
Tatăl a făcut cunoscut faptul că a poruncit El Însuşi ca Hristos, Fiul Său, să fie egal cu Sine, astfel încât oriunde
era prezenţa Fiului Său, era propria Sa prezenţă. Cuvântul Fiului trebuia primit tot atât de prompt precum
Cuvântul Tatălui. El Îl investise pe Fiul Său cu autoritatea de a comanda oastea cerească. În mod deosebit, Fiul
Său trebuia să lucreze împreună cu Sine la creaţia pământului şi a fiecărei creaturi care urma să existe aici. Fiul
Său urma să îndeplinească voinţa Sa şi scopurile Sale, dar nu urma să facă nimic singur. Voinţa Tatălui urma să
fie împlinită în El.” „Istoria mântuirii” pag. 1
Este oare posibil ca o persoană sinceră să citească pasaje asemenea celui de mai sus şi încă să se întrebe dacă
Isus a fost sau nu Fiul lui Dumnezeu în pre-existenţa Sa? Nu este de asemenea clar faptul că Isus este egal cu
Tatăl numai în măsura în care Tatăl a ordonat acest lucru? Că Tatăl este încă autoritatea absolută, supremă? Este
într-adevăr dezamăgitor faptul că multe din mişcările independente sprijină scrierile Ellenei White şi susţin cauza
ei atunci când se potriveşte scopurilor lor, dar ignoră cu desăvârşire ceea ce ea are de spus în cazurile în care nu
este de acord cu ideile lor.
În timp ce este adevărat faptul că Ellen White a făcut câteva afirmaţii care la prima vedere par să susţină
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doctrina trinităţii, niciun căutător sincer nu-şi poate fundamenta concluziile pe afirmaţiile unei singure părţi.
Putem avea o înţelegere echilibrată a scrierilor Ellenei White numai dacă examinăm o mare parte a lor în ceea ce
priveşte acest subiect şi luăm în considerare toate afirmaţiile sale. Atunci când sunt corect înţelese, toate
învăţăturile ei cu privire la acest subiect trebuie să se armonizeze. Aşa cum ea însăşi a spus:
„Tot adevărul, fie cel din natură sau din revelaţie, este consecvent cu el însuşi în toate manifestările sale.”
„Patriarhi şi profeţi” pag. 114
Cei care susţin doctrina trinităţii ar vrea ca noi să credem că toate afirmaţiile Ellenei White sunt pe deplin în
favoarea trinitarianismului, că nu există nicio altă idee în scrierile ei. Dar există multe afirmaţii semnate de ea care
contrazic în mod evident că Dumnezeu este o trinitate. Urmăriţi câteva exemple:
Sunt numai două Fiinţe divine
„Hristos Cuvântul, Singurul Născut din Dumnezeu, a fost una cu Tatăl Cel veşnic; - una în natură, în caracter,
şi în scop - singura Fiinţă din întreg universul care putea intra în toate sfaturile şi scopurile lui Dumnezeu.”
„Marea Luptă” pag. 493
Spiritul Sfânt este viaţa lui Hristos
„Influenţa Spiritului Sfânt este viaţa lui Hristos în suflet. Noi nu-L vedem şi-I vorbim lui Hristos, ci Spiritul
Său Sfânt este aproape de noi în orice loc. El („it”) lucrează în şi prin fiecare dintre cei care-L primesc pe
Hristos.” MS 41, 1897; 6BC – 1112
„Toţi cei care-şi consacră sufletul, trupul şi spiritul lui Dumnezeu, vor primi în mod constant noi puteri fizice
şi mentale. Proviziile inepuizabile ale cerului sunt la comanda lor. Hristos le oferă suflarea din propriul Său spirit,
viaţă din propria Sa viaţă. Spiritul Sfânt îşi pune la lucru în minte şi inimă cele mai înalte energii.” Hristos
Lumina lumii, pag. 827
Spiritul Sfânt este Hristos Însuşi
„Îmbrăcat în natura umană, Hristos nu putea să fie personal în fiecare loc, motiv pentru care era numai spre
binele lor ca El să-i părăsească, să meargă la Tatăl Său şi să trimită Spiritul Sfânt pentru a fi succesorul Său pe
pământ. Spiritul Sfânt este El Însuşi, dezbrăcat de personalitatea naturii umane şi independent de aceasta. El se
prezintă ca fiind prezent pretutindeni prin Spiritul Său Sfânt.” MS – 1084
Este acest subiect chiar atât de greu de înţeles? Sau există alte lucruri care ne determină concluziile? Problema
este cine mai crede această doctrină? Cât de populară a ajuns? Cât sprijin pierd cei care o acceptă? Adevărul este
că oamenii se supun intr-un mod orbesc unei biserici, iar această doctrină demonstrează că biserica este în
completă apostazie Nici una din aceste chestiuni nu ar trebui să aibă nici cea mai mică influenţă asupra unui
adevărat copil al lui Dumnezeu. Singura întrebare este: „Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu?”.
Biblia a fost scrisă de oameni obişnuiţi pentru oameni obişnuiţi. Dar, în fiecare perioadă de timp oameni
„învăţaţi” au învăluit Cuvântul lui Dumnezeu în mister pentru a întuneca minţile oamenilor cu lucruri greu de
înţeles, filosofice, descifrabile numai de elita teologică. Pentru mine este foarte semnificativ faptul că membrul de
rând AZŞ nu are un concept real al unui Dumnezeu trinitarian, şi rămâne surprins atunci când acest concept îi este
explicat. În cele mai multe cazuri, oamenii cred ceea ce Biblia afirmă atât de clar, că Isus este Fiul lui Dumnezeu;
că El are un Tată; şi că Dumnezeu are cu adevărat un Fiu. Că nu există decât un singur Dumnezeu, şi că această
Persoană este Tatăl.
Mai jos sunt o serie de întrebări sincere. În opinia mea, un adventist trinitarian nu poate să răspundă. Ele
reprezintă câteva fapte (nu supoziţii) evidente care au fost trecute cu vederea de acei adventişti care au continuat
să îmbrăţişeze doctrina trinităţii.
Întrebarea nr. 1
Cum este posibil ca pionierii să fi greşit atât de rău în ceea ce priveşte acest subiect vital şi totuşi Ellen White
niciodată, niciodată nu i-a corectat? Niciodată nu a sugerat că trebuie să îşi schimbe opiniile la acest subiect. Şi
totuşi ea a fost trimisă în mai multe rânduri de Dumnezeu pentru a-i corecta pe cei care răspândeau învăţături
FALSE DESPRE DUMNEZEU.
