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Natura păcatului
Pe lângă definiţia corectă şi realistă a păcatului, avem nevoie de asemenea de o înţelegere corectă a naturii
păcatului.
Biblia spune clar că omul este păcătos prin moştenire. Pionierii adventişti, inclusiv Ellen White, susţin acest
adevăr. Întrebarea este cum a fost această păcătoşenie transmisă de la Adam la descendenţii lui? Era „păcatul din
trup” prezenţa a ceva transferat nouă în gene sau era rezultatul a ceva ce a fost luat de la noi din cauza păcatului
lui Adam? Păcatul din trup constă numai în gene, limitat la degradarea trupului şi a sângelui sau are impact şi
asupra minţii şi spiritului? Este omul mult depravat doar pentru că trupul său literal este slab sau este rău în starea
spirituală prin moştenire?
Este evident că această corupţie păcătoasă include mult mai mult decât doar starea fizică a omului din
următoarele motive:
a.
Biblia spune că toţi oamenii au fost făcuţi păcătoşi prin păcatul lui Adam (Romani 5:12, 19). Dacă acest
statut era doar pe baza degenerării fizice a omului, atunci ar însemna că Isus era de asemenea un păcătos, de
vreme ce a luat parte la moştenirea fizică a omului, fiind „făcut din sămânţa lui David după trup” (Romani 8:3),
luând asupra Sa „sămânţa lui Avraam” (Evrei 2:16), fiind făcut „în asemănarea trupului păcătos” (Romani 8:3).
Dar, de vreme ce Isus nu a fost păcătos, atunci nu trupul pe care îl moştenim este ceea ce ne face păcătoşi.
b.
Când suntem născuţi din nou pierdem statutul de păcătoşi. Nu mai suntem condamnaţi, iar păcatul şi-a
pierdut de fapt puterea asupra noastră (Romani 5:1; 6:14). Totuşi, noi încă trăim în trupurile noastre fizice. Nu
este nicio schimbare în trupul nostru. De aceea, este clar că schimbarea care ne face din păcătoşi sfinţi nu este o
schimbare trupească.
c.
Pavel spune că noi ar trebui să fim transformaţi prin înnoirea minţii (Romani 12:2). Aceasta dovedeşte că
problema reală şi locul păcatului este mintea, şi nu trupul.
Dacă putem înţelege ce s-a întâmplat atunci când Adam şi Eva au păcătuit, vom avea o înţelegere mai bună
despre natura păcatului.
Când Adam nu L-a ascultat pe Dumnezeu şi a luat din fructul oprit, ce s-a întâmplat cu el? Ce s-a întâmplat
încât a fost schimbat dintr-o fiinţă perfectă într-un păcătos pierdut? Dumnezeu îi spusese că în ziua în care va
mânca din fruct, în ziua aceea va muri. Ce a vrut Dumnezeu să spună? Şi mai mult, a fost acea sentinţă dusă la
îndeplinire în acea zi? Tindem să credem că Dumnezeu S-a răzgândit sau că măsura luată de Hristos a anulat
decretul lui Dumnezeu, dar de fapt, decretul lui Dumnezeu a fost dus la îndeplinire într-un anumit sens chiar în
acea zi. Să observăm două lucruri care s-au întâmplat.
Mai întâi de toate, Adam a devenit imediat conştient de faptul că era gol şi a început să-i fie frică de
Dumnezeu. Relaţia lui cu Dumnezeu s-a schimbat. În al doilea rând, imediat a început să degenereze fizic. Forţa
lui de viaţă a început să se diminueze şi apoi să dispară când avea nouă sute treizeci de ani.
Dar schimbarea spirituală care a avut loc în Adam este de cel mai mare interes pentru noi. Biblia descrie omul
în starea lui naturală ca fiind mort.
Efeseni 2:1 - „Pe voi v-a înviat El, care eraţi morţi în greşeli şi păcate.”
Efeseni 2:5 - „Chiar când eram morţi în păcate, ne-a înviat împreună cu Hristos (prin har sunteţi salvaţi).”
Coloseni 2:13 - „Voi, fiind morţi în păcatele voastre şi în necircumcizia trupului, aţi înviat împreună cu El,
fiind iertaţi de toate păcatele.”
Înstrăinat de viaţa lui Dumnezeu, vândut sub păcat, sclav naturii rele, obiceiurilor şi dorinţelor, omul este mort
spiritual. Întrebarea este, cum şi când a intrat el în această condiţie? Din ceea ce am văzut deja, moştenirea
naturală este ceea ce primim de la Adam. Când el a păcătuit, a murit de o moarte spirituală şi aceasta este o parte
din moştenirea pe care a transmis-o tuturor descendenţilor. Dar ce este această moarte spirituală? Există vreun
mod în care să o descriem mai clar, pe deplin?

Numai Dumnezeu este Bun
Să ţinem seama de un adevăr indiscutabil. Doar Dumnezeu este bun. Aceasta este ceea ce Isus a învăţat şi dacă
putem înţelege şi aprecia însemnătatea acestui lucru, dificultăţile noastre despre această chestiune vor lua sfârşit.
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Este logic că, dacă doar Dumnezeu este bun, atunci tot ce este în afara Lui este rău şi păcătos. Singurul fel în care
vreo creatură din univers poate deveni vreodată bună este dacă ea se uneşte cu Dumnezeu sau are viaţa lui
Dumnezeu în ea. Are sens această afirmaţie? Dacă nu este adevărată, atunci ar însemna că oriunde vedem pe
cineva bun, avem dreptul să credem că acea persoană este Dumnezeu. Dar, de vreme ce este un singur Dumnezeu
şi doar El este bun, oriunde vedem ceva bun, atunci ştim că Dumnezeu locuieşte în acel individ, nu că acea
persoană este Dumnezeu.
Acum, Biblia mărturiseşte că, atunci când Dumnezeu a creat lumea, totul era „foarte bun”. Aceasta îl includea
şi pe Adam. În această stare fără păcat, o stare „bună”, este evident că Adam avea Spiritul lui Dumnezeu locuind
în el şi acesta se manifesta în iubire perfectă, bucurie, pace etc. (Galateni 5:22, 23), care erau prezente şi în viaţa
sa. Când nu L-a ascultat pe Dumnezeu, o schimbare imediată a apărut. Pacea lui a dispărut, iubirea lui a fost
stricată, imediat a început să o acuze pe soţia lui, bucuria lui a dispărut, a devenit temător şi nefericit. Acest lucru
nu se putea întâmpla decât dacă Spiritul lui Dumnezeu se îndepărta de el. De fapt, Adam a devenit mort spiritual
şi aceasta i s-a întâmplat imediat. În realitate, el a murit chiar în acea zi, după cum l-a avertizat Dumnezeu. În timp
ce moartea fizică a venit asupra lui lent, moartea spirituală a fost imediată.
Starea păcătoasă ulterioară a lui Adam nu era rezultatul trupului său degenerat, muritor (trup păcătos), ci mai
degrabă era cauza despărţirii sale de viaţa lui Dumnezeu; era mort spiritual (cu spirit sau minte păcătoasă).
Să observăm că Pavel se referă uneori la sursa problemei noastre ca fiind „carnea păcătoasă”, „trupul
păcatului” sau termeni similari. Totuşi, contextul afirmaţiilor lui arată clar că el nu vorbeşte de trupul biologic, ci
mai degrabă de mintea firească sau carnală (Romani 8:7), ce reprezintă adevărata sursă a păcătoşeniei noastre.
Desigur, credem că ulterior Adam s-a pocăit şi a fost restaurat în favoarea lui Dumnezeu (prin Hristos), dar
dezavantajele pe care le-a introdus asupra lui însuşi şi asupra lumii au făcut acum mai dificilă menţinerea acelei
relaţii cu Dumnezeu în care neprihănirea era stilul de viaţă. Ceea ce era felul lui natural de viaţă putea fi acum
susţinut numai prin credinţă, ceea ce presupune o bătălie continuă cu aspectele ce distrăgeau atenţia, cu decepţiile
şi denaturările diavolului.
Aceasta este deci moştenirea pe care Adam a lăsat-o descendenţilor lui şi aceasta este adevărata sursă a
păcatului. Faptul că suntem născuţi fără Spiritul lui Dumnezeu, într-o condiţie de moarte spirituală, în care singura
opţiune disponibilă pentru noi (până ce suntem născuţi din nou) este aceea de a comite păcat în mod continuu.
Instinctul natural al celui care este abandonat pe deplin este instinctul de a se apăra pe sine. Când Adam era
copilul favorit al lui Dumnezeu era în siguranţă perfectă. Hrana lui era oferită din abundenţă, nu îi era teamă de
nimic, nu avea nesiguranţă, nu avea nicio nevoie (niciun motiv) să se gândească la el însuşi. Cu toate că doar Eva
era cealaltă persoană în viaţă, toate energiile lui erau direcţionate exterior. El trăia numai pentru Dumnezeu şi
pentru aproapele său (femeia). Dar, când s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, dintr-o dată toată siguranţa lui a
fost îndepărtată. Acoperământul a dispărut, şi-a pierdut căminul, a pierdut prezenţa şi favoarea lui Dumnezeu, şi-a
pierdut siguranţa vieţii şi dintr-o dată i-a fost teamă pentru el. Fără Spiritul lui Dumnezeu asta era tot ce putea
face. Dintr-o dată, toate energiile lui au fost direcţionate spre supravieţuirea proprie, către binele propriei lui fiinţe.
A devenit egoist şi era gata să o acuze chiar pe soţia sa alături de care era pregătit să moară cu câteva minute mai
înainte.
Niciodată nu va exista vreun timp în care absenţa Spiritului lui Dumnezeu să nu aducă centrare pe sine. Când
Spiritul lui Dumnezeu este absent, nu există altă opţiune decât centrarea pe sine (nevoia de a te proteja, de a te
îndreptăţi, de a te înălţa, de a te apăra, de a avea grijă de sine). Acesta era obiectivul lui Lucifer cel căzut, acesta a
fost primul instinct al lui Adam şi al Evei după ce au căzut. Când înţelegem acest lucru, devine evident faptul că
rădăcina, sursa păcatului este până la urmă centrarea pe sine şi că această calitate inerentă naturii omului din afara
lui Dumnezeu este cea care îl face păcătos.
Unii îşi imaginează că dacă Satan ar fi distrus, păcătuirea noastră ar înceta. Aceasta este cât se poate de greşit.
De departe, cel mai mare procentaj al păcatelor comise de oameni nu este direct atribuit lui Satan, ci naturii lor
păcătoase. Satan ne poate ispiti şi supăra, dar chiar dacă el este prima fiinţă care a deschis calea pentru intrarea
păcatului în univers, nu este singurul care a găsit acea uşă.