„După trecerea timpului din 1844 am întâlnit fanatisme de toate soiurile. Mi-au fost date mărturii împotriva
unor teorii spiritiste. Au fost unii foarte activi în a răspândi idei false despre Dumnezeu. Mi-a fost dată lumină că
aceştia făceau adevărul fără efect prin aceste învăţături false. Mi s-a arătat că ei amăgeau sufletele prin prezentarea
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teoriilor speculative despre Dumnezeu. … Am mers acolo unde erau ei şi le-am prezentat natura lucrării lor.
Domnul mi-a dat putere pentru a le arăta pericolul. … Acesta este numai unul dintre cazurile în care am fost
chemată să mustru pe cei ce prezentau doctrina unui Dumnezeu impersonal care se găsea în întreaga natură, şi alte
erori similare.” 8T, pag. 292, 293
Întrebarea nr. 2
În anul 1905 Ellen White a afirmat în repetate rânduri că timp de 50 de ani biserica se găsea pe o platformă a
adevărului bine stabilit. Ea a afirmat că această platformă a fost aşezată prin studiu însoţit de rugăciune al
Cuvântului lui Dumnezeu şi prin revelaţie!
„Mulţi din poporul nostru nu realizează cât de tare a fost stabilită baza credinţei noastre. Soţul meu, prezbiterul
Joseph Bates, tata Pierce, prezbiterul Edson şi alţii care erau energici, nobili şi sinceri, erau printre acei care, după
trecerea timpului din 1844, au căutat după adevăr ca după o comoară ascunsă. Eu m-am întâlnit cu ei, am studiat
şi ne-am rugat cu seriozitate. Deseori rămâneam împreună până noaptea târziu, şi uneori de-a lungul întregii nopţi,
rugându-ne pentru lumină şi studiind Cuvântul. Din nou şi din nou aceşti fraţi s-au întâlnit pentru a studia Biblia,
pentru a-i cunoaşte înţelesul şi pentru a fi pregătiţi să înveţe cu putere. Când ajungeau într-un punct în studiul lor
în care spuneau: ‚Nu mai putem face nimic mai mult!’, Spiritul Domnului venea asupra mea, eram luată în viziune
şi-mi era oferită o explicaţie clară a pasajelor pe care le studiam, împreună cu metoda în care urma să lucrăm şi să
învăţăm efectiv. Astfel ne-a fost dată lumina care ne-a ajutat să înţelegem versetele referitoare la Hristos, misiunea
Sa, şi lucrarea Sa de preoţie. O linie a adevărului care se întindea de la acel timp până la timpul în care vom intra
în cetatea lui Dumnezeu mi-a fost făcută clară, şi le-am dat şi altora descoperirea pe care Domnul mi-a dat-o. …
Ce influenţă trebuie să fie aceea care îi conduce pe oamenii din acest moment al istoriei să lucreze într-o manieră
clandestină, puternică pentru a demola temelia credinţei noastre – temelie care a fost aşezată la începutul lucrării
noastre printr-un studiu al Cuvântului însoţit de rugăciune şi revelaţie? Pe această temelie noi am construit în
ultimii cincizeci de ani.” 1SM, pag. 207.
Această platformă a adevărului includea:
a)
O înţelegere clară a Scripturii în ceea ce-L priveşte pe Hristos, misiunea Sa şi calitatea Sa de preot.
b)
O linie a adevărului care se întindea de la acel timp până la timpul în care vom intra în cetatea lui
Dumnezeu.
Ce a crezut biserica despre Dumnezeu în timpul acestor 50 de ani? Poate fi dovedit fără nicio umbră de
îndoială că biserica, în timpul acestor 50 de ani a respins în mod categoric doctrina trinităţii.
Întrebarea nr. 3
Astăzi, oamenii sunt avertizaţi că profetul a afirmat faptul că se vor naşte vechi controverse, motiv pentru care
nu ar trebui să se implice în controversa trinitariană. Dar …
A fost vreodată doctrina trinităţii un subiect controversat în BAZŞ atât timp cât Ellen White a fost în viaţă? A
fost aceasta vreodată o „controversă veche”? Nu este adevărat faptul că în timpul vieţii ei biserica era unanimă în
respingerea doctrinei trinităţii? Nu este o realitate faptul că prima controversă pe această temă s-a născut în anii
1930 când oameni fără scrupule, inspiraţi de spirite demonice, au introdus doctrina în învăţăturile BAZŞ sub nasul
unui popor lipsit de suspiciuni şi adormit?
Întrebarea nr. 4
Nu este adevărat faptul că profeţiile făcute de Ellen White care vizau vânturile de doctrine şi schimbările din
cadrul credinţei noastre au vizat întotdeauna adevărul fundamental stabilit în perioada 1844 – 1860 ca platformă
pe care trebuie să rămânem?
Întrebarea nr. 5
Doctrina despre Dumnezeu este cea mai vitală doctrină creştină. Ar trebui să credem că mişcarea Adventă care
şi-a primit doctrinele prin INSPIRAŢIE DIVINĂ a rămas în beznă la acest capitol – cheie pentru primii (şi cei
mai buni) 88 de ani ai experienţei sale, oferind, în toată această perioadă, o solie falsă lumii?
Întrebarea nr. 6
Cum se face că Biserica Catolică, mama prostituatelor, avea adevărul, în timp ce biserica AZŞ, care oferea o
solie lumii, era în beznă la cel mai elementar capitol al doctrinei creştine?
Întrebarea nr. 7
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Nu ar trebui să privim cu suspiciune orice doctrină pe care biserica Romei pretinde a constitui „fundamentul
tuturor credinţelor ei” şi care reprezintă prima pretenţie pentru a fi primit ca membru în Consiliul Mondial al
Bisericilor?
„Taina trinităţii este doctrina centrală a credinţei Catolice. Pe ea se bazează toate celelalte învăţături ale
Bisericii.” „Manualul catolicului de azi” pag. 12
Întrebarea nr. 8
Dacă biserica AZŞ ar fi acceptat solia lui Jones şi Waggoner în 1888, ploaia târzie ar fi căzut, iar Hristos ar fi
revenit curând după aceea. Ar fi trimis Dumnezeu ploaia târzie şi ar fi sprijinit o solie care afirma lucruri false
despre El Însuşi?