Uşa păcatului
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Dumnezeu ar fi putut să stabilească viaţa în univers în aşa fel încât păcatul să nu poată intra niciodată. În
Dumnezeu nu există păcat şi atât timp cât Spiritul Lui locuieşte în toate creaturile Sale inteligente este imposibil
ca păcatul să se ridice, pentru că păcatul şi Dumnezeu nu pot coexista. Dumnezeu ar fi putut aranja totul în aşa fel
încât nimeni să nu aibă vreodată opţiunea de a se separa de Dumnezeu, dar atunci El ar fi trebuit să distrugă voinţa
liberă, iar acest lucru ar fi însemnat să îndepărteze adevărata libertate. Fiinţele inteligente ar fi fost decât nişte
roboţi fără raţiune, chiar dacă nu ar fi ştiut asta.
Voinţa liberă este poarta prin care păcatul a putut găsi o intrare în univers. Dumnezeu ne-a dat voinţă liberă şi
împreună cu aceasta, El a deschis o cale prin care este posibil ca păcatul să devină o realitate. Întotdeauna a existat
posibilitatea ca cineva să gândească: „Ce s-ar întâmpla dacă aleg să mă întorc de la Dumnezeu?”. Aşa cum ştim,
cineva a făcut-o, iar rezultatul a fost mutilarea pe care o experimentăm de şase mii de ani.
Are aceasta vreo importanţă pentru experienţa creştină? Dacă atunci când venim la Hristos păcatul este cu
adevărat distrus, de ce există posibilitatea reală ca el să se întoarcă din nou la viaţă, şi uneori se întâmplă astfel
chiar şi în cazul celor care sunt cu adevărat eliberaţi de Hristos (Galateni 2:18, 19)?
Să ne amintim ce este păcatul. Aşa cum am văzut, în esenţă el este condiţia ce apare o dată cu absenţa lui
Dumnezeu. Este acea parte diferită care se manifestă ori de câte ori prezenţa lui Dumnezeu este retrasă. Fără
Dumnezeu nu poţi scăpa de el; poate fi comparat cu întunericul. Întunericul nu există în el însuşi ca o realitate
substanţială. Este doar absenţa luminii. Oriunde lumina este absentă, el găseşte o intrare şi devine o realitate. Aşa
este cu păcatul. Atât timp cât Spiritul lui Dumnezeu există în fiinţele inteligente, păcatul nu poate găsi vreo intrare
în univers, dar, când prin alegerea vreunei fiinţe inteligente Dumnezeu este respins, imediat va apărea păcatul.
Niciodată nu va exista vreun timp când voinţa liberă să fie luată, de aceea nu va exista niciodată un timp când
oamenii nu vor avea opţiunea de a comite păcat. Chiar şi în veşnicie, Dumnezeu nu va îndepărta puterea de a
alege. Nu contează cât timp am fost în Hristos, cu sinele (păcatul) omorât, dacă ieşim prin necredinţă, chiar şi în
anii veşniciei, imediat tot ce rămâne este păcat (sinele). Dacă acest lucru este adevărat în veşnicia fără cusur, cu
cât mai mult acum, când trăim încă într-un mediu păcătos.
Nu putem păcătui cât timp rămânem în Hristos (1 Ioan 3:6, 9). În această stare suntem perfecţi, fără păcat,
biruitori, liberi. Dar, dacă prin neglijenţa sau alegerea noastră, ne pierdem locul în El prin necredinţă, atunci
imediat păcatul revine la viaţă. Dacă cineva (gândind că este acum atât de bun încât nu va mai putea cădea
vreodată) ar alege să acţioneze independent de Dumnezeu, imediat se va întoarce în păcat. Imediat păcatul va
reveni la viaţă, pentru că „nimeni nu este bun decât Unul singur, Dumnezeu”. Vom fi buni pentru veşnicie doar
pentru că, prin alegerea noastră deliberată, vom rămâne uniţi cu Dumnezeul cel bun.

David Clayton, Noiembrie 2005

Doctrina trinităţii subminează Evanghelia
Trinitatea este privită de majoritatea creştinilor ca fiind doctrina centrală a credinţei creştine. Această doctrină,
cu toate că este îmbrăţişată de majoritatea celor care mărturisesc a fi creştini, este considerată a fi o taină. Este atât
de misterioasă încât mulţi dintre cei ce au aderat la ea nu se aventurează în căutarea unei definiţii inteligibile a
acestei doctrine, cu atât mai mult de a cerceta şi analiza coerenţa ei sau orice altă idee pe care ar putea-o crea în
tabloul mai lărgit.
Dicţionarul „Webster” defineşte trinitatea după cum urmează: „(a) O personalitate întreită, co-substanţială a
unei singure fiinţe sau substanţe divine. (b) Unitatea unui singur Dumnezeu; a Tatălui, Fiului şi Spiritului Sfânt ca
trei persoane infinite.” O definiţie similară pentru trinitate este oferită de Jessie Corrigan Pegis în „Dicţionar
practic catolic” după cum urmează: „Unul şi acelaşi Dumnezeu în trei persoane divine, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
Există trei persoane distincte care sunt Dumnezeu.”
Potrivit dezvoltării istorice a doctrinei trinităţii şi potrivit celor indicate de definiţiile de mai sus, trinitatea
declară că există trei persoane distincte care sunt de aceeaşi substanţă şi care constituie o singură fiinţă. Această
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fiinţă compusă este considerată a fi Dumnezeul credinţei creştine. Grafic, trinitatea a fost reprezentată de un cap
cu trei (3) feţe sau ca trei capete cu un singur trup. O altă reprezentare populară este triunghiul echilateral în care
fiecare dintre cele trei laturi egale reprezintă un membru al trinităţii.
Diferite reprezentări încearcă să înfăţişeze conceptul unităţii substanţei, transformând astfel cele trei
personalităţi într-o singură fiinţă. Acest concept al unităţii substanţei constituie fundamentul prim pe care este
formulată doctrina. Formularea doctrinei trinităţii s-a născut dintr-o controversă între Arius, un prezbiter din
biserica Baucalis din Alexandria, Egipt, şi Alexandru, un Episcop din Alexandria, consumată în secolul 4.
Arius a afirmat că Isus Hristos, Fiul, era de o substanţă asemănătoare (în limba greacă, „homoiousion”) cu a
Tatălui, în timp ce Alexandru discuta în contradictoriu afirmând că Fiul este de aceeaşi substanţă (în limba greacă,
„homoousion”) ca a Tatălui. Rezoluţia la această dispută a fost pronunţată de un consiliu de 318 de episcopi
chemaţi la Niceea de către împăratul roman Constantin în anul 325, rezoluţie care prevedea condamnarea şi
exilarea lui Arius şi acceptarea ideii că Fiul este de aceeaşi substanţă cu Tatăl.
Conceptul identităţii în substanţă a fost mai târziu aplicat Spiritului Sfânt de către Atanasiu, şi un consiliu
ulterior adunat la Constantinopol în 381 a pronunţat închinarea la Duhul Sfânt în egală măsură cu cea la Tatăl şi la
Fiul. A fost de asemenea declarat că Fiul a fost născut din Tatăl printr-o generare veşnică, un proces continuu care
nu are început sau sfârşit, de vreme ce Fiul nu este despărţit de Tatăl, ci împreună constituie o singură fiinţă.
Cavalerii romano-catolici ai lui Columb declară: „Crezul creştin este că Hristosul din istorie este Fiul lui
Dumnezeu, veşnic născut din Tatăl printr-o acţiune neîntreruptă …” („Spune-ne despre Dumnezeu … Cine este
El?” Pag. 30, Cavalerii lui Columb).
O cercetare a acestor chestiuni care au dat naştere formulării doctrinei trinităţii indică în mod clar faptul că
această doctrină a fost bazată pe speculaţie intelectuală şi nu pe revelaţie divină. Într-adevăr, Biblia nu aminteşte
nimic în ceea ce priveşte substanţa Tatălui şi a Fiului înainte de întrupare. Mai mult decât atât, nici unul dintre
apostoli sau profeţi nu au făcut nici măcar vreodată aluzie la închinarea la Spiritul Sfânt sau să sugereze vreun
detaliu relativ la procesul prin care Fiul a fost născut. Trinitatea este cu adevărat o taină, dar în niciun caz o taină
divină, ci o taină de origine omenească şi o taină în sensul obscurităţii şi al confuziei.

Nu de la apostoli
Oficialii romano-catolici cel puţin sunt sinceri, admiţând faptul că doctrina trinităţii nu a fost fondată pe
Scripturi: „Opozanţii noştri (protestanţii) pretind uneori că nicio afirmaţie nu ar trebui acceptată ca doctrină dacă
nu este explicit afirmată în Scriptură… . Dar chiar bisericile protestante au acceptat doctrine ca cea a trinităţii
pentru care nu există o asemenea autoritate precisă în Evanghelii.” (Revista „Life”, 30 Octombrie 1950).
Este semnificativ faptul că diversele reprezentări ale aşa-numitei trinităţi creştine sunt asemănătoare desenelor
zeităţilor păgâne care au existat cu secole înaintea bisericii creştine şi care nu au avut nicio legătură cu experienţa
religioasă a evreilor. Motivul acestei asemănări este faptul că aşa-numitul creştinism popular a fost clădit pe
fundamentul creştinismului imperial al Imperiului Roman care s-a dezvoltat prin amestecul creştinismului cu
acele credinţe păgâne ale celor convertiţi. Acest lucru este evident dacă analizăm conceptul trinitarian în cadrul
căruia terminologia corectă a Bibliei (spre exemplu „un Dumnezeu” sau „singurul Fiu născut”) este folosită pentru
a oferi o spoială pentru ideile păgâne, false, nebiblice.
Creştinismul apostolic nu era popular în oraşele Imperiului Roman şi nici în faimoasele concilii ale bisericii
imperiale. Motivul pentru aceasta este ura cumplită a autorităţilor romane faţă de evrei. Ne putem aminti faptul că
toţi apostolii erau evrei şi membrii fondatori ai bisericii creştine erau evrei. Creştinii evrei constituiau o sectă
numită „Nazarineni” (pe apostolul Pavel îl numeau „mai marele partidei Nazarinenilor” – Fapte 24:5, datorită
faptului că Isus era din Nazaret – Matei 2:23).
Datorită încercării evreilor care nu erau creştini de a-şi câştiga independenţa de autorităţile romane, Ierusalimul
a fost distrus de romani în anul 70. Evreii creştini au scăpat de nenorocire fugind în Pela, o cetate din Siria (una
din cele zece numite Decapolis în Biblie).
Pela şi Antiohia (locul în care apostolii au fost pentru prima dată numiţi creştini – Fapte 11:26), ambele situate
în Siria, au devenit principalele centre ale creştinismului apostolic după distrugerea Ierusalimului, şi aşa a fost
până în anul 370. Despre aceşti evrei creştini (Nazarineni) Enciclopedia „Birtannica” afirmă: „Nazarinenii, o sectă
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obscură iudeo-creştină, a existat în timpul lui Epifan (anul 370) în Coele – Siria, Decapolis (Pela) şi Basanitis
(Cocabe). Potrivit acelor autorităţi, şi-au datat aşezarea în Pela din perioada exodului evreilor creştini din
Ierusalim, imediat după asediul din anul 70; el îi caracterizează nici mai mult, nici mai puţin decât simplii evrei,
dar adaugă faptul că ei acceptau atât noul cât şi vechiul legământ, credeau în înviere şi într-Un singur Dumnezeu
şi în Fiul Său Isus Hristos… . Ieronim (către Augustin) afirmă că ei credeau în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut
din fecioara Maria, care a fost chinuit de Pilat din Pont, şi care a înviat, dar adaugă faptul că‚ dorind să fie atât
evrei cât şi creştini, nu erau nici una. nici cealaltă.’ Ei se foloseau de revizuirea Evangheliei după Matei pe care o
numeau Evanghelia către Evrei, dar, în timp ce aderau pe cât posibil la economia mozaică în ceea ce priveşte …
Sabatele, mâncarea şi chestiuni asemănătoare, ei nu au refuzat să recunoască chemarea lui Pavel şi drepturile
creştinilor dintre neamuri.” Enciclopedia „Birtannica” ediţia a 11-a, vol. 19.
Cei care au citit cartea Faptelor Apostolilor din Biblie, vor avea o mică dificultate în a identifica trăsăturile
nazarinenilor aşa cum sunt descrise în citatul de mai sus. Este de notat aspectul că descrierea lui Ieronim reflectă o
atitudine care, în vremea respectivă, s-a dezvoltat printre creştinii dintre neamuri care căutau că disocieze
creştinismul de orice legătură cu evreii.
Între timp, rebeliunea răspândită a evreilor non-creştini împotriva Imperiului Roman din 135 a oferit ocazia
încă o dată ca romanii sub împăratul Adrian să distrugă Ierusalimul, să-i schimbe numele în Aelia şi să le interzică
tuturor creştinilor dintre neamuri să aibă vreun conducător care descindea dintre evrei (Eusebiu, Istoria
Eclesiastică, b.3, Ch.5, p.138, din Părinţii din Niceea şi de după). Astfel, când a fost convocat Conciliul de la
Niceea, creştinii dintre neamuri se distanţaseră mult de fraţii lor evrei, se aliaseră cu autorităţile romane şi
capitulaseră în faţa obiceiurilor păgâne cu care erau familiarizaţi, şi aceasta pentru a evita să fie asociaţi cu evreii.
Astfel, creştinismul apostolic a continuat să existe în obscuritate, fiind ţinut la distanţă de o asemenea rasoleală
filozofică precum trinitatea.

O problemă fundamentală
Problema fundamentală a doctrinei trinităţii în toate variaţiile ei este că ea neagă sau alterează realitatea
identităţii lui Isus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu. Această realitate reprezintă adevărul central pe care Hristos a
poruncit ca biserica Sa să fie clădită (Matei 16:16-18). A înlătura sau a înlocui acest adevăr cu conceptul păgân al
trinităţii ca doctrină fundamentală a creştinismului nu poate decât să submineze adevărata Evanghelie a mântuirii
şi să stabilească o credinţă falsă care nu este nici măcar raţională.
Evanghelia este o istorie care demonstrează preţul adevăratei păci. Onorabilul Judecător al tuturor ne-a amintit
că nu poate exista pace fără dreptate. Dumnezeu l-ar fi putut distruge pe Satan înainte ca rebeliunea şi minciunile
sale împotriva guvernării lui Dumnezeu să fie dovedite ca nefondate, dar întregul univers ar fi strigat: „Incorect!”
Seminţele neîncrederii care au fost insinuate de Diavol (pe atunci numit Lucifer), mai întâi în cer printre îngeri şi
mai apoi în inimile primilor noştri părinţi (Adam şi Eva) şi a urmaşilor lor, pot fi dezrădăcinate numai prin
procesul de justiţie care trebuie nu numai urmat, ci şi manifestat şi în mod desăvârşit înţeles.
Preţul plătit de Dumnezeu pentru desfăşurarea acestui proces este cu neputinţă de evaluat, implicând chiar
moartea ruşinoasă a singurului Său Fiu născut. Isus Hristos, ca un Fiu binevoitor şi supus, fiind imaginea fidelă a
Tatălui Său (caracterul) a demonstrat pe pământ caracterul virtuos al Tatălui şi a îngăduit întregului univers să
vadă răutatea Diavolului faţă de Dumnezeu prin faptul că a suportat veninul Diavolului până la moarte. Dumnezeu
însuşi, fiind sursa ultimă şi susţinătorul tuturor lucrurilor nu putea să moară, căci universul ar fi încetat să existe.
Despre Tatăl, Scripturile declară: „fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor,
singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină, de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a
văzut, nici nu-L poate vedea…” 1 Timotei 6:15-16. „Pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la
care vin toate lucrurile…” 1 Corinteni 8:6.
Cu toate că Tatăl nu putea muri, totuşi, prin puterea Sa divină, singurul născut, Fiul Său iubit se putea
manifesta într-o formă în care putea muri şi în care chiar a şi murit. Nimeni nu-şi poate imagina ce trebuie să se fi
produs în inima lui Dumnezeu, iubitorul Tată, care a iubit mai mult decât oricine, atunci când L-a văzut pe Fiul
Său în agonie – pe singurul Său Fiu născut când, în slăbiciunea naturii omeneşti a strigat: „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?” Matei 27:46. Acesta a fost preţul asigurării păcii veşnice pentru întregul
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univers. Argumentul Calvarului este profund. El demonstrează:
1.
Enormitatea păcatului; faptul că păcatul produce distrugerea a tot ce este bun.
2.
Nemărginita dragoste a unui Dumnezeu Sfânt, chiar pentru o rasă de rebeli.
Explicându-Şi misiunea, Isus a spus: „Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu: n-am venit de la Mine însumi, ci El
M-a trimis.” Ioan 8:42. Împlinind voia Tatălui Său, Isus Hristos a fost şi mai mult îndrăgit de Tatăl Său. Isus a
afirmat: „Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau.” Ioan 10:17. Astfel, Dumnezeu nu numai că
L-a înviat din morţi (Fapte 5:30-31) şi „L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice
nume” (Filipeni 2:9), dar „toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl.”
Ioan 5: 22-23.
Evanghelia intenţionează să deschidă înaintea lumii dovada incontestabilă a dragostei, răbdării altruismului şi
dreptăţii divine. Dar, prin distorsiuni asemenea celei a doctrinei trinităţii, Diavolul caută să umbrească adevărul.
Suntem însă asiguraţi că „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de
mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” Matei 24:14. Dar înainte de aceasta, Evanghelia va fi
curăţată de toate distorsiunile astfel încât să poată străluci cu toată claritatea neumbrită, demonstrând că păcatul nu
are scuză, prevenind astfel repetarea răului pentru totdeauna.