Iată care a fost învăţătura lui Waggoner în 1888:
„Scripturile declară că Hristos este ‚singurul Fiu născut al lui Dumnezeu.’ El este născut, nu creat. Referitor la
timpul în care a fost născut, asta nu putem şti şi nici minţile noastre nu ar putea cuprinde dacă ni s-ar spune. … A
existat un timp în care Hristos a provenit şi a ieşit din Dumnezeu, din sânul Tatălui (Ioan 8:42; 1:18), dar acel
moment a fost atât de departe în zilele eternităţii încât pentru înţelegerea finită este practic fără început.” „Hristos
şi neprihănirea Sa”, E. J. Waggoner 1890.
Întrebarea nr. 9
Dacă am schimbat atât de radical şi atât de drastic o doctrină pe care primii adventişti au susţinut-o atât de
puternic, aparţinem aceleiaşi biserici de care au aparţinut şi aceşti pionieri?
„Duşmanul sufletelor a venit cu ideea că o mare lucrare de reformă trebuie să aibă loc în rândul adventiştilor
de ziua a şaptea, şi că această reformă va presupune renunţarea la doctrinele care stau ca stâlpi ai credinţei noastre,
şi că aceştia trebuie să se angajeze într-un proces de reorganizare. Dacă această reformă s-ar materializa, care ar fi
rezultatul? Principiile adevărului pe care Dumnezeu, în înţelepciunea Sa, le-a oferit bisericii rămăşiţei ar fi
îndepărtate. Religia noastră s-ar schimba. Principiile fundamentale care au susţinut lucrarea în ultimii cincizeci de
ani ar fi privite ca erori. S-ar forma o nouă organizaţie. Ar fi scrise cărţi ale unei noi ordini. Ar fi introdus un
sistem al unei filosofii intelectuale.” 1SM 204 1905
Adevărul este că această schimbare prezisă a religiei noastre, această renunţare la stâlpii credinţei noastre,
acest sistem al unei filosofii intelectuale a început să fie introdus în anul 1928, la 13 ani după moartea Ellenei
White, când Leroy Froom a introdus învăţătura trinitariană în doctrinele bisericii AZŞ. Să notăm faptul că
introducerea acestei doctrine a cauzat un protest general al celor mai în vârstă, al acelor adventişti care ştiau ceea
ce profetul şi pionierii crezuseră mereu.
„Pot spune că lucrarea mea, ‚Venirea mângâietorului’ a cauzat o serie de studii pe care le-am susţinut între anii
1827 şi 1828 la institutele pastorale din America de Nord. Nu vă puteţi imagina cât de admonestat am fost de unii
dintre cei mai în vârstă pentru că am accentuat ideea personalităţii Spiritului Sfânt ca a Treia Persoană a
Dumnezeirii. Unii au negat aceasta … şi încă o neagă. Dar cartea a fost acceptată ca un standard.” Leroy Froom
către dr. H. Christenson, 27 Octombrie 1960.
Introducerea acestei doctrine trinitariene, catolică, în învăţăturile adventismului de ziua a şaptea reprezintă
unul dintre capitolele întunecate din istoria mişcării Advente. Detaliile acestei modificări sunt şocante şi chiar
înspăimântătoare. Este uluitor să descoperim faptul că Dumnezeu a făcut cunoscut exact ceea ce se va întâmpla în
acest caz şi consecinţele care vor urma. Astăzi, examinând starea prezentă a bisericii, descoperim o împlinire
dramatică a ceea ce Domnul a prezis. Din păcate, majoritatea adventiştilor se lasă distraşi de la a studia această
chestiune pentru ei înşişi prin faptul că pleacă urechea la voci false; da, multe dintre ele, chiar din rândurile
mişcărilor independente, afirmă în mod fals că „Ellen White a spus că Dumnezeu este o trinitate.” În realitate,
Ellen White nu a folosit nici măcar o dată termenul „trinitate” şi pe tot parcursul vieţii ei i-a sprijinit pe cei care au
respins trinitarianismul.
Putem avem încredere în scrierile pionierilor?
„Când puterea lui Dumnezeu mărturiseşte care este adevărul, acel adevăr trebuie să rămână pentru totdeauna
ca adevăr. Nu trebuie primită nicio supoziţie ulterioară contrară luminii oferite de Dumnezeu. Se vor ridica bărbaţi
cu interpretări ale Scripturii care pentru ei reprezintă adevăr, dar care nu sunt adevăr. Dumnezeu ne-a dat adevărul
pentru acest timp ca bază pentru credinţa noastră. El Însuşi ne-a învăţat care este adevărul. Unul şi altul se vor
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ridica având o nouă lumină care o contrazice pe cea pe care Dumnezeu ne-a dat-o sub demonstraţia Spiritului Său
cel Sfânt. Câţiva dintre cei care au trecut prin experienţa câştigată în stabilirea acestui adevăr, mai sunt încă în
viaţă. Dumnezeu a cruţat într-un mod binevoitor vieţile lor pentru a repeta din nou şi din nou până când vor muri
experienţa prin care au trecut, asemenea apostolului Ioan până la sfârşitul vieţii sale. Iar purtătorii de standarde
care au murit trebuie să vorbească prin retipărirea scrierilor lor. Am fost instruită că în acest fel vocile lor vor fi
auzite. Ei trebuie să-şi aducă mărturia privitor la ceea ce constituie adevărul pentru acest timp. Noi nu trebuie să
primim cuvintele celor care vin cu un mesaj ce contrazice punctele speciale ale credinţei noastre. Ei strâng o
mulţime de versete şi le aşază ca o dovadă în jurul teoriilor lor. Această lucrare a fost repetată deseori de-a lungul
ultimilor cinci zeci de ani. Şi, în timp ce Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu şi trebuie respectată, aplicaţiile
făcute de ei, dacă acestea din urmă mută un stâlp al bazei pe care Dumnezeu a susţinut-o în aceşti cinci zeci de
ani, reprezintă o mare greşeală. Cel care face o astfel de aplicaţie nu cunoaşte demonstraţia minunată a Spiritului
Sfânt care a oferit putere şi forţă mesajelor din trecut ce au fost adresate poporului lui Dumnezeu.” 1 SM 161
(1905).

David Clayton, Iunie 1997

Există un sanctuar literal în cer?
În perioada anilor 1960, când Robert Brinsmead accentua ideea curăţirii sanctuarului care implică de asemenea
o curăţire a poporului lui Dumnezeu aici pe pământ, lucrarea lui l-a etichetat ca fiind independent şi eretic (din
partea bisericii AZŞ). Biserica, în mod eronat, a dorit numai să accentueze ceea ce avea loc în cer, făcând ca totul
să fie irelevant pentru noi aici pe pământ. Acum se face exact opusul. Accentul se pune pe ceea ce se face în noi,
aici pe pământ, lucrarea din cer devenind irelevantă. De fapt, mulţi neagă faptul că în cer s-ar desfăşura vreo
lucrare. Acest lucru înseamnă că noi nu înţelegem activităţile cerului, motiv pentru care nu avem nimic de care să
ne prindem credinţa. Tot ceea ce avem sunt nişte termeni vagi despre sfinţire şi desăvârşire, dar niciun concept
real a ceea ce se petrece sau a modului în care se desfăşoară. Astfel, nu putem exercita credinţă în lucrarea lui
Dumnezeu şi nici nu putem coopera pentru împlinirea ei.
Recunoaşterea unei clădiri literale a Sanctuarului din cer ne conduce la concluzia logică potrivit căreia
curăţarea lui trebuie să implice înlăturarea unei impurităţi sau a unui păcat de pe clădirea respectivă. Acest mod de
înţelegere i-a condus pe pionierii adventişti să descopere adevărul despre judecata de cercetare şi locul acesteia în
planul lui Dumnezeu pentru poporul Său din ultimele zile. Respingerea unui sanctuar literal atrage după sine ideea
că nu poate exista o judecată de cercetare. Aşadar, aceste două adevăruri, Sanctuarul literal şi judecata de
cercetare merg mână în mână (am mai putea adăuga în trecere faptul că adevăruri fundamentale ca supremaţia lui
Dumnezeu Tatăl, relaţia literală de Fiu a lui Isus Hristos cu Tatăl, lucrarea literală şi reală de mediere a lui Isus
Hristos ca Mare Preot pentru noi, sunt de asemenea strâns legate de adevărul unui Sanctuar ceresc literal).

Vorbeşte Biblia despre o clădire literală a Sanctuarului din cer?
1. Cartea Apocalipsei vorbeşte în câteva locuri despre un templu în cer. (Apocalipsa 11:19; 15:15). S-ar putea
argumenta că reprezentarea de aici are caracter simbolic, dar un simbol a ce? „Isus este templul!” afirmă unii cu
siguranţă. În timp ce acceptăm faptul că Isus este o reprezentare a templului, găsim imposibil de înţeles cum,
persoane rezonabile ar putea pretinde că în TOATE cazurile, templul este o reprezentare a lui Isus. Vă rog să
consideraţi următoarele versete:
Apocalipsa 14:15: „Şi un alt înger a ieşit din Templu, şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: ‚Pune secera
Ta şi seceră: pentru că a venit ceasul să seceri, şi secerişul pământului este copt.’”
Apocalipsa 14:17: „Şi din Templul, care este în cer, a ieşit un alt înger, care avea şi el un cosor ascuţit.”
Apocalipsa 15:6: „Şi din Templu au ieşit cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte urgii.”
Ce ar trebui să înţelegem din aceste texte? Că îngerii au ieşit din Isus? Mai mult, dacă citim versetul 15 din
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capitolul 14 vedem că un înger a ieşit din templu şi I-a vorbit lui Isus care stătea pe un nor. Cu siguranţă, aceste
dovezi trebuie să fie suficient de evidente pentru ca şi cea mai oarbă persoană să le poată vedea.
Apocalipsa 21:22 spune: „În cetate n-am văzut niciun Templu.” Înseamnă aceasta literalmente că nu există
nicio clădire a sanctuarului? Aşa înţelegem. Ioan a spus că nu a „văzut” niciun templu, pentru că Dumnezeu şi
Hristos sunt templul ei. Acceptăm faptul că ceea ce a văzut (sau nu a văzut) reprezintă adevărata înfăţişare a
oraşului. Acolo nu va fi niciun templu, căci Dumnezeu şi Isus vor fi templul oraşului. Atunci, când în alt loc
(Apocalipsa 11:19 etc.) spune că a văzut un templu în cer, de ce este dificil de crezut că în acest caz a văzut cum
trebuie?
Cuvintele „sanctuar” şi „templu” au fost folosite interschimbabil pentru a indica locul în care stă Dumnezeu
(Exodul 25:8). Dar templul mai este şi locul pentru închinarea la Dumnezeu. În Apocalipsa 21:22 acesta trebuie să
fie sensul în care termenul „templu” este folosit. „Domnul Dumnezeul Atotputernic şi Mielul sunt templul ei.”
Evident, aici nu se afirmă că locuinţa lui Dumnezeu este El Însuşi, ci mai degrabă că nu va exista un loc central de
închinare în Noul Ierusalim, şi asta pentru că slava şi prezenţa lui Dumnezeu vor umple întreaga cetate
(Apocalipsa 21:23, 11; 22:5). Aici, subiectul este cum şi unde se vor închina oamenii.
Este evident faptul că acesta este scopul principal al templului ceresc. În cer există un loc în care Dumnezeu Îşi
manifestă prezenţa, un loc în care El poate fi văzut. Acesta este Templul Lui, locul în care El locuieşte şi, evident,
locul central pentru adunarea în vederea închinării din cer.
Să ne gândim că cerul este probabil mai mare decât planeta Pământ. Îngerii dintr-un colţ al cerului nu se pot
închina în prezenţa vizibilă a lui Dumnezeu decât dacă ajung în acel loc central unde El Îşi manifestă prezenţa, şi
anume în Templul Său.
Scriptura Îl descrie pe Dumnezeu ca pe o Fiinţă infinită. Când citim unele lucruri care sunt scrise despre El,
minţile ne sunt umplute de mirare. Rămânem fără cuvinte. El există „din veşnicie în veşnicie.” Despre El se spune
că este „Cel Prea Înalt, a cărui locuinţă este veşnică.” El „umple cerurile şi pământul.” El „a fost şi vine.” Numai
despre El se poate spune cu adevărat „numai Tu eşti sfânt. Nu este nimeni ca Tine.” Este dincolo de orice îndoială
faptul că nicio clădire de pe pământ sau din cer nu-L poate cuprinde. Cum a spus Solomon: „Va locui oare cu
adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă: cu cât mai puţin casa
aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu!” 1 Regi 8:27.