David Clayton, Aprilie 1998

A intrat Isus în Sfânta Sfintelor în anul 31?
Adventiştii de ziua a şaptea sunt singurii de pe întreaga planetă care vor răspunde „Nu!” la întrebarea de mai
sus. Şi nu este deloc surprinzător. Aceştia pretind că aparţin unei mişcări ce a fost ridicată în mod divin pentru a
transmite lumii un mesaj unic, mesaj care era necunoscut pentru tot restul creştinismului. Însăşi natura misiunii
noastre cere să nu fim de acord cu restul creştinilor în câteva puncte cheie. Unul dintre ele îl reprezintă întrebarea
referitoare la locul în care Isus a mers după ce S-a înălţat la cer. În timp ce restul lumii creştine insistă asupra
faptului că Isus a mers direct în Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc, adventiştii de ziua a şaptea au afirmat
mereu că, de fapt, Isus a mers în Sfânta sanctuarului ceresc.
La prima vedere se pare că lumea creştină are multe dovezi pentru a-şi susţine crezul. Câteva texte din Biblie
spun că, atunci când Isus S-a reîntors în cer, a mers direct în prezenţa Tatălui şi a stat la dreapta Sa (Marcu 16:19;
Evrei 1:3, 13; 8:1; 10:12; 12:2; 1 Petru 3:22; Fapte 7:55-56; Romani 8:34; Efeseni 1:20.) Dar, o regulă sigură în
studiul Scripturii este aceea de a ne elibera minţile de ideile preconcepute şi apoi să studiem toate materialele
relevante pentru subiectul respectiv înainte de a ajunge la o concluzie.
Această regulă a fost deseori ignorată de mulţi cercetători ai Bibliei şi a avut drept rezultat acceptarea generală
a unor erori mortale precum celebrarea duminicii, închinarea la trinitate şi nemurirea naturală a sufletului.
Utilizând această metodă neglijentă de studiu al Cuvântului lui Dumnezeu s-a ajuns, de asemenea, la ideea
populară eronată potrivit căreia Isus S-a înălţat în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc după învierea Sa.
Raţionamentul preconceput sună astfel:
„Sanctuarul din Vechiul Testament avea două încăperi. Dumnezeu locuia în Sfânta Sfintelor, motiv pentru
care, în sanctuarul ceresc, Dumnezeu locuieşte de asemenea în Sfânta Sfintelor. De vreme ce Isus a mers direct la
dreapta Tatălui, atunci trebuie să se fi dus direct în Sfânta Sfintelor.”
Acest raţionament este superficial şi trece cu vederea un factor importat, decisiv în acest subiect.
Tatăl a fost dintotdeauna în Sfânta Sfintelor din sanctuar? Aceasta este lecţia pe care a vrut să ne-o predea în
tipul de pe pământ?
Această problemă a fost cercetată de primii adventişti. Pentru ei a constituit un subiect de studiu atent. Dovada
istoriei este că aceşti pionieri ai credinţei advente erau gânditori profunzi care au făcut din rugăciune şi studiul
Bibliei o parte importantă din viaţa lor de zi cu zi. Oricine le citeşte scrierile poate să-şi dea seama imediat că ei
apaţineau unui soi diferit faţă de „teologii” de astăzi.
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Această atitudine atentă a rugăciunii cu care studiau i-a condus la descoperirea adevărului că Dumnezeu nu
este mereu în Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc; că Biblia nu susţine acest lucru. Ei au văzut în mod evident
faptul că Scriptura afirmă că cerul este un loc literal, real, loc în care se găseşte un sanctuar real care are camere
reale în care Isus slujeşte literalmente pentru noi.
Pe măsură ce au studiat cu atenţie Scripturile, au observat că Isus S-a înălţat cu adevărat în prezenţa Tatălui în
anul 31, dar au mai descoperit încă un lucru pe care restul lumii creştine l-a omis, şi anume că, în anul 31, atât
Tatăl cât şi Fiul nu intraseră încă în a doua cameră a sanctuarului ceresc. Lucrarea pe care Isus a început-o imediat
după înălţarea Sa la cer a fost lucrarea primei încăperi aşa cum a fost arătată în ritualul Vechiului Testament, şi
acolo El Şi-a continuat lucrarea în prezenţa Tatălui, până în anul 1844.
Daniel 7:9-10 ilustrează foarte clar acest adevăr: „Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte
scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul capului Lui era ca
nişte lână curată; scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roţile Lui ca un foc aprins. Un râu de foc
curgea şi ieşea dinaintea Lui. 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.”
Aici descoperim întâmplându-se două lucruri:
1. Sunt aşezate nişte tronuri care nu au mai existat.
2. Dumnezeu se aşază. Ar trebui să fie evident şi pentru cel mai neglijent cititor al Bibliei faptul că, dacă
Dumnezeu se aşază, atunci, înainte de a se fi aşezat, trebuie să fi fost în picioare sau trebuie să fi stat în altă parte.
Aceasta este o dovadă clară din Biblie că Dumnezeu nu stă aşezat mereu, imobil în Sfânta Sfintelor aşa cum
afirmă unii.
Oricum, în scrierile apostolului Pavel şi în mod deosebit în epistola către evrei există dovezi mult mai
convingătoare. Mai mult decât oricare altă carte din Biblie, aceasta tratează subiectul preoţiei lui Hristos. Atunci,
în mod normal, ne aşteptăm să găsim aici lumină care ne va ajuta să înţelegem mai bine subiectul în discuţie.
Pasajul care este folosit pentru a „dovedi” mai mult decât toate celelalte că Isus a intrat în Sfânta Sfintelor în
anul 31 este de fapt cel care conţine cea mai puternică dovadă că El S-a înălţat nu în Sfânta Sfintelor, ci în Sfânta,
care mai este numită şi prima încăpere a sanctuarului ceresc.
Aproape toţi traducătorii Bibliei au avut o problemă la epistola către evrei, şi mai ales la capitolul 9. Puţini au
tradus anumite cuvinte aşa cum ar fi trebuit traduse în mod literal. În schimb, ei au introdus înţelesuri despre care
au crezut că se potrivesc cel mai bine interpretării lor în ceea ce priveşte versetele în cauză. Veţi vedea imediat
despre ce este vorba. Problema cu care s-au confruntat a fost că termenii din capitolul 9 pe care-i citeau în limba
greacă nu se potriveau cu modul în care înţelegeau ei mesajul pe care-l transmitea Pavel. Prin urmare, ce au făcut?
Au schimbat înţelesul cuvântului atunci când au tradus şi astfel, în consecinţă, există un anumit cuvânt care
schimbă complet imaginea poziţiei lui Hristos în cer de cea pe care o oferă solia adventă. Acest singur cuvânt a
afectat întregul mesaj al capitolului 9 din Evrei şi a schimbat înţelesul a două texte în particular. Acestea sunt
Evrei 9:8 şi 10:19-20:
„Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în Locul Preasfânt, nu era încă deschis câtă vreme stă în picioare
cortul dintâi.” Evrei 9:8
„Astfel, deci, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt, pe calea cea nouă
şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său…” Evrei 10:19-20
Vedeţi foarte lămurit că ambele versete par a indica spre Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc, pentru că, din
momentul în care Hristos S-a înălţat la cer, toţi creştinii au avut acces în Sfânta Sfintelor şi s-au putut bucura de
lucrarea pe care Isus a făcut-o acolo din anul 31. Această idee falsă a fost inserată în Scripturi deoarece, aşa cum
am afirmat mai sus, un singur cuvânt a fost tradus greşit de aproape toţi traducătorii Bibliei.
Ce spun eu aici? Putem fi absolut convinşi că aici este vorba de o greşeală de traducere? Se poate ca atât de
mulţi scolastici eminenţi să fi făcut o asemenea greşeală fundamentală şi să fi tradus greşit un cuvânt cheie în
repetate rânduri? Răspunsul este un puternic „Da!”. Pe măsură ce vom continua în examinarea dovezilor veţi
vedea de ce vorbesc cu atâta siguranţă.
Cheia pentru înţelegerea anumitor cuvinte din Evrei 9 se găseşte în primele 3 versete ale capitolului. Vă rog să
nu uitaţi un lucru esenţial pe măsură ce vom studia mai departe: autorul acestei epistole a scris în limba greacă,
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limbă care îi era foarte familiară. Limba nativă a destinatarilor epistolei era greacă. Ei nu aveau nici cea mai mică
idee despre conceptele limbii române pe care traducătorii le-au imprimat textului.
Evrei 9:1 afirmă: „Legământul dintâi avea şi el porunci privitoare la slujba dumnezeiască şi la un locaş
pământesc de închinare.”
Acum putem vedea în mod clar că, atunci când Pavel vorbeşte despre „sanctuar” în acest verset se referă la
întregul sanctuar care conţine ambele încăperi: sfânta şi sfânta sfintelor. Cuvântul grecesc care este folosit aici
pentru „sanctuar” este „hagion”. Dacă am fi trăit în timpul lui Pavel şi am fi fost vorbitori de limbă greacă, atunci
de fiecare dată când am fi făcut referire la întregul sanctuar am fi folosit acest cuvânt, „hagion”.
Următorul verset, al doilea, declară: „În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită ‚Locul Sfânt’ era
sfeşnicul, masa şi pâinile pentru punerea înaintea Domnului.”
Nota traducătorului: În limba engleză termenul grecesc „hagia”, care în limba română este tradus în mod corect
prin „locul sfânt”, este tradus în mod greşit prin „sanctuar”. Din fericire, în limba română, în acest loc, traducerea
este corectă, făcând trimitere la prima încăpere, Sfânta.
Aici descoperim prima traducere greşită. Este evident că acest verset vorbeşte despre prima încăpere sau
Sfânta. Versetul afirmă că sfeşnicul, masa şi pâinile pentru punerea înainte erau acolo, dar continuă prin a afirma
că este „numită sanctuar.” De fapt, ar fi trebuit tradus „care este numită Sfânta.” Aceasta este afirmaţia făcută în
limba greacă. Traducătorii au făcut aici prima din cele câteva greşeli. Cuvântul tradus prin „sanctuar” aici în limba
greacă este „hagia.” Acest cuvânt nu se referă la tot sanctuarul, ci numai la prima încăpere. Aşa cum am văzut mai
sus, cuvântul pentru întreg sanctuarul este „hagion.”
Din nou afirm: dacă am fi fost vorbitori de limbă greacă în zilele apostolilor şi am fi auzit cuvântul „hagia” am
fi ştiut imediat că persoana care îl foloseşte se referă la prima încăpere a sanctuarului. Nu ar fi existat nicio
confuzie. Doresc să folosesc o ilustraţie pentru a clarifica acest punct.
Cu toţii vorbim limba engleză. Aceasta este limba noastră maternă. În mod normal, în casele noastre avem
dormitoare, o bucătărie, o baie şi o sufragerie. Care este probabilitatea de a confunda numele încăperilor şi să vă
spun din greşeală: „Să mergem în baie şi să mâncăm!”? Chiar aşa, care este probabilitatea ca acest lucru să se
întâmple? Dacă nu aş fi încercat să fac o glumă, atunci înseamnă că sunt senil. Înţelegeţi ce vreau să spun? Pavel
nu făcea glume aici şi nici nu era senil. El vorbea limba greacă şi scria unora a căror limbă maternă era greaca. El
a folosit exact termenii pe care a dorit să-i folosească. Aşadar, el a spus: „Când vorbesc despre întregul sanctuar,
folosesc cuvântul ‚hagion’; şi când vorbesc despre prima încăpere, spun ‚hagia’.” Să reţinem aceste lucruri pe
măsură ce înaintăm la Evrei 9:3.
„După perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema ‚Locul Preasfânt.’”
Aici nu poate exista nicio îndoială că se vorbeşte despre sfânta sfintelor, cea mai lăuntrică încăpere a
sanctuarului. Există două lucruri de notat. Să observăm că Pavel vorbeşte aici despre „perdeaua a doua”. Existau
două perdele: prima şi a doua. Studiind această epistolă, când ajungem la expresia „perdeaua dinăuntru”, să nu
concluzionăm că se referă la cea din Sfânta Sfintelor. Existau două perdele. „Perdeaua dinăuntru” poate însemna
din prima încăpere la fel de bine ca din cea de-a doua.
Cel de-al doilea lucru de notat şi mai mult, de subliniat, este faptul că Pavel foloseşte un termen pentru Sfânta
Sfintelor care nu se mai găseşte nicăieri în Noul Testament. Acest lucru nu este de mirat căci acesta este singurul
loc din Noul Testament în care Sfânta Sfintelor este adusă în discuţie. Termenul pe care Pavel îl foloseşte este
„hagia hagion.” Cu alte cuvinte, când o persoană vorbitoare de limba greacă se referea la sfânta sfintelor, spunea
„hagia hagion”.
Aşadar, ceea ce înţelegem este că aici, chiar la începutul capitolului 9 din Evrei, apostolul Pavel îşi defineşte
termenii şi clarifică ceea ce doreşte să spună atunci când foloseşte anumite cuvinte. Deci, el spune următoarele:
„Când spun ‚hagion’ mă refer la întregul sanctuar”.
„Când spun ‚hagia’ mă refer la prima cameră sau sfânta”.
„Când spun ‚hagia hagion’ mă refer la cea de-a doua cameră, sau Sfânta Sfintelor”.
Acestea sunt adevăruri clare. Sunt realităţi absolute şi nu pot fi interpretate altfel. Problema este că termenul
„hagia hagion” care înseamnă Sfânta Sfintelor sau camera cea mai lăuntrică, nu mai este folosit nicăieri în epistola
către Evrei, în afară de versetul 3 al capitolului 9 în care Pavel ne spune ce înseamnă. Dar în versetul 8 al
capitolului 9 şi în versetul 19 al capitolului 10, descoperim din nou aceste cuvinte: Sfânta Sfintelor sau locul
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preasfânt. Cum au ajuns aceste versete să fie traduse astfel?
Traducătorii versiunii King James au descoperit termenul „hagia” în aceste versete, termen care în mod evident
înseamnă „sfânta” sau „prima cameră”. Însă, datorită faptului că ei nu înţelegeau în felul acesta pasajele, şi-au
asumat libertatea de a traduce termenul prin „sfânta sfintelor!”, modificând astfel semnificativ ceea ce spune
apostolul Pavel. Vă rog să cercetaţi nota din dreapta şi veţi vedea în cât de multe cazuri ei au greşit mesajul
epistolei către Evrei prin traducerea greşită a termenului „hagia.” Uneori ei l-au tradus prin „sanctuar,” alteori prin
„locurile sfinte” sau „sfânta” şi de câteva ori prin „sfânta sfintelor.” Ei au făcut să pară că Pavel nu ştia ce face şi
s-a încurcat în propriile cuvinte!
Adevărul este că Pavel ştia foarte bine despre ce vorbea. Dacă există confuzie, aceasta se datorează nu celor
scrise de Pavel. El şi-a ales cuvintele cu foarte mare atenţie. El era un expert la limbii greceşti şi cunoştea exact
semnificaţia cuvântului. Acesta este motivul pentru care în primele trei versete ale capitolului 9 el se asigură că
explică înţelesul termenilor pe care îi va folosi pe măsură ce va discuta lucrarea lui Isus în sanctuarul ceresc.
„Hagia” este termenul grecesc tradus în mod incorect prin „sfânta sfintelor” în Evrei 9:8, şi prin „locul
preasfânt” în Evrei 10:19. Cuvântul „hagia” este folosit de opt ori în Epistola către Evrei şi este tradus în
versiunea King James după cum urmează: „Sanctuar” în Evrei 8:2; 9:2; 13:11. „Locul sfânt” în Evrei 9:12, 25;
„Locurile sfinte” în Evrei 9:24; „Locul preasfânt” în Evrei 10:19; „Sfânta sfintelor” în Evrei 9:8.
Evrei 9:1-3 reprezintă cheia pentru înţelegerea acestui cuvânt aşa cum este folosit de apostolul Pavel în
epistola către Evrei.
Evrei 9:1 - „Legământul dintâi avea şi el porunci privitoare la slujba dumnezeiască şi la un locaş pământesc de
închinare.” („Hagion” – folosit numai în Evrei 9:1).
Evrei 9:2 - „În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită ‚Locul Sfânt’ („Hagia” folosit şi în Evrei
8:2; 9:2, 8, 12, 24, 25; 10:19; 13:11) era sfeşnicul, masa şi pâinile pentru punerea înaintea Domnului.”
Evrei 9:3 - „După perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema ‚Locul preasfânt.’” („Hagia hagion”
folosit numai în Evrei 9:3).
Aşadar, atunci când traducem corect aceste cuvinte, de ce descoperim prima încăpere în aceste texte care au
fost atât de greşit traduse?
Evrei 8:9 spune: „Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în Locul sfânt (prima încăpere), nu era încă
deschis câtă vreme sta în picioare cortul dintâi.”
Evrei 10:19-20 afirmă: „Astfel, deci, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul sfânt
(prima încăpere) pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său.”
Acum putem vedea adevărul curat, şi fără a fi surprinzător, descoperim că învăţătura din Evrei 9 este în
desăvârşită armonie cu solia pe care Dumnezeu a oferit-o pionierilor adventişti şi fără nicio legătură cu învăţătura
Babilonului.
Este cu adevărat minunat atunci când ne gândim cu atenţie la acest adevăr, pentru că dovada este atât de
convingătoare. Autorul epistolei către Evrei a avut trei termeni la dispoziţie: „hagion,” „hagia” şi „hagia hagion.”
Aşa cum am afirmat deja, el cunoştea foarte bine limba greacă, inclusiv înţelesul acestor trei cuvinte. De ce a ales
că folosească termenul „hagia” dacă a vrut să se refere la sfânta sfintelor, de ce nu a folosit termenul „hagia
hagion” după ce ne-a spus în versetul 3 că acesta este cuvântul care era folosit cu referire la sfânta sfintelor? A
făcut o greşeală în câteva rânduri? A încurcat înţelesul cuvintelor? Tu decizi pentru tine însuţi care este răspunsul
corect la aceste întrebări, dar să fii sincer cu tine însuţi şi înaintea lui Dumnezeu.
În ceea ce mă priveşte, îmi pare un lucru izbitor faptul că unul din punctele forte pe care duşmanii
adventismului îl folosesc pentru a ne ataca credinţa, atunci când este examinat cu atenţie, se dovedeşte a fi unul
dintre cele mai puternice puncte în favoarea lui. Nu este nicio coincidenţă! Mişcarea adventă aşa cum a fost
fondată, a fost divin călăuzită, iar cei care atacă adevărurile oferite primilor pionieri sunt în locul în care eu mă
tem să mă găsesc. Ellen White spune: „Noi am avut adevărul; noi am fost călăuziţi de îngerii lui Dumnezeu. Sub
călăuzirea Spiritului Sfânt a fost oferită prezentarea adevărului despre sanctuar. Este bine pentru fiecare să
păstreze tăcerea atunci când vine vorba despre caracteristicile credinţei noastre în care nu au avut niciun rol de
jucat. Dumnezeu nu se contrazice niciodată pe Sine. Dovezile Scripturii sunt aplicate greşit dacă sunt obligate să
mărturisească ceea ce nu este adevărat. Unul după altul se vor ridica şi vor aduce o aşa numită lumină mare şi îşi
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vor desfăşura aserţiunile. Dar noi stăm la vechile pietre de hotar.” (1SM, pag. 161)
Adevărul este că Pavel cunoştea înţelesul serviciilor de la sanctuar şi a înţeles că fiind consecvenţi cu cele
petrecute în cel pământesc, Isus se găsea în prima încăpere a sanctuarului ceresc în primul secol, îndeplinindu-Şi
slujba. Acesta este motivul pentru care el nu a folosit niciodată cuvintele „hagia hagion” referindu-se la slujba lui
Hristos.
Sunt unii care vor spune că acest „context” arată că el s-a referit la Sfânta Sfintelor, chiar dacă a folosit
cuvântul „hagia.” Dar trebuie să nu fim de acord cu această afirmaţie. Propriile noastre înclinaţii pot oferi o
anumită interpretare pasajului, şi vă voi oferi câteva exemple. Unul foarte izbitor se găseşte în Apocalipsa 1:10 la
care majoritatea „scolasticilor” şi „învăţaţilor” de astăzi (inclusiv Papa) insistă că se referă la ziua de duminică în
locul în care menţionează „ziua Domnului.” Dacă acceptăm că Pavel ştia ce făcea şi că înţelegea cuvintele pe care
le folosea, atunci trebuie să abordăm pasajul în consecinţă. Să îngăduim mai degrabă cuvintelor să ne vorbească
decât să încercăm să impunem propriile noastre tendinţe asupra cuvântului. Dacă face astfel, vom descoperi că
înţelesul pasajului se va clarifica şi din nou vom afla că Dumnezeu este Cel care i-a călăuzit pe pionierii mişcării
advente.