Dar totuşi, chiar persoana care a rostit aceste cuvinte, Solomon, a construit un templu pentru închinarea la
Dumnezeu, accentuând faptul că în ciuda imposibilităţii limitării lui Dumnezeu la o clădire, El Îşi manifestă
prezenţa în anumite locuri. Până la urmă, Dumnezeu Însuşi i-a spus lui Moise: „să-Mi facă un sanctuar pentru a
locui în mijlocul lor.” Exodul 25:8.
Spiritul lui Dumnezeu umple fiecare colţ al cerului. În această formă Dumnezeu este prezent pretutindeni,
invizibil, intangibil, incomprehensibil. Dar Dumnezeu are o formă trupească, aşa cum Scripturile afirmă foarte
clar. El se manifestă ca o Fiinţă nespus de glorioasă care stă pe un tron într-un anumit loc din univers. Acest loc
este numit „cerul, locul locuinţei Tale.” 1 Regi 8:30. Aceeaşi Scriptură afirmă că în cer, locuinţa specifică a lui
Dumnezeu este un templu. Habacuc 2:20; Apocalipsa 11:19. Există un cer. Acolo locuieşte Dumnezeu. Cerul este
cartierul general al universului. Un loc imens. În ce parte a cerului locuieşte Dumnezeu? Unde găsim aşezat tronul
Său? În templul Său.
Dovezile Scripturii sunt multe şi unanime în declaraţia faptului că există un templu în cer, un loc real, literal,
care este locuinţa lui Dumnezeu. Cei care pretind dovezi biblice şi numai dovezi biblice, având pretenţia că Ellen
White deseori a interpretat greşit ceea ce a văzut sau şi-a exprimat propria opinie, sunt în mod surprinzători
inconsecvenţi. Raţiunea pretinde ca ei să creadă într-un templu literal în cer, cu excepţia cazului în care există
mărturii biblice clare care să ateste că nu există un astfel de loc. Fără o astfel de dovadă biblică ei resping ideea că
există un asemenea loc. Noi întrebăm: pe ce bază? Pe baza raţiunii omeneşti!! Acesta este adevărul! Ce fundament
periculos! Şi într-adevăr, acesta este fundamentul întregii structuri a erorii care a fost clădită de cei care resping
învăţăturile adventismului original. Pe această premisă falsă, şi anume ideea că nu poate exista o clădire a
sanctuarului în cer,este clădit întregul labirint al confuziei.

Mărturia lui Pavel
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În Evrei 8:1-2, apostolul Pavel mărturiseşte că Isus slujeşte în „adevăratul cort pe care Domnul l-a ridicat,” „în
ceruri.” Apoi, în versetul cinci, el afirmă că lucrarea preoţilor leviţi de pe pământ a fost un „exemplu şi o umbră a
lucrurilor cereşti.” Noi ştim că un exemplu sau o umbră se aseamănă cu lucrul real, dar nu este identic cu acesta.
Exemplul pământesc a avut o clădire a sanctuarului reală. Slujba reală a lui Hristos din cer are de asemenea o
clădire reală a Sanctuarului? Apostolul Pavel afirmă foarte clar că aceasta există. El spune în Evrei 8:5: „Ei fac o
slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să
facă cortul: ‚Ia seama’ i s-a zis ‚să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte.’” Parafrazând: „Noi ştim că
există un sanctuar real în cer pentru că, atunci când Moise era pe cale să realizeze cortul de pe pământ, Dumnezeu
i-a spus că trebuie să-l facă potrivit modelului pe care i l-a arătat. Aşadar, lui Moise i-a arătat forma sanctuarului
din cer şi i s-a spus să-l facă pe cel pământesc potrivit aceluiaşi model.”
Vă rog să examinaţi acest verset (Evrei 8:5) cu mare atenţie şi veţi vedea că Pavel spune exact acest lucru.
Puteţi afirma (dacă îndrăzniţi) că apostolul Pavel a greşit în gândirea lui, dar nu puteţi afirma cu onestitate că nu
afirmă acest lucru. În această carte (Evrei) el afirmă în mod clar că există o clădire literală a Sanctuarului în cer,
loc în care Isus desfăşoară slujba de preot. În Evrei 9:1, el afirmă: „Legământul dintâi avea şi el porunci privitoare
la slujba dumnezeiască şi la un sanctuar pământesc.”
Este oare posibil ca o persoană sinceră să cerceteze acest verset şi să nege adevărul că există un sanctuar ceresc
în care o „slujbă dumnezeiască” este desfăşurată? De ce este spus „şi el”? Aceasta înseamnă „ca şi”.
Primul legământ avea porunci privitoare la slujbă şi un sanctuar LA FEL CA ŞI cel de-al doilea legământ!
Moise a văzut modelul sanctuarului ceresc după care a construit un cort foarte asemănător cu cel care i-a fost
arătat. Templul lui Solomon, construit sute de ani mai târziu, a fost mult mai elaborat şi impresionant,
înfrumuseţat cu cele mai preţioase materiale pământeşti, fiind una dintre cele mai minunate clădiri din lume. Când
a fost construit templul lui Irod, în timpul dominaţiei romane, au fost de asemenea folosite cele mai bune
materiale cunoscute atunci şi, din multe puncte de vedere a fost diferit de acea primă construcţie simplă pe care a
construit-o Moise în pustiu. Dar este foarte semnificativ faptul că, indiferent de modificările exterioare şi de
materialele folosite, unele aspecte fundamentale au rămas neschimbate:
1.
Mereu au existat două încăperi ale sanctuarului: Sfânta şi Sfânta Sfintelor.
2.
Mobilierul a rămas neschimbat.
3.
Serviciile au rămas neschimbate.
Acestea erau exacte; acestea erau de neschimbat. De ce? Pentru asta era ceea ce Moise văzuse când i se arătase
modelul. El a văzut o clădire, mult mai măreaţă decât ar putea descrie cuvintele omeneşti. O structură vastă,
uriaşă, dincolo de imaginaţia omenească, locuinţa Celui Atotputernic, locaşul central de închinare al universului.