David Clayton, Iunie 1999

Când a avut loc ziua ispăşirii?
Biblia descoperă în mod clar faptul că Dumnezeu are un program în funcţie de care acţionează. Programul Său
este în mod evident descoperit în calendarul evreiesc. Acest calendar arată faptul că Dumnezeu are câteva puncte
sau evenimente importante în planul Său în ceea ce priveşte salvarea rasei umane. Toate aceste evenimente sunt
critice pentru planul de mântuire şi toate au loc la anumite momente exacte, când soseşte „împlinirea vremii.”
(Galateni 4:4).
Să luăm spre exemplu sărbătorile Paştelui şi a Cincizecimii. Dacă, aşa cum pretind unii, fiecare lucrare a lui
Dumnezeu pentru om a fost încheiată la Calvar, de ce nu a fost oferit Spiritul Sfânt la Calvar? De ce a trebuit ca
venirea Spiritului Sfânt să aştepte aproape două luni? Am putea sugera vreun motiv? Realităţile evidente sunt
următoarele:
1.
Lucrarea lui Hristos nu a fost încheiată la Calvar. Ea a continuat în cer, loc în care slujba Lui este la fel
de esenţială pentru planul de mântuire ca şi moartea Sa pe cruce. Acesta este mesajul epistolei către evrei.
2.
Lucrarea lui Dumnezeu pentru omenire are etape bine definite care au loc în anumite momente exacte.
Nimic nu se va întâmpla înainte de împlinirea vremii. Calvarul nu a constituit sfârşitul ci, fiind antitipul
ceremoniei Paştelui, a fost începutul anului sfânt, începutul evenimentelor minunate ale lui Dumnezeu în istoria
de salvare a omenirii.
Aşa cum tipurile o arată foarte limpede, câteva evenimente critice au fost planificate pentru a urma Calvarului
(Paştelui) înainte ca planul de mântuire să fie încheiat. Aceste evenimente sunt evidenţiate în capitolul 23 al cărţii
Leviticul. Existau şase sărbători pe care Dumnezeu Însuşi le-a instituit în Israel şi pe care El le-a poruncit evreilor
să le celebreze într-o anume zi stabilită, a fiecărui an. Unele dintre ele, precum Paştele sau Sărbătoarea Corturilor
sau Cincizecimea constituiau în mod clar comemorarea unor evenimente din istoria lui Israel. Paştele era celebrat
pentru a le aminti de timpul în care îngerul morţii a trecut prin ţara Egiptului şi i-a omorât pe toţi întâii născuţi ai
egiptenilor, dar a cruţat fiecare cămin ai cărui uşiori erau unşi cu sângele mielului care fusese sacrificat.
Sărbătoarea Corturilor era de asemenea comemorativă. Aşa cum ne spune Leviticul 23:42-43, ea trebuia
celebrată în amintirea sejurului evreilor prin pustie, când, timp de patruzeci de ani au locuit în cămine temporare.
Un studiu atent va evidenţia faptul că şi sărbătoarea Cincizecimii era de asemenea comemorativă, fiind un
memorial al oferirii celor zece porunci care au fost rostite pe Muntele Sinai la cincizeci de zile după instituirea
Paştelui.
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În ciuda faptului că aceste sărbători erau comemorative, este incontestabil faptul că s-a intenţionat a fi tipuri
profetice, indicând în viitor către un eveniment în planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omului de sub
pedeapsa şi puterea păcatului. Cu toţii cunoaştem modul în care a fost împlinit Paştele. Însemnătatea antitipică a
celorlalte sărbători era următoarea:
1.
Snopul de legănat. Această prezentare înaintea lui Dumnezeu a celor dintâi roade ale secerişului a avut
loc la două zile după Paşti. Însemnătatea sa este prea evidentă pentru a fi înţeleasă greşit. Aceasta reprezenta
venirea lui Hristos înaintea Tatălui în ziua învierii Sale ca prim rod al celor care în cele din urmă vor fi adunaţi de
pe acest pământ.
2.
Cincizecimea - venirea Spiritului Sfânt. Fără acest dar, Calvarul ar fi fost numai un simbol fără nicio
putere. Dumnezeu ar fi trebuit să ne ia la cer cu impurităţile noastre. Şi totuşi, acest dar nu a fost oferit poporului
lui Dumnezeu la Calvar, ci 50 de zile mai târziu la „împlinirea vremii.”
3.
Corturile. Eliberarea poporului lui Dumnezeu de pe acest pământ şi din prezenţa păcatului. Aceasta
constituie de asemenea ultimul eveniment în calendarul ebraic. Ea reprezintă timpul în care poporul lui Dumnezeu
va „flutura ramuri de palmier şi se va bucura” (Leviticul 23:40; Neemia 8:15; Apocalipsa 7:9-10), în timp ce vor
locui în casele temporare din cer înainte de a reveni la locuinţele lor definitive de pe pământ.
4.
Ispăşirea. Am menţionat-o pe aceasta la sfârşit pentru că reprezintă evenimentul care, în mod iraţional şi
sfidând orice logică, este mutat din locul lui din cadrul calendarului evreiesc şi este cumva artificial implantat
înapoi la Paşti şi la începutul anului! Cum se face că, în mod evident şi dincolo de orice îndoială (aşa cum toţi
recunosc), toate celelalte evenimente din acest calendar au loc la timpul lor, iar acesta din urmă, în directă opoziţie
cu raţiunea, este înlăturat din timpul lui? De ce? Se poate ca motivul să fie faptul că acesta este singurul mod prin
care Diavolul poate distruge solia adventă? Deoarece, admiţând că acest eveniment se împlineşte la timpul lui, va
demonstra într-un mod lămurit că numai adventismul are o înţelegere clară şi armonioasă a lucrării din cer care se
derulează în favoarea omenirii în această perioadă a istoriei pământului.
Are calendarul ebraic un program al evenimentelor din istoria mântuirii sau este numai un amestec întâmplător
de evenimente? Aceasta este o întrebare foarte importantă. Vă pot răspunde cu siguranţă că nu este niciun dubiu
asupra faptului că el reprezintă un program într-o ordine secvenţială. Va nega cineva acest lucru? Dacă am putea
înlătura ziua ispăşirii, atunci toate denominaţiunile şi toţi creştinii vor mărturisi bucuroşi că toate celelalte
evenimente din acel calendar se împlinesc la timpul arătat. Atunci care este motivul ilogic al excepţiei zilei
ispăşirii? Se poate să greşesc, dar singurul motiv la care mă pot gândi este că aceasta este doctrina cheie a
adventismului. A admite că ziua ispăşirii are loc între Cincizecime (revărsarea Spiritului Sfânt) şi Corturi (cei
1.000 de ani din cer) înseamnă a recunoaşte că adventismul deţine un mesaj unic care nu a fost încredinţat nici
unui alt popor de pe pământ. De aceea, cu toate că sfidează raţiunea, logica şi bunul simţ, ziua ispăşirii trebuie să
se potrivească în ziua a 14-a a primei luni mai degrabă decât în cea de-a 10-a a lunii a 7-a! Principalele
evenimente anuale ale calendarului ebraic decurgeau în următoarea ordine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prima lună, ziua a 14-a - Paştele.
Prima lună, ziua a 16-a - Snopul de legănat.
A treia lună, ziua a 5-a - Cincizecimea.
A şaptea lună, ziua 1 - Trâmbiţele.
A şaptea lună, ziua a 10-a - Ispăşirea.
A şaptea lună, ziua a 15-a - Corturile.