El n-a putut spera să construiască ceva apropiat, dar a observat cu grijă planul de bază, structura, aranjamentul, şi
a construit un cort cu două încăperi. Acestea sunt fapte clare, şi, de fapt, în aceasta constă enigma.
Opozanţii adventismului nu au avut niciodată vreo problemă cu ideea unui sanctuar în ceruri. Ei au acceptat
imediat ideea că tot cerul este un imens sanctuar. Dar, oricând se aminteşte de ideea a două încăperi în sanctuar, se
naşte imediat o opoziţie datorită faptului că acesta este fundamentul pe care sunt clădite adevărurile distinctive ale
adventismului. Dacă înlături acest adevăr, adventismul de ziua a şaptea istoric este distrus. Nu este de mirare că
Satan atacă acest adevăr fără încetare. Dar, aşa cum am văzut, dovada biblică este prea clară pentru a fi greşit
înţeleasă. În cer există o clădire literală cu două încăperi în care Isus Hristos, Marele nostru Preot face „slujbe
dumnezeieşti” pentru copiii pământeşti ai lui Dumnezeu. Acestea sunt adevărurile Bibliei şi toţi cei care cred că
este adevărat că această carte conţine Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să accepte, să creadă şi să trăiască prin
aceste adevăruri.

David Clayton, Ianuarie 1999

Judecata creştinilor
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O jumătate de adevăr constituie în cele mai multe cazuri cel mai eficient neadevăr. Dacă acesta din urmă se
alătură unui adevăr, este capabil de a se evidenţia astfel încât, la o cercetare superficială pare să fie curat şi astfel
are puterea de a înşela mulţi oameni.
O ilustrare a acestei idei o găsim în locul în care Biblia afirmă ca realitate faptul că toţi creştinii nu sunt „sub
lege.” (Romani 6:14) Această realitate este folosită ca fundament pentru învăţătura falsă potrivit căreia legea a
fost abolită. Un alt exemplu este al celor care rostesc falsa afirmaţie: „Faptele nu au nimic de-a face cu
mântuirea.” Această afirmaţie falsă este bazată pe adevărul că suntem mântuiţi prin har şi nu prin fapte. Efeseni
2:8.
În ultimul secol şi jumătate, mulţi adventişti de ziua a şaptea au avut o problemă asemănătoare în modul în
care au înţeles unele adevăruri distincte ale adventismului. Ei s-au concentrat asupra unei laturi a unui adevăr şi au
devenit atât de centraţi pe ea şi dezechilibraţi în modul de înţelegere a acelui adevăr încât, pentru ei, părea că
adevărul respectiv contrazicea un punct al soliei advente. Deseori consecinţa a fost aceea că au ajuns să respingă
adventismul.
În acest articol, al treilea din seria articolelor despre solia Sanctuarului, dorim să examinăm o altă învăţătură
care a devenit un punct de dispută pentru unii care pretind că ar „contrazice Scriptura.” Este vorba despre
învăţătura despre judecata de cercetare a celor neprihăniţi care are loc înainte de revenirea lui Hristos.
Cu alte cuvinte, ceea ce se afirmă este că înainte de revenirea pe pământ a lui Isus pentru a-Şi elibera în final
poporul, în cer va avea loc o investigare a înregistrării vieţii fiecărei persoane care a pretins vreodată că este
creştină, şi aceasta pentru a determina, pentru a demonstra dacă această pretenţie a fost sau nu adevărată. Această
judecată îi include şi începe cu acei creştinii care sunt morţi (începând cu Adam) şi sfârşeşte cu judecata
creştinilor care sunt în viaţă în ultimele momente ale acestui pământ. Când judecata se termină, Isus va reveni
pentru a-i lua pe cei care au fost dovediţi în cadrul judecăţii a fi adevăraţii Săi urmaşi.
Întrebarea este: vorbeşte Biblia despre această doctrină sau a fost fabricată de pionierii adventişti?
Noi credem şi vom demonstra că această învăţătură este perfect biblică, mărturisită atât în Vechiul cât şi în
Noul Testament, şi că doctrina judecăţii de cercetare nu depinde de scrierile Ellenei White, ale pionierilor
adventişti, şi nici de Daniel 8:14.

Un timp deosebit indicat
În primul rând să examinăm Fapte 17:31: „Pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin
Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că
L-a înviat din morţi...”.
Primul punct semnificativ pe care trebuie să-l notăm este faptul că Dumnezeu a rânduit o zi a judecăţii. Este
parte din planul lui Dumnezeu, din programul Său existenţa unei zile a judecăţii. El este Cel care a stabilit această
zi! Unii pun sub semnul îndoielii nevoia unei zile a judecăţii folosind următorul argument: „De ce are nevoie cerul
să aştepte o anumită zi pentru a judeca oamenii? Nu se poate ca fiecare persoană să fie judecată în timpul vieţii?”
Dar această întrebare este de fapt irelevantă. Observaţi faptul că Dumnezeu este Cel care a stabilit această zi.
Voia, dorinţa, înţelepciunea Lui este cea care a aranjat acest lucru.
Dumnezeu a stabilit un moment în care Fiul Său să vină pe pământ. De ce chiar atunci? El a stabilit o zi pentru
venirea Spiritului Sfânt la Cincizecime. De ce atunci? El ştie de ce. Există o ordine şi un scop în tot ceea ce El
face şi astfel El a stabilit o zi în care va judeca lumea. Aceasta este învăţătura clară din Cuvântul Său.
Trebuie să realizăm faptul că această zi a judecăţii nu este o zi literală de 24 de ore, ci o zi profetică de o mie
de ani (2 Petru 3:8; Psalmul 90:4). Este o perioadă de timp în care Dumnezeu concluzionează toate lucrurile
referitor la destinul oamenilor, o perioadă de timp la care se mai face referire prin expresia „ziua Domnului.” Să
cercetăm acum câteva detalii referitor la această zi a judecăţii!

Cine va fi judecat?
Potrivit textului examinat anterior, „lumea” este cea care va fi judecată în acea zi. Aceasta se referă la toţi
oamenii, buni şi răi, la cei morţi şi la cei care sunt în viaţă? Sau se referă numai la cei răi care sunt în viaţă la
momentul judecăţii? O comparare a acestui verset cu încă unul sau două ne va oferi un răspuns clar şi de
18

www.divinavindecare.ro

neconfundat. Consideraţi următoarele versete:
Romani 14:10-12: „Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău? Căci toţi
ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. (11) Fiindcă este scris: ‚Pe viaţa Mea Mă jur, zice
Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.’ (12) Aşa că fiecare
din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.”