Ce a fost încheiat la Calvar?
Unor creştini le place să pretindă că „totul s-a încheiat la Calvar.” Dar acesta nu este tot adevărul. La Calvar a
fost adus sacrificiul. A fost plătit preţul. Mântuirea a devenit disponibilă fiecărei persoane doar datorită credinţei
în Hristos şi pe baza încrederii în ceea ce El a împlinit prin sacrificarea vieţii Sale la Calvar. Mântuirea este un
dar, numai „prin har, prin credinţă.” „Fără faptele legii.” Dar vă rog să vă opriţi o clipă. Ce este mântuirea? Este
numai eliberarea de sub pedeapsa păcatului? Numai atât? Dar în ceea ce priveşte puterea păcatului? Dar în ceea ce
priveşte natura păcătoasă? Dar în ceea ce priveşte păcatul interior? Sau prezenţa păcatului? Mântuirea trebuie să
fie desăvârşită pentru că Hristos „poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin
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El” (Evrei 7:25), pentru că mântuirea este în El, care este desăvârşit şi care are toată puterea, este în El, Cel care
este credincios să ducă la bun sfârşit lucrarea bună pe care a început-o în noi. (Filipeni 1:6). Dar aceasta nu este
încheiată până când nu vom fi în final eliberaţi de pe acest pământ, din chiar prezenţa păcatului.
Vedeţi, Isus a obţinut dreptul de a ne mântui atunci când a plătit preţul pentru păcatele noastre. Acum Îi
aparţinem Lui, iar lucrarea de mântuire este pe deplin a Sa. Însă, cu toate că sacrificiul „este încheiat,” nu putem
spune acelaşi lucru şi despre lucrare. Lucrarea Lui de a mă salva pe mine şi pe tine are diferite etape. În timp ce
întreaga lucrare Îi aparţine, totuşi nu se împlineşte în întregime deodată, ci la anumite stadii bine definite.
Mişcarea adventistă de ziua a şaptea a fost fondată pe descoperirea că ziua antitipică a Ispăşirii a început în
luna Octombrie a anului 1844. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în programul lui Dumnezeu a sosit perioada de
timp în care El va rezolva în mod irevocabil problema păcatului în poporul Său, o dată pentru totdeauna. Sau, aşa
cum se exprimă în Leviticul 16:30 „Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi, ca să vă curăţiţi: veţi fi
curăţiţi de toate păcatele voastre înaintea Domnului.”
Plinătatea lui Dumnezeu nu poate locui în acelaşi trup cu păcatul. În timp ce privilegiul părtăşiei depline cu
Dumnezeu şi cu Fiul Său ne-a aparţinut de la Cincizecime (nu de la Calvar!), totuşi poporul lui Dumnezeu nu a
biruit niciodată păcatul pe deplin. Niciun citat sau verset biblic nu poate nega această realitate. Scriptura ne
vorbeşte despre o deplină unitate cu Hristos şi despre privilegii necondiţionate. Însă, în timp ce acestea ne aparţin
de drept, adevărul de necontestat este că acestea nu ne aparţin în realitate. Motivul? Există obstacole în noi cu care
Dumnezeu încă are de-a face. Condiţiile mântuirii de partea lui Dumnezeu sunt împlinite, dar lucrarea Sa de
mântuire în noi nu s-a încheiat.
Cu mai bine de o sută de ani în urmă, pionierii adventişti s-au întâlnit cu aceleaşi întrebări de care ne lovim noi
acum şi le-au răspuns pe deplin. Ca replică la aceste idei greşite despre ziua ispăşirii, O.R.L. Croiser a scris:
1.
Dacă ispăşirea a fost realizată la Calvar, de cine a fost ea realizată? Lucrarea ispăşirii este a Preotului.
Dar cine a oficiat la Calvar? Soldaţii romani şi evreii păcătoşi?
2.
Omorârea victimei nu însemna realizarea ispăşirii; păcătosul omora victima (Leviticul 4:1-4, 13-15 etc.),
după care Preotul lua sângele şi realiza ispăşirea. (Leviticul 4:5-12, 16-21).
3.
Hristos era Marele Preot numai pentru a realiza ispăşirea şi cu siguranţă El nu a putut acţiona în vederea
aceasta decât după învierea Sa şi nu deţinem nicio înregistrare a unui asemenea act atât timp cât a fost pe pământ
după înviere.
4.
Ispăşirea se realiza în sanctuar, iar Calvarul nu a fost un asemenea loc.
5.
Potrivit Evrei 8:4, El nu a putut că realizeze ispăşirea atât timp cât era pe pământ. „Dacă ar fi pe pământ,
nici n-ar mai fi preot.” Preoţia levitică era pământească, iar cea divină, cerească.
6.
De aceea, El nu a început lucrarea de ispăşire, oricare ar fi fost natura ei, decât după înălţare, când, prin
propriul Său sânge a intrat în sanctuarul Său ceresc pentru noi.”
Un studiu cu rugăciune va descoperi faptul că ispăşirea a fost un eveniment care implica înlăturarea păcatului
din biserica lui Dumnezeu, transformând poporul în „fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta,” un
popor „fără vină înaintea tronului lui Dumnezeu.” Un popor care nu va dezonora niciodată numele lui Dumnezeu
prin comiterea vreunui păcat. Aceasta trebuie să fie ispăşirea. Va implica de asemenea o lucrare de judecată în
cadrul căreia se va demonstra că toţi cei care au fost în final mântuiţi au fost candidaţi potriviţi pentru împărăţia
lui Dumnezeu. Adventismul de ziua a şaptea a fost fondat pe acest adevăr, şi numai pe acesta. Înlătură acest
adevăr şi nu mai există niciun motiv pentru existenţa adventismului. Este singura doctrină care este învăţată şi
crezută numai de mişcarea adventă. Şi totuşi, în lumina a ceea ce a fost prezentat în acest articol, poate cineva să
nege faptul că adventiştii de ziua a şaptea au un mesaj de la Dumnezeu? Care este atunci înţelesul calendarului
ebraic dacă adventiştii nu au niciun mesaj? Şi dacă există vreo semnificaţie în ordinea acestor evenimente aşa cum
trebuie să fie clar oricui gândeşte, nu trebuie să fie de asemenea evident că adventiştii de ziua a şaptea, fiind
singurul popor din lume care cunoaşte acest lucru, trebuie să deţină un loc în planul lui Dumnezeu pentru ultimele
zile?