Este imposibil să nu înţelegem ce spun aceste versete. Cu TOŢII vom sta în faţa SCAUNULUI DE
JUDECATĂ a lui Hristos. Care „noi”? „Noi” creştinii! Noi vom sta acolo împreună cu cei răi. Vom sta acolo nu
pentru a da slavă, ci pentru a da „socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.” Nu există nicio umbră de îndoială în
ceea ce priveşte intenţia acestui verset. Vom sta înaintea scaunului de judecată, un loc în care se rostesc sentinţe
şi, evident, loc în care cazurile sunt cercetate, pentru că acolo, este scris, trebuie să dăm „socoteală (să explicăm
faptele noastre) lui Dumnezeu.” Observaţi cum acest text este sprijinit de cuvintele lui Isus din Matei 12:36-37:
„Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din
cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.”
Din nou, observăm învăţătura clară potrivit căreia există o „zi”, o anumită perioadă de timp în care oamenii
trebuie să dea socoteală de faptele lor. După cum ni se spune în Eclesiastul 12:14, „fiecare faptă” va fi adusă la
judecată, cu „fiecare lucru ascuns, fie bun sau rău.” Cercetarea dovezilor se va face privitor la fiecare detaliu al
vieţilor noastre. Nimic nu va fi trecut cu vederea. Isus Însuşi spune că fiecare cuvânt nefolositor va fi considerat.
Observaţi că atât cuvintele celor neprihăniţi cât şi cele ale celor răi vor fi cercetate. Textul spune: „prin cuvintele
tale vei fi îndreptăţit.” Singurii care vor fi îndreptăţiţi vor fi cei neprihăniţi şi astfel, este clar faptul că şi cei
neprihăniţi trebuie să dea socoteală în acea zi.
La acest punct se poate ridica întrebarea: trebuie să aşteptăm până în ziua judecăţii pentru a fi îndreptăţiţi? Nu
spune Biblia în alte locuri că suntem îndreptăţiţi în clipa în care credem? Răspunsul este „Da”. Suntem îndreptăţiţi
în momentul în care-L acceptăm pe Hristos ca Domn al vieţilor noastre. Dar procesul nu se sfârşeşte acolo.
Dumnezeu a stabilit o zi când vom fi îndreptăţiţi, când sinceritatea şi curăţia vorbelor noastre vor fi cercetate pe
baza examinării tuturor faptelor noastre, inclusiv a fiecărui cuvânt pe care-l vom fi rostit şi chiar a „fiecărui lucru
ascuns.” Atunci vom fi îndreptăţiţi din alt punct de vedere.
O cercetare a termenului grecesc care este tradus prin „îndreptăţit” ne va ajuta să înţelegem această chestiune.
Dicţionarul „Strong” defineşte acest termen astfel: „1344. dikaioo, dik-ah-yo’-o; de la G1342; a reda (a arăta)
dreptatea sau inocenţa:- liber, îndreptăţit, a fi neprihănit.”
Vedem că termenul indică nu numai ideea de a fi făcut sau a fi declarat neprihănit, ci şi de a ARĂTA
neprihănirea. O persoană este privită ca neprihănită de Dumnezeu în momentul în care „crede” în Isus. Dar
aceasta arată în mod clar că există un moment în viitor, în ziua judecăţii, când o persoană trebuie să fie
ARĂTATĂ ca fiind neprihănită. Vezi de asemenea şi Apocalipsa 6:9-11.
La acest punct ne confruntăm cu o dificultate aparentă. Acest concept al unei judecăţi viitoare în care sfinţii
trebuie să dea socoteală de faptele lor pare contradictoriu cu anumite fapte.
Noi ştim că atunci când Isus va reveni, sfinţii vor fi imediat luaţi pentru a-L întâmpina. Nu va exista nicio
judecată sau cercetare la acea dată. (1 Tesaloniceni 4:16-17; Matei 24:30-31).
Vor fi ei aduşi în cer înaintea scaunului de judecată şi li se va cere explicaţie pentru faptele lor? În mod
categoric răspunsul trebuie să fie „Nu!”. Ei nu vor fi stingheriţi în cer prin amintirea păcatelor trecute în prezenţa
milioanelor de fiinţe.
De aceea, orice judecată a sfinţilor trebuie să aibă loc înainte de revenirea lui Isus (Daniel 7:9-10). Când El va
reveni, cei care vor fi mântuiţi sunt deja sigilaţi, iar destinul lor clarificat pentru totdeauna.
În lumina celor menţionate mai sus, întrebarea este următoarea: cum vom „apărea” noi în faţa scaunului de
judecată dacă aceasta are loc înainte de revenirea lui Isus? Cum vom „da socoteală” dacă nu suntem prezenţi
pentru a ne explica faptele? Răspunsul este foarte simplu. Noi dăm socoteală şi suntem prezenţi la judecată nu
personal, ci în baza înregistrării faptelor noastre, notate în fiecare clipă în cărţile cerului. Eu nu am nevoie să fiu
prezent datorită faptului că înregistrarea vieţii mele, detaliată în aceste cărţi, va demonstra cum a fost relaţia mea
cu Dumnezeu. Mai mult, avocatul meu Isus Hristos este prezent şi poate argumenta în cazul meu mai bine decât
aş putea face eu aceasta.
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Dar ce se întâmplă în cazul creştinilor morţi?
2Tim. 4:1 „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii
la arătarea Sa şi a Împărăţiei Sale.”
În acest verset sunt prezentate două adevăruri. În primul rând, faptul că atât cei vii cât şi cei morţi vor fi
judecaţi. Observaţi: vor fi judecaţi. Destinele lor nu sunt hotărâte (exceptând atotcunoaşterea lui Dumnezeu.). Dar
la un anumit timp ei vor fi judecaţi. Am înţeles înainte că, la această perioadă de timp se face referire cu termenii
„ziua judecăţii” sau „ziua Domnului.” Timpul acestei zile este clarificat mai departe în acest verset. El afirmă că
această judecată va avea loc „la arătarea Sa şi a Împărăţiei Sale.” Când este aceasta? La prima vedere pare că
această „arătare” se referă la momentul în care Isus va reveni pe norii cerului pentru a-i lua pe sfinţi la cer. Dar am
văzut deja că aceasta nu este în armonie cu alte afirmaţii ale Scripturii. Cercetând mai îndeaproape descoperim că
acea referire face trimitere la o altă „arătare” a lui Isus, atunci când El primeşte o împărăţie. Găsim acest lucru în
Daniel 7:9-14: „Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit de zile
a şezut jos. ... Mii de mii de slujitori Îi slujeau, şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut
judecata şi s-au deschis cărţile… M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe norii cerurilor a
venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui. I S-a dat stăpânire,
slavă şi o împărăţie...”.