Solia Apocalipsei
Cartea Apocalipsei constituie ultimul mesaj al lui Dumnezeu către lume. Potrivit chiar cuvintelor solului
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ceresc, ea vizează „lucruri care trebuie să se petreacă după aceea.” (Apocalipsa 4:1). Cu alte cuvinte, are în vedere
lucruri care erau în viitor pe timpul lui Ioan. Să reţinem faptul că, la timpul la care Ioan a primit această viziune,
antitipul Paştelui, a Snopului de legănat şi a Cincizecimii erau demult în trecut. Acestea se împliniseră de câteva
decenii. Care este atunci motivul pentru centrarea pe Sanctuar a cărţii Apocalipsei? Exista vreun eveniment care
implica serviciul de la sanctuar care încă nu era împlinit la vremea la care Ioan a primit viziunea? Fraţii şi surorile
mele, să ne gândim cu atenţie la acest lucru! Răspunsul la această întrebare va determina dacă mişcarea adventă a
fost sau nu ridicată de Dumnezeu si dacă are sau nu un mesaj deosebit pentru lume.
Vedeţi, sărbătorile evreilor aveau loc în două momente ale anului. Primele trei aveau loc în primăvară sau la
începutul anului. Acestea, bineînţeles, corespund cu perioada de început a bisericii creştine. Celelalte trei
menţionate în Leviticul 23 aveau loc în cea de-a şaptea lună a anului, în timpul toamnei sau la vremea secerişului.
Semnificaţia acestui lucru este evidentă! Şapte este simbolul perfecţiunii sau al desăvârşirii. Cea de-a şaptea lună
reprezintă timpul în care Dumnezeu Îşi desăvârşeşte lucrarea pentru biserică, în perioada secerişului. În timpul
acestei perioade trebuie să se împlinească în mod antitipic Trâmbiţele, ziua Ispăşirii şi la final, când „au strâns
roadele pământului” (Leviticul 23:39), sărbătoarea Corturilor.
Atenţia cărţii Apocalipsei este centrată pe timpul secerişului. Ea descrie evenimente de pe pământ şi din cer
care se petrec la încheierea lucrării lui Dumnezeu pentru omenire. Cu alte cuvinte, în timpul ultimelor trei
sărbători ale lui Israel, incluzând ziua ispăşirii! Chiar nu reuşim să vedem, fraţilor? Aceasta este solia noastră!
Acesta este fundamentul pe care, fără nicio îndoială, noi avem un loc în planul lui Dumnezeu în aceste ultime zile.
De fapt, singurul eveniment semnificativ care rămânea de împlinit în serviciile de la sanctuar după Paşti, Snopul
de legănat şi Cincizecime, era serviciul din Ziua Ispăşirii. Care este atunci semnificaţia centrării pe sanctuar la
timpul sfârşitului? De ce centrarea pe cădelniţă, pe altarul tămâii (Apocalipsa 8:3), pe chivotul legământului
(Apocalipsa 11:19) şi pe multe alte vase din sanctuar, la timpul sfârşitului? Singurul răspuns rezonabil este că
mare parte din Apocalipsa este o descriere a evenimentelor care au loc în timpul zilei antitipice a Ispăşirii. O
comparare atentă a diferitelor versete biblice va conduce la două concluzii:
1. Făgăduinţa curăţirii totale se referă mereu la ultimele zile.
2. Apostolii au considerat că trăiesc în ultimele zile şi au aplicat profeţia la timpul lor. Într-un sens, au avut
dreptate. Multe profeţii pentru timpul sfârşitului şi-au găsit împlinirea parţială la timpul venirii lui Hristos şi
curând după. (Ioel 2:28-29; Ieremia 31:31; Ezechiel 36:25-27; Maleahi 4:5-6). Toate obstacolele legale care-L
împiedicau pe Dumnezeu să împlinească toate aceste promisiuni pentru poporul Său ca întreg, au fost înlăturate.
Dar lucrarea pentru omenire nu era terminată. În timp ce preţul răscumpărării fusese plătit pentru a face accesibile
darurile şi privilegiile, lucrarea în şi pentru poporul Său era departe de a fi încheiată. Contextul versetelor amintite
mai sus ne obligă să recunoaştem acest lucru. Noul Testament vorbeşte în multe locuri despre ultima generaţie de
creştini ca fiind „fără vină” (Apocalipsa 14:5), „fără pată, fără zbârcitură” (Efeseni 5:26-27), „la starea de om
mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4:13), o descriere despre care apostolii au recunoscut că
nu se aplică bisericii de atunci, dar despre care au anticipat că i se va aplica înainte ca Isus să revină pentru a-Şi
luat mireasa.
Punctul final pe care doresc să-l menţionez este faptul că Hristos nu face lucrarea independent de cooperarea
noastră, cu toate că El este Autorul şi Desăvârşitorul ei. Cei care cred că nu se cere nimic de la noi, se vor
descoperi la stânga atunci când criza va izbucni, fără ulei în lămpi, şi asta nu pentru că Isus a eşuat în lucrarea Sa,
ci pentru că ei nu au reuşit să realizeze că într-adevăr au ceva de făcut în cooperare cu El. Vor descoperi că au
urmat „basme meşteşugit alcătuite.” Apostolii nu au făcut nimic înainte de Cincizecime? Nu. Ei au continuat în
rugăciuni fierbinţi, căutându-L pe Dumnezeu cu toată inima. Dumnezeu nu lucrează într-un vacuum, şi nici nu
trece de alegerile oamenilor.
Dumnezeu ne arată în ce direcţie trebuie îndreptate eforturile noastre. „Fără Mine nu puteţi face nimic.” „Pot
totul în Hristos care mă întăreşte.” Ochii noştri trebuie să fie aţintiţi la Hristos. Trebuie să „lucrăm” pentru hrana
care rămâne. Toate eforturile noastre trebuie să fie îndreptate către o adevărată legătură cu Hristos şi Tatăl Său.
Nu-mi spuneţi că datorită faptului că Hristos a pus totul la dispoziţie noi nu trebuie să mai căutăm, nu trebuie să
mai depunem niciun efort. A face o asemenea afirmaţie, care este de fapt falsă, înseamnă a nega realitatea
slăbiciunii mele, înseamnă a pretinde că sunt ceea ce nu sunt. Atât timp cât vom fi în acest trup, avem nevoie de
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ajutor! Isus a ştiu lucrul acesta, motiv pentru care El Şi-a ţinut în frâu trupul prin post, Şi-a întristat sufletul cu
„strigăte puternice şi lacrimi,” „a învăţat supunerea prin lucrurile pe care l-a suferit.” Cei care se încred cu
adevărat în Domnul pentru mântuire vor fi găsiţi, fără îndoială, umblând asemenea Lui.

David Clayton, Februarie 2000

Convertirea lui John Wesley
Unul dintre reformatorii care au crezut în doctrina desăvârşirii creştine a fost John Wesley. Următorul raport al
vieţii lui ,care atinge momentul convertirii sale, a fost editat cu uşoare modernizări ale limbajului pentru a fi mai
uşor de înţeles.
Ellen White a spus următoarele despre John Wesley: „Lucrători au fost ridicaţi care au apărat cu iscusinţă
credinţa dată sfinţilor odată… valdenzii, John Wycliffe, Huss şi Ieronim, Martin Luther şi Zwingli, Cranmer,
Latimer şi Knox, hughenoţii, John şi Charles Wesley şi o oştire de alţi oameni au fost aduşi pe temelia care va
dura în eternitate…” (AA, 598)
În timpul primilor zece ani din viaţa mea, am fost în mod strict educat şi cu grijă învăţat că pot fi mântuit
numai „prin ascultare totală, adică prin păzirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu”; am fost, în mod perseverent,
învăţat ce înseamnă aceste porunci şi am primit cu bucurie acele învăţături referitoare la ascultarea exterioară şi
deseori m-am gândit la ele. Dar tot ce mi s-a spus despre ascultarea interioară sau sfinţire, nu am înţeles, nici nu
îmi amintesc. Aşa că eram la fel de ignorant despre adevăratul înţeles al Legii, cum eram despre Evanghelia lui
Hristos.
Următorii şase sau şapte ani i-am petrecut la şcoală, acolo unde, departe de restricţiile părinţilor, am fost mult
mai neglijent decât înainte, chiar şi în ceea ce priveşte datoriile exterioare şi aproape în mod continuu vinovat de
păcate exterioare despre care ştiam că sunt păcate, chiar dacă era posibil să nu fie văzute aşa în ochii lumii. Cu
toate acestea, citeam în continuare Scriptura, îmi spuneam rugăciunile, dimineaţa şi seara. Şi speram acum să fiu
mântuit prin faptul că
a. nu eram la fel de rău ca alţi oameni;
b. încă aveam o atitudine bună în ceea ce priveşte religia;
c. citeam Biblia, mergeam la biserică şi îmi spuneam rugăciunile.
Apoi, m-am dus la Universitate pentru cinci ani. Continuam să îmi spun rugăciunile, atât în public, cât şi în
particular, citeam mai departe Scriptura, alte cărţi de religie, în special comentarii ale Noului Testament. Şi toate
acestea în timp ce eu nu aveam nici cea mai mică idee despre ce înseamnă sfinţirea interioară. Am continuat aşa
din obicei, în cea mai mare parte foarte mulţumit, într-un păcat cunoscut sau altul: este adevărat că uneori mă
opream şi aveam lupte scurte, mai ales înainte şi după sfânta împărtăşanie, la care trebuia să particip de trei ori pe
an. Nu ştiu prin ce speram să fiu mântuit în acea vreme, deoarece eu păcătuiam continuu împotriva puţinei lumini
pe care o aveam. Singura speranţă pe care o aveam era că, poate faptul că m-am pocăit acum sau atunci, ar fi
suficient.
Când aveam douăzeci şi doi de ani, tatăl meu m-a încurajat să devin pastor. În acelaşi timp, providenţa lui
Dumnezeu m-a condus la cartea lui Kempis, numită „Modelul creştin”. Am început să văd că adevărata religie îşi
avea locul în inimă şi că legea lui Dumnezeu se extindea la toate gândurile, cuvintele şi acţiunile. Eram foarte
mâniat pe Kempis, pentru că era prea strict. Totuşi, în mod frecvent, am avut multă mângâiere citind această carte.
În acelaşi timp, m-am întâlnit cu un prieten religios pe care nu îl cunoscusem niciodată înainte şi am început să
îmi schimb conversaţia şi m-am hotărât să duc o viaţă nouă. Am pus deoparte o oră sau două în fiecare zi pentru
rugăciune şi studiu, luam împărtăşania în fiecare săptămână. Am vegheat asupra tuturor păcatelor, fie în cuvânt,
fie în faptă. Am început să ţintesc şi să mă rog pentru sfinţenie interioară. Aşa că acum, „făcând atât de mult şi
trăind o viaţă atât de bună”, nu aveam nicio îndoială în mintea mea că eram un creştin bun.
Curând, după ce m-am mutat la un alt Colegiu, am luat o hotărâre de care fusesem convins mai înainte că este
de cea mai mare importanţă, şi anume, să renunţ de îndată la prietenii mei lumeşti. Am început să văd din ce în ce
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mai mult valoarea timpului. M-am aplecat mai mult asupra studiului. Am vegheat mai atent asupra păcatelor reale;
am sfătuit pe alţii să fie religioşi, în conformitate cu ideea religiei propriei mele vieţi. Dar atunci am întâlnit unele
cărţi de William Law, precum „Desăvârşirea creştină” şi „Chemarea serioasă”. Chiar dacă am fost supărat de
multe părţi ale cărţilor, m-au convins totuşi mai mult decât oricând de înălţimea, lungimea şi adâncimea nespusă a
legii lui Dumnezeu. Lumina a inundat cu atâta putere sufletul meu, încât orice lucru a apărut într-o lumină nouă.
Am strigat la Dumnezeu după ajutor şi m-am hotărât ca niciodată mai înainte să nu amân timpul de a-L asculta,
fiind convins că, prin străduinţa mea continuă de a păzi toată legea Sa, interioară şi exterioară, cu toată puterea
mea, voi fi acceptat înaintea Lui şi că eram acceptat chiar şi atunci mântuit.
În 1730, am început să vizitez închisorile, săracii şi bolnavii din oraş şi să fac orice altă faptă bună pe care
puteam pentru trupurile şi sufletele oamenilor, fie prin prezenţa mea, fie prin puţinii mei bani. Cu această ţintă în
minte, am dat la o parte toate excesele şi multe lucruri care sunt numite necesităţi ale vieţii. Curând am devenit
obiectul comentariilor dispreţuitoare pentru ceea ce făceam şi mă bucuram că numele meu era denunţat ca rău.
Următoarea primăvară am început să postesc miercurea şi vinerea aşa cum se obişnuia să se facă în biserica veche;
nu gustam niciun fel de mâncare până după-amiaza. Şi acum nu mai ştiam cu ce să continui. Mă luptam cu
perseverenţă împotriva oricărui păcat. Nu m-am dat înapoi de la nicio negare de sine atunci când credeam că este
potrivit legii. În public şi în particular foloseam toate mijloacele harului disponibile la fiecare ocazie. Nu am omis
nicio ocazie să fac bine; din acest motiv am avut mult de suferit. Dar ştiam că toate acestea nu sunt nimic dacă nu
sunt direcţionate către sfinţenia interioară. În consecinţă, imaginea lui Dumnezeu era ţinta mea în toate, făcând
voia Lui, nu a mea. Dar, după ce am continuat câţiva ani în acest fel, m-am crezut aproape de moarte şi mi-am dat
seama că toate acestea nu mi-au adus nicio mângâiere sau siguranţă de acceptare din partea lui Dumnezeu. Când
am descoperit aceasta, am fost foarte surprins, neimaginându-mi că în tot acest timp eu construiam pe nisip, fără
să iau în considerare că „nimeni nu poate pune o altă temelie, decât cea care este pusă” de Dumnezeu „adică
Hristos Isus”.
La scurt timp, un om profund m-a convins mai mult de ceea ce eram deja convins, că faptele exterioare nu sunt
nimic. Am vorbit de câteva ori cu el şi m-a învăţat cum să urmăresc sfinţirea interioară sau o unire a sufletului cu
Dumnezeu. La acel timp, am primit învăţăturile ca pe cuvintele lui Dumnezeu, dar acum, gândindu-mă în urmă,
trebuie să menţionez două lucruri negative:
- a vorbit atât de puternic împotriva încrederii în faptele exterioare, încât m-a descurajat să nu le mai fac deloc;
- a recomandat rugăciunea mentală şi exerciţii similare ca pe cele mai eficiente mijloace de a purifica sufletul
şi a-l uni cu Hristos.
În realitate, acestea erau ca faptele mele de a vizita bolnavii sau a-i îmbrăca pe cei goi; iar unirea pe care o
urmăream cu Dumnezeu era de fapt propria mea neprihănire, la fel ca orice altceva din cele ce făcusem înainte. În
această nouă cale de a mă încrede în faptele mele şi în neprihănirea mea, mă târam cu greutate, fără să găsesc
nicio mângâiere sau ajutor în ele, până când am plecat din Anglia. Pe bord, eram totuşi încă activ în fapte
exterioare, când, lui Dumnezeu i-a plăcut să îmi dea drept companie douăzeci şi şapte de fraţi moravieni, care s-au
străduit să îmi arate „o cale mult mai minunată”. La început nu am înţeles-o. Eram prea învăţat şi prea înţelept
încât mi se părea o nebunie. Am continuat să predic şi să mă încred în acea neprihănire prin care niciun om nu va
fi îndreptăţit.
Timpul la Savannah mi-l petreceam în acest fel, fiind ignorant de neprihănirea lui Hristos care, printr-o
credinţă vie în ea, aduce mântuire „fiecăruia care crede”. Căutam să îmi întemeiez propria neprihănire şi aşa
lucram în foc toate zilele mele. Acum eram într-adevăr „sub lege”. Ştiam că „legea” lui Dumnezeu este
„spirituală”, am consimţit că era „bună”. Da, „m-am desfătat în ea după omul dinăuntru”. Totuşi, eu eram „carnal,
vândut sub păcat”. În fiecare zi eram obligat să strig: „Ce fac, nu vreau; căci ce vreau, nu fac; ci ce urăsc, aceasta
fac. Voinţa este într-adevăr prezentă cu mine: dar cum să împlinesc ce este bine, nu găsesc.”
În această stare josnică, nenorocită, de robie faţă de păcat, mă luptam cu adevărat în mod continuu, dar fără să
biruiesc. Înainte de asta, serveam păcatului de bună voie; acum era neintenţionat, dar îl slujeam. Cădeam, mă
ridicam şi cădeam din nou. Uneori eram biruit şi în greutate; uneori biruiam şi eram bucuros. Exact aşa cum în
condiţia mea timpurie gustasem puţin din terorile legii, tot la fel acum gustam din mângâierile Evangheliei. În
timpul acestei lupte între natură şi har care a continuat timp de zece ani, am avut multe perioade remarcabile când
15