În acest pasaj descoperim următoarele adevăruri:
1. Există o judecată care are loc în ceruri.
2. Sute de milioane de fiinţe cereşti sunt prezente la această judecată.
3. Această judecată are loc înainte de revenirea lui Isus pe pământ.
4. Această judecată se bazează pe dovezile găsite în cărţi.
5. Isus este adus înaintea Tatălui (arătarea Sa).
6. Isus primeşte o împărăţie veşnică.
Ar trebui să fie foarte clar că arătarea lui Isus, când El Îşi primeşte împărăţia şi judecă viii şi morţii are loc
înainte de revenirea Sa pe pământ. Acest adevăr este mai departe accentuat în Maleahi 3:1-3 şi Luca 19:12-15.

Dovezi din pilde
Să cercetăm acum una dintre pildele lui Isus în care, din nou, adevărul că va exista o judecată de cercetare a
întregii Biserici Creştine, este în mod clar şi fără nicio îndoială afirmat.
În Matei 22:1-14, Isus a spus pilda unui rege care a făcut o nuntă pentru fiul său, nuntă la care a invitat anumiţi
oaspeţi (evrei). Oaspeţii au fost nevrednici şi i-au ucis pe servitori şi în general au dispreţuit invitaţia regelui. În
final, regele trimite armatele care îi distrug pe ei şi cetatea lor (distrugerea Ierusalimului în anul 70). Atunci regele
i-a invitat pe toţi la nuntă (invitaţia evangheliei adresată întregii lumi) şi mulţi au venit, atât buni cât şi răi (au
devenit creştini). În final, încăperea a fost plină de oaspeţi, toţi aşteptând sosirea mirelui. Dar, la acest punct se
petrece ceva surprinzător:
Matei 22:11: „Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om, care nu era îmbrăcat în haina de
nuntă.”
Ce vedem petrecându-se aici? Regele îşi cercetează oaspeţii! Ce înseamnă asta? Nu sunt toţi aceştia copiii lui
Dumnezeu? Persoane care au acceptat invitaţia evangheliei şi care au devenit creştini? De ce îi cercetează
Dumnezeu? Găsim răspunsul în versetul 14:
Matei 22:14: „Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”
Acesta este un adevăr uimitor. Toţi creştinii sunt chemaţi, toţi au răspuns şi au intrat în rândurile
creştinismului, dar nu sunt toţi creştini adevăraţi. Există lupi printre oi, există pleavă prin grâu şi astfel trebuie să
existe un proces de selectare. Dumnezeu (regele) cercetează oaspeţii şi îi respinge pe cei care nu s-au pregătit
pentru nuntă. Cei care nu sunt sinceri în credinţă. Acelaşi adevăr este descoperit şi în pilda năvodului:
Matei 13:47-48: „Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de
peşti. După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, şed jos, aleg în vase ce este bun, şi aruncă afară ce este rău.”
În această pildă toţi oaspeţii sunt reprezentaţi stând acolo. În realitate, majoritatea sunt morţi, dar totuşi printre
oaspeţi şi, potrivit pildei, vor fi incluşi în cercetare.
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Fundamentul judecăţii
Înainte de a concluziona, aş dori să mai subliniez un aspect referitor la fundamentul judecăţii. Argumentul
unora este că judecata bazată pe faptele noastre nu este potrivită cu învăţăturile Noului Testament din cauză că
mântuirea este primită nu datorită faptelor, ci datorită credinţei (Efeseni 2:8). Răspunsul simplu la acest argument
este clarificat în Iacov 2:17-20: „Îţi voi arăta credinţa mea prin faptele mele.” Este atât de dificil de înţeles?
Credinţa mea poate fi evaluată numai pe baza a ceea ce FAC. Nu pe baza a ceea ce declar! Dacă avem nevoie de
dovezi mai puternice, să cercetăm cuvintele Domnului Isus Însuşi:
Matei 7:20-21: „Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte. Nu orişicine-Mi zice: ‚Doamne, Doamne!’ va intra în
Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.”
Isus clarifică faptul că nu pretenţia noastră contează, nici locul pe care-l ocupăm printre invitaţi, ci faptele
noastre. „Cel care face voia Tatălui Meu.” Acesta este elementul care descoperă adevărata noastră natură. „După
roadele lor îi veţi cunoaşte.” Aşa cum un înger i-a spus Ellenei White: „Veţi fi îndreptăţiţi prin credinţa voastră,
dar judecaţi prin faptele voastre.”
Doctrina judecăţii de cercetare reprezintă un adevăr biblic solid. Nu este deloc surprinzător faptul că este
respins şi condamnat de cea mai mare parte a creştinismului, pentru că religia Babilonului se bazează pe o gândire
lacomă şi o denaturare a Scripturii. Religia populară a convertit creştinismul într-o filozofie sentimentală care-i
leagănă pe oameni într-un simţământ al unui confort fals în timp ce se tolerează pe ei înşişi în păcat.
Religia Bibliei este diferită. Salvat prin har, prin credinţă, ne păzim cu grijă împotriva fiecărui cuvânt sau
acţiuni greşite, recunoscând faptul că pomul este cunoscut după roade.
„Domnul are o solie pentru poporul Său. Această solie va fi purtată, fie că oamenii o vor accepta sau respinge.
Ca şi în zilele lui Hristos, puterile întunericului vor lucra cu putere, dar solia nu trebuie înfofolită în cuvinte dulci
sau vorbe uşoare, strigând celor care se depărtează de Dumnezeu ‚Pace, pace!’ când nu este pace.” 4BC pag. 1149

David Clayton, Martie 1999
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Cuprins
1. Arta de a umbla pe apă
2. Ce este păcatul?
3. Să spunem lucrurilor pe nume
4. Există un sanctuar literal în cer?
5. Judecata creştinilor
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