Nr. 3 / martie 2010

mă întorceam la rugăciune, în special când eram în necaz, am avut momente reale de mângâiere care într-adevăr
sunt o previziune a vieţii de credinţă. Dar eram încă „sub lege”, nu „sub har” (starea în care trăiesc şi mor
majoritatea celor care sunt numiţi creştini). Căci eu doar mă luptam cu păcatul, nu eram liber de el. Nici nu aveam
mărturia Spiritului cu spiritul meu şi într-adevăr, nici nu era posibil, căci eu „am căutat-o nu prin credinţă, ci prin
faptele legii”.
La întoarcerea mea în Anglia, în ianuarie 1738, fiind în pericol de moarte şi foarte stingherit din această cauză,
am fost ferm convins că motivul dificultăţii era necredinţa şi că a obţine o credinţă adevărată, vie era „singurul
lucru necesar” mie. Dar în continuare nu focalizam această credinţă la obiectivul ei corect: căutam să am numai
credinţă în Dumnezeu, nu credinţă în sau prin Hristos. Din nou, nu ştiam că nu am acea credinţă, ci mă gândeam
că nu am suficient din ea. Dar, de îndată ce am ajuns la Londra, Peter Bohler era acolo, pregătit pentru mine de
Dumnezeu, şi mi-a vorbit clar de singura credinţă adevărată în Hristos. Mi-a spus că întotdeauna are două roade:
„stăpânire asupra păcatului şi pace constantă în simţământul iertării”. Eram destul de uimit şi am privit acest lucru
ca pe o nouă Evanghelie. Ştiam că, dacă aceasta era adevărat, era clar că eu nu aveam credinţă. Dar nu eram
dispus că fiu convins. De aceea, l-am contrazis cu toată puterea mea şi am încercat din greu să îi dovedesc că
această credinţa poate fi prezentă fără aceste două roade şi în special că poate exista fără simţământul iertării. Erau
multe pasaje care spun contrariul a ce credeam eu, dar mult timp am fost învăţat să le explic altfel. Mai mult,
puteam să văd foarte clar că nimeni nu putea să aibă un aşa simţământ al iertării şi să nu îl simtă. Eu nu o
simţeam, aşa că dacă nu exista credinţă fără acest simţământ al iertării, îmi era clar că toată pretenţia că eu am
credinţă trebuia aruncată imediat.
Când m-am întâlnit din nou cu Peter Bohler, a fost de acord să rezolvăm disputa folosind autoritatea pe care
doream eu să o folosim, învăţătura Scripturii şi experienţa personală. Prima dată am consultat Scriptura. Dar când
am pus la o parte ideile oamenilor şi am luat în considerare doar Cuvintele lui Dumnezeu, comparându-le,
străduindu-mă să înţeleg pasaje vagi folosind pasaje mai clare, am descoperit că toate mărturisesc împotriva mea
şi am fost forţat să mă refugiez în ultima mea apărare. Am început să argumentez că, dacă interpretăm Scriptura în
mod literal, atunci vom avea o problemă, pentru că vom găsi că experienţa noastră nu a fost niciodată în armonie
cu Scripturile. Mai departe, nu puteam să accept că era adevărat, până când nu găseam nişte martori vii. El mi-a
răspuns că putea să îmi arate astfel de martori oricând, dacă doresc asta şi în consecinţă, următoarea zi a venit cu
alţi trei, toţi mărturisind, pe baza propriei lor experienţe, că o credinţă vie şi adevărată în Hristos vine împreună cu
un simţământ al iertării pentru toate păcatele trecute şi eliberare din toate păcatele prezente. În mod unanim au
spus că această credinţă este un dar, darul gratuit al lui Dumnezeu şi că în mod sigur o va oferi oricărui suflet care
o caută cu sinceritate şi perseverenţă. Atunci am fost pe deplin convins şi prin harul lui Dumnezeu, m-am hotărât
să o caut până la sfârşit. Aceasta o făceam prin:
- renunţare absolută la toată dependenţa, fie totală, fie parţială, de faptele mele sau neprihănirea mea, pe care
îmi sprijinisem toată speranţa mântuirii din tinereţe, cu toate că nu o cunoscusem;
- pe lângă celelalte mijloace ale harului, m-am rugat continuu pentru acest lucru şi anume, îndreptăţirea,
credinţa mântuitoare, o întrebuinţare deplină a sângelui lui Hristos vărsat pentru mine, încredere în El, ca Hristos
al meu, ca singura mea îndreptăţire, sfinţire şi răscumpărare.
Am continuat astfel să o caut (cu toate că am descoperit în mine o indiferenţă ciudată, slăbiciune, răceală şi
reveniri frecvente în păcat), până în ziua de miercuri, 24 mai. Cred că era în jur de ora 5 dimineaţa, când am
deschis Noul Testament la aceste cuvinte: „Ne sunt date făgăduinţe nespus de mari şi scumpe, ca voi să fiţi părtaşi
de natură divină.” (2 Petru 1:4). Imediat ce am ieşit, am deschis la aceste cuvinte: „Nu eşti departe de împărăţia lui
Dumnezeu”. După-amiaza, am fost rugat să merg la St. Paul. Imnul era „Din adânc am strigat către Tine,
Doamne; Doamne, ascultă-mi glasul. Urechile Tale să audă glasul plângerilor mele. Dacă vei fi foarte sever să
notezi ce este făcut rău, cine poate să rămână? Căci la Tine este milă, de aceea eşti de temut. O, Israel, încrede-te
în Domnul: căci la Domnul este îndurare şi răscumpărare abundentă. Iar El va răscumpăra pe Israel din toate
păcatele lui.”
Seara am mers fără să vreau la o întâlnire religioasă din Strada Aldersgate, unde cineva citea articolul lui
Martin Luther, numit „prefaţă la epistola către Romani”. Cu cincisprezece minute înainte de ora 9, în timp ce
descria schimbarea pe care Dumnezeu o lucrează în inimă prin credinţa în Hristos, mi-am simţit inima încălzită în
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mod ciudat. Am simţit că mă încred în Hristos, doar în Hristos pentru mântuire. Şi o asigurare mi-a fost dată, că El
mi-a îndepărtat păcatele, chiar ale mele, şi m-a mântuit din legea păcatului şi a morţii.
Am început să mă rog cu toată puterea pentru toţi aceia care, în mod dispreţuitor, m-au folosit şi persecutat.
Apoi am mărturisit pe faţă tuturor de acolo ce am simţit în inima mea. Dar imediat diavolul a sugerat: „Aceasta nu
este credinţă, pentru că unde este bucuria?” Atunci am învăţat că pacea şi biruinţa asupra păcatului sunt două
lucruri care întotdeauna vin când avem credinţă în Conducătorul mântuirii noastre. Cât despre marea bucurie care
de obicei vine la început, mai ales în cei care au plâns mult, Dumnezeu o dă uneori şi alteori o păstrează, după
sfatul voii Lui.
După ce m-am întors acasă, am fost mult lovit de ispite; dar am strigat, şi ele au fugit. S-au întors din nou şi
din nou. De fiecare dată îmi ridicam ochii, iar El „mi-a trimis ajutor din locul Său cel sfânt”. Am descoperit că
diferenţa dintre această stare şi cea precedentă în care mă găseam este că eu mă luptam, da, mă luptam cu toată
puterea sub lege, la fel ca şi sub har. Dar sub lege eram uneori, dacă nu deseori, biruit; acum, sunt întotdeauna
victorios.
În clipa când mă trezeam, „Isus, Stăpânul”, era în inima şi gura mea; şi am găsit că toată tăria mea se găsea în
păstrarea ochilor fixaţi asupra Lui şi a sufletului în aşteptare continuă după El. Totuşi, vrăjmaşul mi-a injectat o
teamă şi anume „dacă într-adevăr tu crezi, de ce nu este o schimbare mai evidentă?” Am răspuns (totuşi nu eu)
„Asta nu ştiu. Dar aceasta ştiu, că am ‚acum pace cu Dumnezeu’. Şi nu păcătuiesc astăzi, iar Isus, Stăpânul meu,
mi-a interzis să mă gândesc la ziua de mâine.”
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